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RESUMO 
 

A alga vermelha Gracilaria birdiae (GB) é cultivada e usada como alimento no 

Nordeste do Brasil. No entanto, o potencial econômico desta alga foi pouco 

explorado. Para possibilitar o consumo direto e/ou a diversificação de produtos da 

GB é necessário avaliar seu efeito in vivo. Dessa forma, a presente pesquisa buscou 

avaliar sua atividade antioxidante, seu efeito protetor contra agente agressor, sua 

toxicidade aguda e crônica, bem como sua utilização em preparações culinárias. 

Neste estudo, a atividade antioxidante, o efeito protetor para a saúde contra agente 

agressor e o potencial de toxicidade da GB foram avaliados em camundongos Mus 

musculus. Para tal, os animais foram alocados em três grupos, sendo um controle e 

dois experimentais (alimentação adicionada de GB). Durante o tratamento foi 

observado que a alga marinha foi capaz de reduzir o ganho de peso e os níveis de 

glicose no sangue em camundongos. Além disso, aumentou a capacidade 

antioxidante e os níveis de glutationa redutase e catalase nos animais tratados 

quando comparado aos animais do grupo controle. Alguns camundongos também 

receberam tetracloreto de carbono (CCl4). Nesse caso, os testes histológicos, 

enzimáticos e antioxidantes mostraram que GB poderia proteger os animais dos 

danos causados por esse agente tóxico. Além disso, o extrato aquoso de GB inibiu 

50% da diferenciação de células 3T3-L1 em adipócitos. Ao avaliar a toxicidade 

crônica e aguda desta alga, foi visto que os animais submetidos a 90 dias de 

tratamento com a alga apresentaram redução do ganho de peso, diminuição da 

glicemia e triglicerídeos e seus tecidos não apresentaram alterações morfológicas. 

Quanto à utilização da alga GB na elaboração de preparações culinárias, foram 

realizados testes com humanos visando a avaliação sensorial de diversas 

preparações adicionadas de GB, o que resultou em boa aceitação por parte dos 

julgadores. Os resultados do presente estudo sugerem que a alga GB auxilia na 

redução do ganho de peso, diminuição da glicemia e de triglicerídeos sanguíneos, 

aumento da capacidade antioxidante e dos níveis de glutationa redutase e catalase, 

bem como à proteção dos camundongos dos danos induzidos por CCl4. Estes 

achados sugerem que as algas GB exibem ação protetora da saúde in vivo e não 

apresentam toxicidade a camundongos, destacando sua potencial relevância para a 

saúde e ampliando a possibilidade de utilização da alga Gracilaria birdiae para o 

consumo humano. 

 

Palavras– chaves: Antioxidantes. Toxicidade. Consumo de alimentos. 



ABSTRACT 
 
 

The red seaweed Gracilaria birdiae (GB) is cultivated and ingested as food in 

Northeast Brazil. However, the economic potential of this algae is little explored. To 

enable both the direct consumption and diversification of GB products, it is necessary 

to evaluate its effects in vivo. Therefore, the aim of this research was to evaluate, in 

Mus musculus mice, GB's antioxidant action, protective effect against harmful agent, 

and the potential acute and chronic toxicity. GB's culinary use was also a part of this 

study. In order to do that, the animals were divided in three groups, being one the 

control group and the other two the experimental groups (which had GB added to 

their food). During the analysis it was observed that GB was able to reduce weight 

gain and blood glucose level in mice. Besides that, it increased the antioxidant 

capacity and the levels of glutathione reductase and catalase in the treated animals 

when compared with the animals of the control group. Some mice also received 

carbon tetrachloride (CCl4). In this case, histological, enzymatic and antioxidant tests 

showed GB may be able to protect the animals from this toxic agent. In addition, the 

GB aqueous extract inhibited 50% differentiation of 3T3-L1 cells into adipocytes. 

When evaluating the chronic and acute toxicity of this seaweed, it was observed that 

the animals that were submitted to 90 days of treatment with GB showed a weight 

loss, lower glycemia and lower levels of triglycerides, and no morphological changes 

were observed. Regarding the use of GB in culinary, several preparations were 

tested through a sensorial evaluating of which results showed satisfactory 

acceptance by the participants. The results of this study suggest that GB helps to 

reduce weight gain, decrease glycemia and blood triglycerides, increase antioxidant 

capacity and the levels of glutathione reductase and catalase, as well as the 

protective effect against CCl4 in mice. These findings suggest that GB has health 

protective action in vivo and do not show toxicity to mice, which highlights Gracilaria 

birdiae's health benefits and the possibility of its use for human consumption. 

 

 

Keywords: Antioxidants. Toxicity. Food consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
As algas marinhas, também conhecidas como macroalgas, são 

organismos eucarióticos fotossintéticos que podem ser encontrados em áreas 

costeiras. Existem três principais taxons de macroalgas de acordo com suas 

pigmentações morfológicas: Rhodophyta (algas vermelhas), Chlorophyta (algas 

verdes) e Phaeophyceae (algas marrons)1.  

As macroalgas podem sobreviver em ambientes de hostis condições 

devido a diferentes estratégias de adaptação. Sua fisiologia muda devido aos 

mecanismos necessários de adaptação e, como resultado, as macroalgas 

produzem diferentes metabólitos para conquistar diferentes ambientes2. 

Para sobreviver em vários ambientes diversos e extremos, as macroalgas 

produzem uma variedade de compostos bioativos naturais e metabólitos, como 

polissacarídeos, ácidos graxos poli-insaturados e florotaninos3. Os 

polissacarídeos sulfatados presentes nas algas marinhas são conhecidos por 

apresentar muitas atividades biológicas e fisiológicas, incluindo anticoagulante, 

antiviral, antitumoral, antiinflamatório e antioxidante (Becker, Guimarães, Mourão 

e Verli, 2007). 

Além disso, as macroalgas são fontes de uma variedade de compostos 

nutritivos, tais como carotenóides, vitaminas, minerais e ácidos graxos 

essenciais4, o que explica, em parte, seu consumo continuado como alimento, 

não só na Ásia, mas também em países ocidentais. 

Tal fato tem despertado o interesse de pesquisadores em conhecer os 

compostos presentes nas algas que possam beneficiar o consumidor. 

Recentemente, o interesse no desenvolvimento de antioxidantes a partir de 

fontes naturais de flora e fauna marinha aumentou consideravelmente nas 

indústrias alimentícia e farmacêutica7, o que também amplia o interesse de 

pesquisadores em estudos de toxicidade desses organismos marinhos, uma vez 

que é de fundamental importância para viabilizar sua utilização9. Testes de 

toxicidade são capazes de avaliar a segurança para utilização de determinados 

compostos10,11. 

Além das algas possuírem uma vasta gama de compostos bioativos, 

nutricionais, estas apresentam propriedades texturais, o que amplia sua 

utlização em produtos alimentícios 12,13.  
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 Atualmente vários produtos marinhos foram desenvolvidos e suas 

vendas aumentaram na Europa e em outras partes do mundo 14. Estes produtos 

oferecem benefícios à saúde por apresentarem potencial capacidade em 

diminuir o risco de desenvolvimento de doenças. Em geral, eles apresentam em 

sua composição óleo de peixes, peptídeos bioativos, macroalgas e microalgas. 

Seu principal uso é como aditivo em diferentes produtos alimentares em carnes, 

produtos lácteos ou vegetais 15, bem como massas, biscoitos, pão e bebidas16 a 

fim de torná-los mais “funcionais”. 

As propriedades texturais das algas se devem à presença de 

polissacarídeos, como o ágar, composto de agarose e agaropectina, que são 

amplamente utilizados na indústria alimentícia como agentes gelificantes, 

emulsionantes, estabilizantes e espessantes em diversos produtos alimentícios 

17,18.  

O ágar é um dos principais componentes glicídicos das algas vermelhas 

19,20. As algas vermelhas do gênero Gracilaria apresentam cerca de 15-20% de 

ágar em sua composição 21. Por isso, as algas desse gênero são utilizadas 

como aditivo em inúmeros produtos alimentícios, como laticínios, produtos de 

panificação, carnes e peixes, bem como sopas, molhos e bebidas 16. Além de 

possuírem ágar, elas são fontes de antioxidantes naturais, incluindo compostos 

fenólicos e vitaminas 5,6. 

Além disso, as algas desse Gênero contêm fibras insolúveis que são 

compostas de celulose e fibras solúveis que apresentam galactanas sulfatadas 

ou xilanas solúveis em sua composição, o que pode auxiliar na redução do 

desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, doenças 

cardíacas e câncer8. 

A coloração avermelhada das algas vermelhas do gênero Gracilaria se 

deve à presença de ficoeritrina22. Elas são distribuídas em todas as regiões 

tropicais do mundo23. Dentre as macroalgas desse gênero, a alga vermelha 

Gracilaria birdiae é considerada uma importante espécie brasileira24, pois sua 

produção se destina a extração de compostos para formulação de rações, 

fabricação de cosméticos e produção de medicamentos, além de ser utilizada 

para o consumo humano25. 
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Figura 1: Alga marinha Gracilaria birdiae nos recifes costeiros. 

 

Fonte: Araújo, 2015 
26

 

 

Apesar do crescente aumento do consumo da G. birdiae, até o momento 

poucas pesquisas foram realizadas com esta alga. Diante desse contexto, para 

possibilitar o consumo direto e/ou a diversificação de produtos de G. birdiae, é 

necessário avaliar a viabilidade do seu consumo. Dessa forma, o foco do 

presente estudo foi avaliar a atividade antioxidante da alga, seu efeito protetor 

contra agentes oxidantes em camundongos, bem como, seu emprego em 

preparações culinárias e se a mesma possui toxicidade, a fim de ampliar a 

possibilidade de utilização desta alga para o consumo humano. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

A alga em estudo, Gracilaria birdiae, é cultivada e consumida aqui no 

estado do Rio Grande do Norte, principalmente na cidade de Rio de Fogo. 

Contudo, apesar do crescente aumento do consumo da G. birdiae, até o 

momento, as poucas pesquisas já realizadas com esta alga, foram feitas in vitro. 

Diante desse contexto, e com intuito de oferecer informações que possam ser 

utilizadas para assegurar o consumo direto e/ou a diversificação do emprego de 

G. Birdiae em preparações culinárias fez-se necessária a realização de estudos 

in vivo sobre essa alga. No intuito de começar a preencher esta lacuna, neste 

trabalho realizou-se estudos referentes à atividade in vivo desta alga quanto a 

sua possível toxicidade, sua ação antioxidante, efeito protetor contra agente 

tóxico, bem como a viabilidade de utilização em preparações culinárias com a 

alga marinha G. birdiae. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 Objetivo geral 
 

Avaliar propriedades biológicas da alga marinha G. birdiae in vivo e in 

vitro e sua utilização em preparações culinárias. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
 

 Avaliar se alga seria capaz de proteger os animais dos danos 

causados agente tóxico (tetracloreto de carbono), tendo como 

parâmetros, marcadores de estresse oxidativo, bioquímicos e análises 

morfofisiológicas; 

 Avaliar se alga apresenta efeito antiobesidade em células em 

condições de cultivo e in vivo; 

 Administrar a alga em camundongos com intuito de simular situações 

que levariam a intoxicação aguda ou crônica e avaliar o efeito dessa 

administração por meio de parâmetros bioquímicos e análises dos 

diferentes tecidos dos animais; 

 Elaborar preparações culinárias inéditas adicionadas da alga marinha 

G. birdiae, a fim de avaliar seu valor nutricional e realizar análise 

sensorial. 
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4. METODOS 
 

Todos os métodos que foram utilizados para obtenção dos resultados 

apresentados nesta tese, estão descritos nos capítulos a seguir. 
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

5.1 O artigo “In Vivo Evaluation of the Antioxidant Activity and Protective 

Action of the Seaweed Gracilaria birdiae“ foi aceito no periódico Oxidative 

Medicine and Cellular Longevity que possui fator de impacto 4,936 e Qualis 

A1 da CAPES para área Medicina II. 

 

 

 

5.2 O artigo “Avaliação da Toxicidade In Vivo da Alga Marinha Gracilaria 

Birdiae” será submetido ao periódico Journal of Medicinal Food que possui 

fator de impacto 1.954 e Qualis B1 da CAPES para área Medicina II. 

 

5.3.  O artigo “Produtos Alimentícios Elaborados com a Alga Marinha 

Gracilaria Birdiae: Análise Sensorial e Valor Nutricional” será submetido ao 

periódico Food Science & Nutrition que possui fator de impacto 1.521 e Qualis 

B2 da CAPES para área Medicina II. 

 

 

 

 

 

https://home.liebertpub.com/publications/journal-of-medicinal-food/38/overview
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Abstract 

The red seaweed Gracilaria birdiae (GB) is farmed and used as food in 

northeast Brazil. However, the economic potential of this seaweed has been 

explored little. To enable direct consumption and/or product diversification from 

GB, it is necessary to evaluate its effect in vivo. In this study, the feed of mice 

was improved with the addition of GB. After 21 days, the seaweed reduced 

weight gain and blood glucose levels in mice. In addition, it increased the trolox 

equivalent antioxidant capacity and glutathione reductase and catalase levels 

compared to those of the control group. In addition, some mice also received 

carbon tetrachloride (CCl4). In this case, histological, enzymatic, and antioxidant 

tests showed that the seaweed could protect animals from damage caused by 

this toxic agent. In addition, GB aqueous extract (AE) inhibited 50% of 3T3-L1 

cell differentiation into adipocytes, whereas GB ethanolic extract was not 

effective. AE is composed mainly of sulfated polysaccharides. The results of the 

present study indicate that the alga GB protected the mice from CCl4-induced 

damage, indicating that the seaweed exhibits protective action in vivo. In 

addition, GB decreased the animal weight gain, which was mainly due to the 

action of the sulfated polysaccharides synthesized by this seaweed  

Keywords: red seaweed; antioxidant enzymes; catalase; carbon tetrachloride. 
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1.0 Introduction 

Antioxidants exert positive effects on human health, as they protect the 

human body against harmful effects caused by reactive oxygen species, which 

damage macromolecules such as membranes lipids, proteins, and DNA, and can 

lead to the development of several diseases, such as cancer and 

neurodegenerative, inflammatory, and heart diseases [1, 2]. 

Recently, interest in the development of antioxidants from natural sources 

of marine flora and fauna [3] has increased considerably in the food and 

pharmaceutical industries. Red seaweeds are one of the richest sources of 

natural antioxidants, including phenolic compounds, vitamins, and sulfated 

polysaccharides [4, 5]. In addition, in red seaweeds, insoluble fibers are 

composed of cellulose, and the soluble fibers are composed of sulfated galactans 

or soluble xylans. Fibers are mainly used as bulking and texturing agents, which 

are essential for the development of low-calorie foods. A high intake of dietary 

fiber reduces the development of chronic diseases, such as diabetes, obesity, 

heart diseases, and cancer (Jimenes et al.,2006).  

Cappo and colleagues (1999) described the genus Gracilaria (red 

seaweed) as the most promising marine source of polysaccharides because of its 

ability to produce sulfated galactans in large quantities. This genus is distributed 

across the globe, in tropical and subtropical climate zones. To date, more than 

300 species of Gracilaria have been identified, of which 160 species have been 

taxonomically accepted (Ravi 2015). Some species have been grown 

commercially in countries that cultivate such seaweeds, including edible 

Gracilaria edulis in India [Ravi 2015]. 

