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Resumo 

 

Os biocombustíveis são fontes de energias renováveis, derivados de produtos agrícolas 

como cana-de-açúcar, plantas oleaginosas e outras fontes de matéria orgânica. Em alguns 

casos, os biocombustíveis podem ser usados tanto isoladamente, como adicionados aos 

combustíveis convencionais. Podemos citar como exemplo o biodisel, pode ser produzido a 

partir de matérias primas vegetais, como soja, mamona, canola, algodão, palma, girassol, 

entre outras. O incentivo para o desenvolvimento de processos de transformação de produtos 

naturais em derivados com propriedades físico-químicas próximas às dos combustíveis fósseis 

estão cada vez maiores, visando à substituição total ou parcial destes. Neste contexto, o 

desenvolvimento de novas tecnologias que visem uma alternativa para o desenvolvimento 

sustentável de energias renováveis, como os bicombustíveis, é de extrema importância. Sendo 

assim o objetivo deste projeto é avaliar o efeito da hipergravidade simulada sobre a 

germinação, o crescimento e o desenvolvimento de espécies vegetais com potencial de 

produção de energia renovável, com o auxílio de uma centrifuga, que foi desenvolvida pelo 

Centro de Microgravidade – PUCRS. O biocombustível utilizado nesse experimento foi o 

girassol, este foi escolhido através uma pesquisa com relação a época do ano adequada e 

facilidade de plantio. O experimento realizou-se com 24 amostras divididas em 2 grupos de: 

um grupo controle contendo 12 amostras e um grupo que foi submetido a 24h de 

hipergravidade contendo 12 amostras. Após o experimento em laboratório, foi realizado o 

cultivo a céu aberto.  

Os resultados da germinação do girassol mostraram que o grupo centrífuga apresentou 

um percentual de germinação de 76%, enquanto que o grupo controle apenas 71%. Com 

relação ao desenvolvimento do girassol, foi observado que a maturação do girassol no grupo 
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centrífuga ocorreu 7 dias antes do grupo controle. Além disso, foi observado que a grupo 

centrífuga apresentou dupla floração em 4 plantas e 1 tripla floração em 1 planta. Já no grupo 

controle, apenas 1 planta apresentou dupla floração mas a o segundo botão não alcançou o 

estado de maturação. Os resultados encontrados até o momento sugerem que a hipergravidade 

simulada estimula não só a germinação, mas também a floração do girassol. A avaliação da 

ocorrência ou não de modificações nos níveis de ácidos graxos nas plantas em resposta a 

hipergravidade não puderam ser ainda ser analisados, pois esta será a próxima etapa do 

projeto. 
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