Demonstração de novas tintas naturais obtidas a
partir de algas para substituição das tintas
sintéticas usadas atualmente pela indústria têxtil

RELATÓRIO LAYMAN

CONTEÚDOS
INTRODUÇÃO e STATE OF THE ART

4

O PORQUÊ DO PROJETO SEACOLORS?

6
6
8
9

O PROBLEMA
O OBJECTIVO
MATERIAIS USADOS

QUE ACTIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS?
DESCRIÇÃO DO PROJETO

10
ESTUDO E SELECÇÃO DE ALGAS COM CAPACIDADE DE TINGIMENTO 10
Microalgas e cianobacterias
10
Macroalgas
10

O ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO PARA AUMENTAR A
PRODUÇÃO DE CORANTES
Microalgas e cianobactérias
Macroalgas
EXTRAÇÃO DE CORANTES A PARTIR DE ALGAS
VALIDAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DE TINTA DE
ALGAS NO PROCESSO DE TINGIMENTO DE TÊXTEIS
MONITORIZAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DAS ACÇÕES
DO PROJETO
MONITORIZANDO O IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DAS ACÇÕES
DO PROJETO

O QUE FOI OBTIDO? PRINCIPAIS RESULTADOS
ATIVIDADES DE DISSEMINAÇÃO E PARCERIA
EVENTOS
PUBLICAÇÕES

CONCLUSÕES

12
12
13
14
15
17
19
20
21
21
22
23

3

INTRODUÇÃO E
STATE OF THE ART
Este documento é um resumo das principais atividades
desenvolvidas durante o projeto LIFE SEACOLORS. Este teve
início no segundo semestre de 2014 (Julho) e terminou em
Dezembro de 2016, tendo cumprido os objectivos propostos,
colocando o conhecimento cientíﬁco ao serviço do ambiente.
O Projecto é o resultado da colaboração de um grupo
multidisciplinar: Instituto de Investigação Têxtil (AITEX,
Espanha), como coordenador, o Banco Espanhol de Algas
(BEA, Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Espanha),
a Associação Espanhola de BioIndústrias (ASEBIO, Espanha) e
a ALGAplus, uma PME Portuguesa. O orçamento total do
projeto foi de 697,273€ e teve um co-ﬁnanciamento da União
Europeia de 348,635€ (=50%), através do PROGRAMA LIFE.
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ACERCA DO PROGRAMA LIFE
O programa LIFE é o instrumento de ﬁnanciamento da UE para o ambiente e acções climáticas. O
objectivo global do LIFE é contribuir para a implementação, atualização e desenvolvimento das políticas
europeias ambientais e climáticas através do co-ﬁnanciamento de projetos europeus de valor
acrescentado.
O programa LIFE começou em 1992, tendo tido até agora quatro fases (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 19961999, LIFE III: 2000-2006 e LIFE+: 2007-2013). Durante este período, o LIFE coﬁnanciou cerca de 3954
projetos através da UE, contribuindo com aproximadamente €3.1 biliões para a protecção do ambiente.
A Comissão Europeia (DG Environment and DG Climate Action) gere o programa LIFE. A Comissão
delegou a execução de várias components do programa à Executive Agency for Small and Mediumsized Enterprises (EASME). Equipas externas de selecção, monitorização e comunicação dão assistência
à Comissão e à EASME. O Banco Europeu de Investimento fará a gestão os dois instrumentos ﬁnanceiros
(NCFF and PF4EE).
Para mais informação, por favor pesquisar no link abaixo:
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm

De forma a clariﬁcar o projeto na sua globalidade, este documento descreve todos os passos
executados, começando pela deﬁnição do problema até à solução proposta. O sucesso do projeto
deveu-se ao seguimento de um plano de trabalho bem delineado, actividades de disseminação,
publicações e reuniões frequentes entre os parceiros.
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O PORQUÊ DO PROJETO
SEACOLORS?
O PROBLEMA
A utilização de pigmentos artiﬁciais na indústria têxtil gera uma grande
quantidade de poluentes. Esta contaminação afecta todos os ambientes que
rodeiam as unidades de produção desta indústria, especialmente a hidrosfera.
As tintas que são escoadas nos eﬂuentes não são biodegradáveis, absorvem
luz interrompendo a atividade fotossintética das plantas aquáticas, sendo por
isso uma ameaça séria ao ecossistema. Por outro lado, são também
prejudiciais aos trabalhadores que entram em contacto com estas substâncias
devido ao seu carácter carcinogénico. A busca de soluções alternativas e
realistas a estas tintas tóxicas deve envolver uma legislação mais severa, mas
em conjunto com o desenvolvimento e implementação de tintas naturais.

relevante em termos de ambiente: a matériaprima é óleo com oigrme em recursos não
renováveis; são necessárias grandes quantidades de energia durante os processos de síntese,
com grandes libertações de gases com efeito de
estufa; a preparação destas tintas utiliza produtos químicos perigosos (alcalinos, ácidos, etc) o
que origina também a libertação de resíduos
tóxicos. Além disso, podem causar reacções
alérgicas.

As tintas usadas atualmente pela indústria têxtil
são principalmente sintéticas, maioritariamente
derivadas de alcatrão de carvão e de petróleo.
São comercializados sob a forma de farinhas,
grânulos, pastas ou soluções, com concentrações dos ingredientes activos (pigmentos) que
variam entre os 20 e 80 por cento. Estas tintas
sintéticas foram bem aceites pela indústria e
cresceram de forma acentuada por apresentarem várias vantagens quando comparadas com
tintas baseadas em pigmentos naturais: uma
grande palete de cores (incluindo tons ﬂuorescentes), elevada capacidade de tingimento com
solidez, reprodutibilidade, especiﬁcidade
adequada a cada tipo de ﬁbra têxtil, e grande
escala de produção a custos razoáveis ou
mesmo baixos.

Outra grande questão ambiental existe devido
ao uso das tintas sintéticas: nem todas as tintas
se ﬁxam à ﬁbra e uma percentagem é lançada
diretamente nos eﬂuentes. Apesar desta
percentagem variar com o tipo de tinta e ﬁbra
(Figura 1)), a descarga de eﬂuentes deste tipo é
sempre prejudicial para o ambiente porque a
degradação das tintas pode produzir compostos
tóxicos e carcinogénicos que se decompõem em
benzidina, naftaleno e outros voláteis. Além
disto, todos estes compostos permanecem por
longos períodos de tempo no ambiente.