Gracilaria birdiae is a common seaweed of the northeastern coast of 

Brazil. Infrared and nuclear magnetic resonance have been used to elucidate the 

major structural features of the sulfated galactan synthesized by G. birdiae [8]. 

This galactan is mainly composed of alternating residues of 3-linked-β-D-

galactopyranose (G unit) and 4-linked-3,6-anhydro-α-L-galactopyranose (LA 

unit). The G unit is mainly substituted with either a methyl or a sulfate ester group 

[8]. Subsequently, the anti-inflammatory effects of this sulfated galactan have 
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been demonstrated in vivo (Vanderlei et al., 2011), and this polysaccharide 

prevents naproxen-induced gastrointestinal damage in rats (Silva et al., 2012). It 

also exhibits antioxidant activity [9]. However, the economic potential of this 

seaweed is little explored. 

In addition to be a source of agar, G. birdiae is also used by some poor 

populations as a source of animal and human food. Therefore, it is cultivated in 

several places [7]. To enable direct consumption and/or product diversification 

from G. birdiae, it is necessary to evaluate its effect in vivo. In this study, mice 

feed was supplemented with G. birdiae or vitamin E, and after the treatment 

period, antioxidant parameters, including antioxidant enzymatic activity, were 

evaluated. In addition, some groups were supplemented with carbon tetrachloride 

(CCl4) in order to evaluate the capacity of the seaweed to protect animals from 

damage caused by this toxic agent. 

2.0 Materials and methods 

2.1 Materials 

 Acetic acid, Folin–Ciocalteu phenol reagent, ethanol, and sulfuric acid 

were obtained from Merck (Darmstadt, Germany). Monosaccharides, 3-Isobutyl-

1-methylxanthine (IBMX), insulin, dexamethasone, and bovine serum albumin 

(BSA) were purchased from Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, USA). Sodium 

bicarbonate, culture media components (Minimum essential Dulbecco’s modified 

Eagle medium [DMEM]), non-essential amino acids, fetal bovine serum, sodium 

pyruvate, and phosphate buffered saline (PBS) were purchased from Invitrogen 

Canada Inc. (Burlington, ON, Canada). Water was purified with a Milli-Q system 

(Millipore®, Bedford, MA, USA). All other solvents and chemicals were of 

analytical grade. 

2.1 Raw Material 

The red seaweed, G. birdiae, was collected in Rio do Fogo Beach (Rio 

Grande do Norte, Brazil, 5°16'16.61"S/35°22'54.29"W) by fishermen from the 

community. The seaweed was sun-dried, and then taken to the laboratory for 

cleaning to eliminate residue and epiphytes. The material was powdered and 

then 200 mL of ethanol were applied five times overnight to reduce pigments, 
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according to the protocol described by Fidelis and colleagues [9]. The 

supernatant was removed, and the red seaweed was dried at 50°C under 

ventilation. The dried material was packed in polyethylene bags and stored at 

room temperature (28 ºC) in the dark. 

2.2 Extracts 

 The ethanolic extract (EE) was  obtained as follows: 5 g of dried material 

(seaweed) was suspended in 50 mL of 80% ethanol by shaking for 24 h in the 

dark. The solution was filtered and evaporated to dryness under reduced 

pressure. The dried powder was dissolved in 50% distilled water and ethanol 

(v/v) and stored at −20°C until use.The extraction yield was 0.1%. 

 The aqueous extract (AE) was obtained as described by Fidelis and 

colleagues [9]. Briefly, 5 g of seaweed was suspended in 0.25 M NaCl (50 

mL)and the pH was adjusted to 8.0 with NaOH. Next, 900 mg of Prolav 750 

(Prozyn Biosolutions, São Paulo, SP, Brazil), a mixture of alkaline proteases, was 

added for proteolytic digestion. After incubation for 24 h at 60°C under agitation 

and periodical pH adjustments, the mixture was filtered through cheesecloth. The 

filtrate was also collected by centrifugation (10,000 x g, 20 min), vacuum-dried, 

resuspended in distilled water, and stored at −20 °C until use. The extraction 

yield was 1.5%. 

 

2.3. In vivo antioxidant tests  

Thirty-six male mice (Mus musculus) weighing 30–35 g, aged 30 days, 

purchased from Biotério de Reprodução Animal do Centro Universitário do Rio 

Grande do Norte, were used in this study. After the acclimation period, the mice 

were weighed and randomly divided into six groups, each containing six mice. 

The control group received a saline solution (0.9%, w/v) by gavage. Mice in the 

second group received seaweed (6 mg/kg body weight) orally in 200 μL of saline 

solution, daily. The third group received vitamin E (50 mg/kg body weight) daily. 

Animals of the fourth group received CCl4: mineral oil (1: 1.2 mL/kg body 

weight/day). The fifth group received a daily oral dose of seaweed (6 mg/kg body 

weight), 200 μL in saline solution, followed by CCl4: mineral oil (1: 1.2 mL/kg 
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body weight/day) 30-minutes later. Mice of the sixth group received a daily oral 

dose of vitamin E (50 mg/kg body weight) followed by CCl4: mineral oil (1: 1.2 

mL/kg body weight/day) 30-minutes later. Animals in the fourth, fifth, and sixth 

groups received CCI4 every other day. After 21 days of treatment, the mice were 

weighed and their blood glucose levels were measured using tail blood and a 

Glucometer (On Call®Plus: San Diego, Califórnia, EUA). Finally, mice were 

euthanized as described above.  

After euthanasia, the kidneys and livers of the animals were washed with 

PBS, pH 7.4, to remove any red blood cells and clots. Then, samples were 

divided into two equal parts. One part was used for histological analysis and the 

another was used in the following protocol: the tissues were homogenized on ice 

in 5–10 mL of cold buffer (i.e., 50 mM potassium phosphate, pH 7.0, containing 1 

mM EDTA) per gram of tissue, and centrifuged at 10,000 x g for 15 min at 4°C. 

Then, the supernatants were removed, frozen on dry ice, and stored at -80°C 

until analysis. 

The biological assay was developed in accordance with the ethical 

principles in animal experimentation, and the project was approved by the Ethics 

Committee on Animal Use (UFRN – Protocol 059/14). 

2.3.1. Evaluation of kidney and liver homogenate antioxidant capacity. 

To determine antioxidant capacity, the trolox equivalent antioxidant 

capacity (TEAC) assay was used, as described by Seeram [10]. For this, we 

used 7 mM 2,20-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) (ABTS; 5 mL), and 

140 mM potassium persulfate (0.088 mL). After 16 h of darkness (25°C) the 

solution was diluted with ethanol (98%) until the absorbance at 734 nm was 0.7 ± 

0.05. Then 2 mL of the diluted ABTS solution was added to the samples (0.02 

mL). The absorbance was measured after 6 min at 734 nm. TEAC was 

expressed in Trolox equivalent per 100 μL of tissue extract. 

2.3.2 Superoxide dismutase activity  

Superoxide dismutase (SOD) activity was analyzed by spectrophotometry, 

as described previously [11]. SOD activity is expressed as the amount of enzyme 

required to inhibit the rate of nitroblue tetrazolium (NBT) oxidation by 50%. 
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2.3.3. Catalase activity  

Catalase (CAT) activity was determined as described by Aebi [12]. 

Reaction with hydrogen peroxide was observed using a spectrophotometer (240 

nm, 1 min, 25°C). Enzymatic activity was determined as the unit of activity 

corresponding to the nmol of destroyed H2O2/min/mL. 

2.3.4. Glutathione reductase activity 

Glutathione reductase (GR) activity was assessed as described by 

Carlberg and Mannervik [13]. The reaction with TNB was observed by using a 

spectrophotometer (412 nm). GR activity was determined as the unit of activity 

corresponding to nmol/min/mL. 

2.4. Necropsy and histological analysis 

Animals were euthanized by administration of high doses of anesthetic (20 

mg/kg thiopental). The tissues and organs were examined macroscopically for 

visible abnormalities. Subsequently, the liver and kidneys of all animals were 

removed, weighed, and divided into two equal parts. For histological analyses, 

one of these parts was fixed in buffered formaldehyde. After 24 h, the apparatus 

was embedded in paraffin, sectioned (5 μm in diameter), placed on glass slides, 

and stained with hematoxylin and eosin. The slides were examined through 

optical microscopy (20, 40, and 100x objective lens). 

 

2.5. Chemical analysis and monosaccharide composition 

Sulfate content was determined according to the gelatin-barium method as 

previously described [14], using sodium sulfate (1 mg/mL) as a standard and 

following acid hydrolysis of the polysaccharides (4 M HCl, 100°C, 6 h). Protein 

content was measured using Spector’s method [15]. The polysaccharides were 

hydrolyzed with 0.5, 1, 2, and 4 M, respectively, for various lengths of time, (0.5, 

1, 2, and 4 h), at 100°C. Reducing sugars were determined using the Somogyi-

Nelson method [16]. After acid hydrolysis, sugar composition was determined by 

a LaChrom Elite® HPLC system from VWR-Hitachi with a refractive index 

detector (RI detector model L-2490). A LichroCART® 250-4 column (250 x 40 

mm) packed with Lichrospher® 100 NH2 (5 µm) was coupled to the system. 
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Overall, 0.2 mg of sample was used and the analysis proceeded for 25 min. The 

following sugars were analyzed as references: arabinose, fructose, fucose, 

galactose, glucose, glucosamine, glucuronic acid, mannose, and xylose. 

 Phenolic compounds were quantified by the colorimetric method with 

Folin-Ciocalteu reagent using gallic acid as a standard [17]. 

2.6 MTT assay 

The cytotoxicity of extracts was determined using the MTT assay as 

previously described by Nascimento et al. [18]. For the tests, 0.5 × 104 cells were 

grown in 96-well plates with DMEM containing the samples at concentrations of 

0.2, and 1 mg/mL for 24, 48, and 72 h (each concentration in triplicate). The cell 

capacity to reduce MTT was determined the colorimetric test with 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT), as described 

above.  

2.7. Cell culture and differentiation  

3T3-L1 preadipocyte cells were purchased from a cell bank in Rio de 

Janeiro, RJ, Brazil (CR089-BCRJ/UFRJ) and maintained with 10% FBS/DMEM 

containing 4.5 g/L glucose, 100 U/mL penicillin, 0.1 mg/mL streptomycin, and 

0.25 mg/mL amphotericin B at 37°C in a 5% CO2 incubator. Confluent cells were 

differentiated by incubation with the hormone mixture MDI containing 10 µg/mL 

insulin, 1 μM dexamethasone, and 0.5 mM IBMX, in 10% FBS/DMEM for 72 h. 

Thereafter, the cells were maintained in post-differentiation medium containing 

10 g/mL insulin in 10% FBS/DMEM, in the presence of samples (0.2 mg/mL), and 

the medium was replaced every 3 days. The same concentration of extract was 

supplemented at 3-day intervals when the culture medium was replaced. 

Differentiation was completed at Day 15 as measured using the dye Oil Red O. 

2.8. Oil red O staining and free glycerol 

Fifteen days after differentiation was induced, cells were stained with Oil 

Red O. Cells were washed twice with PBS and fixed with 3.7% formaldehyde for 

10 min. Fixed cells were stained with 0.2% Oil Red O-isopropanol for 1 h and the 

excess stain was washed with 70% ethanol and water. Cells were then 
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photographed using a microscope (Nikon EclypseTi-E). Stained oil droplets were 

dissolved with isopropanol and quantified by spectrophotometric analysis at 510 

nm. The optical density of MDI-treated cells was taken as 100% of the relative 

lipid content. The results were representative as the relative lipid contents of 

each experimental group. 

2.9. Agarose electrophoresis 

This method involves the separation of molecules according to their 

interaction with 0.05 M PDA (diamine-propane acetate) buffer and the exposure 

of negative charges. Agarose gel (0.6%) was prepared in with 0.05 M PDA buffer 

and molded in a blade glass (7.5 cm × 7.5 cm × 15 mm or 5.0 cm × 7.5 cm × 15 

mm). Five microliters of each sample containing the extracts were applied to 

spots present in the gel and subjected to electrophoresis at 90 V in a refrigerated 

system (4°C). Following electrophoresis, the agarose blade was soaked in 0.1% 

CTV (cetavlon) for 2 h at room temperature. After 2 h, the blade was exposed to 

hot air and dried. As soon as the blade was dry, toluidine blue reagent was 

applied, and was stirred every 15 min. Finally, excess dye was eliminated with 

acetic acid/ethanol/water, and the blade was analyzed [9]. 

2.10. Statistical analysis 

Numerical results are expressed as the arithmetic mean (± standard error). 

The statistical analyses compared the control group with the test groups for each 

treatment by using two-way ANOVA followed by the Student–Newman–Keuls 

test, except in Table 1, when the data were analyzed by two-way ANOVA 

followed by  the Bonferroni method. Cell experiments were tested in triplicate, 

and the experiment was repeated at least three times. In this case, the statistical 

analysis was performed by using one-way ANOVA followed by the Turkey–

Kramer test. All tests were conducted using SigmaPlot® (Systat software, San 

Jose, CA, USA).  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. BODY WEIGHT 

The animals were treated for 21 days, after which they were weighed; the 

obtained data are shown in Figure 1. The weight of animals in the control group 



34 
 

(animals with normal diet) increased by approximately 10% compared to that on 

the first day of treatment (data not shown). There was no statistical difference in 

the weight gain of the CCl4-treated animals (p>0.05) compared to that of the 

control group animals, as shown in Figure 1. To our knowledge, this is the first 

study to evaluate the effect of CCl4 on animal weight gain. 

Animals treated with vitamin E had a significantly smaller gain in weight 

than that of control animals. Tocotrienols (T3s), a subclass of vitamin E, were 

found to promote a reduction in fat mass, body weight, plasma concentrations of 

free fatty acids, triglycerides, and cholesterol by their action on adipose tissue, 

modulating energy-use in cells of that tissue; adipogenesis, differentiation; 

apoptosis in preadipocytes; and inflammation [20]. Thus, vitamin E may have a 

wide range of actions, and may act as an anti-obesity agent. Although the anti-

obesity action of vitamin E remains to be clarified, many researchers have stated 

that this mechanism is directly related to the antioxidant capacity of vitamin E, 

which would make it a good free radical scavenger and inhibitor of lipid 

peroxidation. These factors are related to several events that promote weight 

gain [21, 22]. This hypothesis is consistent with our findings. 

In this study, the animals that consumed the GB seaweed had a 

significantly lower body weight gain than those in the other groups, including the 

group treated with vitamin E. This suggests that the GB alga may have an anti-

obesity effect. Several substances with antioxidant action have been suggested 

as anti-obesity agents [20, 23]. In addition, GB exerts antioxidant effects because 

it can synthesize molecules with antioxidant activity, such as sulfated 

polysaccharides [8, 9] and phenolic compounds [9]. Thus, we propose that the 

anti-obesity effects of GB, as well as that of vitamin E, are related to their 

antioxidant capacity. 

In addition, animals treated with GB or vitamin E exhibited a significant 

reduction in glycemia compared with the control group animals (Table 1). This 

may also be involved in the antioxidant activity of GB and vitamin E. 

