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• Grande capacidade de fixação de CO2 na sua biomassa, 
convertendo-o majoritariamente em lipídeos, proteínas e 
carboidratos 
 

Microalgas 

www.upf.br/seer/index.php/ciatec/article/download/2393/1767 



• Produção de probióticos, biodiesel, possibilidade de 
utilização como complemento para ração animal 

 
• A escolha da microalga Chlorella sp  devido ao seu 

promissor potencial proteico  
 
• Linha de pesquisa existente na UTFPR em parceria com o 

TECPAR, resultante de uma patente. 

 

Possibilidades de aplicação  
 





• Produzir um complemento para ração pisciana, com características 
semelhantes às rações estabelecidas no mercado, a partir da 
biomassa de microalgas cultivadas no LAPREBB - UTFPR. 

 

Objetivo Geral 



• Obter biomassa de microalga Chlorella sp cultivada no LAPREBB – Laboratório de 
Pesquisa Relacionada a Biomassa e Bioenergia, na UTFPR. 

  
• Caracterizar os constituintes da biomassa das microalgas por meio de análises 

físico-químicas (carboidratos, proteínas, lipídeos); e análises microbiólogicas 
para verificar sua possibilidade de utilização como alimento.  

  
• Realizar um estudo comparativo fazendo misturas de ração (bottom fish + 

microalga Chlorella sp), avaliando suas características. 
 

Objetivos Específicos 



• A Biomassa foi recuperada por decantação, 
utilizando cones de Imhoff, seguida dos processos 
de congelamento e liofilização. 
 
 

Separação 

Microalga Chlorella sp decantando nos cones de  Imhoff 



• Dos 20L de solução contidos no recipiente submetidos a 
decantação, foram coletados 0,678 L de concentrado microalgal, 
totalizando 3,39% do volume processado. 

 
• Ao final da liofilização foram obtidos 7,1358 g de biomassa seca da 

microalga Chlorella sp. Rendimento de 0,3567g de biomassa seca 
por 1L de solução submetido à liofilização . 

 
 

Obtenção da biomassa 



• Pereira (2013) conseguiu valores de 0,451 g.L-1 de biomassa a partir de um mix 
de microalgas com predominância do gênero Scenedesmus sp em meio Chu. 

 
• Vieira (2011) obteve um rendimento de 0,4307 g.L-1 de Chlorella sp. cultivada em 

fotobiorreator de bancada, em meio Watanabe suplementado com gás de um 
incinerador de produtos sólidos tóxicos. 

 
• Rendimento mais baixo pode ser explicado pelo método de separação não 

sofisticado. 

Obtenção da biomassa 



• Foram realizados ensaios analíticos para determinação do teor de 
nitrogênio total e estimativa de proteínas, lipídeos totais, teor de 
cinzas e umidade. 
 

• A quantificação de carboidratos foi realizada pela diferença entre 
100 e a soma dos teores de umidade, cinzas, lipídeos totais e 
proteínas.  

 

Caracterização 



• Foram realizados os  testes de composição centesimal inicialmente para a microalga 
Chlorella sp . 
 

• Os ensaios se repetiram para ração Bottom Fish pura, e para 3 misturas de ração e 
microalga em proporções diferentes.  
 

• (A) 80% ração e 20% Chlorella sp , (B) 70% ração e 30% Chlorella sp , e (C) 50% ração e 
50% Chlorella sp . 

 



 

• Estes dados mostram que a Chlorella sp apresenta características próximas as da ração 
pisciana principalmente com relação ao teor proteico elevado de 36%. 
 

• Para a microalga Chlorella sp , Matos (2012) obteve valores menores para a composição 
centesimal da biomassa de Chlorella sp: 25,04% de proteínas, 15,09% de carboidratos e 
3,70% lipídeos, cultivada em meio concentrado de dessalinização.  
 

• Para Spirulina platensis, Donato et al., (2010) encontraram valores de 59,65% de proteína, 
11,7% de carboidratos e 3,29% de lipídeos, em meio de cultivo não informado. 

Resultados e Discussão 
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• Com a adição de 50% de Chlorella sp na ração Bottom fish o teor proteico da 
mistura aumenta 0,83%  e o teor lipídico 239,47%. 
 

• O teor de carboidratos diminuiu 6,97%, como o de cinzas e umidade que foram 
de 34,65% e 24,26% respectivamente. 

 
• Devido a elevada necessidade proteica dos peixes, a microalga Chlorella sp se 

apresenta como um promissor substituinte de ingredientes utilizados para este 
fim, possuindo além do teor de proteínas elevado, um teor lipídico que supre a 
demanda de ácidos graxos de peixes de água doce.  

 

Resultados e Discussão 



• Os estudos físico-químicos de análise de composição centesimal, indicam um promissor potencial 
para a microalga Chlorella sp para um complemento para ração animal pisciana.  
 

• O presente trabalho contribui para a área de produção de alimentos para animais. 
 

•  Possibilitar a utilização de um produto com a mesma qualidade nutricional dos obtidos em outros 
alimentos, e com um custo menor. 
 

• A etapa de confirmação do potencial da microalga Chlorella sp como complemento para ração, deve 
consistir em testes como o realizado pela equipe de engenharia de pesca da Universidade Federal do 
Ceará, avaliando as respostas metabólicas dos peixes com o consumo da microalga. 
 

Conclusão 
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