No entanto, muitas desvantagens têm surgido
ao longo do tempo. Por exemplo, o preço das
tintas sintéticas é condicionado pela oscilação
dos mercados petrolíferos e energéticos. Mas
esta lista de desvantagens é especialmente

Classe de tintas

Tipo de fibra

Perda no efluente (%)

Acida

Polyamida

5-20

Basica

Acrilico

0-5

Directa

Celulose

5-30

Dispersa

Poliester

0-10

Complexo metais

Lã

2-10

Reactiva

Celulose

10-50

Sulfuroso

Celulose

10-40

Figura 1. Percentagem de perda de tintas nos eﬂuentes.
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A contaminação das águas é um problema
inerente a qualquer atividade humana. Eventos
de poluição são cada vez mais importantes
devido a três factores que se interligam e
desenvolvem rapidamente: o aumento da
população mundial, a urbanização intensiva de
solos e a criação de substâncias contaminantes
devido à expansão da indústria. Com a industrialização dos processos de tingimento, o problema
da “coloração” da água começou e foi aumentando à medida que pigmentos naturais foram
sendo substituídos por pigmentos artiﬁciais
n\ao degradáveis, à excepção de empresas de
nicho. Tendo em conta todas estas desvantagens, têm-se feito avanços consideráveis nos
últimos anos. Antes de mais, a legislação tornouse mais restrita e alguns pigmentos (Azo) foram
proibidos. Por outro lado, a industria têxtil
tornou-se consciente dos níveis de poluição
derivados da atividade e tem procurado minimizar o impacte ambiental através da busca
constante de soluções alternativas; por exemplo,
os produtores de tintas têm investigado e
desenvolvido a especiﬁcidade e eﬁcácia dos
seus produtos, procurando aumentar a ﬁxação
das tintas às ﬁbras, reduzindo assim as quantidades de tinta necessárias e a contaminação
produzida. Além disso, têm sido levado a cabo
iniciativas que procuram reduzir o consumo de
água nesta actividade industrial, através de
novos processos e equipamentos; por exemplo é
bastante comum que empresas têxteis tenham
ETARs in situ para que possam recuperar e
reutilizar parte da água utilizada no processo
industrial.
Da mesma forma, várias tentativas foram feitas
para a utilização de produtos naturais, tendo em
conta as suas vantagens. Em termos de saúde,
são mais seguros de manipular e não promovem
reacções carcinogénicas, tóxicas ou alérgicas;
por outro lado, têm normalmente melhor
capacidade de biodegradação e menor impacte
no ambiente. Além disso, a obtenção destas
tintas naturais pressupõe um desenvolvimento
sustentável ao promoverem a produção de
plantas, organismos fotossintéticos. No entanto,
a produção destas plantações implica uma
ocupação de terra arável que deixa de ser
utilizada para alimentação além de custos de
mão de obra normalmente elevados. Sendo
assim, infelizmente não existe ainda uma
produção em quantidade e a preços competitivos destas tintas naturais que as torne uma
alternative viável às tintas sintéticas.

sustentáveis e “eco-friendly” são vitais para o
desenvolvimento de uma indústria têxtil menos
poluente.
O projeto SEACOLORS pretende solucionar
alguns dos problemas mencionados ao utilizar
algas como a matéria-prima sustentável para
tintas naturais. As algas são interessantes para a
extração de colorantes porque todas contêm
diversos pigmentos utilizados maioritariamente
na atividade fotossintética. Existem três grupos
de pigmentos nas algas que foram considerados
interessantes para aplicações têxteis neste
projeto: ﬁcobiliproteinas (proteínas coloradas e
altamente ﬂuorescentes), cloroﬁlas (pigmentos
de cor verde presentes em todos os organismos
fotossintéticos) e carotenoides (metabolitos
secundários envolvidos na absorção de luz e na
resposta celular ao stress ﬁsiológico). A
possibilidade de produzir biomassa de algas de
forma sustentável, onde nutrientes inorgânicos
provenientes de águas residuais são reciclados
para dar origem a novos materiais valiosos
descartando a necessidade de utilizar fertilizantes ou pesticidas, aumentam o carater ecofriendly das tintas obtidas.
De nosso conhecimento, não há nenhuma
evidência de outros projetos que abordem este
tema, a utilização de BIOMASSA DE ALGAS para
os objectivos descritos no SEACOLORS. Estes
organismos autotróﬁcos são investigados (e já
utilizados) para alimentação humana, fertilizantes, cosméticos, farmacêuticos, rações e outras
aplicações industriais (plásticos, energia). A
nova aplicação de biomassa de algas na indústria
têxtil é inovadora, sendo que a redução de
impactes ambientais negativos é a grande
justiﬁcação para a sua implementação. Como
realçado anteriormente, os colorantes a partir de
algas representam assim uma alternativa para
reduzir, ou até substituir, os colorantes sintéticos
de forma a evitar os níveis de poluição atualmente gerados na indústria têxtil.

Felizmente, a investigação por parte da indústria
têxtil acerca da produção e implementação
destas tintas naturais não parou e representam
uma verdadeira meta a atingir para uma renovada indústria sustentável. A transição das tecnologias atuais para as emergentes será um
processo longo, mas iniciativas como o projeto
SEACOLORS, que investigam formas de mitigação dos efeitos negativos do uso de tintas
sintéticas, providenciando novos materiais
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O PORQUÊ DO PROJETO
SEACOLORS?
O OBJECTIVO
O principal objectivo do projeto SEACOLORS é a demonstração e validação
de obter tintas naturais de uma fonte sustentável e renovável, algas, bem
como a sua aplicabilidade na indústria têxtil como alternativa às tintas
sintéticas que são poluentes e prejudiciais ao ambiente. Com esta melhoria,
esperam-se obter águas residuais menos contaminadas devido à
biodegradabilidade das tintas naturais, reduzindo a complexidade dos
processos de puriﬁcação da água. Estes factos contribuem para a aplicação
das políticas e legislação europeias relativas a águas residuais,
especiﬁcamente a normativa 2008/105/CE sobre qualidade ambiental na
política da água, que deﬁne os limites máximos de substâncias contaminantes
e a regulamentação REACH.
À l u z d o p ro b l e m a ex p o sto, o p ro j e to
SEACOLORS teve como objectivo demonstrar e
validar a obtenção de tintas naturais a partir de
uma matéria-prima sustentável e renovável, as
algas, assim como validar a aplicabilidade destes
produtos na indústria têxtil como alternativa às
atuais tintas sintéticas, prejudiciais ao ambiente.
O objectivo principal pode ser sub-dividido nas
seguintes acções:
1. Selecção de espécies/variedades de algas
Avaliação de micro e macro-algas com elevadas
concentrações de pigmentos, capacidade de
coloração e potencial para produção de biomassa em larga-escala.

