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VIABILIDADE ECONÔMICA DA OBTENÇÃO DE BIOMASSA 
PIGMENTANTE DE Rubrivivax gelatinosus 

 
 

RESUMO – Rubrivivax gelatinosus, uma bactéria fotossintetizante com 
reconhecido potencial biotecnológico, foi cultivada em efluente para a realização 
de estudos sobre a produção de massa celular, rendimento, produtividade, 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) e viabilidade econômica do processo em 
escala industrial. Inicialmente, diferentes concentrações do substrato foram 
realizadas com o objetivo de aumentar a produtividade e a recuperação da 
biomassa utilizando um sistema de microfiltração (¼, ½ e ¾ do volume inicial). 
Os cultivos anaeróbios foram realizados em biorreatores (50 L), com 1.500 ± 200 
lux e 32 ± 2°C durante cinco dias. A biomassa foi recuperada por microfiltração, 
desidratada por liofilização e analisada para determinação da composição 
centesimal. O estudo da viabilidade econômica considerou recursos para estimar 
desembolsos e receitas previstos para ocorrer durante 10 anos. Os principais 
indicadores de viabilidade econômica analisados foram: o Valor Presente 
Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o payback. Os resultados 
indicaram maior recuperação de biomassa (28,61 ± 0,71 g) e produtividade 
(0,1144 g biomassa L-1 dia-1) no cultivo com maior quantidade de matéria 
orgânica. A maior redução de DQO foi de 69,23%. A composição centesimal 
revelou semelhanças entre os tratamentos, à exceção dos lipídeos e proteínas 
que foram maiores no cultivo mais concentrado. O total de biomassa produzida 
em um ano seria de 9,58 toneladas. O investimento total seria de 
R$ 6.361.456,51 a um custo operacional anual de R$ 2.366.131,38 e uma receita 
anual de R$ 3.870.913,15. Com esses valores, os indicadores TIR e VPL foram 
de 23,70% ao ano e R$ 4.466.192,26, respectivamente, o que demonstrou 
viabilidade do projeto, sendo possível recuperar o capital investido em até quatro 
anos de atividade industrial. 
 
 
Palavras-Chave: Carotenoides, Economia, Bactéria, Biotecnologia, Efluente de 
Indústria Pesqueira, Massa celular  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ECONOMIC VIABILITY OF THE PROCESS TO OBTAINING BIOMASS OF 
Rubrivivax gelatinosus 

 
 

SUMARY – Rubrivivax gelatinosus, a phototrophic bacterium with recognized 
biotechnological potential, was cultivated in the fish industry effluent to assess 
studies on cell mass production, yield, productivity, Chemical Oxygen Demand 
(COD) and economic viability of a project to produce bacterial biomass on an 
industrial scale. Initially, different concentrations of the substrate were performed 
with the purpose of increasing the productivity and the biomass recovery (¼, ½ 
and ¾ the initial volume) using microfiltration. Cultivations was accomplished in 
bioreactors (50 L), at 1,500 ± 200 lux, 32 ± 2°C during 5 days. The biomass was 
recovery by microfiltration then freeze-dried. Later, the biomass samples were 
analyzed regarding to proximate composition. Thus, an analysis was developed 
to assess the resources necessary to estimate costs and revenue that might 
occur during the project operating (10 years). The main viability indicators used 
were the Net Present Value (NPV), the Internal Rate of Return (IRR) and the 
payback. The results showed greater recovery and biomass productivity in 
bioreactor with higher organic matter (28.61 ± 0.71 g and 0.1144 g biomass L-1 
day-1). The greater COD reduction was 69.23%. Except for the lipids and proteins, 
whose concentrations were higher in the biomass produced in the most 
concentrated substrates, the other components remained the same. Regarding 
the economic viability, the results showed that, with a productivity of 0.085 g 
biomass L-1 day-1, 9.58 tons of biomass could be produced during one year. The 
total investment for the project was estimated in R$ 6,361,456.51, with an annual 
costs of R$ 2,366,131.38 and incomes of R$ 3,870,913.15. Considering these 
results and the viability indicators of 23.70% for the IRR and R$ 4,466,192.26 for 
the NPV, per annum, the project was considered feasible, providing the recovery 
of the invested capital within 3.98 years of activity. 
 
 
Keywords: Carotenoids, Economics, Bacteria, Biotechnology, Fishing Industry 
Effluents, Biomass
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

1 Introdução 
 

A utilização de pigmentos na aquicultura tem conquistado mercados cada 

vez mais expressivos, aumentando a demanda por produtos capazes de 

intensificar a coloração dos peixes cultivados para o consumo humano. 

Entretanto, são reconhecidos pelo setor produtivo problemas associados aos 

altos custos do ingrediente sintético utilizado na alimentação dos animais, o que 

tem levado a estudos para a obtenção de produtos pigmentantes de origem 

natural (vegetal ou microbiana) que possam ser mais baratos e ambientalmente 

aceitáveis (DEL CAMPO et al., 2007; LORENZ; CYSEWSKI, 2000; TAKAHASHI 

et al., 2008).  

Alguns micro-organismos fotossintetizantes são capazes de utilizar 

efluentes industriais como substrato para seu crescimento, depurar a matéria 

orgânica poluente e gerar biomassa rica em pigmentos e aminoácidos essenciais 

(PONSANO et al., 2011). No entanto, esse processo requer equipamentos 

complexos para o cultivo e posterior separação da massa celular produzida 

durante o crescimento microbiano. Como existem poucos dados na literatura 

sobre estudos de viabilidade econômica para projetos com essa característica, 

é possível que isso se reflita na situação atual do mercado mundial de pigmentos 

comerciais, praticamente dominados por produtos de origem sintética. Além 

disso, poucos são os indícios de grandes empresas que produzem aditivos de 

característica similar a partir de micro-organismos com reconhecida capacidade 

de gerar pigmentos (LORENZ; CYSEWSKI, 2000). 

Rubrivivax gelatinosus é uma bactéria fototrófica que apresenta 

resultados satisfatórios no tratamento despoluente de efluentes industriais e na 

produção de uma biomassa constituída por pigmentos carotenoides e 

componentes essenciais para a nutrição animal (LIMA et al., 2011a; 2011b; 

PONSANO et al., 2003; 2008; 2011; PRASERTSAN et al., 1993a; 1993b; 1997; 
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SASAKI et al., 1981). Essas vantagens permitem considerá-la como um micro-

organismo com potencial para uso biotecnológico visando à obtenção de um 

produto com valor agregado. Porém, ainda são necessários estudos capazes de 

melhorar a produtividade e de avaliar seu potencial econômico, principalmente, 

quando o cultivo for objeto de aplicação em larga escala. 

 Na avaliação econômica de projetos são considerados estudos 

prospectivos de análise de mercado, fatores relacionados aos ambientes interno 

e externo ao negócio proposto, layout descritivo (etapas condizentes com a 

obtenção do produto), plano de marketing, relação do material de consumo e 

equipamentos necessários para a condução da atividade. Ainda, para esse tipo 

de estudo, se define como horizonte de dados o espaço de tempo em que se 

podem estimar os futuros fluxos de caixa do empreendimento. Geralmente, são 

considerados períodos de 10 anos (BUARQUE, 1994).  

Os indicadores econômicos mais utilizados na avaliação de projetos são: 

o Valor Presente Líquido (VPL), que corresponde a soma de uma série de fluxos 

de caixa desde a data zero até a data final do horizonte de dados e a Taxa Interna 

de Retorno (TIR), responsável por demonstrar a rentabilidade da atividade 

econômica. Adicionalmente, são calculados o payback e o ponto de equilíbrio, 

importantes para demonstrar flexibilidade do investimento (BATALHA, 2007; 

BUARQUE, 1994). Dessa forma, o investidor pode encontrar condições 

favoráveis para avaliar diferentes cenários e escolher aquele que apresenta as 

melhores vantagens para o início do seu negócio. 

 

 

2 Revisão de literatura  
 

2.1 Pigmentos carotenoides 
 

Os carotenoides representam o grupo mais amplo de pigmentos naturais 

conhecidos, capazes de conferir coloração amarela, laranja ou vermelha em 

muitos alimentos, tais como frutas, hortaliças, gemas de ovos e organismos 
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aquáticos. Plantas, algas e alguns micro-organismos são os principais 

responsáveis pela sua síntese e eles podem estar presentes em tecidos de 

animais, aonde chegam por meio das dietas alimentares (GOODWIN, 1981; 

MALDONADE et al., 2008).  

Dados da literatura revelam a existência de mais de 600 tipos de 

pigmentos carotenoides isolados e identificados nos reinos animal e vegetal e, a 

cada ano, esse número aumenta com a descoberta de novos compostos com 

propriedades pigmentantes. O β-caroteno, por exemplo, foi o primeiro 

carotenoide a ser sintetizado e comercializado como corante de alimentos e é 

também, o pigmento mais abundante na natureza (AMBRÓSIO et al., 2006).  

Dependendo do grau de substituição que apresentam em sua estrutura, 

os carotenoides são divididos em dois grupos principais: os carotenos e as 

xantofilas. Os carotenos consistem inteiramente de átomos de carbono e 

hidrogênio, sendo, portanto, hidrocarbonetos poliênicos com variados graus de 

insaturação, enquanto que as xantofilas são sintetizadas a partir dos carotenos, 

por meio de reações que envolvem a adição de várias funções oxigenadas, 

sendo, por isso classificadas como oxicarotenoides (AMBRÓSIO et al., 2006; 

BOTELLA-PAVÍA; RODRÍGUEZ-CONCEPCIÓN, 2006; MELÉNDEZ-

MARTÍNEZ et al., 2007; SHAHIDI et al., 1998). 

O uso dos pigmentos carotenoides como ingrediente na indústria 

alimentícia, além de conferir cor aos alimentos e uniformizar a coloração de 

alguns produtos, principalmente após o processamento industrial e o 

armazenamento, também pode proporcionar atividades biológicas relevantes ao 

consumidor (TATSCH, 2008). Por exemplo, o β-caroteno apresenta função 

antioxidante e é precursor da vitamina A. Essa atividade pró-vitamínica 

representa uma importante ferramenta no combate da hipovitaminose A, uma 

deficiência nutricional que acarreta xenoftalmia, cegueira e morte prematura em 

milhares de crianças no mundo e constitui um dos principais problemas 

nutricionais de populações de países em desenvolvimento (AMBRÓSIO et al., 

2006; BOTELLA-PAVÍA; RODRÍGUEZ-CONCEPCIÓN, 2006; TATSCH, 2008). 

Além disso, existe uma inversa relação entre a ingestão de alimentos ricos em 
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pigmentos carotenoides com a incidência de alguns tipos de cânceres (pulmão, 

mama, estômago, cólon e próstata), problemas de pele induzidos pela exposição 

à radiação ultravioleta, doenças cardiovasculares coronarianas, cataratas e 

degeneração macular (BOTELLA-PAVÍA; RODRÍGUEZ-CONCEPCIÓN, 2006; 

GOODWIN, 1986; KIM et al., 2001; MELÉNDEZ-MARTÍNEZ et al., 2007; 

SHAHIDI et al., 1998; ZIEGLER, 1989; 1991).  

 

 

2.2 Pigmentos comerciais 
 

 A síntese comercial de carotenoides foi desenvolvida pela primeira vez 

em 1954, quando o β-caroteno foi sintetizado para fins de pigmentação industrial 

e, a partir da década de 60, houve um aumento considerável na produção em 

resposta à crescente demanda pelo produto (RIBEIRO, 2008; VALDUGA et al., 

2009). Atualmente, no mercado internacional existem duas grandes empresas 

de maior expressão: a DSM e a BASF que, juntas, respondem por mais de 55% 

da comercialização dos carotenoides (COSGROVE, 2010). Outras empresas 

atuantes no mercado são: Algatechnologies Ltd., Allied Industrial Corporation 

Ltd., Carotech Bhd, Chr. Hansen A/S, Cognis Group, Cyanotech Corporation, 

Kemin Industries Inc., LycoRed Ltd., Map Technologies Ltd., Phytone Limited e 

Valensa International LLC. 

Em 2003, o mercado europeu de carotenoides movimentou um total de 

US$ 348,5 milhões e era previsto para, em 2010, atingir US$ 419,6 milhões 

(VALDUGA et al., 2009). De acordo com Fraser e Bramley (2004), esse produto 

representa um mercado global estimado em 935 milhões de dólares por ano e, 

segundo Ribeiro (2008), tem apresentado um crescimento próximo de 3% ao 

ano. Ainda, de acordo com esses autores, produtos sintéticos dominam 

praticamente todo o mercado para a alimentação animal, com uma 

movimentação anual que ultrapassa US$ 300 milhões somente na Europa.  

 Em 2007, a projeção feita pela Global Industry Analysts, Inc. 

