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Introdução
O cultivo de microalgas está crescendo gradativamente no mundo inteiro. A
biomassa microalgal e os extratos de biomassa estão ganhando destaque no
mercado mundial onde destina-se às mais diversas aplicações como, produção
de proteína, lipídios, carotenóide e vitaminas. A escolha da técnica de
recuperação da biomassa depende principalmente das características da
microalga, do volume da cultura, da aplicação da biomassa e dos custos
envolvidos no processo. Dentre estes processos de recuperação a forma mais
viável de concentrar biomassa em escalas maiores é através da floculação,
que consiste na remoção da capacidade de as células serem mantidas em
suspensão e/ou na estimulação da agregação de células, formando flocos que
podem decantar,consistindo desta forma,numa metodologia de obtenção de
biomassa do meio aquoso.Foi objetivo do presente trabalho, promover a
separação da biomassa de C. vulgaris utilizando dois agentes floculantes, para
estabelecer qual destes agentes promove a melhor floculação a fim de obter a
biomassa e potencializar a aplicabilidade desta microalga no mercado

Figura1. Unidades experimentais antes da floculação

Material e Métodos
O experimento desenvolveu-se na Empresa Claeff, em parceria com o
Laboratório de Produção de Alimento Vivo (LAPAVI) do Departamento de
Pesca e Aquicultura (DEPAq) da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). Para obtenção de biomassa da microalga C. vulgaris foi realizado
dois tratamentos em tréplica onde foram avaliados à ação nas culturas dos
floculantes: Policloreto de alumínio (T1) e Sulfato de alumínio (T2). As unidades
experimentais foram condicionadas em garrafas pet com volume útil de 1000
mL, a densidade da cultura utilizada foi de 470 x104 cél. mL-1,temperatura 27,0
°C e pH 7,5 (Fig 1). Para os tratamentos foi adicionando-se 1 mg.L-1 da
solução dos respectivos floculantes,todos com a mesma Molaridade (0,1 M),até
ocorrer a floculação das unidades,agitando-as.Os parâmetros analisados a
cada mg.L-1 adicionados foram: temperatura, pH e o tempo em que foi
colocado o floculante até a decantação total da cultura. Para o tratamento
estatístico foi utilizada análise de variância, seguida do teste de Tukey (P <
0,05).

Figura 2. Unidades após floculação e decantação das células

Resultados e Discussão
A temperatura não variou significativamente nos tratamentos. No tratamento
T1 ocorreu a floculação e decantação total da cultura 10 minutos após a adição
do floculante, enquanto que para o tratamento T2 ocorreu 20 minutos após a
adição da terceira solução.Corroborando com os resultados do presente
trabalho Constantino & Yamamura avaliou que o forte poder de coagulação do
Policloreto de Alumínio faz com que os flocos se formem mais rapidamente e
em tamanhos maiores e uniformes, e em consequência ao maior tamanho de
floco formado, tem-se uma maior velocidade de decantação cotejado ao Sulfato
de Alumínio.Nos tratamentos T1 e T2 os valores de pH diferiram
significativamente, onde no tratamento (T2) só ocorreu a floculação e
decantação total das células quando o pH atingiu valores mais ácidos (Tab. 1 ) .
Desta forma, pode-se concluir que todos os tratamentos apresentaram
floculação, onde foi observado separação total das microalgas do meio de
cultura, tanto no tratamento onde foi utilizado o Policloreto de alumínio quanto
o Sulfato de alumínio (Fig. 2), porém no tratamento utilizando o Policloreto de
alumínio a decantação das células de C. vulgaris foi menos tardia e o
consumo do floculante foi menor que o tratamento utilizando Sulfato de
alumínio

Figura 3.Cultivo em tanques de 1000L,floculação e biomassa de C. vulgaris na
empresa Claeff
Tabela 1. Valores de pH a cada mg.L-1 adicionado
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Letras distintas apresentam diferença estatística
NF: Não houve floculação