ALGAS

2. Possibilidade de aumentar a concentração de
pigmentos na biomassa
Optimização das condições de crescimento de
forma a estimular a síntese de pigmentos,
aumentando a produtividade dos mesmos
(quantidade de pigmento por unidade de
biomassa).
3. Optimização do processo de coloração
Melhorar o processo de coloração de forma a
obter ﬁbras tingidas de qualidade satisfatória e
minimizando a utilização de reagentes químicos
auxiliares.
4. Avaliação da consistência de tingimento nos
diferentes têxteis
Comparação da eﬁcácia de coloração das novas
tintas com as obtidas de forma sintética.

BENEFICIOS
CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL

EXTRAÇÃO

MATÉRIA PRIMA

TÊXTIL

AGUA

CORANTES

REDUÇÃODE
ÓLEO

QUIMICOS

PROCESSO TÊXTIL

REDUÇÃO DE
CO2

PRODUTOS
BIODEGRADABILIDADE

CORANTES TÊXTEIS

ÁGUAS RESIDUAIS

Figura 2. Objectivos do projeto. As algas seleccionadas são cultivadas, a biomassa colhida e os pigmentos são
extraídos. Nesta fase, os pigmentos são misturados com água, alguns químicos e os têxteis de interesse. Após o
processo de tintura, obtêm-se os têxteis coloridos e as águas residuais com menos compostos não
biodegradáveis.
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MATERIAIS USADOS
O QUE SÃO ALGAS?
O termo algas inclui uma enorme variedade de
organismos fotossintéticos, capazes de utilizar a
luz do sol (capturada pelas cloroﬁlas e outros
pigmentos) e nutrientes inorgânicos (incluindo
CO2) como matérias-primas para produzir
oxigénio e matéria orgânica, através de um
processo chamado fotossintese. É um processo
comum às plantas terrestres mas as algas não
têm raízes ou um Sistema vascular (utilizado
pelas plantas para circular água e os nutrientes
indispensáveis).
Dentro da complexidade do mundo das algas,
podem distinguir-se diferentes grupos. A
complexidade celular e tamanho são um dos
principais aspectos. Indivíduos unicelulares,
simples e microscópicos agrupam-se nas
MICROALGAS (desde alguns micrómetros até
alguns milímetros) que podem sobreviver como
células únicas ou associadas em colónias. As
MACROALGAS são organismos mais complexos,
pluricelulares e macroscópicos durante a maior
parte do ciclo de vida, podendo chegar aos 60
metros de comprimento (Macrocystis, a “giant

kelp”). Apesar das algas poderem existir praticamente em todos os locais do planeta, incluindo
alguns habitats terrestres e de condições
extremas, são organismos maioritariamente
aquáticos, sobrevivendo tanto em água doce
como salgada. Outro aspecto distintivo e usado
na classiﬁcação das algas está relacionado com a
composição de pigmentos: algas castanhas,
verdes e vermelhas.
termo MICROALGAS refere-se a um grupo
muito diverso e relativamente pouco explorado
de micro-organismos fotossintéticos no qual
também se incluem alguns organismos procariotas, as cianobactérias ou algas azuis-verdes.
Um número considerável de espécies de algas
têm sido utilizadas como alimento desde tempos
Pré-Históricos. As aplicações industriais têm
vindo a aumentar e é comum ver algas como
matéria-prima em produtos agrícolas, animais,
tal como na cosmética ou farmacêutica. O
interesse e investigação nas algas continua a
aumentar devido às propriedades bioactivas de
alguns dos seus componentes.

Figura 3. Exemplos de algas

O QUE É UM PROCESSO DE ACABAMENTO TÊXTIL?
As maiores preocupações da Indústria têxtil ou de acessórios prende-se principalmente com o design e
produção de ﬁos, tecidos, roupa e a sua distribuição. A matéria-prima usada como substrato para
coloração pode ser natural ou sintética usando produtos da indústria química.
PROCESSO DE TINGIMENTO
É aquele que providencia uma cor uniforme em
toda a superfície da matéria têxtil. Esta operação
passa por um contacto entre o colorante (de
forma dispersa ou em solução) e o têxtil. Desta
forma o colorante é absorvido e ﬁxado no têxtil.

PROCESSO DE IMPRESSÃO
É aquele que implica a aplicação de padrões
coloridos e designs para decorar um tecido. Num
tecido corretamente impresso, a cor é ﬁxada à
ﬁbra apenas num dos lados de forma a não ser
afectado por lavagens ou fricção.

Tempo

+

Temperatura

Colorante

+

Têxtil

Figura 4. Esquema dos processos têxteis de tingimento e impressão (PROCESSOS DE ACABAMENTO TÊXTIL).
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QUE ACTIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS?

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto foi estruturado nas seguintes fases:
¢ Estudo e selecção de algas com capacidade de tingimento
¢ Estudo das condições de cresciment para aumentar a sintese de pigmentos
¢ Extracção de pigmentos das algas
¢ Validação e demonstração da aplicabilidade de pigmentos de algas no
processo têxtil de tingimento
¢ Monitorização do impacto ambiental das acções do projeto
¢ Monitorização do impacto sócio-economico das acções do projeto

ESTUDO E SELECÇÃO DE ALGAS
COM CAPACIDADE DE TINGIMENTO
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Microalgas e cianobacterias

Macroalgas

Investigadores do BEA-ULPGC ﬁzeram uma
avaliação inicial das microalgas e cianobactérias
produtoras de ﬁcobiliproteinas e carotenoids de
acordo com os seguintes critérios:
¢ Disponibilidade das variedades na colecção
de cuturas do BEA: entre mais de 1500
variedades, escolheram-se 25 espécies para a
avaliação inicial de acordo com a literatura
disponível e experiência da equipa.
¢ Selecção de pelo menos uma variedade de
algas a produzir cada um dos pigmentos (azul
= ﬁcocianina (PC), magenta = ﬁcoeritrina
(PE), laranja = carotenoides (C), e amarelo =
xantoﬁlas (X)).
Posteriormente foram testados vários parâmetros de forma a seleccionar as variedades com
maior potencial de produzir grandes quantidades de pigmentos:
¢ Dinâmica de crescimento, como taxa de
crescimento (quanto cada variedade pode
crescer por unidade de tempo) e produção de
biomassa que permite saber a biomassa
obtida por unidade de tempo e litro de
cultura.
¢ Produção de pigmento e concentração, para
saber, respectivamente, a quantidade de
pigmento produzida por unidade de tempo e
litro de cultura e a quantidade de pigmento
por unidade de massa.
¢ Potencial para cultivo a larga escala.
Os objectivos foram atingidos com sucesso.
Finalmente, 8 variedades foram seleccionadas
(Figura 5) como as mais interessantes para os
objectivos do projeto: 5 produtoras de ﬁcobiliproteinas e 3 produtoras de carotenoides.
Desta forma, os objectivos propostos foram
alcançados com êxito.