Notably, GB is rich in fibers, which may be associated with this activity 

[19]. The American Dietetic Association [24] states that fibers cause slower 

digestion and intestinal absorption, which increases satiety and consequently 

reduces food intake and weight gain. The anti-obesity effect of other seaweeds is 

attributed to the presence of fibers in their composition, as reported by Kang and 
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colleagues [23], who verified that rats fed a lipid-rich diet and the red seaweed 

Gelidium amansii presented lower weight gain than those fed a hyperlipidic diet. 

Therefore, it is possible that the antioxidant molecules of GB and its fibers 

act together to reduce blood glucose and weight. 

In short, our data show that the consumption of GB decreases weight gain 

and glycemia in animals and this corroborates the findings of Iwai [25], who 

stated that seaweed present antidiabetic effects in vivo, and may have beneficial 

properties on the prevention of diabetes. 
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Figure 1: Percentage weight gain of mice after 21 days. Values are expressed as mean ± standard 

deviation. (**p<0.01). 

In this study, GB and vitamin E were not effective at reducing weight gain 

in the presence of CCl4. It is possible that CCl4 provides a more intense oxidative 

environment, which prevents the action of both seaweed and vitamin E. 

 

Table 01. Glycemia dosage of the mice  

Treatment GLUCOSE (mg/dL) 

Control 303.50 ± 19.69a 

CCl4 303.00 ± 38.50a 

Vit E 237.25 ± 21.28b 

Vit E + CCl4 286.38 ± 42.43a 

GB 242.83 ± 21.86b 

GB+ CCl4 295.17 ± 20.37a 

a,b
 Different letters indicate a significant difference between each treatment by two-way ANOVA 

followed by Bonferroni post-test (p<0.05). 
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3.2. EVALUATION OF ANTIOXIDANT CAPACITY IN VIVO 

To determine the antioxidant capacity of GB in vivo, the kidneys and liver 

were removed from mice treated with seaweed; homogenates of these organs 

were used to perform the TEAC test. 

In Figure 2, we show that mice of the control group that received a normal 

diet exhibited lower TEAC in the liver when than that in the kidneys. 

In CCl4-treated mice, there was a significant reduction of TEAC in the 

kidneys. This effect was expected; it has previously, been shown that CCl4 

increases the quantity of reactive species [26, 27]. 

In the group that received vitamin E, the TEAC was statistically higher 

(p<0.05) in the kidneys and liverthan that in the kidneys and liver of the control 

group. There was no statistically significant difference (p>0.05) between animals 

treated with vitamin E and vitamin E+CCl4. Thus, vitamin E reduced the oxidative 

stress associated with CCl4. This was also in the animals treated with GB. The 

antioxidant activity of GB has been previously demonstrated in vitro [8, 9]. 

Therefore, we assume that this activity also occurs in vivo; consequently, the 

activity of GB was similar to that of vitamin E. 

 

Figure 2.Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) of kidney or liver homogenates.  * and #  indicate a 

significant difference between groups vs control. * (p<0.05); ** (p<0.01)  refers to the liver and # (p<0.05);   

## (p<0.01) refers to the kidneys, using one-way ANOVA followed by the Student-Newman-Keuls test. 
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No other in vivo studies have used this assay to determine the antioxidant 

capacity of seaweed; in vitro studies have been performed, such as that carried 

out by Agregan and colleagues [28]. Those authors evaluated the in vitro 

antioxidant activity of extracts from Ascophyllum nodosum, Bifurcaria bifurcata, 

and Fucus vesiculosus and observed that F. vesiculosus was better able to 

inhibit radical formation compared with the other algae. However, in that study, 

the characteristic or component of the seaweeds responsible for the antioxidant 

capacity was not determined. Sulfated polysaccharides and phenolic compounds 

have been shown to be the main antioxidant agents in G. birdiae [8, 9]. 

 

3.3. ANTIOXIDANT ACTIVITY OF G.B. IN VIVO 

In addition to the antioxidant compounds, GB may also act in the defense 

mechanisms inherent to the organism, for example, increasing the activity of 

antioxidant enzymes. Regarding CCl4-induced toxicity, the balance between the 

production of reactive species and antioxidant enzymes may be lost, generating 

oxidative stress. Therefore, biomarkers of oxidative stress (SOD, CAT, and GR) 

were evaluated in liver and kidney homogenates from untreated mice and mice 

treated with the different compounds (CCl4, G. birdiae, and Vitamin E). 

Figure 3A shows that no statistically significant increase in SOD activity 

was observed in the liver of animals from the negative control group (without 

treatment) (p>0.05) compared to those from the other groups, with the exception 

of GB + CCl4-treated animals, in which, a decrease in SOD activity was 

observed. Thus, the groups treated with CCl4, vitamin E, CCl4 + vitamin E. and 

GB demonstrated no change in liver SOD activity. All treatments significantly 

increased (p<0.05) the SOD activity in the kidney in a similar way, i.e., there was 

no difference between treatments. An exception was observed in the group 

treated with GB + CCl4, in which the SOD activity was similar to that observed in 

the control group. 

SOD activity has not been reported in other studies evaluating the action 

of the red seaweed ex vivo. Nevertheless, Wuaand colleagues [29] showed that 

animals treated with sulfated polysaccharides from the brown algae Hizikia 

fusiformis had increased SOD activity when compared with those treated with 

CCl4. 
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Different studies have evaluated the activity of this enzyme in vegetable 

sources. For example, Melo-Silveira and colleagues [30] showed that animals 

fed corncob antioxidant polysaccharide-rich extract, even when exposed to CCl4, 

had similar SOD activity to those observed in mice treated with CCl4 + vitamin E. 

The authors concluded that the extract possessed vitamin E-like activity in terms 

of SOD activity, possibly due to the presence of antioxidant compounds. Liu and 

colleagues [31] also showed that polysaccharides from Articum lappa L. were 

able to decrease the SOD activity in mice when exposed to CCl4. 

It is important to note that different nutrients, such as natural antioxidants 

and other substances, do not necessarily affect all the enzymes in the redox 

system in the same way and to the same degree. Antioxidants enzymes may 

respond independently to different radical inducers, and therefore may respond 

in different ways [32]. 

Figure 3B shows the activity of the liver enzyme catalase; there was no 

statistically significant difference (p>0.05) between the control group and the 

group treated with CCl4 . 

In the kidney (Fig. 3B), the presence of CCl4 significantly decreased CAT 

activity. Furthermore, vitamin E was not able to reverse this effect. Conversely, 

GB significantly increased CAT activity in the absence and presence of CCl4. 

These data show that the antioxidant agents present in GB were much more 

effective than vitamin E. However, in other studies, not all extracts evaluated 

were more effective than vitamin E. For example, Rajesh and colleagues [33] 

showed that extracts from Mentha arvensis were incapable of reversing the 

effect of CCl4 in terms of CAT activity. We believe that GB, due to the 

polysaccharides and phenolic compounds that act as antioxidants [9], has a 

broader antioxidant action than vitamin E, making it more effective. Vitamin E 

converts free radicals into more stable species through the donation of a 

hydrogen atom [34]. 

In another study, the effect of the algae extract on CAT and SOD activities 

was evaluated. Extracts of the green seaweed Ulva lactuca was found to 

decrease the activity of those enzymes. However, it is worth noting that this was 

evaluated using hypercholesterolemic animals, which may increase enzymatic 

activities due to oxidative stress. 
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Figure 3A. Percentage inhibition of the antioxidant activity of superoxide dismutase (SOD).* and #  

indicate a significant difference between groups vs control. * (p<0.05); refers to the liver and # (p<0.05) 

refers to the kidneys, using one-way ANOVA followed by the Student-Newman-Keuls test. 

 

 

Figure 3B. Catalase activity.* and # indicate a significant difference between groups vs control. * 

(p<0.05); refers to the liver and # (p<0.05) refers to the kidneys, using one-way ANOVA followed by the 

Student-Newman-Keuls test. 

 

Figure 4 shows the GR activity in the different groups. Antioxidant agents 

(vitamin E or GB) promoted a significant increase in GR activity in the kidneys. 
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Notably, GB increased the GR activity almost three-times higher than that 

observed in the negative control group. Only GB increased GR activity in the 

liver; however, this was of lower intensity than that observed in the kidneys. 

Conversely, the presence of CCl4 significantly decreased GR activity, 

especially in the liver. In this case, even the presence of antioxidants was not 

capable of restoring the GR activity. Regarding the kidneys, a similar pattern 

was observed. However, in this case, GB significantly protect the GR activity, 

whereas Vit E was not effective.  

Although the effect of seaweed on GR activity has not been reported in 

previous in vivo studies, we identified studies that evaluated the effect of plant 

extracts. In those studies, plant extracts seem to behave in a similar way when 

conferring protection, even in the presence of compounds that induce oxidation, 

such as CCl4. For example, Marinelie and colleagues [32] and Ting and 

colleagues [35], observed a decrease in GR activity caused by an oxidative 

inducer, and an increase caused by the administration of extracts from Salvia 

hispanica L. and with the seed oil of Hippophae rhamnoides L., respectively. 

Therefore, the results of those studies are consistent with the findings of 

the present research. Thus, in the presence of GB, there was a significant 

increase in GR activity, which was reduced following the administration of CCl4, 

since GR would combat the deleterious effects of this oxidative inducer. Thus, it 

is suggested that GB can block the deleterious effects of reactive species 

resulting from CCl4 biotransformation.  
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Figure 4: Glutathione reductase activity.* and # indicate a significant difference between groups vs 

control. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001)   refers to the liver and ## (p<0.01); ### (p<0.001)  refers to the 

kidneys, using one-way ANOVA followed by the Student-Newman-Keuls test. 

3.4. Histological analysis 

Histopathological studies were performed in mice to assess the effect of 

CCl4, GB, and vitamin E administration on liver and kidney tissues, and to verify 

whether tissue damage is reduced following administration of the toxic 

compound CCl4 in association with the seaweed and vitamin E. 

Figure 5 shows histological sections of livers. In the negative control 

group (Fig 5A), normal hepatocytes with preserved cytoplasm and nucleus can 

be observed. The same characteristics were observed in the liver of the animals 

treated with GB (5C) and vitamin E (5E). This indicates that GB is not toxic to the 

animals. In contrast, the liver sections of mice that received CCl4 (5B) contain 

pyknotic nuclei, vacuolized cells, liver damage with moderate to severe 

hepatocellular degeneration and necrosis. When CCl4 and GB (Fig 5D) or 

vitamin E (Fig 5F) were administered, these parameters were all decreases, 

indicating hepatic injury. These results support the data obtained from the 

antioxidant assays in the present study and reinforce that the compounds 

present in the seaweed were able to minimize the deleterious effects of CCl4. 
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As in the present study, Wua and colleagues [29] evaluated the protective 

effect of sulfated polysaccharides from the brown alga Hizikia fusiformis in the 

liver of mice, and also obtained positive results. 

Figure 6 shows histological sections of the kidneys. The kidneys of 

animals in the control group (Fig. 6A) and those treated with GB (6C) and 

Vitamin E (6E) presented well-preserved glomerulus. In contrast, kidney sections 

from mice treated with CCl4 (6B) contained renal tubules characterized by 

necrosis and loss of the glomerular borders, which are suggestive of 

inflammation and intense vascularization. However, the histopathological lesions 

observed following CCl4 administration were minimized with the administration of 

GB (6D) and vitamin E (6F). Rodrigues and colleagues [36] also observed that 

extracts from the red alga Hypneamusciformis also protected the renal tissue 

from CCl4-induced damage. The authors stated that the protective action of the 

alga is mainly due to the presence of the antioxidant sulfated polysaccharides in 

the extracts. Therefore, we believe that GB protected the renal tissues of the 

animals via the potential antioxidants synthesized by it, including sulfated 

polysaccharides. 
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Figure 5. Histopathological changes in mice liver (hematoxylin and eosin stain). A Control mouse 
liver.B Mouse liver pretreated with CCl4. C Mouse liver pretreated with GB. D Mouse liver 
pretreated with GB + CCl

4
.EMouse liver pretreated with vitamin E. F Mouse liver pretreated with 

vitamin E + CCl, magnification. Bar: 20 µm. Circle - necrosis, Arrow - pycnosis, Asterisk - cell 
vacuoles. 
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Figure 6. Histopathological changes in mice kidney (hematoxylin and eosin stain). A Control 

mouse kidney.B Mouse kidney pretreated with CCl4. C Mouse kidney pretreated with GB. D 

Mouse kidney pretreated with GB + CCl4. E Mouse kidney pretreated with vitamin E. F Mouse 

kidney pretreated with vitamin E + CCl4, magnification 40x. Bar: 20 µm. Asterisk - necrosis; Arrow  

- hematosis (intense vascularization). 
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3.5 Cytotoxicity and inhibitory effect of GB extracts on adipogenesis in 3T3-L1 

cells 

Interestingly, animals that received GB presented a lower weight gain 

compared with those of the control group (Figure 1). An ethanolic extract of the 

red alga Gelidium amansii inhibited lipid accumulation in 3T3-L1 adipocytes [37] 

and prevented mice from gaining weight in diet-induced obesity [23].In addition, 

Kang and coworkers [38] evaluated ethanolic extracts obtained from 27 different 

algal species as potential anti-obesity agents by testing their effect on the 

adipogenic differentiation of 3T3-L1 cells and on animal weight gain. Twelve 

extracts decreased the rate of differentiation of 3T3-L1 cells into adipocytes, and 

the three most potent extracts were obtained from three red seaweeds. The 

most potent extract, obtained from the red seaweed Plocamium telfairiae, was 

also evaluated in vivo, and the data showed that this extract decreased the 

weight gain of rats fed a hypercaloric diet. Other studies have shown that 

sulfated polysaccharides, obtained from aqueous algae extracts, exert anti-

obesity activity, because they decreased the rate of differentiation of 3T3-L1 

cells into adipocytes [39, 40]. 

These data show that anti-obesity molecules can be obtained from 

seaweed by both ethanolic and aqueous extractions. Therefore, to verify where 

the main molecules responsible for the effect of GB on weight gain were derived, 

we obtained two extracts of this alga, an ethanolic extract and another aqueous. 

To investigate the cytotoxic effect of GB extracts, 3T3-L1 cells were 

treated with different concentrations (0.2 and 1.0 mg/mL) of these extracts and 

cellular viability was assessed via MTT assay. As shown in Figure 7A, treatment 

with EE and AE for 24, 48, or 72 hours did not affect the capacity of 3T3-L1 to 

reduce MTT.  

The effect of AE and EE (0.2 mg/mL) on adipogenesis was assessed 

using 3T3-L1 cells in the presence of adipogenic medium (MDI: dexamethasone, 

IBMX, insulin, and fetal bovine serum). The size and number of lipid droplets in 

3T3-L1 adipocytes after AE and EE treatment were visualized using microscopy. 

After approximately 3 days of incubation in the presence of MDI, 3T3-L1 cells 

started to exhibit adipocyte morphology, including intracellular accumulation of 

fat droplets (Data not shown). After 15 days, the cells were stained with Oil Red 

O, the number of droplets was higher in mature 3T3-L1 adipocytes (positive 
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control). There was a slight decrease in the number and size of lipid droplets in 

mature 3T3-L1 adipocytes treated with EE, whereas a noticeably decrease was 

observed in mature 3T3-L1 adipocytes (Figure 7B). 

Lipid accumulation in 3T3-L1 cells following AE treatment were quantified 

using Oil Red Ostaining. As shown in Figure 7 (C and D), the amount of 

intracellular Oil Red Oextracted from AE-treated 3T3-L1 cells corresponded to 

only 50% of the amount found in mature adipocytes (control, defined as 100% 

fat droplet content). Moreover, in the presence of EE the level of Oil Red 

Odecreased to only 10%. 