(COSGROVE, 2010), estimou que, para um período de três anos, o mercado de 
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carotenoides poderia alcançar valores próximos a 1,06 bilhões de dólares. Em 

2010, houve uma movimentação acima do previsto, ou seja, US$ 1,07 bilhões e 

a projeção feita para 2015 prevê um aumento significativo para mais de US$ 1,2 

bilhões, demonstrando a importância econômica que representa o comércio 

internacional desses produtos. Todo esse crescimento é reflexo da demanda por 

produtos com coloração intensa que são mais atraentes e agregam vantagens e 

benefícios para a saúde dos consumidores.  

A principal aplicação comercial dos carotenoides sintéticos está na 

alimentação animal, embora resultados promissores já possam ser vistos para a 

indústria alimentícia e farmacêutica. A astaxantina, por exemplo, é o pigmento 

de escolha para conferir coloração em organismos aquáticos e é representada 

comercialmente pelo produto sintético, sendo poucos os registros no mercado 

internacional desse princípio ativo proveniente de fontes naturais como algas e 

leveduras (DEL CAMPO et al., 2007; LORENZ; CYSEWSKI, 2000; PASSOS et 

al., 2007; VALDUGA et al., 2009).   

O mais recente levantamento feito pela Global Industry Analysts, Inc. 

(COSGROVE, 2010), revelou que os principais carotenoides de interesse 

comercial no mundo são o β-caroteno, a cantaxantina, a luteína e a astaxantina. 

O β-caroteno, conhecido pelos benefícios conferidos à saúde humana e à alta 

capacidade de conferir cor aos alimentos, é o produto mais representativo do 

segmento, com uma venda estimada em US$ 392 milhões por ano. A 

cantaxantina é o carotenoide de maior crescimento no mercado, sendo 

considerado o aditivo pigmentante preferido, porém ainda pouco utilizado para 

conferir avermelhamento na gema de ovos, carapaça de camarões e carne de 

peixes. Junto com a luteína, um pigmento que apresenta funções biológicas 

importantes, apresentaram aumento estimado em US$ 28,8 milhões somente 

entre 2007 e 2010. A astaxantina é o pigmento carotenoide de maior uso na 

aquicultura, com uma movimentação anual, segundo projeções feitas em 2007, 

de US$ 219,03 milhões no mercado internacional (COSGROVE, 2010; DEL 

CAMPO et al., 2007). 
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Os preços de mercado desses produtos podem sofrer variações, 

dependendo do fabricante e do local de comercialização. Segundo Valduga et al. 

(2009), o grama de β-caroteno e da astaxantina pode custar R$ 57,00 e 

R$ 633,00, respectivamente. Já o miligrama da zeaxantina tem sido reportada 

com o valor de R$ 1.690,00. De acordo com Takahashi et al. (2008), no início de 

2008, o preço do produto comercial contendo 8% de princípio ativo astaxantina, 

usualmente utilizado no cultivo de trutas, era de US$ 302 o quilograma no Brasil, 

já adicionado de impostos. Apesar do valor desses produtos ter sofrido 

significativas quedas nos últimos anos, ainda representa um custo adicional 

considerável para a aquicultura.  

Em uma busca realizada recentemente entre alguns fornecedores desses 

ingredientes para o uso avícola, os produtos com 10% de princípio ativo 

cantaxantina da DSM (Carophyll® red 10%) e BASF custavam, respectivamente, 

R$ 610,00 e R$ 565,00 o quilograma. Já o produto comercial contendo 30% de 

luteína pode ser encontrado por R$ 420 o quilograma. Suplementos alimentares 

à base de Spirulina também estão disponíveis no mercado e custam R$ 170,00 

o quilograma.   

 
 
2.3 Pigmentos na aquicultura 
 

A expansão da aquicultura mundial tem estimulado o interesse pela 

utilização de carotenoides na alimentação de peixes com a finalidade de conferir 

pigmentação, uma vez que a cor agrega valor para algumas espécies de peixes 

comerciais e ornamentais, além de manter as características organolépticas do 

produto e aumentar o seu valor nutricional (ANDERSON, 2000; COLIHUEQUE, 

2010; GRASSI, 2014; LU ; TAKEUCHI, 2002; LU et al., 2003; PONCE-PALAFOX 

et al., 2004; TAKAHASHI et al., 2008; WANG et al., 2006).  

Qualquer substância que possui a capacidade de promover a 

intensificação da cor nos tecidos ou células de animais ou plantas pode ser 

denominada de pigmento (COLIHUEQUE, 2010). As diferentes colorações 
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observadas nos mais variados organismos aquáticos se devem, principalmente, 

a um grupo especial de células denominadas cromatóforos. Essas células 

possuem organelas capazes de espalhar ou refletir a luz e sintetizam ou 

armazenam pigmentos que podem ser divididos em quatro grupos: melanina, 

carotenoides, pteridinas e purinas. A melanina confere o escurecimento da pele 

observado na grande maioria dos peixes e, junto com as pteridinas e as purinas, 

possuem pouca importância para a coloração comercial desses animais. Os 

carotenoides, entretanto, são os principais responsáveis pelas cores tão 

populares, observadas nos peixes ornamentais. Além disso, sua utilização em 

dietas alimentares confere, em alguns casos, o avermelhamento da carne de 

peixes muito apreciados e valorizados pelos consumidores, tais como o salmão 

e as trutas (ANDERSON, 2000; COLIHUEQUE, 2010).  

Diversos carotenoides estão presentes nos peixes: luteína (amarelo 

esverdeado), tunaxantina, zeaxantina (amarelo alaranjado), -caroteno 

(alaranjado), cantaxantina (alaranjado vermelho) e astaxantina (vermelho), 

considerada como o pigmento de maior expressão nos peixes, principalmente 

por conferir a coloração avermelhada em salmonídeos. O pigmento luteína é 

relativamente comum nas espécies tropicais e pode ser encontrado em alguns 

organismos aquáticos marinhos. Já a tunaxantina está presente em vários 

peixes escombrídeos e carangídeos, como o Yellowtail (Seriola quinqueradiata), 

um peixe muito apreciado no Japão, no qual o pigmento é o principal responsável 

pela coloração amarela (GUPTA et al., 2007).  

No meio ambiente, os peixes adquirem pigmentos carotenoides pela 

ingestão de algas, plantas, crustáceos ou de outros peixes dos quais se 

alimentam. No caso dos salmonídeos, sua carne é originalmente branca mas, 

quando migram da água doce para o mar e ali residem e crescem, adquirem a 

coloração vermelha na carne, pois parte da sua alimentação passa a ser 

constituída por alguns crustáceos, como camarões e caranguejos, que 

apresentam o pigmento astaxantina. Posteriormente, esse componente é 

depositado na pele e na musculatura. Em sistemas intensivos de produção de 

peixes em cativeiro, os carotenoides se fazem presentes nas rações fornecidas 
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para esses animais, muitas vezes, representados por compostos de origem 

sintética e que possuem elevado valor comercial (TAKAHASHI et al., 2008).  

Administrar pigmentos na alimentação de peixes pode alterar a coloração 

da carne (ARREDONDO-FIGUEROA et al., 2007; BAKER et al., 2002). Alguns 

trabalhos mencionam que o pico de deposição dos pigmentos ocorre em três 

semanas e a coloração dos animais tratados permanece constante e sem 

alterações significativas, mesmo com o uso contínuo destes ingredientes 

(CHOUBERT; STOREBAKKEN, 1989; PONCE-PALAFOX et al., 2004). Isto se 

torna importante para considerar o custo-benefício da utilização destes 

ingredientes nas rações de peixes criados em cativeiro, já que os pigmentos 

disponíveis no mercado ainda possuem um custo muito elevado para o sistema 

produtivo. 

Além dos salmonídeos, outras espécies de peixes também foram 

estudadas com a intenção de avaliar a presença de pigmentos carotenoides. 

Czeczuga et al. (2005) determinaram os pigmentos presentes em duas espécies 

de peixes cultivadas na Polônia e observaram um total de 16 diferentes tipos de 

carotenoides presentes em amostras de tecido de pele, músculo, fígado e 

intestino. Luteína com astaxantina e astaxantina com zeaxantina foram os 

componentes mais encontrados na pirapitinga herbívora (Piaractus 

brachypomus) e na piranha vermelha predadora (Pygocentrus nattereri), 

respectivamente. Em outro estudo envolvendo alevinos de peixe-pargo criados 

em cativeiro, dietas contendo o camarão como fonte de carotenoide foram 

mantidas durante quatro meses. Em 100% dos animais avaliados ao final dos 

tratamentos, observou-se significativo aumento da coloração rósea da pele, 

semelhante ao peixe criado em seu habitat natural, e a quantificação de 

carotenoides na carcaça e nos olhos dos animais pigmentados foi superior aos 

do grupo controle (CEJAS et al., 2003). A deposição de pigmentos também foi 

observada no exoesqueleto de camarões branco do Pacífico (Penaeus 

vannamei) submetidos a uma alimentação contendo carotenoides naturais 

(zeaxantinha e luteína) provenientes de extratos da flor de calêndula (Tagetes 

erecta) durante 14 dias (VERNON CARTER et al., 1996).  
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Nos peixes ornamentais, a coloração representa um dos principais fatores 

para a determinação de sua procura e de seu valor comercial. A astaxantina e o 

-caroteno já foram utilizados para conferir pigmentação ao tetra-serpae 

(Hyphessobrycon callistus). Esses carotenoides, além de conferirem 

pigmentação, aumentaram a capacidade antioxidante e a proteção hepática dos 

peixes avaliados (WANG et al., 2006).  

 
 
2.4 Fontes naturais de pigmentos carotenoides 

 
A utilização de pigmentos para conferir cor, tanto na indústria alimentícia 

quanto na nutrição animal, tem se tornado uma ferramenta indispensável para a 

conquista de mercados nos últimos anos. A cor conferida aos produtos 

alimentícios garante um melhor aspecto, uma maior aceitação e agrega valor 

econômico durante a comercialização. Grande parte dos ingredientes 

pigmentantes utilizados nos sistemas de produção são carotenoides de origem 

sintética, obtidos por meio de processos químicos que utilizam diferentes 

solventes orgânicos em sua obtenção e resultam em elevados custos para o 

setor. Nos últimos anos, observa-se uma tendência mundial pela preferência de 

fontes naturais de nutrientes na alimentação animal em substituição a esses 

compostos sintéticos (PASSOS et al., 2007; VALDUGA et al., 2009). 

De acordo com Gupta et al. (2007), os produtos naturais contendo 

carotenoides, muitas vezes, possuem uma mistura de componentes 

pigmentantes como -caroteno, zeaxantina, luteína, astaxantina, além de outros 

em menor expressão. Esses produtos podem ser categorizados em dois grupos 

principais: os de origem animal, muito ricos em astaxantina como as farinhas de 

crustáceos, e vegetal, como o milho, a alfalfa, a farinha de pétalas de flores 

(Tagetes sp.) e extratos de pimentas vermelhas (Capsicum sp.), ricos em -

caroteno, luteína, zeaxantina, entre outros.  

O cultivo de determinadas leveduras e microalgas tem sido alvo de 

pesquisas objetivando prospectar a sua utilização como ingrediente pigmentante 
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na alimentação animal devido à presença de pigmentos carotenoides. Dentre 

esses micro-organismos destacam-se a levedura Xanthophyllomyces 

dendrorhous e as microalgas dos gêneros Chlorella, Haematococcus e 

Dunaliella, produtoras dos carotenoides -caroteno, astaxantina e luteína (DEL 

CAMPO et al., 2007; DERNER et al., 2006; LORENZ; CYSEWSKY, 2000; 

PASSOS et al., 2007; TINOI et al., 2006).  

A produção de carotenoides a partir do uso de micro-organismos concorre 

diretamente com a produção sintética realizada pelas grandes empresas 

químicas do setor. As plantas e os micro-organismos fotossintetizantes como, 

por exemplo, algas e cianobactérias (azuis e verdes) representam as fontes mais 

importantes para a biossíntese desses pigmentos, apesar de que alguns micro-

organismos não fotossintetizantes também possam responder por parte dessa 

produção no meio ambiente, como bactérias, fungos e leveduras (GOODWIN, 

1986; TATSCH, 2008). A fotossíntese representa um dos mais importantes 

processos biológicos e consiste na conversão da energia luminosa em energia 

química, necessária para a manutenção dos seres vivos. A habilidade de realizar 

tal processo depende da presença de estruturas especiais denominadas 

clorofilas, no caso de plantas e algas, e bacterioclorofilas, para algumas 

bactérias (BROCK et al., 1994). 

Dentre o grupo de bactérias fotossintetizantes, as bactérias púrpuras 

representam um grupo versátil, predominantemente aquático e que são capazes 

de crescer na ausência de oxigênio. Uma característica comum desses micro-

organismos é a presença de bacterioclorofilas localizadas em uma membrana 

intracitoplasmática originada a partir da membrana do citoplasma. A maioria dos 

pigmentos produzidos por elas são as bacterioclorofilas a ou b e vários 

carotenoides como a espiriloxantina, rodopinal, esferoidene e outros da série 

okenone, responsáveis por conferir cor característica às colônias e aos meios de 

cultivos. Além disso, essas bactérias são providas de um aparato flagelar que 

lhes permite o movimento por fototaxia e/ou quimiotaxia quando apresentam 

crescimento fotoautotrófico e/ou foto-heterotrófico (BROCK et al., 1994; ERASO; 

KAPLAN, 2001; HOLT et al., 2000; IMHOFF, 2001; IMHOFF et al., 2001). 
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2.5 Biomassa pigmentante de Rubrivivax gelatinosus  
 

Rubrivivax gelatinosus é uma bactéria fototrófica púrpura gram-negativa 

do grupo das não sulfurosas com forma de bacilo levemente encurvado ou reto. 

