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As microalgas possuem um enorme potencial de aproveitamento, quer como fontes de alimento ou como fonte de compostos químicos de interesse. As microalgas Chlorella e Spirulina apresentam em sua composição alto teor de proteínas e ácidos graxos, e, além disso, possuem o certificado GRAS (Generally Recognized As Safe), podendo ser utilizadas como alimento sem oferecer risco à saúde humana. O risco de efeitos irreversíveis no clima provocado pelo efeito estufa tem estimulado medidas direcionadas a capturar CO2. As plantas de energia térmica são responsáveis por 7% das emissões de CO2 do mundo e a captura do CO2 do gás de combustão de carvão é possível usando microalgas, tanto por separação como por uso direto do gás de combustão, sendo este último mais vantajoso, em função de uma maior economia de energia. Alguns fatores podem influenciar no uso direto do gás de combustão como a alta temperatura, concentração de CO2 acima de 15% e a presença de SOx, NOx e material particulado, dificultando assim, o método direto, a menos que a microalga suporte condições extremas. Com a utilização de CO2, as microalgas podem se multiplicar e produzir compostos de grande interesse, como ácidos graxos. O objetivo deste trabalho é estudar a influência de SOx, NOx e duração do período claro na biofixação de CO2 e na produção de ácidos graxos pelas microalgas Chlorella, Spirulina e isoladas da região da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) em Candiota. Será realizado um planejamento experimental do tipo Box-Behnken. Os fatores estudados serão concentração de CO2 (4, 8 e 12%), concentração de SOx (0, 30 e 60ppm), concentração de NOx (0, 50, 100ppm) e fotoperíodo (12, 18 e 24h de fase clara no cultivo). Dessa forma, espera-se que as microalgas em estudo sejam capazes de fixar CO2 do gás de combustão de carvão.