A seleção preliminar das macroalgas por parte
da ALGAplus teve por base os seguintes critérios:
¢ Selecionar pelo menos uma espécie que
produza cada tipo de pigmentos (vermelho=ﬁcoeritrinas (PE), laranja/amarelo
=carotenoides (CA), verde =cloroﬁlas (CH)).
¢ A presença dessa espécie na costa Atlântica.
¢ Existência de potencial para uma produção
em grande escala (cultura ou colheita)
baseado em conhecimento existente (literatura e experiência da equipa).
¢ A biomassa em cultura disponível nas instalações da ALGAplus.
Foram realizados ensaios de cultivo preliminares, bem como amostragens de populações
selvagens, para cada uma das 16 espécies préselecionadas nesta fase, de modo a determinar
quais as espécies que apresentam o melhor
equilíbrio entre produção de biomassa e quantidade de pigmentos.
Atingiram-se os objectivos com sucesso tendo
sido selecionadas 6 espécies de macroalgas para
serem produzidas em maior quantidade: 4
produtoras de ﬁcobiliproteínas e 2 espécies
produtoras de carotenoides e cloroﬁlas
(Bifurcaria bifurcata através de colheita de
população selvagem).
Desta forma, os objectivos propostos foram
alcançados com êxito (Fig. 6).

PRODUTORAS DE
FICOBILIPROTEINAS
Ficocianinas (PC)

1
8
PRODUTORAS DE
CAROTENOIDES
Carotenoides (C)
Xantoﬁlas (PE)

7

Ficoeritrinas (PE)

2
3

MICROALGAS

4

6
5

Figura 5. Microalgas e cianobactérias seleccionadas: 1- Arthrospira platensis; 2-. Leptolyngbya sp.; 3Nostoc sp; 4- Erythrotrichia sp.; 5- Synechococcus sp.; 6- Halochlorella rubescens;
7- Caespitella pascheri; 8- Sarcinochrysis mari.

Cloroﬁlas (CH)
Carotenoides (C)
Ficoeritrinas (PE)

1
6

2
MACROALGAS

5

3
4

Figura 6. Linhagens de microalgas e cianobactérias: 1- Gracilaria sp. (gracilis or vermiculophylla); 2-.
Porphyra dioica (blades); 3- Porphyra dioica (conchocelis); 4- Grateloupia turuturu;
5- Bifurcaria bifurcata.; 6- Ulva rigida.
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QUE ACTIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS?

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO
PARA AUMENTAR A PRODUÇÃO DE CORANTES
Nesta fase do projeto havia dois objetivos
principais: por um lado, uma melhor caracterização das espécies selecionadas (microalgas,
cianobactérias e macroalgas), no que diz
respeito à sua capacidade de crescimento e à
sua capacidade de produzir diferentes quantidades de pigmentos ao longo do seu ciclo de vida;
por outro, encontrar as condições de cultivo que
promovem a produção de pigmentos.
Os diferentes pigmentos são sintetizados
através de mecanismos metabólicos diferentes
(Figura 7). Assim sendo, para cada linhagem,
podem ser necessárias abordagens diferentes
para aumentar a quantidade de pigmentos,
dependendo da natureza do pigmento e do

metabolismo da espécie. Duas abordagens
possíveis são as mais frequentemente descritas:
o uso de fatores stressantes e mudanças na
disponibilidade de nutrientes.
O metabolismo de ﬁcobiliproteínas depende
muito da disponibilidade e da fonte de azoto e
dióxido de carbono no meio de cultura. Assim
sendo, a adição de azoto à cultura pode aumentar o metabolismo dos precursores de ﬁcobiliproteínas, o que levará à sua síntese e acumulação. Por outro lado, a produção de carotenoides
poderá ser estimulada quando as células são
sujeitas a diferentes condições stressantes
(Figura 8).

Figura 7. Esquema simpliﬁcado dos mecanismos de biossíntese de pigmentos em cianobactéirias e
microalgas (Mulders et al. 2014, Journal of Phycology).

Microalgas e cianobactérias
Para as microalgas e as cianobactérias, os dois
fatores experimentais utilizados foram:
¢ Disponibilidade de azoto, aumentando a
concentração de azoto no meio de cultura de
modo a estimular a síntese de ﬁcobiliproteínas ou
¢ Redução de azoto combinado com stress de
luz para a síntese de carotenóides

Figura 8. Exemplos de culturas a
crescer sob condições naturais (em
cima, à esquerda) e sob condições
controladas (em cima, à direita, e
em baixo) para a síntese e
acumulação de pigmentos.
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Macroalgas
água da cultura. Tal como esperado, a combinação de níveis mais elevados de azoto com baixa
incidência de luz promoveu a acumulação de
ﬁcobiliproteínas e de cloroﬁlas.

Tal como nas microalgas, para as macroalgas
selecionadas, os fatores abióticos testados
foram também o azoto e a luz. De modo a obter
estes fatores em diferentes níveis, os aspetos
operacionais de produção manipulados foram a
densidade de cultivo e a taxa de renovação da

Gracilaria sp. em cultura e PE extraídas. Mais pigmentos com concentrações mais elevadas de N e baixa
disponibilidade de luz.

Conchocelis de Porphyra dioica (esquerda) e Ulva rigida (direita) em cultura. Melhores resultados em
maiores concentrações de N.

Grateloupia turuturu em cultura e PE extraído. Melhores resultados com maiores concentrações de N e baixa
disponibilidade de luz. Foi a espécie com a resposta mais rápida à mudança das concições de cultivo.

Espécies

mg pigmento / gr de
macroalga

mg pigmento obtidas
depois de cada periodo de
cultivo (2-3 semanas)

Gracilaria sp.

0.33

1798.2

Gracilaria sp.