O habitat natural desse micro-organismo é diversificado, sendo encontrado em 

ambientes aquáticos, no solo, em valas de esgotos e lodos, além de efluentes 

industriais (HOLT et al., 2000). Os pigmentos fotossintetizantes presentes nessa 

bactéria são a bacterioclorofila a e os carotenoides da série esferoidene 

(esferoidene, hidroxiesferoidene e espiriloxantina), responsáveis pela coloração 

vermelho púrpura observada nos cultivos (AGALIDIS et al., 1999; BROCK et al., 

1994; HOLT et al., 2000; PONSANO et al., 2002a). Outra importante 

característica de Rubrivivax gelatinosus é a rica composição proteica de suas 

células, apresentando uma quantidade balanceada de aminoácidos essenciais, 

além de carboidratos, lipídeos e cinzas, constituindo a biomassa bacteriana 

(PONSANO et al., 2003; 2011; SASAKI et al., 1981).  

Santo et al. (2013) avaliaram a concentração de oxicarotenoides 

presentes na biomassa de Rubrivivax gelatinosus, obtida em cultivos realizados 

com efluentes agroindustriais e encontraram 3,74 mg g-1 de carotenoides por 

grama de biomassa seca, corroborando com estudos anteriores desenvolvidos 

por Prasertsan et al. (1997) e Ponsano et al. (2011) que relataram valores entre 

2,13 a 3,90 mg g-1 de carotenoides por grama de biomassa seca. Embora a 

concentração de carotenoides presente nas biomassas bacterianas seja inferior 

ao pigmento sintético comercial com 8% do princípio ativo cantaxantina, estudos 

realizados com a biomassa utilizada como ingrediente pigmentante para aves e 

peixes demonstraram resultados promissores (AVANÇO et al. 2014; GRASSI, 

2014; POLONIO et al., 2010; PONSANO et al., 2014; PONSANO et al., 2002b; 

PONSANO et al., 2004a; 2004b). 

Utilizada para pigmentação de frangos de corte, a biomassa de Rubrivivax 

gelatinosus induziu um amarelamento das carcaças dos animais. A pele foi o 

local de maior pigmentação em comparação com a musculatura de peito e coxas. 

No entanto, os resultados foram menos efetivos do que os obtidos pela utilização 
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de pigmentos convencionais que, adicionalmente, produziram carne e pele com 

tonalidade mais avermelhada (PONSANO et al., 2002b; 2004a). Recentemente, 

Avanço et al. (2014) utilizaram a biomassa produzida em efluentes de 

entrepostos de pescado para a avaliação da pigmentação de frangos de corte 

alimentados durante 45 dias com o produto. Foram utilizadas diferentes 

concentrações da biomassa de Rubrivivax gelatinosus e os resultados 

demonstraram que, com uma proporção de 3 g kg-1, a biomassa induziu a 

tonalidade vermelha na pele e na carne dos animais abatidos.  

Quando utilizada para a alimentação de galinhas poedeiras, a biomassa 

de Rubrivivax gelatinosus intensificou a coloração amarela das gemas de ovos, 

a partir de 24 horas de administração, em todos os níveis de tratamento 

utilizados e o plateau de pigmentação aconteceu no vigésimo dia de produção 

(PONSANO et al., 2004b). Polonio et al. (2010) encontraram resultados similares 

observando a intensificação da cor das gemas de galinhas poedeiras 

alimentadas com a biomassa produzida em cultivos do micro-organismo em 

efluentes de abatedouros avícolas. A análise sensorial mostrou que as gemas 

contendo o pigmento natural alcançaram a preferência dos consumidores locais.  

Estudos recentes avaliaram a utilização da biomassa de Rubrivivax 

gelatinosus para conferir pigmentação nos filés de peixes cultivados em sistemas 

fechados de circulação de água (GRASSI, 2014; PONSANO et al., 2014). Nos 

trabalhos ficou demonstrado que a biomassa foi capaz de aumentar a 

pigmentação, a presença de carotenoides e o teor de proteína nos filés dos 

animais.      

Portanto, a biomassa de Rubrivivax gelatinosus pode ser aplicada como 

fonte pigmentante na nutrição animal. Além disso, o metabolismo da bactéria 

consome grande parte da matéria orgânica do substrato utilizado para seu cultivo 

e, quando o substrato é representado por efluentes industriais, esse cultivo pode 

tornar-se altamente vantajoso para as empresas geradoras sob o aspecto 

ambiental em função da descontaminação promovida nos resíduos (LIMA et al., 

2011a; 2011b; PONSANO et al., 2011; PRASERTSAN et al., 1997). 
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2.6 Viabilidade econômica em processos de obtenção de pigmentos 
microbianos 
 

Apesar de muitos micro-organismos possuírem a capacidade de produzir 

carotenoides, nem todos são interessantes para a produção em escala industrial. 

Vários são os exemplos de estudos relatados na literatura para a obtenção de 

ingredientes pigmentantes provenientes de fontes naturais diversas, seja animal, 

vegetal ou microbiana. No entanto, essas pesquisas mostram processos 

desprovidos de avaliações econômicas e de indicadores financeiros. 

Consequentemente, o emprego desses carotenoides como ingrediente alimentar 

para animais zootécnicos ainda é um reflexo de estudos conduzidos por 

institutos de pesquisa e pelas universidades, fora do alcance da produção 

industrial. 

Para exemplificar essa afirmação, Lorenz e Cysewsky (2000) 

descreveram o potencial comercial da biomassa obtida do cultivo da microalga 

Haematococcus como fonte de astaxantina para aquicultura, avicultura e 

mercado de alimentos nutracêuticos. Segundo os autores, a produção é 

relativamente simples e a microalga cresce em substratos com reduzida 

concentração de nutrientes específicos. Entretanto, não foram apresentados os 

cálculos envolvendo todos os custos relativos à produção da biomassa. 

Adicionalmente, foram relatados alguns problemas para a produção em escala 

industrial como a possibilidade de contaminação do meio por outros micro-

organismos indesejáveis. Nesse contexto, processos para obtenção de 

carotenoides naturais de origem microbiana necessitam de mais estudos para 

que a obtenção industrial do produto final e sua aplicação sejam 

economicamente viáveis. 

Quando são realizadas buscas na literatura científica por informações a 

respeito da viabilidade dos processos de obtenção de biomassas provenientes 

de cultivos bacterianos para pigmentação animal, o resultado se mostra negativo, 

ou seja, inexistem informações disponíveis para se prospectar o início de 

qualquer atividade econômica com esse fim. Por outro lado, apesar de poucos, 
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existem trabalhos que avaliaram o potencial de microalgas para a produção de 

pigmentos naturais e biocombustíveis em escala industrial, respaldados por 

estudos de mercado e análises econômicas (LI et al., 2011; MOLINA GRIMA et 

al., 2003; OLAIZOLA, 2003; STHEPENS et al., 2010).  

A análise de estudos que utilizaram cultivos fotoheterotróficos para 

tratamento de efluentes e produção de pigmentos carotenoides indica que a 

aquisição e a instalação de biorreatores representam o mais alto custo de 

investimento (LI et al., 2011; MOLINA GRIMA et al., 2003; MOSCOSO et al., 

2012; STHEPENS et al., 2010).  Moscoso et al. (2012), utilizando Pseudomonas 

stutzeri para remediação de efluentes contendo fenantreno (hidrocarboneto 

policíclico aromático potencialmente tóxico), relataram que os biorreatores 

necessários para o crescimento da bactéria correspondem a mais de 65% do 

investimento inicial para a aquisição de equipamentos. Embora nesse estudo 

não houvesse pretensão de produzir biomassa com caráter pigmentante, as 

avaliações de viabilidade do projeto foram realizadas com o objetivo de averiguar 

formas alternativas de tratamento biológico de efluentes industriais 

potencialmente perigosos.  

A quantidade de biorreatores necessários para manter uma produção 

contínua de biomassa a partir do cultivo de micro-organismos fotossintetizantes 

exemplifica os altos investimentos destinados para os projetos. Molina Grima et 

al. (2003), ao identificarem baixa produtividade, descreveram a necessidade de 

75 biorreatores tubulares para garantir uma produção anual de 26,2 toneladas 

de biomassa da microalga marinha P. tricornutum, rica em ácido graxo 

eicosapentaenoico. 

Em estudos de viabilidade econômica utilizam-se alguns indicadores para 

se afirmar se o projeto é viável. O Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna 

de Retorno (TIR) e os índices de Rentabilidade (IR) e Lucratividade (IL) são 

convencionalmente avaliados e fornecem dados importantes para a tomada de 

decisão e a escolha das melhores opções de investimento quando positivos 

(BATALHA, 2007; BUARQUE, 1994; NOGUEIRA, 2007). Li et al. (2011) 

desenvolveram um estudo econômico para o cultivo de Haematococcus pluvialis 
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em larga escala objetivando a recuperação de biomassa para a produção de 

astaxantina. A partir dos dados apresentados pelos autores, foi possível calcular 

um IL de 36,91% e um IR de 19,90%, considerando uma receita anual de 

US$ 792.000,00 obtida com a produção de 36 toneladas da microalga. Em outra 

situação, Stephens et al. (2010) analisaram as tecnologias para se produzir 

biomassa de microalgas com alto valor agregado (-caroteno) e com potencial 

bioenergético. As avaliações foram feitas em um horizonte de 30 anos e 

revelaram uma TIR de 15% para um projeto técnico com produtividade de 20 g 

de biomassa seca m-2 dia-1, em uma área de 500 ha e a um custo de US$ 600 

kg-1 do produto pigmentante. 

O crescimento da bactéria Rubrivivax gelatinosus tem sido estudado com 

o objetivo de gerar biomassa com reconhecido potencial pigmentante em 

efluentes de abatedouros avícolas (PONSANO et al., 2003; 2008; 2011) e 

entrepostos de pescado (LIMA et al., 2011a; 2011b; SANTO et al., 2013).  

Entretanto, nesses trabalhos, ficaram demonstradas baixas produtividades, 

comuns a processos que utilizam micro-organismos fotossintetizantes (AZAD et 

al., 2001; PRASERTSAN et al., 1993a; 1993b; SASAKI et al., 1981). Ainda não 

há evidencias de que o processo de obtenção de biomassa de Rubrivivax 

gelatinosus seja viável para uma planta de produção em larga escala apesar de 

que vários fatores podem ser levados em consideração, tais como o potencial 

despoluente do micro-organismo e a possibilidade de crescimento da bactéria 

em efluentes industriais in natura, ou seja, sem qualquer tipo de suplementação.  

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade econômica do 

processo de obtenção da biomassa de Rubrivivax gelatinosus para, 

possivelmente, indicar a sua utilização como ingrediente pigmentante em um 

sistema de produção comercial. Essas informações foram levantadas a partir de 

uma produção em escala laboratorial e posterior simulação de uma unidade de 

produção inserida em uma indústria de beneficiamento de pescado geradora do 

resíduo.  

O projeto originou dois artigos científicos: “Pré-tratamento de efluente 

agroindustrial para o aumento da produção de massa celular de Rubrivivax 
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gelatinosus” e “Viabilidade Econômica do Processo de Obtenção de Biomassa 

Pigmentante de Rubrivivax gelatinosus”.  

As normas para envio de artigo científico à revista World Journal of 

Microbiology and Biotechnology, originado desta tese de doutorado, estão 

apresentadas na seção APÊNDICE 1. 
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CAPÍTULO 2 – PRÉ-TRATAMENTO DE EFLUENTE AGROINDUSTRIAL 
PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE MASSA CELULAR DE Rubrivivax 

gelatinosus 

 
 
Resumo  
 
Rubrivivax gelatinosus, uma bactéria fotossintetizante com reconhecido 

potencial biotecnológico, foi cultivada em efluente colhido de um entreposto de 

processamento de tilápias para a realização de estudos sobre a produção de 

massa celular, produtividade, Demanda Química de Oxigênio (DQO) e 

composição centesimal. Inicialmente, diferentes condições de cultivo foram pré-

estabelecidas com o objetivo de aumentar a produtividade e a recuperação da 

biomassa. A microfiltração foi utilizada para concentrar a matéria orgânica do 

efluente in natura em três níveis (¼, ½ e ¾ do volume inicial). Após a 

concentração, os efluentes foram tratados termicamente a 65°C por 30 minutos 

e resfriados até 25°C. Os cultivos foram realizados em biorreatores anaeróbicos 

(50 L) contendo o inóculo da bactéria (1% v v-1), à temperatura de 32 ± 2°C e 

iluminados (1.500 ± 200 lux) durante cinco dias. A biomassa foi recuperada por 

microfiltração e desidratada por liofilização. As amostras de biomassa obtidas 

foram analisadas para determinação da composição centesimal. Os resultados 

indicaram maior recuperação (28,61 ± 0,71 g) e produtividade (0,1144 g 

biomassa L-1 dia-1) no cultivo que detinha a maior quantidade de matéria orgânica. 

