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O aquecimento global é causado, principalmente, pela emissão de CO2, sendo as termelétricas responsáveis por 7% da emissão desse gás no mundo. Além de CO2 também é liberado pelas termelétricas SOx e NOx. As microalgas, com sua capacidade fotoautotrófica, podem reduzir a emissão de CO2 para atmosfera, entretanto é necessário que sejam resistentes ao gás de combustão liberado. Microalgas que crescem próximas a termelétricas podem apresentar uma maior capacidade de fixação de CO2, bem como maior tolerância ao SOx e NOx. A escolha do fotobiorreator também influencia na fixação de CO2 por microalgas. O projeto de um fotobiorreator tubular vertical além de reduzir a área necessária, aumenta o contato gás-líquido e a eficiência da utilização do CO2. A biomassa microalgal obtida pode ser empregada na obtenção de vários biocompostos, entre eles, vitaminas, proteínas e ácidos graxos, os quais são importantes para manutenção de várias estruturas dos seres vivos e que podem ser matéria-prima para produção de biocombustíveis. Este trabalho tem três objetivos: isolar e selecionar microalgas da região de abrangência da usina termelétrica da CGTEE em Candiota – RS, com funções efetivas na fixação de CO2; estudar a influência do fotobiorreator no crescimento das microalgas isoladas em comparação com Spirulina sp e Chlorella vulgaris; determinar o perfil de ácidos graxos das microalgas estudadas. O isolamento foi realizado através de repiques consecutivos até se obter cultura unialgal e foram enviadas para identificação. Os cultivos foram realizados com as microalgas Spirulina sp, Chlorella vulgaris, e as isoladas Scenedemus obliquus e Chlorella kessleri, em fotobiorreatores verticais de 2 e 4L e erlenmeyers de 2L com concentrações de CO2 variando de 0 a 18%. A concentração celular e o pH foram avaliados através da medida de densidade ótica e pHmetro, respectivamente. O perfil de ácidos graxos será determinado por cromatografia gasosa.
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