 

Figure 7 Effect of GB extracts on 3T3-L1 cells. A Cytotoxicity of GB extracts. Cytotoxicity of 
extracts was determined using the MTT assay. The cells were seeded at a density of 1 x 10

5
 

cells/mL in 96-well plates and treated with GB extracts for 24, 48, and 72 h. The optical density of 
cells not exposed to extracts was considered as 100% of relative MTT reduction. B GB extracts 
inhibit intracellular lipid accumulation in 3T3-L1 adipocytes. 3T3-L1 cells stained with Oil red after 
15 days of treatment with the extracts. Several drops of lipids can be observed within the 
cytoplasm of cells that differentiated into adipocytes. Bar = 20 µm. C Overview of wells following 
the elution of oil red from within the cells.Note that the cells treated with AE are stained a lighter 
color. D -Stained oil droplets were dissolved with isopropanol and evaluated by 
spectrophotometric analysis at 510 nm. The optical density of cells treated only with MDI was 
considered to be 100% relative lipid content. Values are expressed as mean ± standard 
deviation. (*p<0.05).(***p<0.001). 

 



47 
 

Kang and coworkers [28] evaluated ethanol extracts of 27 seaweeds, and 

not all extracts exhibited an antiadipogenic effect. This indicates that this is not 

an inherent activity of seaweed. To the best of our knowledge, no other study 

has evaluated the antiadipogenic effect of ethanolic extracts from seaweed of 

the genus Gracilaria. Therefore, a comparison of our data with those of other 

authors was not possible. Furthermore, although our data indicate a non-

antiadipogenic action of EE, the EE was obtained from seaweed processed 

according to the methods used by fishermen, as we aimed to evaluate the 

seaweed as it is consumed. During processing of seaweed by the fishermen, the 

samples were exposed to the sun until they became discolored. This process 

may have destroyed compounds responsible for the antiadipogenic activity of 

EE. In future studies, we hope to verify this hypothesis by evaluating the EE 

obtained from GB that has not been cleared/dried by the sun. 

 

3.6 Chemical composition of methanolic and aqueous extracts of GB 

 As the GB extracts presented different levels of antiadipogenic activity, we 

characterized and compared the main components of these extracts. 

 Table 2 shows that the EE of GB is composed mainly of phenolic 

compounds. A low content of sugar was also identified, corresponding to 

galactose. Gomes and coworkers [17] evaluated the sugar and phenolic 

compound content of alcoholic extracts from two red algae (Botryocladia 

occidentalis and Acanthophora spicifera) and detected only phenolic compounds 

in these extracts. This corroborates our results. Ethanol, methanol, and 

propanone are generally used to precipitate polysaccharides and 

oligosaccharides; therefore, we believe that GB polysaccharides were not fully 

solubilized in the 80% ethanol solution. 
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Table 2. Sulfate, protein and phenolic compounds and molar ratio of monosaccharides 

constituents of GB extracts  

Sample Sugar (%) 

 

Sulfate (%) Protein (%) 

 

Phenolic 

compound 

(%) 

 

 Monosaccharide 

Molar ratio 

     Gal Glu  Ara   Xyl   Gluc A 

AE 88.2 ± 1.2 11.1 ± 0.6 0.1 ± 0.05 0.0 ± 0,02 1.0 0.2   0.6    0.5      0.9 

EE 2.0% Nd nd 98% 1 nd     nd     nd      nd 

Gal – Galactose; Glu- Glucose; Xil – Xylose;  Ara – Arabinose; Glu A – acid glucuronic. nd – not 

detecte. 

Conversely, the AE consists mainly of sugar and sulfate (Table 2), which 

is indicative of the presence of sulfated polysaccharide in the extract. Data on 

the monosaccharide composition from the present study are very similar to those 

reported by Fidelis and coworkers [9], which further indicates that AE is rich in 

sulfated polysaccharides. 

 To confirm whether the sulfate was covalently linked to the 

polysaccharide in AE, this extract was subjected to electrophoresis in agarose 

gel and the gel was stained with toluidine blue. Figure 8 shows that the sulfated 

polysaccharide (fucan from brown seaweed Spatoglossum schröderii), which 

was used as a standard, exhibited a purple coloration, typical of sulfated 

polysaccharides when stained with toluidine blue (Presa et al, 2018). The AE 

also generated an electrophoretically mobile purple-colored band. This indicates 

that AE contains sulfated polysaccharide. In addition, even when electrophoresis 

was carried out at a higher concentration, only one electrophoretic band was 

visible. This indicates that a single type of sulfated polysaccharide predominates, 

which corroborates the data of Maciel and colleagues (2008), who obtained an 

aqueous extract of G. birdiae and showed that this extract contained only one 

type of sulfated polysaccharide.  
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Figure 8 - Electrophoresis in 0.05M PDA buffer, pH 9.0, of sulfated 

polysaccharides obtained from seaweeds. 1 – Heterofucan (50 µg) from brown 

seaweed Spatoglossum schröederi; 2 – AE (500 µg); 3 - AE (250 µg). Or. – 

origin.  

4.0. Conclusion 

The results of the present study indicate that the seaweed G. birdiae 

protected both the liver and the kidneys of mice from damage caused by CCl4, 

indicating that the seaweed studied exhibits a protective action in vivo, possibly 

due to its antioxidant capacity. In addition, GB decreased the rate of animal 

weight gain and its aqueous extract showed antiadipogenic activity; these effect 

may be due to the action of the sulfated polysaccharides synthesized by this 

seaweed  
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ARTIGO 2 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE IN VIVO DA ALGA MARINHA GRACILARIA 

BIRDIAE  

Joanna Angelis Costa Barros-Gomes; Ana Cristina Rodrigues Silveira; Daiany 

Laise Araújo Nascimento; Rayanne Kelly Silva; Karoline Rachel Teodosio Melo; 

Jeferson da Silva Barbosa; Luciana Fentanes Moura de Melo; Katia Castanho 

Scortecci; Naisandra Bezerra da Silva Farias; Hugo Alexandre Oliveira Rocha 

 

RESUMO  

As algas marinhas são consideradas fonte de alimento saudável devido ao seu 

alto teor de polissacarídeos, sais minerais, fibras, vitaminas e ácidos graxos 

insaturados. A macroalga vermelha Gracilaria birdiae (GB) é uma das espécies 

cultivadas no Brasil e tem se destacado por ser bastante utilizada para consumo 

humano. O objetivo deste estudo foi avaliar em modelo animal (ou in vivo) o 

efeito da ingestão aguda e crônica de alga GB quanto ao seu risco potencial de 

toxidade, e, por conseguinte, auxiliar na fundamentação científica do  uso seguro 

de GB para o consumo humano. A alga foi adquirida em Rio do Fogo, município 

do Rio Grande do Norte/RN, submetida à secagem e despigmentação, em 

seguida, triturada até a formação de um pó fino. Parte dele foi aquecido, a fim de 

avaliar seu uso em preparações culinárias. Para avaliação da toxicidade aguda 

ou crônica, os animais foram divididos em três gruposa alga foi administrada em 

camundongos as dosagens de 1000 mg/kg por 14 dias e 8 mg/kg durante 90 

dias, respectivamente. Foram realizadas observações clínicas, além da 

avaliação do peso, exames bioquímicos e análises histológicas do fígado, rim, 

baço, coração, intestino delgado e pulmão. Os animais submetidos a 90 dias de 

tratamento com a alga em pó aquecida ou não aquecida apresentaram redução 

do ganho de peso, diminuição da glicemia e triglicerídeos. Seus tecidos não 

apresentaram alterações morfológicas. Esses resultados fortalecem a utilização 

da alga G. birdiae para o consumo humano, bem como seu emprego em 

preparações culinárias.  

 

Palavres-chaves: Antiobesidade. Alga vermelha; Toxicidade crônica. Toxicidade 

aguda. Parâmetros bioquímicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Extremo Oriente e na Ásia Pacífico, as pessoas têm a tradição de 

consumir algas como parte de sua dieta, já nos países ocidentais, elas são mais 

utilizadas industrialmente como fonte de hidrocolóides, como ágar, carragenana 

e alginato1. Nas últimas décadas, no entanto, o consumo de produtos de algas 

aumentou significativamente em países ocidentais2. 

As algas contêm uma variedade de compostos potencialmente bioativos, 

incluindo, por exemplo, proteínas como lectinas ou ficobiliproteínas, 

carotenóides, pigmentos, polifenóis, florotaninos, além de polissacarídeos, 

alguns dos quais, não estão presentes em plantas terrestres. Estes podem 

possuir propriedades promotoras à saúde e desempenham papel importante na 

prevenção de doenças crônicas3. 

As algas marinhas do gênero Gracilaria são representadas, no Brasil, por 

21 espécies distribuídas em todo o litoral, sendo uma das principais espécies 

utilizadas para extração de ágar4. As algas desse gênero apresentam coloração 

avermelhada, devido à presença de ficoeritrina5 e são economicamente 

importantes na indústria dos ficocolóides6. A alga vermelha Gracilaria birdiae é 

considerada uma importante espécie cultivável no Brasil7, pois sua produção se 

destina a extração de compostos para formulação de rações, fabricação de 

cosméticos e produção de medicamentos, além de ser utilizada para o consumo 

humano8.  

Apesar do crescente aumento do consumo da G. birdiae, até o momento 

poucas pesquisas foram realizadas com esta alga, incluindo estudos que 

avaliem sua toxicidade9. Estudos desse tipo são de grande importância, pois 

avaliam as reações adversas causados em resposta à interação de algum 

possível agente tóxico com o organismo10. Diante desse contexto, a presente 

pesquisa visa avaliar efeito da ingestão aguda e crônica de alga GB quanto ao 

seu risco potencial de toxidade para a saúde, e, por conseguinte ter dados que 

indiquem se o seu uso é seguro para o consumo humano. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Matéria-prima 
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A alga vermelha G. birdiae (GB) foi coletada na Praia do Rio do Fogo (Rio 

Grande do Norte, Brasil, 5 ° 16'16.61 "S / 35 ° 22'54.29" W) por moradores 

locais. Após a eliminação de resíduos e epífitas, o material foi pulverizado e 

depois 200 mL de etanol foram usados para promover a redução de pigmentos 

de acordo com o protocolo descrito por Fidelis e colaboradores11. O 

sobrenadante foi eliminado e a alga foi seca a 50 °C sob ventilação. O material 

seco foi triturado até a formação de um pó fino, embalado em sacos de 

polietileno e armazenado à temperatura ambiente no escuro. Parte do pó da alga 

foi aquecido à 180 ºC durante 15 min, a fim de simular/aproximar às condições 

de sua utilização em preparações culinárias. 

 

2.2 Avaliação da toxicidade in vivo 

Os protocolos para testes de toxicidade da Organization for Economic 

Cooperation and Development (OEDC)12 descrevem normas e doses para 

administração de compostos em ensaios de toxicidade. Dessa forma, o sexo dos 

animais, as doses administradas e o tempo para realização do experimento 

utilizado para avaliar a toxicidade aguda e crônica da alga foram determinados 

de acordo com a OEDC.  

O ensaio biológico foi desenvolvido de acordo com os princípios éticos em 

experimentação animal e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso 

Animal (UFRN - Protocolo 059/14). 

 

2.2.1 Toxicidade aguda: 

Para avaliação da toxicidade aguda, foram utilizados 18 camundongos 

(Mus musculus) fêmeas, com peso de 30 a 35 g. Estes animais foram mantidos 

em ciclo de 12 horas de claro/escuro, com ração e água ad libitum durante os 14 

dias de experimento. 

 Os animais foram divididos em 3 grupos: grupo controle, em que foi 

administrado 200 µL da solução salina (0,09%); grupo tratado com a alga GB e 

grupo tratado com a GB aquecida. Nesses dois grupos os animais receberam 

1000 mg/kg/peso da alga/dia. A administração foi realizada via gavagem. 

Os animais foram pesados a cada 3 dias durante os 14 dias de 

experimento. A glicemia foi verificada com a utilização de glicosímetro On Call 

Plus@ no início do experimento, após 7 dias, e no dia da eutanásia. 
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2.2.2 Toxicidade crônica: 

Para avaliação da toxicidade crônica, foram utilizados 18 camundongos 

(Mus musculus) machos, com peso de 30 a 35g. Estes animais foram mantidos 

em ciclo de 12 horas de claro/escuro, com ração e água ad libitum durante os 90 

dias de experimento. 

Os animais foram divididos em 3 grupos: grupo controle, que recebeu 200 

µL da solução salina (0,09%); grupo tratado com a alga GB e grupo tratado com 

a GB aquecida. Nos grupos tratados os animais receberam 8 mg/kg/peso da 

alga/dia. A administração foi realizada via gavagem. 

Os animais foram pesados semanalmente durante os 90 dias. A glicemia 

foi verificada com a utilização de glicosímetro On Call Plus@ no início do 

experimento, ao final do primeiro e segundo mês e no dia da eutanásia. 

 

2.3 Observações Clínicas 

Para avaliação dos animais foram observados diariamente: pele, olhos e 

mucosas, ocorrência de secreções e excreções atípicas e comportamento 

diferenciado. Além disso, foi observado se houve presença de morbidade e 

mortalidade dos camundongos durante o estudo.  

 

2.4. Análise bioquímica 

No dia da eutanásia, alíquotas de sangue foram coletadas por punção 

cardíaca para análise bioquímica. O sangue coletado foi levado a um laboratório 

para análise da função hepática (alanina aminotransferase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST); renal (creatinina e ureia), e do perfil lipídico dos 

camundongos (colesterol total, triglicérides). Para tal foram utilizados kits 

Labtest@ (Vista Alegre, Lagoa Santa-MG, Brasil): AST/GOT liquiform vet; 

ALT/GPT liquiform vet; UREIA UV liquiform vet; CREATININA K vet; 

TRIGLICERÍDEOS  liquiform vet; COLESTEROL liquiform vet. 

 

 

3.0 Necropsia e análises histológicas 

 A eutanásia dos animais foi realizada com a administração de altas 

doses de anestésico 20 mg/kg tiopental. Os tecidos e órgãos foram examinados 
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macroscopicamente quanto as anormalidades visíveis e posteriormente, fígado, 

rins, baço, coração, pulmão e intestino delgado de todos os animais foram 

retirados, pesados e fixados em formaldeído tamponado. Após 24 horas, foram 

embebidos em parafina, seccionados (5 µm de diâmetro), colocados em lâminas 

de vidro e corados com hematoxilina e eosina. As análises foram realizadas 

através de microscopia óptica (lentes objetivas de 20, 40 e 100x). 

 

4.0. Análise estatística 

 Os resultados numéricos foram expressos como média aritmética (± 

erro padrão). A análise estatística foi realizada comparando o grupo controle 

com os grupos teste para cada tratamento, utilizando o teste de Mann-Whitney. 

Diferenças de p> 0,05 não foram consideradas significativas. Para análise das 

dosagens bioquímicas foi utilizado o teste ANOVA two-way seguido do pós-teste 

de Bonferroni (p <0,05). 

5.0 RESULTADOS  

5.1. OBSERVAÇÕES CLÍNICAS 

As observações clínicas foram realizadas durante o período de 14 dias 

nos grupos em que se avaliou a toxicidade aguda. Nos animais não 

apresentaram sinais de intoxicação, com ausência de modificações na pele, 

olhos e mucosas, nem a ocorrência de secreções e excreções, tanto nos 

animais do grupo controle, como nos animais dos diferentes grupos de 

tratamentos.  