A maior redução de DQO foi de 69,23%. A composição centesimal dos produtos 

pigmentantes revelou semelhanças entre os tratamentos, à exceção dos teores 

de lipídeos e proteínas, que foram maiores no cultivo com maior disponibilidade 

de matéria orgânica.  

 
Palavras chave 
 

Bactéria fotossintetizante; Biomassa, Biotecnologia, Indústria, Pescado, Resíduo. 
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Abstract  
 
Rubrivivax gelatinosus, a phototrophic bacterium with recognized 

biotechnological potential, was cultivated in the effluent of a tilapia processing 

industry for the evaluation of biomass production, productivity, Chemical Oxygen 

Demand (COD) and proximate composition. Initially, different concentrations of 

the substrate were performed with the purpose of increasing the productivity and 

the biomass recovery. Microfiltration was used to modify the organic composition 

present in the wastewater in three levels of concentration (¼, ½ and ¾ the initial 

volume). After the concentration, the effluent was heated at 65°C for 30 minutes. 

Bacterial cultivation was carried out in bioreactors under anaerobiosis with an 

inoculum level of 1%, 1.500 ± 200 lux and 32 ± 2ºC, during five days. The biomass 

was recovered by microfiltration and freeze-dried. Samples of biomass were 

analyzed to evaluate the proximate composition. The results showed greater 

recovery and biomass productivity in the bioreactor with the highest organic 

matter (28.61 ± 0.71 g and 0.1144 g biomass L-1 day-1), respectively. The greater 

COD reduction was 69.23%. The chemical composition of the biomass differed 

for lipids and proteins, which were higher for the treatments with higher 

concentration of substrate for the growth of the microorganism. 

 

Keywords 

 

Fish, Biomass, Biotechnology, Industry, Phototropic bacteria, Wastewater. 

 

 

Introdução  
 

Bactérias fototróficas são amplamente utilizadas para o tratamento de 

efluentes, produção de biomassa e obtenção de pigmentos carotenoides 

(KANTACHOTE et al., 2005; LIMA et al., 2011a; 2011b; LU et al., 2010; 

PONSANO et al., 2008; MADUKASI et al., 2010; WU et al., 2014; 2015; ZHOU 
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et al., 2014; 2015). Bacterioclorofilas luz-dependentes localizadas na membrana 

intracitoplasmática desses organismos permitem a transferência de energia 

necessária para a manutenção de suas estruturas celulares. Consequentemente, 

cultivos desenvolvidos em efluentes agroindustriais são acompanhados da 

geração de massa celular com propriedades pigmentantes. Além das 

bacterioclorofilas a ou b, alguns carotenoides como espiriloxantina, rodopinal, 

esferoidene e outros da série okenone, são responsáveis por conferir cor às 

colônias e aos cultivos microbianos (BROCK et al., 1994; HOLT et al., 2000; 

IMHOFF; TRÜPER, 1989).  

Efluentes com alta concentração de matéria orgânica e minerais 

possibilitam o crescimento de bactérias fototróficas (SIRIANUNTAPIBOON; 

SRIKU, 2006). Lu et al. (2010; 2011) demonstraram a capacidade desses micro-

organismos degradarem macromoléculas presentes em cultivos ricos em 

polissacarídeos e proteínas. Essa característica também foi encontrada por Lima 

et al. (2011a) ao reportarem uma redução de 47,71% para óleos e graxas e 

22,46% para nitrogênio total no cultivo de Rubrivivax gelatinosus em efluente de 

uma indústria de processamento de pescado.  

A baixa disponibilidade de nutrientes essenciais ao crescimento 

microbiano em águas residuárias limita a produção de massa celular. 

Consequentemente, a suplementação desses efluentes tem sido estudada para 

se aumentar a produtividade e a geração de massa celular (MADUKASI et al., 

2010; SCHNEIDER et al., 2006; WU et al., 2012; 2015). 

Tecnologias alternativas, como a microfiltração, já são realidade para o 

tratamento de efluentes domésticos e industriais (JUDD; JEFFERSON, 2003). O 

sistema origina, por meio de uma força motriz aplicada para a passagem do 

efluente pela membrana tubular, duas linhas distintas denominadas de 

concentrado e permeado (AL-MALACK; ANDERSON 1997; TCHOBANOGLOUS 

et al., 2003). No concentrado, os sólidos com dimensões superiores à porosidade 

da membrana são acumulados e podem se tornar disponíveis para o 

metabolismo dos micro-organismos fototróficos, aumentando a eficiência da 

produção de biomassa.  
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Rubrivivax gelatinosus é uma bactéria fototrófica encontrada em resíduos 

líquidos industriais (IMHOFF, 2001). Seu crescimento fotoheterotrófico é 

acompanhado pela produção de biomassa com reconhecido potencial 

pigmentante (PONSANO et al., 2011). Entretanto, baixas produtividades foram 

encontradas em seu cultivo em efluentes industriais com reduzida quantidade de 

matéria orgânica (PONSANO et al., 2003; 2008; LIMA et al., 2011b; SANTO et 

al., 2013). Portanto, objetivou-se nesse estudo, utilizar um sistema de 

microfiltração para concentrar a quantidade de matéria orgânica no efluente in 

natura em diferentes níveis, cultivar a bactéria Rubrivivax gelatinosus e avaliar a 

recuperação de biomassa, a produtividade do processo e a composição 

centesimal dos produtos pigmentantes.   

 
 
Material e Métodos 
 

Micro-organismo, preparo do inóculo e substrato para o cultivo 

 
Rubrivivax gelatinosus foi previamente isolada de efluente de abatedouro 

avícola, caracterizada com base em testes bioquímicos, morfológicos e pelo 

espectro de absorção de pigmentos fotossintetizantes e mantida a -20°C em 

meio de Pfennig semissólido (cultura estoque) até o momento da reativação 

(PONSANO et al., 2002).  

O preparo do inóculo foi desenvolvido em duas fases, conforme descrito 

por Lima et al. (2011a). Inicialmente, uma alçada da cultura estoque da bactéria 

foi transferida para tubos contendo meio de Pfennig líquido acrescido de 0,1% (v 

v-1) da solução de microelementos. Em seguida, esse cultivo de pré-

enriquecimento foi incubado em condições de anaerobiose, temperatura de 32 ± 

2°C e luminosidade de 1.400 ± 200 lux. Após o crescimento do micro-organismo 

nos tubos, o conteúdo de cada frasco foi transferido (1% v v-1) para provetas de 

vidro com o mesmo meio sintético. As mesmas condições de incubação foram 

mantidas e o inóculo foi considerado pronto para uso ao atingir densidade ótica 
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de 0,5 a 600 nm, avaliado em espectrofotômetro (HITACHI U-1000/U-1100). Foi 

utilizado como branco o meio de Pfennig líquido sem o inóculo da bactéria. 

O efluente utilizado como substrato para o crescimento da bactéria foi 

obtido de uma indústria de abate e beneficiamento de tilápias durante o 

processamento industrial. Todo o resíduo foi colhido após o tratamento 

preliminar e transportado imediatamente até o laboratório em bombonas 

plásticas de 50 L cada.   

 

Cultivos experimentais 

 
Os cultivos foram realizados em quatro tratamentos contendo: (A) efluente 

in natura, isto é, sem ser submetido à concentração de volume pela 

microfiltração; (B) efluente concentrado pela remoção do permeado da 

microfiltração na proporção de ¼ do volume inicial (25%); (C) efluente 

concentrado pela remoção do permeado da microfiltração na proporção de ½ do 

volume inicial (50%) e (D) efluente concentrado pela remoção do permeado da 

microfiltração na proporção de ¾ do volume inicial (75%). Para obter essa 

concentração, foi utilizado um sistema de microfiltração com unidade de filtração 

de 0,75 m2, porosidade 0,2 m, vazão 1,5 m3 h-1 e pressão 1,5 bar (FRINGS). 

O efluente dos tratamentos A, B, C e D foram aquecidos em tanque de 

aço inox (INCOMAR) a 65 °C por 30 min, resfriados até a temperatura de 25 °C 

e distribuídos em biorreatores de vidro de capacidade de 50 L e dimensões 0,50 

m x 0,20 m x 0,50 m (comprimento x largura x altura) para a adição do inóculo 

bacteriano na proporção de 1 % (v v-1). Os biorreatores foram preenchidos 

totalmente com os substratos e fechados com tampas de vidro para simular um 

ambiente anaeróbio. Os cultivos foram realizados sobre uma bancada, 

recebendo iluminação ininterrupta (1.500 ± 200 lux) de lâmpadas 

incandescentes (60 W) durante cinco dias. Foram realizadas três repetições dos 

cultivos experimentais. 

 

Análises físico-químicas do efluente  
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Os efluentes utilizados em todos os tratamentos foram caracterizados 

quanto aos teores de sólidos totais, nitrogênio total e óleos e graxas, de acordo 

com os procedimentos descritos em APHA, AWWA e WPCF (2005). A Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) nos efluentes e nos permeados da microfiltração foi 

determinada segundo metodologia adaptada de Jirka e Carter (1975), que inclui 

a digestão química da amostra em reator de DQO (Hach DRB200), seguida da 

leitura da absorbância a 600 nm em espectrofotômetro (Hach DR2800). 

 

Determinação de rendimento, produtividade e composição centesimal 

 
Após o crescimento da bactéria, todo o conteúdo dos bioreatores foi 

submetido à microfiltração nas mesmas condições descritas anteriormente. O 

concentrado foi congelado (-42 °C), liofilizado por 48 horas (LIOBRÁS L101), 

triturado manualmente em almofariz e pesado para o cálculo da quantidade de 

biomassa recuperada.  

O rendimento (Eq. 1) foi calculado utilizando a relação entre a quantidade 

de biomassa produzida no sistema e a eficiência do micro-organismo na redução 

da DQO (TCHOBANOGLOUS et al., 2003).  

 

(Eq. 1)  𝑅 =
𝐵

𝐷𝑄𝑂
, onde: 

 

R = rendimento (mg biomassa mg-1 DQO-1); 

B = biomassa recuperada no sistema (mg); 

DQO = demanda química de oxigênio (mg L-1); 

 

A produtividade foi obtida pela equação (Eq. 2), segundo Aiba (1982): 

 

(Eq. 2)  𝑃 =
𝐵

𝑉 𝑥 𝑡
, onde: 

 



38 
 

P = produtividade (g biomassa Litros-1 dia-1); 

B = biomassa recuperada no sistema (g); 

V = volume do substrato utilizado no cultivo (L); 

t = tempo de cultivo (dia). 

 

Posteriormente, as biomassas provenientes de cada tratamento foram 

armazenadas a vácuo e ao abrigo da luz até o momento da determinação da 

composição bromatológica (umidade, matéria mineral, proteína bruta e lipídeos 

totais) de acordo com as metodologias descritas pela Association of Official 

Analytical Chemists (AOAC, 1999).  

 

Análises estatísticas 

 
Os resultados de composição centesimal, recuperação de biomassa e 

redução da DQO foram submetidos à análise de variância com teste de Kruskal-

Wallis para amostras não paramétricas, considerando o nível de significância de 

5% (VIEIRA, 1999). O software utilizado foi GraphPad InStat 3.06 for Windows, 

GraphPad Software, San Diego, California, USA.  

 
 
Resultados e discussão 
 

A concentração da matéria orgânica no efluente de cultivo promoveu 

alterações significativas nos parâmetros físico-químicos apenas entre os 

tratamentos A e D (Tabela 1).  

O efluente do entreposto de processamento de tilápias utilizado para o 

crescimento de Rubrivivax gelatinosus gerou valores que indicaram pouca 

quantidade de matéria orgânica. Prasertsan et al. (1993b) realizaram a 

caracterização físico-química de efluentes provenientes de indústrias de 

conservas de peixes e obtiveram valores de nitrogênio total (7.616 mg L-1), óleos 

e graxas (32.182 mg L-1) e sólidos totais (82,2 g L-1) superiores aos apresentados 
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na Tabela 1. Em outro trabalho, Azad et al. (2003), analisando o efluente da 

industrialização de sardinhas para cultivos microbianos, encontraram uma DQO 

de 32.000 mg L-1, ou seja, aproximadamente, trinta vezes maior que o valor 

encontrado nesse estudo (1.144 mg L-1).  