0.47

5499

Grateloupia turuturu

0.12

298.8

Porphyra dioica (conchocelis)

0.034

1.632

Bifurcaria bifurcata

0.111

19.98

Ulva rigida

0.383

850.26

Tabela 1. Produtividade dos pigmentos obtidos nas espécies selecionadas. PE para Gracilaria, Grateloupia e Porphyra
dioica; CA para Bifurcaria bifurcata e CH para Ulva rigida.
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QUE ACTIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
EXTRAÇÃO DE CORANTES
A PARTIR DE ALGAS
A partir de protocolos padrão para extração de
pigmentos, foram realizados vários testes para
otimizar os métodos de extração, adaptando-os
às características de cada linhagem e de cada
grupo de pigmentos.
O procedimento de extração depende das
propriedades físico-químicas dos pigmentos.
Enquanto as ﬁcobiliproteínas são polares e são
proteínas solúveis em água, os carotenoides são
pigmentos orgânicos, portanto necessitam de
solventes orgânicos. Entre os carotenoides, as
xantoﬁlas e os carotenos necessitam de solventes
orgânicos polares e apolares, respetivamente.
Com base em experiências anteriores com
microalgas, a biomassa crua de microalgas foi
submetida a um ciclo de congelação (-20ºC) –
descongelação (4ºC no escuro) para obter
extratos de ﬁcobiliproteínas, e lioﬁlizada para
obter extratos de carotenoides. A biomassa de
macroalgas foi sempre congelada e descongelada, uma vez que foi observado que a lioﬁlização
causava uma diminuição da produtividade da
extração. De seguida, o método geral, resumido
na ﬁgura 9, consiste na aplicação de algum
método mecânico que provoque disrupção das
células, permitindo o contacto entre os pigmentos
e o solvente. Após um período de tempo de
extração, o passo seguinte é a separação do
sobrenadante corado e os desperdícios de
biomassa, através de centrifugação (ou algum
tipo de ﬁltração). O sobrenadante é recolhido (a
quantiﬁcação de pigmento é feita através de
espectrofotometria), concentrado e armazenado
até ao processo de coloração e estampagem
Uma vez que existem algumas discrepâncias nas
metodologias padronizadas relativamente aos
procedimentos de extração, foram estudados
vários fatores experimentais até se deﬁnir um
protocolo geral a ser implementado neste projeto.

Destruição mecânica da biomassa

Homogeneização / Tempo de extração
Tampão aquoso
Ficoeritrinas

Solventes orgânicos
Carotenóides

Filtração / Centrifugação

Sobrenadante colorido

Tingimento / Impressão

Figura 9. Esquema geral da metodologia de extração

Para microalgas:

FICOBILIPROTEÍNAS
Fator experimental
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CAROTENÓIDES
Fator experimental

Resultado

Resultado

1

Solvente

PBS, 0.1M pH=7.0

1

Solvente

Polar para Xantofilas
(etanol) e apolar para
carotenos (hexano)

2

Tempo de extração

5 horas

2

Tempo de extração

24 horas

3

Relação biomassa: Solvent

1:10

3

Método de disrupción
celular

Trituração + agitação

4

Número de ciclos de
congelação/descongelação

1

4

Solvente

Polar para xantofilas
(etanol) e apolar para
carotenos (hexano)

Para as macroalgas, foram adoptados os seguintes protocolos de extracção:

Passo de extracção
Ruptura das células

Ficoeritrina

Clorofilas

Moer com azoto líquido
10g de alga: 0.2L de AL

Carotenoides +
clorofilas
Moer com azoto líquido
20g de alga: 0.5L de AL

Homogeneização

14,2 mL de tampão
100 mL de acetone-água 4: 200 mL de acetone. Incubar
McIlvaine ou tampão
1. Incubar no agitador,
no agitador, protegido da
fosfato (pH 5,9). Incubar no
protegido da luz, a 250 rpm luz, a 250 rpm durante 30
agitador, protegido da luz, a
durante 30 min.
min.
250 rpm durante 20 min.

Filtração

Filtração do extracto com gaze; resíduo armazenado para valorização

Centrifugar

Centrifugar a 5000 rpm durante 30 minutos a 4ºC
Adicionar 250 ml de hexane
e 20 mL de H20 ao
sobrenadante. Separar os 2
pigmentos.

Decantação
Separação

VALIDAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA
APLICAÇÃO DE TINTA DE ALGAS NO
PROCESSO DE TINGIMENTO DE TÊXTEIS
O projecto SEACOLORS tem como objectivo a
obtenção de tintas e a sua ﬁxação em substratos
têxteis naturais, tais como algodão e lã, empregando pigmentos naturais obtidos das algas.
Na sequência da aplicação de pigmentos,
obtidos em fases anteriores, no processo ﬁnal
têxtil, é necessária a adaptação dos parâmetros
dos processos convencionais. A evolução do
processo de optimização está presente na
seguinte ﬁgura.
Figura 10. Máquina tingimento - Lab.

Processo

Arthrospira
platensis
(CO)

Arthrospira
platensis
(WO)

Porphyra sp.
(CO)

Porphyra sp.
(WO)

Inicial

60 min - 40ºC

70 min - 40ºC

140 min - 38ºC

90 min - 50ºC
60 min - 65ºC
estabilizador
Figura 11.Optimizção do processo de tingimento em lã e algodão.
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QUE ACTIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
A obtenção de um processo geral com aplicação
para todos os pigmentos obtidos no projecto
SEACOLORS e ambos os substratos naturais,

Microalgas
Cianobactérias

testes de repetibilidade e caracterização foram
realizados para a obtenção da validação do
processo.

Microalgas
Cianobactérias

Macroalgas

Macroalgas

Arthrospira
platensis (CO)

Arthrospira
platensis (CO)
Gracilaria sp.
(WO)
Synechococcus
sp. (WO)
Porphyra sp.
(WO)

Arthrospira
platensis natural (CO)

Figura 12. Têxteis tingidos com os pigmentos obtidos
no projeto SEACOLORS.

Leptolyngbya
sp. (WO)

Gracilaria
gracilis (WO)

Erythrotrichia
sp. (CO)

Ulva rigida
(WO)

Nostoc sp.
(WO)

Bifucaria
bifurcata(CO)

Synechococcus
sp. (WO)

Porphyra
dioica (WO)

Arthrospira
platensis carotenoids
(WO)

Todas as amostras foram sujeitas a testes de
qualidade aprovados a nível europeu:

Figura 13. Têxteis impressos com pigmentos obtidos
do projeto SEACOLORS.