Já nos animais em que se avaliou a toxicidade crônica da alga, as 

observações clínicas ocorreram durante 90 dias. Esses animais também não 

apresentaram modificações quanto a pele, olhos e mucosas; não houve a 

ocorrência de secreções e excreções e não se observou nenhuma alteração 

comportamental. Foi observado também que não houve mortalidade e nem 

sinais de morbidade dos animais tratados com a alga, tanto no grupo em que se 

avaliou a toxicidade aguda, quanto crônica. 
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5.2. PESO DOS ANIMAIS 

Foi observado que os animais que receberam 1000 mg/kg/dia em 14 dias 

apresentaram redução do ganho de peso (Figura 1). Os camundongos que 

consumiram GB e GB aquecida obtiveram uma redução do ganho de peso maior 

que 2% quando comparado ao grupo controle (considerado valor zero). Todos 

os grupos apresentaram diferença estatisticamente significativa em si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Percentual de redução de ganho de peso dos camundongos após 14 dias de experimento que 

ingeriram 1000 mg/kg/dia da alga. 
a,b 

indicam uma diferença significativa entre cada tratamento (p<0.001). 

 

Na figura 2, observa-se que os animais tratados com a alga submetidos à 

avaliação da toxicidade crônica também apresentaram redução do ganho de 

peso, quando comparado ao grupo controle (considerado valor zero). Pode-se 

observar que houve diferença estatística (p<0.001) quanto ao peso adquirido 

pelos animais tratados tanto com a GB quanto com a GB aquecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Percentual de redução do ganho de peso dos camundongos após 90 dias de experimento que 

ingeriram 8 mg/kg/dia da alga. 
a,b

 indicam uma diferença significativa entre cada tratamento (p<0.001). 
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5.3 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

Na Tabela 1 observa-se os parâmetros bioquímicos de camundongos 

submetidos a jejum de aproximadamente 10h e que permaneceram durante 14 

dias em experimento com o consumo da GB ou GB aquecida, na dosagem de 

1000 mg/kg/dia. Esses animais não tiveram alterações dos marcadores de 

função renal, bem como, não foi verificado modificação dos níveis de glicose 

sanguínea dos camundongos. Verificou-se também que o consumo de GB 

diminuiu significativamente os níveis de TGO/AST e aumentaram os níveis de 

triglicerídeos em comparação com o grupo controle. O aquecimento de GB 

aboliu esse efeito (Tabela 1), mas levou ao aumento significativo do colesterol 

total. 

 

Tabela 01. Dosagens bioquímicas do plasma sanguíneo (mg/dL) de camundongos em 

14 dias de experimento. 

Parâmetros Controle GB GB aquecida 

GLICOSE 85,2 ± 1,5 89,2± 3,2 87,2 ±1,0 

TGP/ALT (U/L) 37,2 ± 8,2 35 ± 1,0 27,3 ± 2,6 

TGO/AST (U/L) 38,7 ± 7,9 15,3 ± 5,1 a 24,3 ± 4,9 

CREATININA (mg/dL) 0,36 ± 0,08 0,24 ± 0,05 0,26 ± 0,05 

UREIA (mg/dL) 44,8 ± 11,6 45 ± 3,55 50,7 ± 5,73 

COLESTEROL (mg/dL) 91,5 ± 14,8 98,25 ± 10,4 136,5 ± 4,35 a 

TRIGLICERIDES (mg/dL) 115 ± 11,0 136 ± 4,35 a 116 ± 9,64 

a,b Letras diferentes indicam uma diferença significativa entre cada tratamento por ANOVA two-

way seguido por pós teste de Bonferroni (p < 0.05). 

 

Na Tabela 2 observa-se as análises bioquímicas de camundongos 

submetidos a 90 dias de experimento, com o consumo da GB e GB aquecida na 

concentração de 8 mg/kg/dia. Diferente do que foi observado nos resultados de 

avaliação da toxicidade aguda, não se observou diferença nos efeitos de GB e 

GB aquecida.  Foi observado que não houve diferença estatisticamente 

significativa (p >0,05) dos marcadores de função hepática e renal. Diferente do 

que observado na Tabela 1, não foi verificado modificação dos níveis de 

colesterol total em comparação com os dados do grupo controle (sem 

tratamento). 
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 Foi verificado que os níveis de glicose dos camundongos dos grupos 

tratados com GB e GB aquecida, apresentaram diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) do grupo controle, com interessante redução dos níveis de 

glicose plasmática quando administrado a GB em longo prazo. Também foi 

observada a redução (p<0,05) dos triglicerídeos dos camundongos tratados com 

GB e GB aquecida quando comparado ao grupo controle.   

 

Tabela 02. Dosagens bioquímicas do plasma sanguíneo (mg/dL) de camundongos em 

90 dias de experimento. 

 Parâmetros Controle GB GB aquecida 

GLICOSE 125,7 ± 1.3 112,9 ± 1.9 a 109,9 ± 2,4 b 

TGP/ALT (U/L) 33 ± 7,6 29 ± 3,3 34 ± 8,4 

TGO/AST (U/L) 25,3 ± 9,07 28 ± 13,1 38,7 ± 14 

CREATININA (mg/dL) 0,22 ± 0,12 0,28 ± 0,04 0,25 ± 0,08 

UREIA (mg/dL) 50,8 ± 2,8 47,2 ± 8,3 56,2 ± 8,4 

COLESTEROL (mg/dL) 119,2 ± 15.9 126,2 ± 15,8 125,8 ± 9,09 

TRIGLICERIDES (mg/dL) 170,5 ± 2.77 149,2 ± 10,4a 140,7 ± 12,8a 

a.b Letras diferentes indicam uma diferença significativa entre cada tratamento por ANOVA two-

way seguido por pós teste de Bonferroni (p < 0.05). 

5.4. ANÁLISE HISTOLÓGICA 

Durante a análise histológica do fígado dos animais foi observado que 

tanto os animais do grupo controle, quanto os animais dos grupos que 

consumiram as diferentes concentrações de GB ou GB aquecida, submetidos 

aos ensaios de toxicidade aguda ou crônica, apresentaram hepatócitos normais 

com citoplasma e núcleo preservados e lóbulos hepáticos estruturalmente 

homogêneos, sem alterações estruturais nos cordões dos hepatócitos, bem 

como ausência de hematose, fibrose ou necrose (Figura 4 A,B,C e 5 A,B,C). Da 

mesma forma, foram avaliados os cortes histológicos dos rins dos 

camundongos, e foi observada integridade estrutural dos glomérulos e túbulos 

bem preservados, não demonstrando alterações morfológicas que 

diferenciassem dos glomérulos dos animais do grupo controle (Figura 4 D,E,F e 

Figura 5 D,E,F). 
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Quanto ao baço, foi observado que esse tecido, em todos os animais dos 

grupos estudados, apresentou poupa vermelha homogênea, com ausência de 

hematose e centros germinativos e suas células apresentavam-se nitidamente 

organizadas (Figuras 4 G, H, I e 5 G, H, I). Tal organização celular também foi 

observada nos cortes histológicos do coração dos diferentes grupos, com 

presença nítida da estriação transversal das células musculares e ausência de 

sinais de hemorragia (Figura 4 J, K, L e 5 J, K, L). Já no intestino delgado, foi 

observado que em todos os grupos avaliados, a borda em escova apresentou 

ausência de sinais de descamação, infiltrados celulares inflamatórios e necrose 

(Figura 4 M, N, O e Figura 5 M, N, O), e nos pulmões de todos os animais, foi 

observado que brônquios e bronquíolos apresentavam-se estruturalmente 

íntegros com ausência de hemorragia ou edema (Figura 4 P, Q, R e Figura 5 

P,Q, R). 
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Figura 3 –Fotomicroscopia óptica de lâminas histológicas dos órgãos dos animais do 

experimento de toxicidade aguda: Fígado A) grupo controle, B) grupo tratado com a alga G. 

birdiae e C) grupo tratado com a G. birdiae aquecida. Rins: D) grupo controle, E) grupo tratado 

com a G. birdiae e F) grupo tratado com a G. birdiae aquecida. Baço: G) grupo controle, H) 

grupo tratado com a G. birdiae e I) grupo tratado com a G. birdiae aquecida. Coração: J) grupo 

controle, K) grupo tratado com a G. birdiae e L) grupo tratado com a G. birdiae aquecida. 

Intestino delgado: M) grupo controle, N) grupo tratado com a G. birdiae e O) grupo tratado com 
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a G. birdiae aquecida. Pulmões: P) grupo controle, Q) grupo tratado com a G. birdiae e R) grupo 

tratado com a G. birdiae aquecida. 

 

Figura 4 – Fotomicroscopia óptica de lâminas histológicas dos órgãos dos animais do 

experimento de toxicidade crônica.Fígado: A) grupo controle, B) grupo tratado com a alga G. 

birdiae e C) grupo tratado com a G. birdiae aquecida. Rins: D) grupo controle, E) grupo tratado 



66 
 

com a G. birdiae e F) grupo tratado com a G. birdiae aquecida. Baço: G) grupo controle, H) 

grupo tratado com a G. birdiae e I) grupo tratado com a G. birdiae aquecida. Coração: J) grupo 

controle, K) grupo tratado com a G. birdiae e L) grupo tratado com a G. birdiae aquecida. 

Intestino delgado: M) grupo controle, N) grupo tratado com a G. birdiae e O) grupo tratado com 

a G. birdiae aquecida. Pulmões: P) grupo controle, Q) grupo tratado com a G. birdiae e R) grupo 

tratado com a G. birdiae aquecida. 

6.0 DISCUSSÃO 

6.1. OBSERVAÇÕES CLÍNICAS 

As observações clínicas são consideradas importantes na avaliação de 

toxicidade. A avaliação da toxicidade crônica busca informações sobre o efeito 

cumulativo de uma substância tóxica em um determinado grupo de animais, 

durante um tempo prolongado. Por outro lado, a avaliação da toxicidade aguda 

tem como objetivo principal avaliar os sinais promovidos pela intoxicação em 

curto período de tempo10,13. 

Estudos mostram que uma dieta rica em algas marinhas não é prejudicial 

à saúde e tem sido consistentemente associada a benefícios para a saúde, 

incluindo cardioprotetor, neuroprotetor, e efeito antiinflamatório, bem como a 

melhora da função intestinal e microbiota 14,15. Estes estudos apoiam fortemente 

o uso de algas no desenvolvimento de alimentos, e consideram seu consumo 

em longo prazo. Porém, algumas algas são conhecidas como toxicas, como por 

exemplo a alga verde Caulerpa taxifolia16. Além disso, muitas ainda não foram 

avaliadas no tocante a sua toxicidade. Isso justifica a análise da toxicidade de 

algas que apresentam potencial para serem utilizadas como alimentos, como é o 

caso da G. birdiae. 

As observações clínicas iniciais mostraram que não houve indicação de 

toxicidade aguda e crônica, uma vez que todos os camundongos dos diferentes 

grupos não apresentaram modificações na pele, olhos e mucosas, além da 

ausência de mortalidade e morbidade.  

A ausência de mortalidade ou de sinais de morbidade em animais 

tratados com algas também foi visto em estudos realizados por Rodrigues e 

colaboradores17 e Almeida-Lima e colaboradores18, que avaliaram toxicidade de 

polissacarídeos sulfatados das algas Hypnea musciformis e Spatoglossum 

schröederii, respectivamente. Em ambos os estudos, não se observou nenhum 
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tipo de alteração dos animais tratados com as algas em comparação ao grupo 

controle. Esses resultados reforçam dados do presente estudo e apontam que 

G. birdiae pode ser indicada para consumo humano. 

6.2. PESO DOS ANIMAIS 

As fibras dietéticas receberam maior atenção por seu potencial papel na 

regulação do peso, e altas ingestões têm sido associadas a um menor ganho de 

peso em estudos observacionais prospectivos19,20. Kristensen e Jensen, 200121 

relatam que as fibras alimentares têm muitas funções na dieta, uma das quais 

pode ser para promover o controle da ingestão de energia e reduzir o risco de 

desenvolver obesidade. Isto está ligado às propriedades físico-químicas únicas 

das fibras dietéticas que ajudam na sinalização precoce da saciedade e na 

sensação prolongada ou aumentada de saciedade. Particularmente a 

capacidade de algumas fibras dietéticas para aumentar a viscosidade do 

conteúdo intestinal oferece inúmeras oportunidades para afetar a regulação do 

apetite. 

Segundo Misurcová e colaboradores19, as algas vermelhas apresentam 

em torno de 9% de fibra dietética em sua composição, fato que comprova que a 

fibra é um componente de destaque nas algas vermelhas. Além disso, Kang e 

colaboradores22 verificaram que ratos que tiveram dieta rica em lipídios e 

também ingeriram alga vermelha Gelidium amansii, apresentaram menor ganho 

de peso em comparação com os ratos que estavam apenas com a dieta 

hiperlipídica. Estes autores apontam a presença de fibras na alga G. amansii 

como responsável por esse menor ganho de peso.  

Os resultados referentes ao ganho de peso dos animais, podem indicar 

que a alga GB apresenta um efeito anti-obesidade. E esse efeito pode estar 

relacionado com a presença de fibras. Corrobora com essa hipótese o estudo de 

Barros-Gomes e colaboradores (2018)23. Estes autores expuseram 

camundongos a tetracloreto de carbono e a GB por 21 dias, e verificaram que os 

animais que foram expostos a alga, mesmo na presença de tetracloreto de 

carbono, apresentaram perda de peso devido a presença das fibras da alga.  O 

que reforça que o efeito anti-obesidade de GB aqui observado, pode ser, em 

parte, atribuído à presença de fibras na alga. 
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6.3 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

Os camundongos que foram submetidos à toxicidade aguda não tiveram 

alterações em vários marcadores de função hepática e renal. Um dado que 

chamou a atenção foi a diminuição dos níveis de TGO/AST, o que indica que GB 

possui uma ou mais moléculas que podem agir como protetores hepáticos. 

Porém, acompanhado a esse efeito, observou-se também aumento dos níveis 

de triglicerídeos. Esse aumento poderia ser atribuído a um aumento da 

quantidade de açúcares na dieta, já que algas são ricas em açúcar, entretanto, 

não foi verificado modificação dos níveis de glicose sanguínea dos animais. 

Portanto, ainda não se tem dados que justifiquem esse aumento de 

triglicerídeos. O fato interessante, é que o aquecimento da alga aboliu o efeito 

tanto nos níveis de TGO/AST, como de triglicerídeos. O que indica que esse 

efeito é dependente de moléculas termolábeis presentes em GB. 

 Outro dado que chamou a atenção é que o aquecimento promoveu um 

aumento dos níveis de colesterol plasmáticos dos animais. Tal ação pode ser 

explicada pelo fato das algas serem ricas em ácidos graxos insaturados 

(Hultberg et al., 2013) e altas temperaturas fazem com que esses lipídios 

passem por uma variedade de alterações químicas e físicas devido à 

decomposição térmica24, o que é fator contribuinte na formação de ácidos 

graxos trans (TFAs) 25,26. Os TFAs, quando absorvidos, são capazes de 

aumentar a quantidade lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) plasmática e, 

por conseguinte, contribuir para o aumento da quantidade de colesterol total 27, 

28.  