 

Tabela 1 – Características físico-químicas dos efluentes utilizados para o cultivo 
de Rubrivivax gelatinosus e percentual de redução da demanda 
química de oxigênio (DQO) após os tratamentos com o sistema de 
microfiltração 

 

Parâmetros 
físico-
químicos1,2 

Tratamento 
A 

Tratamento 
B 

Tratamento 
C 

Tratamento 
D p 

ST  1,19 ± 0,04b 1,23 ± 0,1ab 1,67 ± 0,1ab 3,16 ± 0,1a 0,0213 

NT 161 ± 40,1b 197,37 ± 22,7ab 227,85 ± 11ab 245,95 ± 20,1a 0,0023 

OG  775,92 ± 2,5b 845,33 ± 0,5ab 872,38 ± 21,1ab 1.256 ± 22,8a <0,0001 

DQOi  1.144 ± 17,9b 1.296 ± 25,1ab 1.440 ± 22,2ab 1.600 ± 22,1a <0,0001 

DQO%  69,23 ± 0,7a 57,50 ± 0,9b 61,88 ± 0,4ab 59,16 ± 0,6ab <0,0001 
ST: sólidos totais (g L-1); NT: nitrogênio total (mg L-1); OG: óleos e graxas (mg L-1); DQOi: DQO 
inicial (mg L-1); DQO%: redução da DQO no processo (%). 1Médias seguidas de mesma letra em 
uma mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal-Wallis. 2Médias e 
desvios padrões de três repetições. 

 

De acordo com Chowdhury et al. (2010), a quantidade de matéria orgânica 

presente no resíduo líquido descartado é influenciada diretamente pelo tipo de 

processamento realizado pela indústria e pode ser dividida em três categorias: 

baixa (efluentes das operações de limpeza), média (efluentes da filetagem de 

peixes magros) e alta (efluentes contendo sangue drenado dos tanques de abate 

ou do cozimento de peixes gordurosos). Nesse estudo, o efluente da filetagem 

das tilápias foi colhido após o tratamento preliminar da indústria (gradeamento), 

sendo, portanto, removidas as vísceras, as peles, as escamas e as cabeças com 

o espinhaço. Isso pode ter contribuído para os baixos valores encontrados na 

caracterização da matéria prima in natura. Por outro lado, a utilização da 

membrana de filtração permitiu aumentar o teor dessa matéria orgânica no 

substrato para o cultivo de Rubrivivax gelatinosus. 
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Em todos os tratamentos foi verificada a diminuição da DQO. Entretanto, 

apenas entre os tratamentos A e B diferiram entre si pelo teste estatístico (Tabela 

1). De acordo com os resultados, a microfiltração não apresentou vantagens para 

a remediação do efluente, pois a diminuição da DQO foi maior no tratamento que 

utilizou o resíduo na sua forma natural. Azad et al. (2003), alcançaram 83% de 

redução de DQO utilizando Rhodovulum sulfidophilum. No entanto, os autores 

trabalharam com um inóculo dez vezes maior para conseguir tal efeito. Isso 

representaria um custo adicional para o processo, considerando uma utilização 

em escala industrial. Por outro lado, Lima et al. (2011a) obtiveram uma redução 

menor da DQO (52%) em cultivos realizados com o mesmo micro-organismo 

sem utilizar a microfiltração do resíduo in natura. 

O crescimento da bactéria foi detectado visualmente após 48 horas de 

cultivo, pela alteração da cor do efluente nos biorreatores. Após o quarto dia, o 

substrato mostrou coloração vermelha intensa e verificou-se a sedimentação de 

uma pequena quantidade de massa celular em todos os tratamentos. A 

recuperação e a produtividade aumentaram com o aumento da concentração de 

matéria orgânica no efluente. Para os tratamentos D, C, B e A, os valores de 

produtividade foram de 0,1144, 0,1054, 0,0992 e 0,0875 g biomassa L-1 dia-1 e 

as quantidades recuperadas de biomassa foram de 28,61 ± 0,71 g, 26,34 ± 0,43 

g, 24,80 ± 0,09 g e 21,87 ± 0,08 g, respectivamente. Esses dados estão 

representados na Figura 1. 

A degradação de macromoléculas e a consequente redução de poluentes 

em cultivos de bactérias fototróficas, segundo Lu et al. (2011), são maiores em 

aerobiose, diferentemente das condições utilizadas neste experimento. De 

acordo com os autores, a via metabólica utilizada pelos micro-organismos é a 

fosforilação oxidativa, responsável por mineralizar com maior eficiência a matéria 

orgânica do substrato. Além disso, cultivos desenvolvidos na ausência de luz 

induzem bactérias a consumirem mais o carbono orgânico do meio para a 

produção de energia, o que reduz a sua carga poluente. Por outro lado, a 

utilização de uma fonte de luz em cultivos bacterianos condiciona os micro-

organismos a produzirem pigmentos carotenoides, conforme destacado por 
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Zhou et al. (2014; 2015). A via metabólica, nesse caso, passa a ser a 

fotofosforilação que, em condições anaeróbias, favorece o crescimento 

microbiano e a produção de massa celular (LU et al., 2011). Essa característica 

foi verificada neste trabalho pelos resultados de DQO, produtividade e 

recuperação de biomassa obtidos com o cultivo de Rubrivivax gelatinosus.  

 

 
FIGURA 1 – Produtividade e recuperação de biomassa de Rubrivivax 

gelatinosus cultivada em efluente industrial de processamento 
de tilápias.  

 

O pré-tratamento do efluente industrial possibilitou maior produtividade e 

recuperação de massa celular. Pesquisadores, em estudos anteriores, 

reportaram resultados inferiores ao cultivarem o mesmo micro-organismo em 

substratos contendo apenas o efluente in natura sem qualquer tipo de tratamento 

prévio para aumentar a concentração de matéria orgânica. As produtividades 

foram de 0,072 (PONSANO et al., 2003), 0,085 (PONSANO et al., 2008) e 0,079 

(LIMA et al., 2011b) g biomassa L-1 dia-1. Suplementar os meios de cultivo pode 

representar uma alternativa para aumentar a recuperação de biomassas de 
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Rubrivivax gelatinosus como, recentemente, relatado por Wu et al. (2012; 2014), 

que conseguiram aumentar em 63% e 59% a recuperação de massa celular 

adicionando 20 mg L-1 de Fe+2 e 10 mg L-1 de Mg+2 no substrato de crescimento 

da bactéria, respectivamente. Entretanto, adicionar nutrientes nesses efluentes 

pode representar custos adicionais que podem inviabilizar todo o processo 

desenvolvido em escala industrial. 

Com relação aos rendimentos, o maior resultado (0,6654 mg biomassa 

mg-1 DQO-1) foi encontrado no tratamento B, seguido dos tratamentos D (0,60 

mg biomassa mg-1 DQO-1), C (0,59 mg biomassa mg-1 DQO-1) e A (0,55 mg 

biomassa mg-1 DQO-1). Cultivos realizados com Rhodopseudomonas 

sphaeroides em substratos orgânicos apresentaram rendimentos entre 0,41 e 

0,47 mg biomassa mg-1 DQO-1 (LU et al., 2011). Situação semelhante também 

foi apontada por Wu et al. (2012), ao relatarem rendimentos entre 0,40 e 0,51 

mg biomassa mg-1 DQO-1 em substratos cultivados com bactérias 

fotossintetizantes e suplementados com Fe2+. Esses resultados foram inferiores 

aos obtidos neste experimento. Sistemas tradicionais de tratamento de águas 

residuárias por lodos ativados apresentam rendimento entre 0,03 e 0,40 mg 

biomassa mg-1 DQO-1, segundo Grady et al. (1999). Isso reforça o potencial 

biotecnológico de Rubrivivax gelatinosus, que foi capaz de degradar compostos 

orgânicos de efluentes agroindustriais e gerar massa celular durante o processo 

realizado sem a necessidade de suplementação dos substratos.  

Em relação à composição centesimal, os teores de proteína total e 

lipídeos totais da biomassa variaram em função do pré-tratamento realizado nos 

substratos de cultivo. Por outro lado, as concentrações de umidade e matéria 

mineral não diferiram estatisticamente entre os tratamentos (Tabela 2). Esses 

dados demonstraram que, quanto maior a quantidade de matéria orgânica 

disponível para o desenvolvimento de Rubrivivax gelatinosus, maior é o valor 

nutricional da biomassa. Não foram encontrados valores de referência na 

literatura para a comprovação dessa evidência, no entanto, algumas 

semelhanças foram observadas com os resultados apresentados por Santo et al. 

(2013). Nesse caso, os autores também trabalharam com efluente de uma 
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indústria de processamento de pescado e utilizaram a liofilização para desidratar 

o produto que resultou numa biomassa com 4,15% de umidade, 55,41% de 

proteína bruta, 11,72% de lipídeos totais e 4,33% de cinzas. Portanto, todos os 

produtos gerados do crescimento de Rubrivivax gelatinosus apresentam 

potencial de aplicação como fonte de suplementação em rações para a 

alimentação animal. 

 

Tabela 2 – Características da biomassa de Rubrivivax gelatinosus produzida nos 
diferentes tratamentos 

 
Composição 
centesimal1,2 

Tratamento 
A 

Tratamento 
B 

Tratamento 
C 

Tratamento 
D 

p 

UM 4,7 ± 0,3a 4,7 ± 0,2a 5,0 ± 0,1a 4,6 ± 0,5a 0,3688 

PT 46,5 ± 1,7b 48,2 ± 1,5b 53,3 ± 0,8a 53,3 ± 1,3a 0,0064 

LT 7,1 ± 0,2b 7,5 ± 0,2ab 9,9 ± 0,7ab 10,9 ± 0,8a 0,0003 

MM 4,4 ± 0,1a 3,6 ± 0,3a 3,9 ± 0,1a 4,1 ± 0,5a 0,0950 

UM: umidade (g 100g-1); PT: proteína total (g 100g-1); LT: lipídeos totais (g 100g-1); MM: matéria 
mineral (g 100g-1). 1Médias seguidas de mesma letra em uma mesma linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Kruskal-Wallis. 2Médias e desvios padrões de três 
repetições. 
 

 

Conclusão 
 

A microfiltração utilizada para concentrar a matéria orgânica do efluente 

de processamento de pescado afetou positivamente a recuperação da massa 

celular e a produtividade do processo de obtenção da biomassa de Rubrivivax 

gelatinosus. Os maiores valores foram obtidos no substrato concentrado pela 

remoção do permeado na proporção de ¾ em relação ao volume inicial. O pré-

tratamento não influenciou a redução da DQO, que foi maior no cultivo realizado 

com o efluente in natura. Os teores de proteína total e lipídeos totais foram 

maiores na biomassa recuperada dos cultivos mais concentrados.   
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CAPITULO 3 – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROCESSO DE OBTENÇÃO 
DE BIOMASSA PIGMENTANTE DE Rubrivivax gelatinosus 

 

 
Resumo  
 
Rubrivivax gelatinosus é uma bactéria fototrófica com potencial biotecnológico 

para a produção de massa celular com propriedades nutricionais e pigmentantes. 

Neste estudo, objetivou-se avaliar a viabilidade econômica de um projeto para a 

produção de biomassa da bactéria em escala industrial, tendo como substrato 

as águas residuais geradas no processamento do pescado. Inicialmente, o 

micro-organismo foi cultivado no efluente para a determinação da recuperação 

da biomassa e da produtividade do processo em escala laboratorial. Em seguida, 

foi desenvolvido um estudo para avaliar os recursos necessários para estimar os 

desembolsos e as receitas previstos para ocorrer ao longo do tempo de 

funcionamento do empreendimento. Os principais indicadores de viabilidade 

utilizados foram o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno 

(TIR). Os resultados demonstraram que, com uma produtividade de 0,0875 g 

biomassa L-1 dia-1, o total de biomassa produzida durante um ano seria de 9,58 

toneladas. O investimento total do projeto seria de R$ 6.361.456,51 a um custo 

operacional anual de R$ 2.366.131,38, gerando uma receita anual de 

R$ 3.870.913,15. A TIR de 23,70% ao ano e o VPL de R$ 4.466.192,26 

demonstraram a viabilidade econômica do projeto, com recuperação do capital 

investido em 3,98 anos de atividade da unidade industrial. 
 
 
Palavras-chave 
 
Análise econômica, Bactéria fotossintetizante, Biotecnologia, Efluente, Massa 

celular.  
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Abstract  
 
Rubrivivax gelatinosus is a phototropic bacterium with a biotechnological 

potential to produce biomass with pigmenting properties.  The objective of this 

study was to evaluate the economic viability of a project to produce bacterial 

biomass on an industrial scale, using the wastewater from a fish industry as the 

growth substrate. Initially, the microorganism was cultivated in the effluent for the 

determination of the process productivity and the biomass recuperation in a 

laboratory scale.  Thus, an analysis was developed to assess the resources 

necessary to estimate costs and revenue that might occur during the project 

operation.  The main viability indicators used were the Net Present Value (NPV) 

and the Internal Rate of Return (IRR). The results showed that, with a productivity 

of 0.085 g biomass L-1 day-1, 9.58 tons of biomass could be produced during one 

year. The total investment for the project was estimated in R$ 6,361,456.51, with 

annual costs of R$ 2,366,131.38 and incomes of R$ 3,870,913.15. The viability 

indicators of 23,70% for the IRR and R$ 4,466,192.26 for the NPV, per annum, 

were considered feasible to the project, providing the recovery of the invested 

capital within 3.98 years of activity. 
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Introdução 
 

A utilização de aditivos pigmentantes aos alimentos representa uma 

importante estratégia para conquistar novos mercados, principalmente os 

considerados mais exigentes quanto à qualidade dos produtos. Como resultado, 



51 
 

é possível garantir melhor aspecto, maior aceitação e agregar valor econômico 

aos produtos alimentícios. Grande parte dos ingredientes pigmentantes 

utilizados na agroindústria e pelos sistemas de produção animal é representada 

por carotenoides de origem sintética, obtidos por meio de processos químicos 

caracterizados por apresentar elevados custos de produção, que são 

repassados ao comprador. Por outro lado, atualmente, existe uma demanda pela 

substituição dos compostos sintéticos por fontes naturais de nutrientes para 

serem utilizados principalmente em alimentação animal (PASSOS et al., 2007; 

VALDUGA et al., 2009).  