Teste

Normas Europeias

Resistência a lavagem

Resistência da cor a lavagens domesticas e comerciais
(Standard UNE-EN ISO 105-C06:2010)

Resistência a friccionamento

Resistência da cor a friccionamento
(Standard UNE-EN ISO 105-X12:2003)

Resistência a luz

Resistência da cor a luz artificial: Xenon arc fading lamp test
(ENAC_EN ISO 105-B02:2014)
Roupa com protecção UV—Avaliação e classificação
(AS/NZS 4399/1996)
Determinção das coordenadas do CIELAB
(UNE-EN ISO 105-J01:2000)

Medidas de factores de produção (UPF)
Coordenadas de medição - CIELab

Tabela 2. Normas Europeias usados na validação dos processos de tingimento/impressão.

A caracterização dos testes revelou que os
pigmentos de algas aplicados a substratos
têxteis tem qualidade comparável com os

Mudança na cor
5 Bom
4-3 Razoável
2-1 Fraco

Tingimento
5 Muito bom-Excelente
4 Bom
3 Razoável
2 Fraco
1 Muito bom

Após a optimização e validação do processo de
tingimento, as águas residuais foram caracterizadas tendo revelado uma redução dos parâmetros típicos das tintas sintéticas; no entanto a
adição de reagentes auxiliares estes valores
foram modiﬁcados.
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naturais aplicados hoje em dia, a um nível
industrial, mas originários de outras fontes,
como plantas.
Os resultados dos processos
têx te i s ﬁ n a i s o p t i m i z a d o s
revelaram um comportamento
razoável a bom da cor do
pigmentos extraidos de algas.

Como resultado da fase de tingimento, pode
aﬁrmar-se que se obtiveram três cores a partir da
biomassa de algas que puderam ser aplicadas
com sucesso nos processos de acabamento
têxtil. Estas cores servirão de base a outras
combinações cromáticas através de um processo de mistura.

MONITORIZAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL
DAS ACÇÕES DO PROJETO
Os estudos sobre o impacto ambiental centraram-se nos impactos gerados em cada etapa do processo
global:
Corantes obtidos a partir
de algas

Corantes sintéticos
vs. naturais

Reutilização de algas
geradas Biomassa

Impacto ambiental
avaliação de:
Ÿ Produção de algas
Ÿ Extração de pigmento

Empregando corantes:
Ÿ Parâmetros do processo
Ÿ Água

Ÿ Segunda extracção
Ÿ Atividade antioxidante
Ÿ Nonwovens

Figura 14. Avaliação do impacto ambiental das acções do projeto.

A avaliação do impacto ambiental das acções do
projeto (Fig. 14) resultou numa serie de impactos
positivos e negativos. Relativamente às tintas
obtidas a partir das algas, existem duas fases em
que se geram impactos ambientais. Por um lado,
a produção de algas pode ser considerado um
processo sustentável e eco-friendly porque: não
se utiliza água doce – utilização de águas
derivadas de aquacultura, não há perda de
biodiversidade – o cultivo de algas não envolve a
destruição de outros ecossistemas e previne a
colheita de material selvagem; não se utiliza
terra arável ou urbana – as infraestruturas de
cultivo podem ser instaladas em locais desaproveitados. Por outro lado, na fase de extração de
pigmentos, são gerados compostos de interesse
através de processos optimizados sem a
libertação de emissões poluentes. As principais
emissões negativas prendem-se com a necessidade de energia para vários processos durante a

obtenção das tintas, como fornecimento de
água, ﬁltração, arejamento e colheita.
Na
comparação realizada entre a utilização das
tintas sintéticas vs as tintas obtidas de algas,
ﬁcou demonstrado que através da optimização
dos parâmetros convencionais de tingimento, se
reduziu o uso de energia devido à aplicação de
temperaturas mais baixas. As águas residuais
geradas pelos processos de tingimento mais
sustentáveis continham valores de BOD e COD
semelhantes às das tintas sintéticas devido aos
reagentes auxiliares adicionados aos processos.
Após a extracção inicial do composto de
interesse, a biomassa restante foi reutilizada de
forma a aumentar a rentabilidade de extracção.
Tanto através da obtenção de novos pigmentos
(extracção secundária) como através da avaliação de actividades biológicas (e.g. antioxidante) (Figuras 15 e 16).

Processo
pigmentos
algas

Parâmetros

Processo
convencional corantes sintéticos

Processo
convencional corantes naturais

Temperature

≥85ºC

≥85ºC

65ºC

Tempo

60 min

60 min

60 min

Primário
extração
Resíduos
BIOMASSA

Secondário
extração

PIGMENTO ALVO:
PHYCOBILIPROTEINAS

CAROTENÓIDES

Figura 15. Extração secundária no BEA.

Figura 16. Extracção secundária na
ALGAPLUS.
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QUE ACTIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS?

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Para resumir o impacto ambiental das acções do projecto, aplicou-se uma ferramenta de avaliação
aceite pela Comissão Europeia, a MATRIZ DE LEOPOLD (Figura 17).

Construcción de estanques (algas)

Sistemas de cultivo aberto / fechado para microalgas

Biorremediação por técnicas de cultivo

Produção de biomassa de algas

Extração de corantes de algas

Conceito de biorefineria para os processos de extração

Processo de tintura escala de laboratório

Processo de tintura industrial

Tratamento de resíduos

Exploração do projecto

Soma dos valores IF por tipo e componentes biológicos

Água

-1

-1

4

4

-1

-1

-1

-3

-2

-2

-4 -0,4

Microclima

0

0

3

1

-1

0

0

0

0

3

6

Terra

-1

-1

3

-1

-2

0

0

-2

-1

-1

-6 -0,6

Erosão

-1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ar

0

0

3

3

-1

-1

-1

0

0

3

6

0,6

Barulho

-1

0

0

-1

-1

0

-1

0

-1

0

-5 -0,5

-1

-1

2

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-4 -0,4

-1

-1

2

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-4 -0,4

Ornithofauna

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,1

Fauna do
Chiropteran

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,1

Barreiras/corredores 0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,1

Como avaliação do impacto global,
podem ser observados valores ﬁnais
cumulativos próximos de zero,
signiﬁcando que todos os efeitos
positivos e negativos gerados pelas
acções do projecto se neutralizam.