Os estudos de avaliação de toxicidade crônica mostram que a GB levou a 

alterações dos níveis de glicose e triglicerídeos e o seu aquecimento não 

interferiu nessa ação. A interessante redução dos níveis de glicose plasmática 

ao se administrar a GB em longo prazo sugere que esta alga pode apresentar 

propriedades antidiabéticas. Segundo Iwai (2008)29 há algas que apresentam 

efeitos antidiabéticos in vivo, e podem apresentar propriedades benéficas na 

prevenção do diabetes. O que reforça a hipótese do presente estudo, no 

entanto, até o momento não se sabe quais compostos, além das fibras, são 

importantes para produção de tal efeito. 
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Essa propriedade antidiabética de algas também é descrita em estudos 

conduzidos por Kang et al, 201622 com o extrato da alga vermelha comestível G. 

amansii. Estes autores observaram que os níveis de glicose sérica foram 

reduzidos pelo tratamento com a alga em camundongos alimentados com uma 

dieta rica em gordura, sugerindo melhora no metabolismo da glicose.  

De acordo com os resultados, houve redução dos níveis de triglicerídeos 

dos camundongos tratados com a GB em longo prazo quando comparado ao 

grupo controle.  Esta mesma ação foi descrita por Brandt e colaboradores 

(2009), com extrato da planta Vitex megapotâmica e por Kang et al, 2016 18, que 

suplementaram camundongos com a alga vermelha G. amansii e observaram 

uma diminuição significativa nos níveis de triglicérides.  

GB é rica em polissacarídeo sulfatados (PSs) 11 e tem sido demonstrado 

que polímeros aniônicos, como os PSs, têm capacidade de reduzir os níveis 

séricos de colesterol devido a sua capacidade de se dispersar em água, reter 

colesterol e compostos fisiologicamente ativos relacionados e inibir a sua 

absorção no trato gastrointestinal 1,22. Também é relatado que fibras que estão 

presentes em algas vermelhas20 podem influenciar na diminuição dos níveis de 

glicose e triglicerídeos quando consumidas por longo prazo.  Estes dados podem 

justificar a ação de GB nos animais quando administrada por um longo prazo. 

  Dessa forma, os resultados dos parâmetros bioquímicos da presente 

pesquisa, sugerem que o consumo crônico da alga não altera o perfil hepático e 

renal dos camundongos e apresenta capacidade de melhorar o perfil glicêmico 

dos animais e reduzir os níveis de triglicerídeos plasmático dos mesmos, em 

determinadas condições, o que pode ser sugestivo seu uso na prevenção de 

diabetes ou resistência a insulina, bem como hipertrigliceridemia. No entanto, 

mais pesquisas são necessárias para esclarecer melhor os efeitos da alga em 

relação a essas ações. 

 

6.4. ANÁLISE HISTOLÓGICA 

Não foram encontrados estudos que avaliassem a toxicidade da alga G. 

birdiae, no entanto, estudos histológicos que avaliaram a toxicidade hepática e 

renal de compostos presentes em algas foi realizado por Siqueira e 
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colaboradores (2011)30. Esses autores mostraram que polissacarídeos 

sulfatados presentes na alga marinha parda Lobophora variegata preservam o 

número de células de defesa e não produzem alterações de ordem hepática ou 

renal em ratos com tratamento diário de 1 mg/kg, durante uma semana. Em 

contraste, Lins e colaboradores (2009)31 relataram que alguns polissacarídeos 

sulfatados podem ser tóxicos em baixas concentrações (25 μg/g de peso 

corporal). Esses autores observaram que a galactana sulfatada da alga 

vermelha Champia feldmani, administrada em ratos Wistar, induziu a alterações 

histopatológicas e morfológicas em tecidos de fígado e rins dos animais tratados. 

 Outros estudos também mostram ausência de toxicidade de compostos 

presentes em algas marinhas, como no estudo conduzido por Almeida-Lima e 

colaboradores (2011)18 em que se observou que ratos submetidos à dose de 20 

µg/g de peso de animal, não apresentaram alterações em tecidos como fígado, 

rim, baço, coração e pulmão. Também foi visto por Gideon e Rengasamy 

(2008)32, que alguns tipos de polissacarídeos como fucoidan da alga marron 

Cladosiphon okamuranus, não apresentam efeito tóxico agudo em tecido 

hepático na dose de 600 mg/kg de peso corporal, e no estudo de Li e 

colaboradores (2005)33 foi observado que não houve presença de toxicidade 

aguda e subcrônica nos rins, fígado, coração, baço e pulmão de ratos Wistar 

com a administração de fucoidan extraído da alga marinha parda Laminaria 

japonica nas doses de 75-300mg/kg. 

De acordo com os resultados do presente estudo, pode-se observar que 

administração da alga nas concentrações de 1000 mg/kg e 8 mg/kg por um 

período de 14 e 90 dias respectivamente, não foram tóxicas. Esses resultados 

ampliam a possibilidade de utilização da alga G. birdiae para o consumo 

humano, bem como seu emprego em preparações culinárias. Contudo, vale 

salientar, que apesar dos dados aqui apresentados serem positivo para o 

consumo da alga, este foi o primeiro estudo que avaliou a toxicidade dessa alga, 

espera-se que com o surgimento de novos estudos, como por exemplo de 

genotoxicidade e mutagenicidade, possam trazer mais certeza com relação a 

segurança de uso da alga na alimentação humana. 

Diante de tudo, conclui-se que o uso de Gracilaria birdiae se mostra 

relativamente seguro após avaliação de parâmetros bioquímicos e histológicos, 

uma vez que não demonstrou alterações significantes nos parâmetros avaliados. 
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No entanto, são necessários mais estudos com a G. birdiae para confirmarem 

esta segurança. 
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ARTIGO 3 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ELABORADOS COM A ALGA MARINHA 

Gracilaria birdiae: ANÁLISE SENSORIAL E VALOR NUTRICIONAL  

 

Joanna Angelis Costa Barros-Gomes; Rayanne Kelly Silva; Ana Cristina 

Rodrigues Silveira; Daiany Laise Araújo Nascimento; Karoline Rachel Teodosio 

Melo; Teresa Elisa Sousa da Silva; Sara Cordeiro de Lima; Mariana Santana 

Santos Pereira da Costa; Hugo Alexandre Oliveira Rocha 

RESUMO  

As algas possuem uma vasta gama de propriedades funcionais, bem 

como nutricionais e físico-químicas, além de apresentarem propriedades 

texturais, o que amplia sua utlização em produtos alimentícios. A macroalga 

vermelha Gracilaria birdiae tem se destacado por ser bastante utilizada para 

consumo humano. O objetivo deste estudo foi avaliar a composição nutricional 

da alga marinha G. birdiae, bem como, produzir produtos alimentícios inéditos 

acrescidos dessa alga e avaliar suas qualidades sensoriais a fim de possibilitar a 

ampliação do consumo de produtos enriquecidos com algas marinhas. A alga foi 

adquirida em Rio do Fogo/RN, submetida à secagem e despigmentação, em 

seguida, triturada até a formação de um pó fino para sua utilização nas 

preparações culinárias. Para avaliação do valor nutricional foi realizada a 

composição centesimal da alga e foi observado que a mesma é rica em 

carboidratos e fibras o que proporciona um aumento significativo desses 

nutrientes ao adicionar a G. birdae em produtos alimentícios. Além disso, foi 

realizada a análise sensorial dos produtos elaborados, a fim de avaliar atributos 

como cor, aroma, textura, sabor e aparência e foi observada uma boa aceitação 

dos produtos alimentícios pelos julgadores. Esses resultados reforçam a 

hipótese de que a incorporação de algas marinhas em preparações culinárias, 

além de melhorar a característica nutricional do produto, não altera 

significativamente as propriedades organolépticas. Dessa forma, essa alga 

marinha pode ser considerada uma ferramenta promissora para obtenção de 

novos produtos alimentícios funcionais. 

Palavres-chaves: Preparações culinárias. Alga vermelha. Características 

sensoriais. Alimentos funcionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As algas marinhas são fontes de uma variedade de compostos nutritivos, 

tais como carotenóides, vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, proteínas 

e fibra dietética [1], o que possivelmente favoreça seu consumo continuado 

como alimento, em países ocidentais e, principalmente, orientais [2]. 

 Alguns estudos com algas marinhas mostram que estas apresentam 

compostos bioativos que são responsáveis por efeitos antimicrobianos [3], 

antioxidantes [4], anti-inflamatórios e antidiabéticos [5]. 

 Além das algas possuírem uma vasta gama de propriedades funcionais, 

bem como nutricionais e físico-químicas, estas apresentam propriedades 

texturais, o que amplia sua utlização em produtos alimentícios [6-7]. 

 Atualmente novos produtos marinhos foram desenvolvidos e suas 

vendas aumentaram na Europa e em outras partes do mundo [8]. Estes produtos 

oferecem benefícios à saúde por apresentarem potencial capacidade em 

diminuir o risco de desenvolvimento de doenças. Em geral, eles apresentam em 

sua composição óleo de peixes, peptídeos bioativos, macroalgas e microalgas. 

Seu principal uso é como aditivo em diferentes produtos alimentares em carnes, 

produtos lácteos ou vegetais [9], bem como massas, biscoitos, pão e bebidas[10] 

a fim de torná-los mais “funcionais”. 

  Vários estudos in vivo suportam também o efeito positivo na saúde dos 

produtos de algas marinhas quando consumidos diretamente ou como 

suplementos alimentares por provocar redução do peso corporal [11-12], e do 

estresse oxidativo e da resistência à insulina [13]. Possivelmente porque as 

algas apresentam compostos bioativos antiobesidade e fibras dietéticas [14-11]. 

 As algas vermelhas contêm quantidades significantes de fibra dietética 

e carboidratos sulfatados que foram descritos biologicamente como compostos 

ativos [14]. Estudos mostram que a alga vermelha Gracilaria birdiae apresenta 

atividade antioxidante, auxilia na redução do ganho de peso corporal e níveis 

glicêmicos, além de apresentar efeito protetor contra agentes tóxicos, 

possivelmente pelo seu teor de fibras e polissacarídeos sulfatados [12]. 

 Dessa forma, a inclusão desta alga marinha em produtos alimentícios 

pode representar uma ferramenta promissora para o design de produtos 

multifuncionais ou nutracêuticos, podendo contribuir para melhora da saúde 
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humana. Sendo assim, o presente estudo teve como finalidade avaliar a 

composição nutricional da alga marinha G. birdiae e de produtos alimentícios 

inéditos acrescidos dessa alga, bem como suas qualidades sensoriais a fim de 

sugerir a ampliação do consumo de preparações culinárias enriquecidas com 

algas marinhas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Matéria-prima 

 

A alga vermelha G. birdiae (GB) foi coletada na Praia do Rio do Fogo (Rio 

Grande do Norte, Brasil, 5 ° 16'16.61 "S / 35 ° 22'54.29" W) por moradores 

locais. Após a eliminação de resíduos e epífitas, o material foi pulverizado e 

depois 200 mL de etanol foram usados para promover a redução de pigmentos. 

O sobrenadante foi eliminado e a alga foi seca a 50 °C sob ventilação. O 

material seco foi triturado até a formação de um pó fino, embalado em sacos de 

polietileno e armazenado à temperatura ambiente no escuro.  

 

2.2. Elaboração das preparações culinárias 

Foram elaboradas quatro diferentes preparações culinárias nutritivas com 

o acréscimo do pó da alga marinha G.birdiae. Todas foram elaboradas no 

Laboratório de Técnica Dietética do Centro Universitário do Rio Grande do Norte 

(UNI-RN). 

As preparações culinárias elaboradas foram: almôndega de frango, 

coxinha de macaxeira, patê de frango e torta salgada com cebola e couve-flor. 

Todas isentas de glúten e lactose, a fim de ampliar as opções de produtos para 

o público que apresente limitações quanto à utilização desses ingredientes.  

Para obtenção de produtos com características sensoriais satisfatórias 

foram testadas diferentes concentrações da alga a ser adicionada às 

preparações. Com base nisso, foi adicionado 1,2 g da alga per capita para todas 

as preparações, exceto para o patê de frango, em que se utilizou 0,24 g per 

capita da alga. 

 Foram elaboradas fichas técnicas de preparação (FTP), que serviram 

como instrumento essencial para padronizar a produção das preparações e 
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garantir sua qualidade final. Estas são ferramentas utilizadas nos serviços de 

alimentação, cuja utilidade está na padronização dos produtos alimentícios, 

permitindo a reprodutibilidade dos mesmos por qualquer profissional [15]. 

 

2.1. Composição centesimal da G. birdiae 

A determinação do resíduo mineral fixo (cinzas) das amostras de G. 

birdiae foi realizada conforme recomendação da AOAC, 1995 (método 930.22) 

[16], realizada pela incineração a 550°C por 5 horas. O conteúdo de nitrogênio 

determinado pelo método de Kjeldahl (AOAC, 1995; método 991.20) [16] e a 

estimativa do teor de proteína total foi calculada multiplicando-se o teor de 

nitrogênio pelo fator de 6,25 [17]. Os lipídios totais foram obtidos com extração 

da fração etérea por fluxo intermitente, utilizando éter etílico como solvente sob 

refluxo, em aparelho de Soxhlet (AOAC, 1995; método 963.15). Os carboidratos 

foram obtidos por diferença usando a seguinte fórmula 100% - (%cinzas + 

%proteínas + %lipídeos). A quantidade de fibras da alga foi estimada segundo 

AOAC (1985), descrita por Santos, 2007 [18]. 

 

2.2. Valor nutricional 

Para o cálculo dos valores nutricionais dos produtos alimentícios utilizou-

se os coeficientes de Atwater [19], ou seja, para proteínas, 4; carboidratos, 4 e 

lipídios, 9, além da Tabela Brasileira de Composição Química de Alimentos- 

TACO [20]. Os percentuais de Valores Diários (%VD) foram calculados com 

base no instrumento do Ministério da Saúde sobre orientação para Rotulagem 

Nutricional Obrigatória: Manual de orientação às indústrias de Alimentos [21]. 

 

2.3. Análise sensorial das preparações 

A análise sensorial foi realizada com quarenta julgadores voluntários e 

não treinados com idade de 18 a 59 anos de ambos os sexos. Os testes de 

aceitação foram realizados em uma sala do departamento de Nutrição do UNI-

RN com todos os julgadores. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) segundo Resolução 

196/96, obtendo aprovação segundo nº do parecer 1.007.936. Todos os 
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participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

As amostras dos produtos alimentícios foram apresentadas em pratos de 

cerâmica branca. Água e biscoitos salgados foram utilizados como agentes 

neutralizantes entre as amostras. 

Para avaliar as características sensoriais das preparações, foi distribuído 

aos participantes um formulário padrão (Apêndice1) contendo uma escala 

hedônica de 9 pontos, ancorada em seus extremos pelos termos: gostei 

extremamente (9) e desgostei extremamente (1) a fim de avaliar os atributos: 

cor, aroma, textura, sabor e aparência das preparações. No mesmo formulário 

foi questionado se o julgador compraria ou não cada produto com o objetivo de 

avaliar a intenção de compras.   