A produção de carotenoides por via biotecnológica concorre diretamente 

com a produção sintética realizada pelas grandes empresas químicas do setor. 

As plantas e os micro-organismos fotossintetizantes, como as algas, as 

cianobactérias e as bactérias fototróficas representam importantes fontes para a 

biossíntese natural desses pigmentos. Além disso, alguns micro-organismos não 

fotossintetizantes como bactérias, fungos e leveduras também possuem a 

capacidade de produzir pigmentos carotenoides de grande interesse para as 

indústrias (GOODWIN, 1981; VALDUGA et al., 2009). 

A biomassa de leveduras, microalgas e bactérias fototróficas contendo 

pigmentos carotenoides vem sendo investigada como ingrediente pigmentante 

na alimentação animal. Dentre esses organismos, destacam-se: a levedura 

Xanthophyllomyces dendrorhous, as microalgas dos gêneros Clorella, 

Haematococcus e Dunaliella, e as bactérias Rhodopseudomonas sphaeroides e 

Rubrivivax gelatinosus (AVANÇO et al., 2014; DEL CAMPO et al., 2007; 

DERNER et al., 2006; LORENZ; CYSEWSKY 2000; LU et al., 2011; PASSOS et 

al., 2007; POLONIO et al., 2010; PONSANO et al., 2004a; 2004b; PONSANO et 

al., 2011; TINOI et al., 2006).  

Dentre o grupo de bactérias fototróficas, as bactérias púrpuras 

representam um grupo versátil, predominantemente aquático, capaz de crescer 

na ausência de oxigênio. Rubrivivax gelatinosus é uma bactéria púrpura gram-

negativa do grupo das não sulfurosas (BPNS) encontrada em ambientes 

aquáticos, no solo, em valas de esgotos e lodos, e em efluentes industriais 
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(HOLT et al., 2000). Seus pigmentos fotossintetizantes incluem a 

bacterioclorofila tipo a e os carotenoides da série esferoidene (esferoidene, 

hidroxiesferoidene e espiriloxantina), principais responsáveis pela coloração 

vermelho-púrpura desenvolvida em seus cultivos (AGALIDIS et al., 1999; 

BROCK et al., 1994; HOLT et al., 2000; PONSANO et al., 2002a). Outra 

importante característica dessa bactéria é a rica composição proteica de suas 

células com uma quantidade balanceada de aminoácidos essenciais. 

Adicionalmente, a biomassa da bactéria apresenta carboidratos, lipídeos, 

matéria mineral e os oxicarotenoides característicos do grupo (PONSANO, et al., 

2003; 2011; SANTO et al., 2013; SASAKI et al., 1981).  

A biomassa de Rubrivivax gelatinosus já foi testada em experimentos que 

comprovaram sua capacidade pigmentante em comparação com ingredientes 

sintéticos tradicionais utilizados na produção de frangos de corte (AVANÇO et 

al., 2014; PONSANO et al., 2002b; 2004b), ovos (POLONIO et al., 2010; 

PONSANO et al., 2004a) e tilápias (PONSANO et al., 2014). As condições de 

crescimento do micro-organismo em diversos meios de cultivo, buscando as 

condições necessárias para a maior recuperação da biomassa, também foram 

analisadas, sendo correlacionadas com a adaptação da bactéria a efluentes 

agroindustriais, de onde retiram os componentes nutricionais necessários para 

o seu crescimento (LIMA et al., 2011a; 2011b; PONSANO et al., 2008; SANTO 

et al., 2013). O cultivo dessa bactéria em efluentes industriais promove o 

equivalente a um tratamento despoluente biológico, possibilitando o reuso de 

águas para outras atividades na indústria. Além disso, permite a geração de um 

coproduto pigmentante com valor agregado (LIMA et al., 2011a; 2011b; 

PONSANO et al., 2008).  

A atual produção de biomassas bacterianas, no entanto, se restringe à 

estudos laboratoriais e carece de informações econômicas para possibilitar a 

expansão da atividade ao setor industrial. A busca na literatura científica por 

informações a respeito da viabilidade de processos de obtenção de biomassa 

bacteriana para fins pigmentantes em alimentação animal, por exemplo, resultou 

nula. Por outro lado, Molina Grima et al. (2003), Olaizola (2003), Sthepens et al. 
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(2010) e Li et al. (2011), são exemplos de autores que avaliaram o potencial 

biotecnológico de microalgas para a produção de pigmentos naturais e 

biocombustíveis em escala industrial, respaldados por estudos de mercado e 

análises econômicas. Esse tipo de avaliação prévia é importante para as 

empresas, pois também permite a identificação de potenciais gargalos que 

ocorrerão durante a comercialização dos seus produtos (MOLINA GRIMA et al., 

2003). 

A avaliação financeira e econômica de um determinado projeto é realizada 

por meio de estudos de engenharia e economia com o intuito de estimar os 

desembolsos e as receitas que ocorrerão ao longo do tempo da implantação e 

funcionamento da atividade. Com esses dados, são calculados os indicadores 

de viabilidade e rentabilidade econômica utilizados para a análise do mérito do 

projeto, visando à seleção das melhores condições para o início da produção 

(BRASIL, 2008; BUARQUE, 1994; KASSAI et al., 2000).  

O objetivo do estudo foi avaliar a viabilidade econômica de um projeto 

para a obtenção da biomassa de Rubrivivax gelatinosus em escala industrial, 

utilizando o efluente de indústria de abate e processamento de pescado como 

substrato para o cultivo bacteriano. 

 

 

Material e Métodos 
 
Reativação, preparo do inóculo e cultivo bacteriano 

 
A bactéria fototrófica Rubrivivax gelatinosus foi previamente isolada e 

caracterizada com base em testes morfológicos, bioquímicos e pelo espectro de 

absorção de pigmentos fotossintetizantes (PONSANO et al., 2002a).  

O inóculo, desenvolvido em duas etapas, foi preparado em recipientes de 

vidro com tampa utilizando meio de Pfennig líquido acrescido da solução de 

microelementos, biotina e tiamina, conforme descrito por Lima et al. (2011a). O 

inóculo foi considerado pronto para o uso após o quarto dia, ao atingir densidade 
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ótica de aproximadamente 0,500 a 600 nm. 

O efluente utilizado como substrato para o crescimento do micro-

organismo foi colhido de uma indústria de abate e processamento de tilápias, 

localizado no Estado de São Paulo, com vazão aproximada de 120.000 L. dia-1. 

No laboratório, o material foi tratado termicamente a 65°C por 30 min em tanque 

de aço inox (INCOMAR) e, posteriormente, resfriado para 28°C, temperatura 

considerada adequada para o início do crescimento do micro-organismo. 

O inóculo (1% v/v) foi adicionado ao efluente já acondicionado no 

biorreator de vidro (capacidade 50 L) e o cultivo foi desenvolvido por cinco dias 

na temperatura de 30 ± 2ºC sob iluminação de lâmpadas incandescentes de 60 

W (1.500 ± 200 lux) e anaerobiose, fornecida pelo completo enchimento dos 

reatores e fechamento com tampas de vidro. Foram realizadas três repetições 

concomitantes do cultivo. 

 

Determinação da Produtividade  

 
Após o período de cultivo, o conteúdo dos bioreatores foi filtrado em 

sistema com unidade de filtração de 0,75 m2, porosidade de 0,2 µm, vazão de 

1,5 m3 h-1 e pressão de 1,5 bar (FRINGS). O material concentrado foi congelado 

a -42°C, liofilizado por 48 horas (LIOBRÁS L101), triturado em almofariz, pesado, 

embalado a vácuo e armazenado em refrigerador ao abrigo da luz. Para o cálculo 

de produtividade foi utilizada a fórmula descrita na Eq. 1, segundo Aiba (1982): 

 

(Eq. 1)  𝑃 =
𝐵

𝑉 𝑥 𝑡  
, onde: 

 

P = produtividade (g biomassa Litros-1. dia-1); 

B = Biomassa recuperada no sistema (g); 

V = Volume do substrato utilizado no cultivo (L); 

t = Tempo de cultivo (dia). 
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Estimativa da produção em escala industrial  

 

 A análise técnica e econômica do processo para a obtenção da biomassa 

de Rubrivivax gelatinosus foi realizada com base em uma atividade capaz de 

atender à demanda por produtos pigmentantes comerciais para a alimentação 

animal. Para isso, foram estabelecidas algumas condições para a produção: a 

unidade produtora utilizaria diariamente 60.000 L de efluente proveniente das 

etapas de abate e processamento do pescado e a produção seria realizada em 

período integral, 365 dias do ano, para gerar o produto pigmentante destinado à 

distribuição e comercialização. Os cultivos seriam conduzidos por cinco dias, 

período considerado ideal com base em estudos realizados por Lima et al., 

(2011b), e a produção dos pigmentos seria realizada em biorreatores de aço 

inoxidável. Diariamente, 59.400 L de efluente industrial seguiriam para uma de 

cinco baterias contendo 12 biorreatores de aço inoxidável com iluminação e 

capacidade para 5.000 L cada, já contendo 600 L de inóculo bacteriano (1% v v-

1). O fluxo seria diário e contínuo para abastecer todas as baterias de 

biorreatores e assegurar a recuperação da biomassa depositada no sistema 

durante os cinco dias de cultivo (Figura 1).   

Após o período de cultivo, os biorreatores contendo Rubrivivax 

gelatinosus seriam esvaziados, permanecendo no sistema 1% do volume total 

de cada biorreator (inóculo para novo cultivo), e o material seria destinado para 

a microfiltração (10 m3 h-1) e separação da biomassa. O volume total do 

concentrado seria reduzido para 100 L e o permeado seria destinado para as 

lagoas de estabilização da empresa, enquanto que a biomassa concentrada 

seria desidratada em liofilizadores (100 kg h-1). 

 O produto final de Rubrivivax gelatinosus seria comercializado em três 

quantidades, similares aos produtos pigmentantes comerciais: 200 g (30%), 

1.000 g (47%) e 5.000 g (23%). Como estratégia de comercialização para 

permitir maior competitividade do produto em relação aos pigmentos tradicionais 

no mercado, foram considerados preços de venda do produto final 70%, 60%, 
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50% e 40% inferiores ao menor preço praticado no mercado para os pigmentos 

sintéticos no mercado. 

 

 
 

FIGURA 1 – Ilustração dos tanques de captação de efluente industrial do 
processamento de pescado para o planejamento do cultivo de 
Rubrivivax gelatinosus nos biorreatores e recuperação de 
biomassa. 

 

Indicadores econômicos 

 

A soma de todos os investimentos fixos com o capital de giro corresponde 

ao investimento total necessário para o início de uma atividade industrial. Foram 

considerados como investimentos fixos: obras, equipamentos e mobiliários 

essenciais à produção e ao processamento de biomassa bacteriana. 

Adicionalmente, foi incluída uma taxa para credenciamento na Associação 

Brasileira de Automação Comercial, referente ao uso de código de barras em 

produtos industrializados. O cálculo das necessidades de capital de giro 

considerou itens de rápida renovação para o início do projeto, como: matéria-
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prima, ingredientes, embalagens, material de limpeza, reagentes, produtos 

acabados e em processo, reservas de caixa para pagamentos de serviços e 

peças para reposição.  

Os custos de produção foram calculados conforme metodologia proposta 

por Matsunaga et al. (1976) que avalia o custo operacional efetivo (COE) e o 

custo operacional total (COT) da atividade. Nesse estudo, o COE considerou 

despesas com mão-de-obra, insumos e serviços terceirizados para análises 

laboratoriais. O COT foi obtido do valor do COE acrescido de impostos, seguros 

da unidade industrial e depreciação, calculada pelo método de depreciação 

linear. O custo total da produção (CTP) dos pigmentos bacterianos foi obtido da 

soma do custo de oportunidade da indústria ao COT, considerando os preços 

praticados em dezembro de 2014 para a implantação de uma agroindústria no 

Estado de São Paulo.  