COMPONENTES
FÍSICOS

Média

Factores de impacto NEGATIVOS previstos

ATIVIDADES DO PROJETO

0,6

-1 baixo efeito negativo
-2 efeito negativo tolerável

Diversidade da
flora
Diversidade da
fauna

-3 efeito negativo médio alto
-4 efeito negativo alto
-5 efeito negativo muito alto

COMPONENTES
BIOLÓGICOS

0 nenhum efeito observável
1 efeito positivo baixo
2 efeito positivo tolerável

Panorama

-1

-1

2

-1

-2

0

0

-1

-1

-1

-6 -0,6

Uso da terra

-1

-1

2

-1

-3

-1

-1

0

-1

-1

-8 -0,8

Economia

3

4

4

3

3

5

1

1

-1

4

27 2,7

Tecnologia

2

3

4

4

3

4

2

4

2

4

32 3,2

Herança cultural

4

3

1

0

0

2

0

0

0

1

11

Acidentes

0

0

0

0

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-7 -0,7

Valores cumulativos de IF de acordo
com fatores ambientais

1

4

34

11

-6

7

-4

-5

-8

7

Média

0

0

2

3 efeito positivo médio alto
4 efeito positivo elevado
5 efeito positivo muito alto

COMPONENTES
SOCIO-CULTURAIS

1 -0,35 0 -0,24-0,29-0,47 0

Figura 17. Matriz de Leopold referente ao impacto ambiental do projeto SEACOLORS.
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1,1

IF=0,24

MONITORIZANDO O IMPACTO
SOCIO-ECONÓMICO DAS ACÇÕES
DO PROJETO
A quantiﬁcação dos impactos sócio-económicos conseguiu-se realizando:

Estudos de mercado:
¢ Utilização dos compostos

¢ Vantagens e inconvenientes

obtidos no projeto
SEACOLORS

¢ Perspectivas

Como resultado das atividades acima descritas, elaborou-se a seguinte tabela comparativa:

Tingimento para 100 kg
de tecido

Tintas sintéticas

Tintas de plantas

Tintas de algas

Consumo de água em LITROS

700-1840

2000-4000

2000-2500

Consumo de energia kWh

569,7-1497,6

269,4-369,4

242,4-332,4

preço (€/kg)

2,67- 35,57

5-70

5-200

quantidade (kg)

16,6

10-30

10-30

8,23-41,91

13,23-46,91

13,23-46,91

Tinta

Consumo auxiliar (kg)

Tabela 3. Estudos de mercado: preços de produção e implementação.

Questionários aplicados a:
¢ Especialistas da indústria têxtil
¢ Produtores de algas
¢ Consumidores

A reacção do consumidor é um factor decisivo
no lançamento e comercialização de um produto; num universo de 126 pessoas inquiridas,
71,42% tiveram uma reacção muito positiva
relativamente ao uso das novas tintas de algas,

enquanto 27,7% reagiram positivamente.
Relativamente à abertura a comprar um produto
têxtil tingido com pigmentos de algas, 87,3%
responderam “provavelmente compraria”.
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O QUE FOI OBTIDO?
PRINCIPAIS RESULTADOS

1

A biomassa de algas foi usada de forma satisfatória na extracção de três tipos de
pigmentos: ﬁcobiliproteinas (ﬁcocianina (azul) e ﬁcoeritrina (magenta)),
carotenoides (carotenos (laranja) e xantoﬁlas (amarelo)), e cloroﬁlas (verde).
Estes pigmentos podem ser usados como tintas naturais.

2

Deﬁniu-se um processo optimizado de cultivo em que micro e macroalgas podem
ser produzidas em grande escala (piloto), produzindo uma concentração elevada
de pigmentos.

3

Os colorantes obtidos foram empregados num método de tingimento
convencional optimizado de forma satisfatória.

4

Os novos e sustentáveis colorante têm um efeito beneﬁcial na composição das
águas residuais dos processos de tingimento, tornando-as menos poluentes e
mais fáceis de tratar.
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ATIVIDADES DE DISSEMINAÇÃO
E PARCERIA
EVENTOS
Todos os parceiros estiveram envolvidos nas
atividades de disseminação, com o objetivo de
chegar às diferentes partes interessadas,
promovendo e suscitando o interesse nos
resultados do projeto ao longo de toda a
audiência Europeia e através da sua rede de
contatos.

Ao contribuir em conferências cientíﬁcas e
eventos, o principal objetivo do consórcio é
apresentar os resultados do projeto estimulando
o interesse do público no geral. SEACOLORS
participou em:

2016
¢ IFATCC- International Federation of

¢ BIOLATAM 2016, 29-30 Novembro 2016, Porto
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢

Rico
BIO-Europe, 7-9 Novembro 2016, Alemanha
Focus Pyme y Emprendimiento 2016 in Alicante,
Espanha, on 3 Novembro 2016
EFIB na Escócia, Reino Unido, 19-20 Outubro
2016
CPHI em Barcelona, Espanha de 4-6 Outubro
2016
Noite Europeia dos Investigadores no Porto,
Portugal, em 30 Setembro 2016
BIOSPAIN, em Bilbao, Espanha, 28-30 Setembro
2016 = EVENTO FINAL
ECOFIRA em Valencia, Espanha, em 28 – 29
Setembro 2016
Seagriculture em Aveiro, Portugal, em 27-28
Setembro 2016
PROGRAMA LIFE 2016 INFODAY REGIONAL
em Valencia, Espanha, em 14 Julho 2016
HORIZON 2020 International Climate Helix
Event em Valencia, Espanha, em 29-30 Junho
2016
22nd International Seaweed Symposium em
Copenhaga, Dinamarca, em 19-24 Junho 2016

¢
¢
¢
¢

¢

¢
¢
¢
¢

Associations of Textile Chemists and Colourists
XXIV
BIO International Conference em São Francisco,
USA, 6-9 Junho 2016
Workshop- RESET “Innovating for textile and
clothing sustainability”
Project em Prato, Itália, em 17 Maio 2016
International Fair of the Sea (FIMAR 2016) em
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha, em 6-8
Maio 2016
11th Annual Public Conference of the European
Technology Platform for the Future of Textiles
and
Clothing em Bruxelas, Bélgica, em 13-14 Abril
2016
BioEurope Spring em Estocolmo, Suécia, em 46 Abril 2016
Algal Microbiome: Friends or Foes (ALFF) em
Lisboa, Portugal em 26 Fevereiro 2016
Workshop N°1 on Macroalgal Cultivation,
PHYCOMORPH network event em Kavala,
Grécia, em 15-19 Fevereiro 20162
016