 

2.3. Análise estatística  

 Os resultados numéricos foram expressos como média aritmética (± 

erro padrão). A análise estatística foi realizada utilizando o teste ANOVA seguido 

de Tukey. Diferenças de p> 0,05 não foram consideradas significativas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Composição centesimal 

 Embora a composição química detalhada das algas marinhas não seja 

bem conhecida, estas têm sido relatadas como sendo uma boa fonte de micro e 

macronutrientes [22].  

 Na Tabela 1 observa-se a composição centesimal da alga G.birdiae, na 

sua forma em pó e in natura. Nessa análise pode-se observar que os nutrientes 

presentes na GB em pó (utilizada na elaboração dos produtos alimentícios) não 

apresentam diferença significativa (p>0,05) dos presentes na GB in natura, 

indicando que há preservação dos componentes durante o processamento. 

 Em geral, as algas do gênero Gracilaria podem apresentar as seguintes 

composições: polissacarídeos (36-63%); proteínas (5-23%), lipídios (0,4-2,6%) e 

cinzas (6-29%) [23-24], o que corrobora com o presente estudo. No entanto, vale 

salientar que a composição química e nutricional das algas depende de muitos 

fatores, incluindo espécies, origem geográfica ou área de cultivo, variações 
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sazonais, ambientais e fisiológicas, época da colheita, temperatura da água e 

métodos de processamento [25-26].  

 O teor de lipídios (Tabela 1) em torno de 1% também já foi relatado por 

Gressler e colaboradores, 2010 [27]. Em seus resultados, o percentual da 

quantidade total de lipídios foi de 1,3%. Esses autores também avaliaram as 

frações lipídicas e observaram que a G.birdiae é rica em ácido araquidônico 

(ARA), pois esse lipídeo corresponde a 27,6% de sua composição lipídica. 

 O ARA é um ácido graxo poliinsaturado (PUFAs) [28]. Em geral, as 

algas vermelhas são ricas em PUFAs, podendo apresentar até 50% da sua 

composição lipídica [29] e seu consumo tem sido associado a vários benefícios a 

saúde de humanos [30], inclusive diminuição de mortalidade [31]. 

  

Tabela 1: Composição centesimal da alga vermelha G.birdiae 

Amostra Carboidrato (%) 

 

Proteína (%) Lipídio (%) 

 

Cinzas(%) 

 

 Fibras (%) 

GB pó 47,40±0,14 3,31±0,3 1,10±0,08 7,73±0,03  30,94±0,32 

GB in 

natura 

44,47±0,46 5,52±0,5 1,12±0,04 5,52±0,02  32,04±0,40 

  

Na Tabela 1 observa-se também que há uma quantidade interessante de 

cinzas (resíduo mineral). O conteúdo de cinzas presente na alga mostra que 

esta é uma importante fonte de minerais, o que contribui para atender as 

recomendações diárias desses micronutrientes. Apesar da não identificação dos 

minerais, a literatura registra que o gênero Gracilaria apresenta um perfil de 

minerais composto por ferro, zinco, cobre, cadmio, cromo, arsênio, potássio, 

cálcio, sódio e magnésio, estando esses quatro últimos em maior quantidade 

[32].  

Outro fato que pode ser observado na Tabela 1, é que o percentual 

elevado de fibras permanece praticamente inalterado quando comparado a GB 

em pó com a GB in natura, o que é de extrema importância na alimentação, 

tendo em vista que, o consumo adequado de fibras na dieta usual parece reduzir 

o risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas como acidente 

vascular cerebral [33], hipertensão arterial [34], diabetes mellitus [35] e algumas 
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desordens gastrointestinais [36]. Além disso, o aumento na ingestão de fibras 

melhora os níveis dos lipídeos séricos [37-38], reduz os níveis de pressão 

arterial [39], melhora o controle da glicemia em pacientes com diabetes mellitus 

[40], e auxilia na redução do peso corporal [41]. 

Nota-se também que essa alga apresenta um conteúdo significativo de 

carboidrato. O conteúdo de carboidratos presente na alga G. birdiae é composto 

principalmente por carboidratos solúveis, em especial polissacarídeos de alto 

peso molecular, como avaliado por Maciel e colaboradores, 2008 [42]. O que é 

importante para as propriedades da alga, já que estudos mostram que os 

polissacarídeos de alto peso molecular, podem auxiliar na prevenção e 

tratamento do diabetes mellitus tipo 2 [43-44], da dislipidemia [45], da obesidade 

[46] e do câncer [47].  

Na divisão Rhodophyta, a qual pertence à espécie G. birdiae, destacam-

se como polissacarídeos solúveis as galactanas sulfatadas como as carragenas 

e as agaranas, além da mistura de galactanas neutras, representada pelo ágar 

(agarose e agaropectina), que podem atuar como fibras dietéticas [48-49], tanto 

solúvel quanto insolúvel, e apresentam maior capacidade de retenção de água 

que as fibras celulósicas (insolúveis). Fibras dietéticas solúveis demonstram a 

capacidade de aumentar a viscosidade, formar géis e/ou agir como 

emulsionantes [50]. 

  

3.2. Elaboração e valor nutricional dos produtos alimentícios  

 Macroalgas marinhas são únicas. Elas podem fornecer textura e sabor 

aos alimentos, duas características marcantes que podem direcionar inovações 

culinárias. Em 2014, um livro de receitas com algas marinhas foi publicado com 

a colaboração de 19 chefs australianos [51]. Aperitivos, pratos principais, 

sobremesas e até receitas de coquetéis foram propostas.  

 As propriedades texturais das algas se devem à presença de 

polissacarídeos, que são amplamente utilizados na indústria alimentícia como 

agentes clarificantes, gelificantes, emulsionantes, estabilizantes e espessantes 

em diversos produtos alimentícios, como sorvetes, iogurtes, doces, produtos 

cárneos, bebidas, etc [52-53].  

 O ágar (mistura de dois polissacarídeos: agarose e agaropectina) é um 

dos principais componentes glicídicos das algas vermelhas. Ele forma géis 
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estáveis após o resfriamento que são inodoros e insípidos, e são estáveis a uma 

temperatura de até 85 °C [54-55]. Uma das características do gel ágar é a 

suculência da boca causada pela sinerese do gel durante a mastigação [56]. Ele 

é atualmente muito utilizado na culinária japonesa: Yokan (geléia de ágar com 

pasta de feijão vermelho), Mitsumame (salada de frutas enlatada com geléia de 

agar) e Tokoroten (macarrão com gel de agar). Esses são alguns exemplos das 

aplicações culinárias do ágar [56-57].  

 O gênero Gracilaria apresenta cerca de 15-20% de ágar em sua 

composição [58]. Por isso, as algas desse gênero são utilizadas como aditivo em 

inúmeros produtos alimentícios, como laticínios, produtos de panificação, carnes 

e peixes, bem como sopas, molhos e bebidas [10]. Além desses benefícios 

estruturais devido a presença de ágar, as algas do gênero Gracilaria apresentam 

propriedades bioativas, que podem melhorar significativamente o estado de 

saúde se consumida durante toda a vida como parte da dieta diária [59]. 

  Com base nessas propriedades inerentes às algas vermelhas, foram 

elaboradas diferentes preparações culinárias com a adição da alga G. birdiae, 

como mostra a Figura 1.  

 Produtos alimentícios à base de frango foram escolhidos em detrimento 

dos produtos a base de carne vermelha, porque estes últimos têm sofrido muitas 

investigações devido a associações relatadas entre o seu consumo e o risco de 

diferentes doenças, como por exemplo, doença cardíaca isquêmica, câncer, 

hipertensão e obesidade [60].  

 No presente estudo, os produtos alimentícios elaborados foram: patê de 

frango, torta de cebola com couve, almôndega de frango e coxinha de macaxeira 

(Figura 1). 

 Os produtos alimentícios escolhidos para serem elaborados, são 

comumente feitos com algum ingrediente que apresenta função de retenção dos 

demais ingredientes do produto a fim de mantê-los associados. Dessa forma, 

tais ingredientes foram excluídos, o que proporcionou a ausência de glúten e 

lactose das preparações culinárias elaboradas, e estes foram substituídos pela 

alga, uma vez que sua propriedade de espessamento e gelificação, devido à 

presença do ágar, permite uma textura satisfatória ao produto. 
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Figura 1: Produtos alimentícios elaborados com alga vermelha G. birdiae. 

Patê de frango                                  
 

Torta salgada com cebola e couve                                  

  
        Almôndega de frango            Coxinha de macaxeira 

 

 Na tabela 2 observa-se o valor nutricional e o percentual do valor diário 

(%VD) correspondente a 100 g de cada produto alimentício elaborado com e 

sem a adição da alga. Pode-se observar que as quilocalorias (Kcal) e as 

quantidades de carboidrato e fibra de todos os produtos alimentícios 

aumentaram com a adição da G.birdiae. Isso se deve ao fato das algas 

vermelhas conterem quantidades interessantes de fibra dietética e carboidratos 

[61]. 

 Na tabela 2 também foi observado que a quantidade de proteínas e 

lipídios não aumentou quando os produtos alimentícios foram adicionados de 

alga, fato que reforça que há um reduzido conteúdo desses macronutrientes em 

G. birdiae.  Contudo, vale salientar que apesar desta pequena quantidade de 

lipídeos, G. birdiae é rica em PUFAs e isso pode melhorar a qualidade do 

alimento preparado.  Como foi observado por López-López e colaboradores 

(2009) [62], que avaliaram o efeito de algas comestíveis (Himanthalia elongata; 

Undaria pinnatifida e Porphyra umbilicalis) no perfil de ácidos graxos em 

sistemas de emulsão de carne com baixo teor de sal, e observaram que o 

acréscimo de algas aumentou a quantidade de acidos graxos w-3. 
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Tabela 2: Informação nutricional e %VD de produtos alimentícios com e sem 

adição da alga marinha G. birdae. 

Informação nutricional (100g) e %VD* 

Produtos alimentícios 

com adição de G.birdiae 

Kcal (%VD) Ch (%VD) Pt (%VD) Lip (%VD) Fibra 

(%VD) 

Patê 150 (7) 8 g (3) 14 g (18) 7 g (13) 3,4 g (14) 

Torta salgada 86 (4) 5 g (2) 8 g(10) 4 g (7) 1,7 g (7) 

Almôndega 127 (6) 6 g (2) 13 g (17) 6 g (10) 2,3 g (9) 

Coxinha  143 (7) 11 g (3) 11 g (14) 7 g (12) 2,7 g (11) 

 

Produtos alimentícios 

sem adição de G.birdiae 

Kcal (%VD) Ch (%VD) Pt (%VD) Lip (%VD) Fibra (%VD) 

Patê 144 (7) 7 g (2) 14 g (18) 7 g (13) 2,6 g (10) 

Torta salgada 82 (4) 4 g (1) 8 g (10) 4 g (7) 1,0 g (4) 

Almôndega 121 (6) 5 g (2) 12 g (17) 6 g (10) 1,5 g (6) 

Coxinha 141 (7) 10 g (3) 10 g (14) 7 g (12) 2,3 g (9) 

Kcal- Quilocaloria, Ch- Carboidrato, Pt- Proteína, Lip- Lipídios. (*) Valores diários (VD) com base 

em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem variar dependendo de suas 

necessidades energéticas. O cálculo do %VD foi baseado no Manual de orientação às indústrias 

de Alimentos (BRASIL, 2005), com o valor correspondente a 100% para Ch-300g; Pt – 75g; Lip – 

55g; Fibra – 25mg. 

  

 Em outro estudo, a composição nutricional (perfil de ácidos graxos, 

colesterol, minerais e teor de aminoácidos) de salsichas adicionadas de algas 

marinhas comestíveis foi investigada por López-López e colaboradores (2009) 

[63]. Esses a autores observaram que, a adição de algas teve pouco impacto 

nos perfis de lipídios, no entanto teve um aumento significativo no teor de fibras, 

como no presente estudo.  

 Além de produtos cárneos elaborados com a adição de algas, outros 

produtos alimentares com algas foram avaliados, como no estudo realizado por 

Senthil e colaboradores, 2011 [64] em que foi utilizado o pó da alga vermelha 

comestível Eucheuma (Kappaphycus. alvarezzi) para preparação de tempero 

instantâneo e observaram que a incorporação de Eucheuma em pó para 

tempero, aumentou o teor de fibra, o mesmo foi visto em estudo realizado por 

Mamatha e colaboradores, 2007 [65] que avaliaram a utilização da 
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Enteromorpha em pó como ingrediente na preparação de Pakoda, um produto 

indiano comum feito de farinha de grão de bico.  

 Esses estudos corroboram com a presente pesquisa e reforçam que a 

adição de algas marinhas em preparações, aumenta o teor de fibra dietética dos 

produtos alimentícios, o que é de extrema importância na alimentação, tendo em 

vista que, o consumo adequado de fibras na dieta usual pode auxiliar na redução 

do risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas [33, 34-35]. 

 

3.3. Análise sensorial: teste de aceitação por escala hedônica 

 

No presente estudo foi realizada a análise sensorial em relação aos 

atributos referentes a cor, aroma, textura, sabor e aparência dos quatro produtos 

alimentícios elaborados.  

Na figura 2, pode-se observar que com relação aos atributos aparência e 

textura, todas as preparações culinárias apresentaram nota igual a 8, 

representado por “gostei muito” de acordo com a escala hedônica. Também foi 

visto que o sabor e aroma dos produtos avaliados obtiveram também a mesma 

pontuação (8), com exceção da almôndega de frango, que obteve pontuação (7), 

o que significa que quanto a esses dois atributos esse produto foi pontuado pela 

maioria dos avaliadores como “gostei moderadamente”. 

Na mesma figura, também se pode observar que com relação ao atributo 

cor, a torta de frango recebeu nota máxima (9) “gostei extremamente” pela 

maioria dos avaliadores, já a coxinha de frango e o patê receberam média (8) 

“gostei muito” e apenas a almôndega recebeu média (7) “gostei 

moderadamente”. 

Os produtos alimentícios obtiveram uma boa aceitação, com maior 

frequência de notas na região indicativa entre 7 e 9, deslocando a distribuição 

dos valores hedônicos para a direita. 

Em estudo realizado por Cofrades e colaboradores,2008 [66] foi 

observado que a adição da alga Himanthalia elongata em salsichas levou a 

redução da suculência e presença de um sabor de carne atípico, o que reduziu a 

aceitabilidade geral. O mesmo não aconteceu com a adição da alga Wakame 

(Undaria pinnatifida) em hambúrgueres. Nesse estudo, os julgadores detectaram 

um sabor "diferente" daquele comumente encontrado em hambúrgueres de 
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carne bovina, mas consideraram o sabor agradável e palatável. Nesse caso, a 

adição de Wakame, não afetou negativamente as propriedades sensoriais dos 

hambúrgueres.  

Diversos estudos também avaliaram o efeito da incorporação de algas na 

qualidade sensorial e propriedades texturais de produtos de frutos do mar. 

Recentemente, a qualidade sensorial de bolinhos de peixe enriquecidos com 

extratos de algas marinhas, foi estudada [67]. Estes autores verificaram que a 

adição de extratos aquosos e de etanol de algas marinhas não afetou a 

qualidade dos produtos. Além disso, nenhum sabor estranho foi observado em 

nenhuma das amostras. 

Em suma, esses estudos mostram que muitos produtos alimentícios 

elaborados com algas apresentam características sensoriais favoráveis, no 

entanto nem todos eles são bem aceitos. No presente estudo, a boa aceitação 

de produtos elaborados com a alga marinha G. birdiae a torna ainda mais 

atrativa, uma vez que além de apresentar compostos bioativos [4], que auxiliam 

na prevenção de doenças, esta é bem aceita quando adicionada à produtos 

alimentícios, com boa pontuação em todos os aspectos sensoriais (Figura 2), o 

que favorece sua utilização para o consumo humano. 