Para a análise da viabilidade econômica foi considerada a premissa de 

que receitas e despesas aconteceriam após intervalos de tempo iguais, 

constituindo um fluxo de caixa, em que entradas e saídas de capital ocorridas 

durante um ano se concentrariam no último dia de dezembro. O horizonte de 

dados utilizado para estimar os futuros fluxos de caixa foi fixado em 10 anos, a 

uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 10 % ao ano, obtida da média das 

taxas de juros interbancárias registradas no Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (SELIC), projetada pelo Banco Central do Brasil entre junho e 

dezembro de 2014. Em seguida, foram calculados o Valor Presente Líquido 

(VPL), que corresponde à soma algébrica de uma série de fluxos de caixa 

descapitalizada pela TMA, desde a data de início da operação, e a Taxa Interna 

de Retorno (TIR), considerada a taxa de juros que torna o VPL igual a zero, 

sendo um indicativo da rentabilidade do projeto. Adicionalmente, também foram 

calculados o índice de lucratividade (IL) e de rentabilidade (IR), o Tempo de 

Retorno de Capital (TRC) ou pay-back e o Ponto de Equilíbio (PE) (BRASIL, 

2008; NOGUEIRA, 2007). 

Para o cálculo do VPL, utilizou-se a fórmula (Eq 2.): 
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(Eq. 2) 𝑉𝑃𝐿 =  ∑ 𝑎𝑗
𝑛
𝑗=0 (1 + 𝑖)−𝑗, onde: 

 

i = taxa de desconto considerada; 

j = índice para o período;  

aj = fluxo de caixa no j-ésimo período;  

n = horizonte de tempo dos projetos.  

 

A TIR foi definida como sendo a taxa de desconto w na fórmula (Eq. 3): 

 

(Eq. 3) ∑ 𝑎𝑗
𝑛
𝑗=0 (1 + 𝑤)−𝑗 = 0, onde: 

 

w = TIR;  

j = índice para o período; 

aj= fluxo de caixa no j-ésimo período; 

n = horizonte de dados. 

 

O IL, parcela da receita que representa o lucro da atividade, foi obtido pela 

fórmula (Eq. 4): 

 

(Eq. 4)  𝐼𝐿 =
𝑅𝑡−𝐶𝑡

𝑅𝑡
 . 100, onde: 

 

IL = índice de lucratividade (%);  

Rt = receita total; 

Ct= custo total. 

 O IR, capacidade da atividade gerar rendimentos em relação ao capital 

imobilizado no projeto, foi calculado pela fórmula (Eq. 5): 

 

(Eq. 5)  𝐼𝑅 =
𝐿𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑡
 . 100, onde: 

 

IR = índice de rentabilidade (%);  
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Lo = lucro operacional; 

Capt = capital total investido. 

 

O pay-back, período de retorno do investimento, foi calculado pela fórmula 

(Eq. 6): 

 

(Eq. 6)  𝑇𝑅𝐶 =
𝐶𝑎𝑝𝑖

𝑅𝑡−𝐶𝑉𝑡
 . 100, onde: 

 

TRC = tempo de retorno de capital (anos);  

Capi = capital inicial investido; 

Rt = receita total; 

CVt = custo variável total. 

 

 

Resultados e Discussão 
 

O cultivo de Rubrivivax gelatinosus gerou 21,8742 ± 0,08 g de biomassa 

e a produtividade média foi de 0,0875 g biomassa L-1 dia-1. Com esse resultado, 

a estimativa anual da produção de pigmentos bacterianos da unidade industrial 

foi de 9,58 toneladas, considerando a utilização de 21.900 m3 de efluente.  

Diferentes substratos foram utilizados para o cultivo desse micro-

organismo resultando em produtividades inferiores ao encontrado neste 

experimento. Ponsano et al. (2003) e Ponsano et al. (2008), por exemplo, 

avaliaram a habilidade da bactéria em se desenvolver no efluente de abatedouro 

avícola e encontraram 0,072 e 0,085 g biomassa L-1 dia-1, respectivamente. Em 

outra situação, Lima et al. (2008) e Lima et al. (2011b) constataram o potencial 

do micro-organismo em se desenvolver no efluente de processamento de 

pescado, e reportaram produtividades de 0,060 e 0,079 g biomassa L-1 dia-1, 

respectivamente.  

Para o cálculo do investimento total do projeto, o custo em obras e 
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equipamentos foi estimado em R$ 6.065.696,18 (Tabela 1), sendo o item de 

maior dispêndio (57,67%) atribuído aos biorreatores, representados pelos 

tanques de aço inoxidável com iluminação artificial para permitir o crescimento 

fotoheterotrófico do micro-organismo. Altos custos nesse tipo de aquisição são 

esperados e representam um dos maiores entraves para a exploração industrial, 

pois é importante que o sistema estabeleça as condições propícias para o 

desenvolvimento de micro-organismos fotossintetizantes. Moscoso et al. (2012), 

por exemplo, realizaram um estudo com Pseudomonas stutzeri para remediação 

de efluentes contendo fenantreno, um hidrocarboneto policíclico aromático 

potencialmente tóxico. Segundo os autores, a aquisição de biorreatores 

representou mais de 65% do investimento em equipamentos para o cultivo da 

bactéria. Situação semelhante também foi verificada por Molina Grima et al. 

(2003) para a aquisição de fotobiorreatores destinados ao cultivo de P. 

tricornutum. Os autores relataram a necessidade de 75 biorreatores tubulares 

para garantir uma produção anual de 26,2 toneladas de biomassa da microalga 

marinha para obtenção de ácido graxo eicosapentaenoico.  

No cálculo das necessidades de capital de giro, foram incluídos itens de 

rápida renovação para assegurar uma produção inicial, compromissos de 

salários, prazos para comercialização do produto e pagamentos de fornecedores 

o que totalizou R$ 295.760,33 (Tabela 1). Consequentemente, o valor total em 

investimento estimado para a unidade de produção de biomassa de Rubrivivax 

gelatinosus foi de R$ 6.361.456,51.  

Na Tabela 2 estão apresentados o COE, o COT e o CTP da biomassa, 

incluindo alguns coeficientes técnicos que foram calculados para alguns itens de 

insumos. Para o cálculo do CTP, foi adicionado ao COT o valor de R$ 327.716,19 

referente aos custos de oportunidade da indústria. Esse valor corresponde à 

possíveis déficits de rendimentos previstos sobre a opção de se investir o capital 

em uma determinada atividade industrial (NOGUEIRA, 2007).     

 

 

 



61 
 

Tabela 1 – Estimativas do investimento total para uma unidade de produção de 
biomassa de Rubrivivax gelatinosus no interior do estado de São 
Paulo, 2014 

 

Descrição* Quantidade Unidade 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

Terreno  1.000 m2 30,00 30.000,00 
Terraplenagem  1.000  m2 8,00 8.000,00 
Indústria (área principal)  500  m2 880,00 440.000,00 
Indústria (administração)  100  m2 950,00 95.000,00 
Casa de caldeira  40  m2 500,00 20.000,00 
Redes externas e internas1 35  m2    180,00  6.300,00 
Estudos e projetos de engenharia2           4  % - 23.972,00  
Imprevistos2           1,75  % - 10.487,75 
Investimento total em obras  633.759,75 
Biorreatores de aço inoxidável (5 m3) 60 Un. 58.300,00 3.498.000,00 
Tanques de captação em 
polipropileno (20 m3)  3 Un. 22.280,00 66.840,00 

Sistema de microfiltração (10 m3 h-1) 2 Un. 180.000,00 360.000,00 
Bombas centrífuga  9 Un. 1.300,00 11.700,00 
Liofilizador (100 kg batelada-1) 2 Un. 127.000,00 254.000,00 
Mesa de aço inoxidável 2 Un. 2.890,00 5.780,00 
Equipamentos microbiologia3 - - - 29.542,90 
Equipamentos para embalagem4 - - - 17.790,00 
Equipamentos de informática - - - 7.600,00 
Veículo 1 Un. 26.000,00 26.000,00 
Material de escritório  - - - 16.200,00 
Montagem5 20 % - 848.514,58 
Linhas externas5 2 % - 101.901,75 
Segurança e proteção contra 
incêndio6 1 % - 50.950,87 

Eventuais6  1 % - 50.950,87 
Frete dos equipamentos5 2 % - 84.851,46 
Taxa de associação da EAN**  1 Un. - 1.314,00 
Investimento total em equipamentos 5.431.936,43 
Necessidades de capital de giro 295.760,33 
Investimento total do projeto    6.361.456,51 

1Considerado para instalações de redes elétricas, água, esgoto e vapor. 2Considerado sobre o 
valor total do investimento em obras. 3Conjunto de equipamentos necessários para elaboração 
do inóculo de Rubrivivax gelatinosus, adicionado anualmente no sistema. 4Conjunto de 
equipamentos comuns para setor de embalagens e armazenamento do produto pigmentante 
(seladora a vácuo, balança e paleteira manual). 5Considerado sobre o valor total dos 
equipamentos da indústria. 6Considerado sobre o valor total dos equipamentos da indústria, 
montagens e linhas externas. 7Considerado soma dos itens de rápida renovação (insumos), 
reservas de caixa para pagamentos de salários e para cobrir vendas realizadas a prazo (30 dias). 
*Os equipamentos foram agrupados por categorias para melhor representação na tabela.**EAN 
– A Associação Brasileira de Automação Comercial. 
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Tabela 2 – Estimativas do custo operacional efetivo (COE), custo operacional 
total (COT) e custo total de produção (CTP) anuais para uma 
unidade de produção de biomassa de Rubrivivax gelatinosus no 
interior do estado de São Paulo, 2014 

 

Item CT1  
(kg de biomassa) 

Valor unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

Insumos    
Matéria-prima (efluente industrial) 2,2 m³ kg-1  0,00 0,00 
Insumos não estocáveis (energia) 68,27 kWh kg-1 0,32 209.280,00 
Insumos não estocáveis (água) 0,76 m³ kg-1 6,73 49.129,00 
Lenha 0,11 m³ kg-1 42,00 45.444,00 
Material de limpeza 0,30 kg kg-1 9,80 28.616,00 
Material de embalagens - - 13.359,77 
Material de microbiologia2 - - 3.121,84 
Despesas administrativas3 - - 21.988,76 

Serviços     
Salários fixos4 - - 243.698,40 
Mão-de-obra5 - - 127.861,93 
Análises laboratoriais - - 6.949,80 

Custo Operacional Efetivo (COE)   749.449,50 
Depreciação6   580.297,63 
Impostos e taxas7   466.657,58 
Manutenção e imprevistos   149.328,16 
Seguros da unidade industrial8   53.973,19 
Vendas9   38.709,13 

Custo Operacional Total (COT)   2.038.415,19 
Custos de oportunidade10    327.716,19 

Custo Total da Produção (CTP)   2.366.131,38 
1Coeficiente técnico para produção anual de biomassa de Rubrivivax gelatinosus. 2Meios de 
cultivo para o preparo do inóculo para crescimento de Rubrivivax gelatinosus. 3Despesas fixas 
de telefonia, internet e aquisição de material consumível de escritório. 4Salários mais encargos 
trabalhistas para um quadro fixo de 11 funcionários (Gerente comercial, contador, secretário, 
portaria, limpeza, mecânico e caldeirista). 5Serviços de mão-de-obra temporária na indústria 
(especializada e não especializada). 6Depreciação da unidade industrial (20 anos), 
equipamentos (10 anos) e veículos (5 anos). 7Relativo a impostos territoriais (1 %), ICMS (12 %) 
e taxas EAN (Associação Brasileira de Automação Comercial). 8Considerado 0,12 % para obras 
civis, 1,2 % para equipamentos e 8,5 % para veículos. 9Relativo a comissões de venda do produto 
(1% da receita total anual). 10Considerado 6 % sobre o valor do terreno e dos equipamentos. 

 

O efluente industrial, matéria-prima para o crescimento de Rubrivivax 

gelatinosus, foi considerado como item de custo zero para efeito de cálculo do 

COE (Tabela 2). Essa condição demonstra uma importante vantagem do projeto 

pois, ao mesmo tempo que reduz o CTP do produto pigmentante, apresenta uma 

forma de reutilização do resíduo descartado. De acordo com Kirby et al., (2003), 
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o reuso de efluentes, quando viável, pode significar uma alternativa importante 

para diminuir o desperdício hídrico observado nas indústrias alimentícias.  

O custo médio de produção anual de biomassa (9.580 kg) foi de R$ 247,00 

kg-1 e a receita anual foi estimada em R$ 3.870.913,15, considerando que o 

preço final desse produto seria 70% do menor preço do produto pigmentante 

encontrado no mercado. Na Tabela 3 estão demonstrados os custos e os lucros 

obtidos para cada unidade do produto pigmentante bacteriano.   