2015
¢ CPHI,em Madrid, Espanha em 13-15 Outubro

¢ Algae Europe Conference 2015: 2nd European
¢
¢
¢
¢
¢

Algae Biomass
Association and 9th International Algae,em
Lisboa, Portugal, em 1-3 Dezembro 2015
BIOLATAM em Santiago de Chile, Chile em 16-17
Novembro 2015
BioEurope em Munique, Alemanha em 2-4
Novembro 2015
Atlantic Stakeholder Platform Conference em
Le Quartz, Brest, França, em 29 Outubro 2015
ECOFIRA 2015 em Valencia, Espanha, 1-3
Outubro 2015

2015
¢ Biotechnica em Hannover, Alemanha em 6-8

Outubro 2015
¢ BioPharm em Boston, USA em 15-17 Setembro
¢ XX Cryptogamic Botany Symposium em Porto,

Portugal, em 22-25 de Julho 2015
¢ Infoday Regional REDIT Programa Life 2015 em

Paterna, Valencia, Espanha, em 14 Julho 2015
¢ BIO International Convention em Filadelﬁa,

USA, em 15-18 Junho 201*Biotech Showcase em
São Francisco, USA em 12-14 Janeiro 2015

2014
¢ 6th Symposium on Bioengineering em Porto,
¢
¢

¢

¢

Portugal em 22 Novembro 2014
Biomarine 2014 em Cascais, Portugal em 31
Outubro 2014
“Farmed Irish Seaweed: an ocean of wonder
food” em Limerick, Irlanda, em 18 Novembro
2014
“World Day for Aquaculture: Biotechnological
Potential” em Gran Canaria, Espanha, em 16
Novembro 2014
Seminar SPI in Viseu, Portugal, em 11 Novembro
2014

¢ “2nd Week for Marine Biodiversity (Atlantic

¢
¢
¢
¢

Society of Oceanographers): Biotechnological
Potential of the microalgae collection” em Gran
Canaria, Espanha, em 10 Novembro 2014
“Mujer y Biotecnología” from AMMDE, Madrid,
Espanha, em 6 Novembro 2014
BioEurope em Frankfurt, Alemanha, em 3-5
Novembro 2014
Biomarine 2014 em Cascais, Portugal em 31
Outubro 2014
H2O Accadueo Event em Bolonha, Itália, 22–24
Outubro 2014
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ATIVIDADES DE DISSEMINAÇÃO
E PARCERIA
PUBLICAÇÕES
Várias acções de disseminação foram feitas ao longo do projeto, publicações em diversas revistas, assim
como em jornais e publicações online:

Artigos cientíﬁcos
¢ “Single-step extraction of carotenoids from brown macroalgae using non-ionic surfactants” em

Separation and Puriﬁcation Technology magazine, 172 (2017) 268–276
¢ “Phycobiliproteins –new natural dyes from algae as asustainable method” in Vlákna a textil, 23(3),

2016 FIBERS&TEXTILES, a Czech Textile Journal (ISSN: 1335-0617)
¢ “Presentación de resultados del proyecto LIFE SEACOLORS” em “Química e Industria Textil” revista

Nº 218 / OCTUBRE 2016 www.aeqct.org )

Textos e outras publicações semelhantes
¢ Journal PINKERMODA: “Las algas como colorantes naturales del textil”, 4 Novembro 2016

Textile Express Magazine - Revista 223 – Fevereiro 2016, “SEACOLORS, Nuevos colorantes naturales procedentes de algas para la industria textil”
¢ AITEX Review año XV nº 50 May 2015, “Life SEACOLORS - Demostración del uso de nuevos

colorantes naturales obtenidos a partir de las algas, como sustitutos de colorantes sintéticos
utilizados en la industria textil”
¢ Journal The Planthunter, “Fabric Dyeing with Algae: A Watery New Frontier”. #36: WATER
¢ “Algas para colorear camisetas” in efeciencia (EFE FUTURO)

Outras publicações
¢ SEACOLORS video: http://www.seacolors.eu/index.php/en/publications-and-events/video-seacolor
¢ TV e redes sociais (SOCIETY): Canarias HOY, Telenoticias, Facebook, Twitter, Linkedin
¢ Entrevista dada durante ECOFIRA Fair e publicada na Samaruc digital web em Septembro de 2016.
¢ SEACOLORS website: www.seacolors.eu

NETWORKING
Devido à difusão dos resultados do projecto,
várias empresa com perﬁs muito diferentes,
assim como indidíviduos a título pessoal,
entraram em contacto com os parceiros do
consórcio para obterem informações sobre a
aplicação dos novos produtos desenvolvidos no
seu sector.
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As entidades que entrarm em contacto têm
diferentes perﬁs:
¢ Empresas de pinturas
¢ Empresas texteis
¢ Desenhadores
¢ Estudantes para o desenvolvimento de
trabalhos de investigação neste campo

CONCLUSÕES
AS TINTAS OBTIDAS MOSTRARAM-SE CAPAZES DE TINGIR AS TELAS, MOSTRANDO A
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR OS CORANTES SINTÉTICOS UTILIZADOS HOJE EM DIA E
QUE CAUSAM POLUIÇÃO PARA O AMBIENTE E PARA AS PESSOAS.

1

SEACOLORS conseguiu obter um corante natural através de uma nova forma sustentável.

2

SEACOLORS selecionou 8 microalgas e cianobactérias, assim como 6 espécies de
macroalgas com um alto potencial de exploração industrial como produtores de tintas.

3

SEACOLORS demonstrou a possibilidade de modiﬁcar a capacidade das algas para
produzir pigmentos através de uma fácil modiﬁcação das condições das suas culturas.

4

SEACOLORS demonstrou a aplicação de novas fontes de colorantes em têxteis e nos
processos de impressão.

5

SEACOLORS controlou as condições de modo a obter menos residuos contaminados
durante o processo de impressão, levando a um nível mais reduzido do tratamento.

6

SEACOLORS desenvolveu mais materiais sustentáveis para os processos de tingimento e
impressão, que em conjunto tornam o um processo mais amigo do ambiente.

7

As ações do projeto SEACOLORS podem ser ligadas ao conceito da economia circular
devido à utilização de biomassa algal (extração de corante emprego na industria
textile extração adicional do biomass residual emprego noutras industrias (cosmética,
farma, alimentar).

8

Os objectivos do SEACOLORS traduzem-se na obtenção de corantes naturais para aplicação
na indústria têxtil. Devido ao facto dos corantes se poderem usar através dos processos
convencionais de tintura e estampação, podem ser facilmente implementados numa indústria
têxtil, a nível indústrial, gerando desta maneira, a aplicação de Responsabilidade Social e
Coorporativa e o alinhamento com as tendências ecológicas na moda.
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