 

Tabela 3 – Custos unitários e lucros econômicos para cada unidade do produto 
pigmentante de Rubrivivax gelatinosus considerando seu valor de 
venda 70% do menor preço praticado pela concorrência no interior 
do estado de São Paulo, 2014 

 

Produto 
pigmentante 
bacteriano 

Custo de 
produção da 

biomassa 
(R$) 

Custo do 
produto 

comercial1 
(R$) 

Valor de 
venda da 

biomassa2 
(R$) 

Lucro 
econômico da 

biomassa 
(R$) 

Biomassa 200 g 49,39 128,00 89,60 40,21 
Biomassa 1.000 g 246,95 590,00 413,00 166,05 
Biomassa 5.000 g 1.234,75 2.350,00 1.645,00 410,25 

1Valores dos produtos sintéticos com efeito pigmentante similar contendo 8% do princípio ativo 
astaxantina em outubro de 2014. 2Preço de venda considerado da biomassa de Rubrivivax 
gelatinosus como 70% do valor do produto pigmentante comercial. 

  

Variações realizadas no preço médio de venda de novos produtos 

influenciam o valor final das receitas geradas com sua comercialização 

(OLIVEIRA et al., 2004). Consequentemente, a estratégia de se reduzir o valor 

comercial da biomassa (produto novo) em relação aos pigmentos sintéticos 

(produtos tradicionais já estabelecidos no mercado) foi necessária para 

possibilitar maior competitividade. A partir dos resultados, foi possível identificar 

uma flexibilidade desse projeto ao permitir ganhos econômicos mesmo 

considerando valores de venda muito abaixo dos preços praticados pela 

concorrência. A análise dos resultados também demonstrou que as receitas 

geradas no projeto são maiores que o CTP, o que se traduz em lucros 

econômicos para a empresa.  Segundo Nogueira (2007), situações em que as 

receitas não são suficientes para cobrir os custos operacionais e os custos de 
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produção significam colapso da atividade econômica com tendência à 

depreciação dos bens e dificuldade para se recuperar o capital investido.  

Os produtos pigmentantes utilizados na alimentação animal são 

conhecidos pelos altos valores praticados no mercado (MILEDGE, 2010; 

OLAIZOLA, 2003; SPOLAORE et al., 2006). Takahashi et al. (2008) discutiram 

várias estratégias utilizadas para a inclusão de ingredientes pigmentantes no 

cultivo de trutas. Dentre os principais gargalos para a expansão da atividade, 

destacou-se o alto preço do produto comercial contendo 8% do princípio ativo 

astaxantina (US$ 302,00 kg-1). Em outra situação, quando são analisados os 

custos de produção somente do princípio ativo astaxantina, o valor pode 

ultrapassar US$ 2.500,00 kg-1 (MILEDGE, 2010; SPOLAORE et al., 2006). 

Ressalta-se, portanto, a competitividade da biomassa de Rubrivivax gelatinosus 

que apresentou um custo inferior ao menor preço de mercado dos pigmentos 

sintéticos utilizados na produção animal (Tabela 3). 

Os índices IL e IR da biomassa foram 38,87% e 23,65%, respectivamente 

(Tabela 4). Esses resultados demonstraram que 38,87% da receita gerada da 

produção dos pigmentos bacterianos se referem ao lucro obtido pela atividade 

econômica. Além disso, a biomassa foi capaz de gerar 23,65% de rendimentos 

em relação ao capital imobilizado no negócio. Esses índices são importantes 

para comparar o resultado econômico gerado por diferentes projetos 

agroindustriais. Li et al. (2011) desenvolveram um estudo econômico para o 

cultivo de Haematococcus pluvialis em larga escala, objetivando a recuperação 

de biomassa para a produção de astaxantina. A partir dos dados apresentados 

pelos autores, foi possível calcular um IL de 36,91% e um IR de 19,90%, 

considerando uma receita anual de US$ 792.000,00 obtida com a produção de 

36 toneladas da microalga. Comparativamente, os índices analisados 

demonstraram vantagens do projeto de produção de biomassa de Rubrivivax 

gelatinosus, apesar dos produtos obtidos em ambos os cultivos serem diferentes 

em relação ao princípio ativo pigmentante. 

Os indicadores econômicos do projeto estão resumidos na Tabela 4. Os 

critérios adotados para a avaliação econômica indicaram viabilidade da 
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produção de biomassa de Rubrivivax gelatinosus com base nos resultados do 

VPL (R$ 4.466.192,26) e da TIR (23,70%). Quando a avaliação de um projeto é 

realizada de forma independente, desconsiderando outras possibilidades de 

investimentos, pode-se afirmar sua viabilidade se o VPL for positivo e se a TIR 

for superior a TMA (BATALHA, 2007; BUARQUE, 1994; NOGUEIRA, 2007). O 

estudo avaliou o projeto em um horizonte de 10 anos e a uma TMA de 10% ao 

ano. Nesse período, as receitas geradas pela atividade superariam os gastos 

com investimentos e os custos operacionais, retornando o capital investido em, 

aproximadamente, quatro anos. Stephens et al. (2010) também realizaram 

estudos de viabilidade do processo de obtenção de biomassa de microalgas 

gerando produtos com alto valor agregado (-caroteno) e com potencial 

bioenergético. As avaliações foram feitas em um horizonte de 30 anos e 

revelaram uma TIR de 15% para um projeto técnico com produtividade de 20 g 

de biomassa seca m-2 dia-1, em uma área de 500 ha e a um custo de US$ 600 

kg-1 do produto pigmentante.   

O PE é um indicador da flexibilidade de operação de uma fábrica e 

representa o ponto em que, considerando variações sobre a quantidade de 

produto beneficiado, as receitas se igualam aos custos (BATALHA, 2007; 

BUARQUE, 1994; NOGUEIRA, 2007). O resultado obtido na análise do projeto 

de Rubrivivax gelatinosus revelou flexibilidade no investimento com valor de 

44,97% (Tabela 4). Um menor percentual do PE demonstra que a indústria pode 

operar abaixo da sua capacidade sem colocar todo o empreendimento em risco.  

Os indicadores apresentados na Tabela 4 demonstraram um cenário 

positivo para a implantação da unidade de produção de pigmentos bacterianos. 

Entretanto, algumas condições, tais como a TMA e o preço de venda do produto, 

são pré-estabelecidas para a obtenção dos resultados econômicos e quaisquer 

modificações nesses valores podem alterar a viabilidade do projeto técnico.  

As TMA, consideradas para a análise de diferentes projetos 

agroindustriais, podem ser utilizadas de acordo com taxas usuais praticadas por 

linhas de créditos rurais e industriais de bancos privados (variável), juros de 

poupança (baixo risco) ou taxa média de juros interbancários registrados no 
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SELIC (taxa referencial dos juros básicos praticados pelo governo). Pela Figura 

2, é possível constatar que, quando se eleva a TMA para valores acima de 22%, 

aumenta a probabilidade de se inviabilizar a atividade de produção de pigmentos 

de Rubrivivax gelatinosus em função dos resultados negativos do VPL ao longo 

de 10 anos de duração da atividade econômica. Embora esse valor seja 

considerado de grande risco, a margem percentual de juros abaixo de 22% 

confere versatilidade ao projeto pela ampliação das possibilidades de 

alternativas de investimentos com diferentes taxas de desconto. 

 

Tabela 4 – Indicadores financeiros e econômicos para um projeto de unidade de 
produção de biomassa de Rubrivivax gelatinosus considerando o 
preço de venda da biomassa 70% do menor preço encontrado no 
mercado para o produto sintético pigmentante 

 
Indicadores financeiros e 

econômicos Unidade Valor 

Custo total  R$ 2.366.131,38 
Receita total  R$ 3.870.913,15 
Lucro operacional  R$ 1.504.781,77 
VPL  R$ 4.466.192,26 
TIR % 23,70 
PE % 44,97 
IL % 38,87 
IR1 % 23,65 
TRC anos 3,98 

VPL – valor presente líquido; TIR – taxa interna de retorno; PE – ponto de equilíbrio; IL – índice 
de lucratividade; IR – índice de rentabilidade; TRC – tempo de retorno de capital; 1IR calculado 
utilizando o lucro operacional (sem os custos de oportunidade). 

 

Variações no preço de venda dos produtos bacterianos pigmentantes 

podem alterar os indicadores econômicos do projeto técnico e interferir na sua 

viabilidade. Na Tabela 5 foram avaliadas três situações considerando diferentes 

preços de venda da biomassa bacteriana em relação ao menor preço do produto 

similar encontrado no mercado para pigmentação animal. De acordo com os 

resultados, é possível viabilizar a comercialização do produto bacteriano mesmo 

com o valor final reduzido pela metade do menor preço de mercado (situação 2, 

Tabela 5). Por outro lado, o aumento do preço de venda sensibilizaria os 
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indicadores econômicos do projeto podendo tornar inviável a atividade pelos 

valores negativos do lucro econômico, VPL, IL e IR (situação 3, Tabela 5). 

Estudos que avaliaram a viabilidade econômica de processos industriais 

encontraram situações semelhantes com alterações realizadas no preço final de 

seus produtos, no valor do investimento inicial do projeto e na quantidade de 

biomassa gerada a partir do cultivo de microalgas em larga escala (LI et al., 2012; 

MONCADA et al., 2014; STEPHENS et al., 2010). Além disso, valores desejáveis 

de VPL e TIR estão diretamente relacionados com menores custos operacionais 

e com o aumento das receitas obtidas, o que proporciona uma melhor condição 

econômica para os projetos.  

 

 
FIGURA 2 – Variação da taxa mínima de atratividade (TMA) anual para os 

cálculos do valor presente líquido (VPL) no projeto para obtenção 
de produto pigmentante de Rubrivivax gelatinosus no interior do 
estado de São Paulo, 2014. 

 

 Os custos totais de produção apresentados na Tabela 5 indicaram 

inviabilidade do processo de obtenção da biomassa quando o preço de venda 

correspondesse a 40% do menor valor praticado pela concorrência (situação 3). 

Nessa simulação, a TIR foi considerada inferior à TMA (10% a.a.) adotada pelo 

projeto e o PE aumentou consideravelmente, elevando o período de retorno do 
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capital investido para o próximo do tempo total de duração da análise do projeto 

(10 anos). Na simulação em que o preço de venda foi reduzido à metade do valor 

do produto sintético, a TIR foi praticamente igual à TMA (10% a.a.), sinalizando 

um risco para produção. Essa sensibilização da TIR em relação aos preços da 

biomassa também foi verificada por Stephens et al. (2010) quando avaliaram o 

cultivo de microalgas para a produção de óleo e produtos de alto valor agregado. 

De acordo com os autores, três fatores são relevantes para considerar a 

viabilidade do projeto para cultivo de micro-organismos: reduzir custos de 

biorreatores para os cultivos, aumentar a produtividade e o rendimento da 

biomassa microbiana e agregar valor comercial aos coprodutos elaborados. 

 
Tabela 5 – Indicadores econômicos para um projeto de unidade de produção de 

biomassa de Rubrivivax gelatinosus considerando variações do 
preço de venda da biomassa em relação ao menor preço encontrado 
no mercado para o produto sintético pigmentante 

 

Indicadores financeiros e 
econômicos 

Variação no preço de venda da biomassa de Rubrivivax 

gelatinosus 
Situação 1 (60%)1 Situação 2 (50%)2 Situação 3 (40%)3 

Investimento total*(R$) 6.354.494,18 6.347.531,84 6.340.569,49 
Custo total* (R$) 2.294.242,99 2.222.354,60 2.366.131,38 
Receita total (R$) 3.317.925,56 2.764.937,96 2.150.466,22 
Lucro operacional (R$) 1.023.682,57 542.583,36 (215.665,16) 
VPL (R$) 2.400.534,93 334.877,60 (1.730.779,73) 
TIR (%) 17,55 11,09 4,14 
PE (%) 54,57 69,39 95,24 
IL (%) 30,85 19,62 (10,03) 
IR** (%) 16,11 8,55 (3,40) 
TRC (anos) 4,91 6,63 9,29 

VPL – valor presente líquido; TIR – taxa interna de retorno; PE – ponto de equilíbrio; IL – índice 
de lucratividade; IR – índice de rentabilidade; TRC – tempo de retorno de capital;1Condição que 
configura o preço de venda da biomassa como 60% do menor preço do produto pigmentante 
similar encontrado no mercado. 2Condição que configura o preço de venda da biomassa como 
50% do menor preço do produto pigmentante similar encontrado no mercado. 3Condição que 
configura o preço de venda da biomassa como 40% do menor preço do produto pigmentante 
similar encontrado no mercado. *Variações no preço de venda alteram o investimento e os custos 
totais por considerar nos cálculos o capital de giro que inclui as necessidades de vendas do 
produto a prazo como garantia para o início da atividade. **IR calculado utilizando o lucro 
operacional (sem os custos de oportunidade). 
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Conclusão 
 

 O projeto para a obtenção de biomassa de Rubrivivax gelatinosus em 

efluente de processamento de pescado em escala industrial mostrou-se viável 

economicamente, sendo possível recuperar todo o capital investido em até 

quatro anos de atividade da indústria. O cenário foi considerado positivo pelos 

indicadores econômicos obtidos e com a comercialização do produto bacteriano 

abaixo do preço de mercado do pigmentante sintético.  
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