 

Figura 2. Análise sensorial das preparações culinárias quanto a cor, aroma, 

textura, sabor e aparência. 
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Outros estudos também avaliaram o efeito da adição de algas quanto às 

propriedades sensoriais de produtos alimentares não cárneos, como no estudo 

realizado por Senthil e colaboradores, 2011 [64] em que foi utilizado o pó da alga 

vermelha comestível Eucheuma (K. alvarezii) em diferentes concentrações 

(15%, 20% e 25%) para preparação de tempero. A análise sensorial desse 

estudo revelou que a adição de Eucheuma até 20% teve alto grau de 

aceitabilidade. Já em estudo realizado por Olmo, Picon e Nuñez, 2018 [68], com 

queijos adicionados de cinco espécies de algas comestíveis, foi observado que 

os parâmetros de cor e textura do queijo variaram significativamente de acordo 

com as espécies de algas marinhas. Os queijos suplementados com Himanthalia 

elongata, Laminaria ochroleuca e Undaria Pinnatifida receberam escores de 

qualidade quanto ao odor e sabor que não diferiram do queijo controle, pois 

apresentaram um reduzido odor e sabor de algas. 

Esses estudos mostram que houve melhoria ou manutenção das 

características sensoriais, com a adição de algas em produtos alimentícios.  No 

entanto, apesar de existirem vários estudos realizados com preparações 

culinárias adicionadas de algas marinhas, existem ainda algumas dificuldades e 

desafios na sua comercialização devido ao seu impacto sensorial em alimentos 

e há pouca consciência do consumidor sobre os benefícios das algas para a 

saúde [69].  

Além dos benefícios para saúde e das características sensoriais 

favoráveis quando adicionadas em alimentos, as algas marinhas também 

apresentam propriedades capazes de tornar os alimentos mais saudáveis, como 

foi visto por López-López, et al, 2009 [62]. Esses autores observaram que os 

teores de gordura saturada e sal de salsichas foram reduzidos em presença de 

algas comestíveis. O estudo demonstra que o gel da alga 

Amorphophallus konjac pode ser usado para substituir o toucinho de porco 

(reduzindo o teor de gordura em mais de 15%) sem mudanças perceptíveis na 

qualidade sensorial das salsichas.  

Dessa forma, é importante que pesquisas científicas venham estimular 

indústrias de alimentos para que aumente o número de novos produtos 

comercializados com adição de algas marinhas, a fim de melhorar as 

características nutricionais dos produtos. 
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No presente estudo também foi avaliado o poder de compra dos produtos 

alimentícios. Na Figura 3, observa-se que mais de 80% dos julgadores 

comprariam a coxinha de frango e mais de 70% deles comprariam a almôndega, 

a torta e o patê de frango, indicando boa aceitação por parte dos julgadores. 

 

Figura 3. Postura dos julgadores com relação à intenção de compra dos 

produtos alimentícios. 
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Os resultados do presente estudo revelam que houve excelente aceitação 

dos produtos alimentícios por parte dos julgadores, o que reforça a hipótese de 

que a incorporação de algas marinhas nos alimentos, além de melhorar a 

característica nutricional do produto, não alteram significativamente a qualidade 

textural e propriedades organolépticas. Dessa forma, as algas marinhas 

constituem uma ferramenta promissora para obtenção de novos produtos 

funcionais e nutracêuticos. No entanto, apesar da crescente incorporação de 

algas e extratos de algas em produtos alimentares, é importante se avaliar 

também a funcionalidade, biodisponibilidade, bioacessibilidade e toxicidade de 

algas marinhas a fim de viabilizar e ampliar a incorporação destas em produtos 

alimentícios. 
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5. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

O motivo para a realização da pós-graduação foi a busca pelo 

aprofundamento do conhecimento cientifico ligado à prática, um fator importante 

na formação de um pesquisador.  

Nosso trabalho teve como fundamento realizar algo inédito com a G.birdiae. 

Dados do nosso grupo de pesquisa mostraram que a alga G. birdiae apresenta 

atividade antioxidante in vitro e não encontramos na literatura nenhuma 

avaliação com a G. birdiae com os testes utilizados in vivo. Para tal avaliação, 

camundongos foram submetidos à administração da alga; da vitamina E, por 

apresentar propriedades antioxidantes conhecidas, e de um agente tóxico 

(CCl4), a fim de investigar o efeito protetor da alga com a utilização desta isolada 

e associada ao CCl4. Para isso, ao final do experimento em biotério, foi coletado 

o sangue e órgãos dos animais e avaliado também o ganho de peso. Com esse 

material foram realizadas análises antioxidantes e enzimáticas, bioquímicas, e 

histológicas que mostraram que a alga estudada apresenta atividade 

antioxidante in vivo, bem como efeito protetor contra agentes tóxicos. Um 

resultado muito interessante e não esperado, foi a redução do ganho de peso 

dos animais, o que nos fez avaliar se alga apresenta efeito anti-obesidade em 

células em condições de cultivo. 

 Posteriormente, estudos de toxicidade foram realizados devido a ausência 

de pesquisas sobre o tema, uma vez que, apesar desta alga ser bastante 

utilizada para o consumo humano, não se tinha dados na literatura que 

evidenciassem dosagens viáveis para sua utilização sem acarretar prejuízos ao 

organismo, sendo de suma importância a realização de testes de toxicidade a 

fim de contribuir para futuras aplicações dietoterápicas e farmacológicas.  

Os testes realizados conferiram um maior valor a alga estudada, uma vez 

que, identificada a ausência de toxicidade, vários profissionais de saúde podem 

auxiliar indivíduos em busca de saúde, com sua indicação para consumo. 

No entanto, mais pesquisas devem ser realizadas para que se determine o 

limite mais preciso e seguro das doses que possam ser administradas, devendo-

seavaliarvariadas dosagens e tempo de uso, a fim de validar de forma mais 

precisa e segura seu uso. Além disso, perfis completos de fitoquímicos 

presentes na alga e sua relação com a bioatividade precisam ser investigados. 
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Existem assim grandes oportunidades de pesquisa com a alga para expansão e 

inovação, a fim de validar os verdadeiros benefícios da G. birdiae para a saúde, 

pois há tendências para aplicação de seus compostos bioativos naturais na dieta 

de indivíduos de forma isolada ou associada, com intuito de proporcionar bem-

estar. Nesse sentido, foram elaborados produtos alimentícios inéditos acrescidos 

de algas marinhas a fim de avaliar seu valor nutricional e aceitação, bem como o 

poder de compra das preparações culinárias. Os resultados positivos reforçam a 

hipótese de que a incorporação de algas marinhas nos alimentos, além de 

melhorar a característica nutricional do produto, não alteram significativamente a 

qualidade organoléptica. Além disso, o resgate às culturas, saberes e hábitos 

alimentares populares pode auxiliar na promoção do conhecimento científico, 

contribuindo de forma exitosa e segura para a sustentabilidade dos recursos 

naturais. Dessa forma, essa alga marinha consiste de uma ferramenta 

promissora para obtenção de novos produtos funcionais. 

Enquanto nutricionista pretendo continuar me especializando e realizando 

pesquisas que possam contribuir para a expansão da utilização de compostos 

que possam beneficiar os indivíduos, seja com a finalidade de prevenção ou 

tratamento de doenças. 

Minha atuação no PPGCSA foi de grande valia por ter podido vivenciar vários 

pilares da pesquisa, pela padronização de metodologias, por publicar em revista 

de alto impacto, além de realizar outras produções técnico-científicas e poder 

relacionar a pesquisa ao aspecto multidisciplinar em contexto social. 
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Apêndice 1: Ficha resposta utilizada no teste de aceitação e intenção de compra. 
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Apêndice 2: Fichas Técnica de Preparação 

 

PREPARAÇÃO:Patê de frango  PORÇÕES: 50 porções 

 

INGREDIENTES 
PER CAPITA QUANT. 

TOTAL 
MEDIDA CASEIRA 

PL FC PB 

Frango 5,0g 1,51 7.5g 375g 1 ¼ de peito pq  

Cebola 1,5g 1,08 1,6g 80g 1 un md 

Limão 0,30g 2,53 0,75g 38g 1 ¼ un md 

Alho 0,35g 1,18 0,36g 18g 5 dentes md 

Colorau 0,10g - 0,10g 5,0g 1 ¼ C rasa 

Sal 0,08g - 0,08g 4,0g 1 ¼ c café rasa 

   Azeite   (0,18g) 0,20ml - 0,20ml 10ml 1 ¼ C ch 

Couve flor 0,66g 1,97 1,3g 65g 1 X niv 

Cenoura 3,4g 1,18 4,0g 200g 1 un md 

Sal de ervas:      

Sal 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

Alecrim 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa  

Manjericão 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

Orégano 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

Alga marinha em pó 0,24g - 0,24g 12g 1 C rasa 

Chia 0,10g - 0,10g 6,0g 5 c café rasa 

Linhaça dourada 0,10g - 0,10g 5,0g 5 c café ch 

Coentro 0,04g 1,35 0,06g 3,0g 5 c café rasa 

 

TÉCNICA DE PREPARAÇÃO: 

 

 Temperar o frango com cebola, limão, alho, colorau, sal e azeite, logo após 
cozinhar ao fogo 180° C. Não precisa adicionar água; 

 Deixar esfriar e desfiar e após processar com couve-flor e acrescentar cenoura 
ralada, sal de ervas, alga marinha em pó, chia, linhaça e coentro triturado; 

 Misturar tudo com uma colher e sirva. 
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PREPARAÇÃO:Torta de frango com couve e cebola PORÇÕES: 50 porções 

INGREDIENTES 
PER CAPITA QUANT. 

TOTAL 
MEDIDA CASEIRA 

PL FC PB 

Frango 18g 1,09 20g 1000g 5 peito pq 

Cebola 6,0g 1,08 6,5g 325g 2 ½ un md 

Limão 1,2g 2,53 3,0g 150g 5 un md 

Alho 1,3g 1,18 1,5g 75g 20 dentes md 

Colorau 0,38g - 0,38g 19g 5 C rasa 

Sal 0,30g - 0,30g 15g 5 c café rasa 

          Azeite     (0,72g) 0,80ml - 0,80ml 40ml 5 C ch 

Couve flor 2,5g 1,97 5,0g 250g ½ X ch 

Cebola 12g 1,08 13g 650g 5 un md 

Sal de ervas:      

- Sal 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

- Alecrim 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

- Manjericão 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

- Orégano 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

Alga marinha em pó 1,2g - 1,2g 30g 3 C ch 

Ovo 1,5g 3,74 5,6g 168g 3 un md 

 

TÉCNICA DE PREPARAÇÃO: 

 

 Preparar o frango com cebola, limão, alho, colorau, sal e azeite logo após cozinhar. Não 
precisa de água para cozinhar; 

 Triturar o frango com couve flor e a cebola num processador; 

 Acrescentaro sal de ervas a gosto; 

 Deixar bater por aproximadamente 5 minutos até homogeneizar. Não bater por muito 
tempo;  

 Retirar e misturar à mão a alga marinha em pó até ficar mais consistente; 

 Modelar a forma e acrescentar o recheio; 

 Cobrir com a massa; 

 Pincelar com a gema de ovo antes de ir ao forno. 

 Colocar no forno ou na airfryer por aproximadamente 20 minutos a 180 ºC. 
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PREPARAÇÃO:Coxinha de macaxeira e frango   PORÇÕES: 50 porções 

INGREDIENTES 
PER CAPITA QUANT. 

TOTAL 
MEDIDA CASEIRA 

PL FC PB 

Frango 32g 1,09 35g 1750g 5 peitos pq 

Limão 1,2g 2,53 3,0g 150g 5 un md 

Alho 1,3g 1,18 1,5g 75g 20 dentes md 

Colorau 0,38g - 0,38g 19g 5 C rasa 

Sal de ervas:      

- Sal 0,03g - 0,03g 1,6g 1 c chá rasa 

- Alecrim desidratado 0,03g - 0,03g 1,6g 1 c chá rasa 

- Manjericão 

desidratado 

0,03g - 0,03g 1,6g 1 c chá rasa 

- Orégano desidratado 0,03g - 0,03g 1,6g 1 c chá rasa 

Cebola 6,0g 1,08 6,5g 325g 2 ½ un md 

           Azeite (0,72g) 0,80ml - 0,80ml 40 ml 5 C rasa 

Massa:      

Macaxeira 15g 1,31 20g 1000 g 10 pd gr 

Sal 0,80g - 0,80g 40g 2 ½ C rasa 

Água 80ml - 80ml 4000ml 16 X ch 

Alga marinha em pó 1,2g - 1,2g 60g 7 ½ C ch 

Ovo 5,1g 1,13 5,8g 290g 5 un md 

Orégano 0,20g - 0,20g 10g 5 c chá rasa 

Chimichurri 0,05g - 0,05g 2,5g 5 c café rasa 

Pimenta do reino 0,06g - 0,06g 3,0g 2 ½ c café rasa 

Sal 0,30g - 0,30g 15g 5 c café rasa 

Empanar:      

Ovo 5,0g 1,13 5,6g 280g 5 un md 

Linhaça dourada 6,0g - 6,0g 300g 3 X ch 

TÉCNICA DE PREPARAÇÃO: 

 Temperar o frango com o suco do limão, alho, colorau, cebola e sal de ervas; 

 Refogar o frango na cebola e azeite até deixar secar a água. Não é necessário 

adicionar água. 

 Colocar em um processador metade da quantidade total de peito de frango, 

macaxeira e os demais ingredientes; 

 Processar até ficar com consistência homogênea; 

 Levar à geladeira por 15 min para adquirir consistente mais espessa; 

 Fazer as coxinhas, adicionando o recheio triturado. Pincelar com ovo e empanar 

com linhaça dourada. Levar ao forno pré-aquecido e colocar as almôndega em 200 

°C por 20 min ou até dourar. 
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PREPARAÇÃO:Almôndega de frango   PORÇÕES: 50 porções 

INGREDIENTES 
PER CAPITA QUANT. 

TOTAL 
MEDIDA CASEIRA 

PL FC PB 

Frango 23g 1,09 25g 1500g  5 peitos pq 

Limão 1,2g 2,53 3,0g 150g 4 un md 

Alho 1,3g 1,18 1,5g 75g 20 dentes md 

Cenoura 3,4g 1,18 4,0g 200g 1 um md 

Chimichurri 0,05g - 0,05g 2,5g 5 c café rasa 

Cebola 6,0g 1,08 6,5g 325g 2 ½ un md 

Coentro 0,37g 1,35 0,50g 25g 2 ½ C rasa 

Pimenta do reino 0,10g - 0,10g 5,0g 2 ½ c café rasa 

Sal de ervas: 

 

     

- Sal 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

- Alecrim desidratado 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

- Manjericão 

desidratado 

0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

- Orégano desidratado 0,03g - 0,03g 1,3g 1 c café rasa 

          Azeite    (0,72g) 0,80ml - 0,80ml 40ml 5 C md rasa 

Alga marinha em pó 1,2g - 1,2g 60g 7 ½ C rasa 

Molho:      

Tomate 17g 1,33 23g 1150g  10 un md 

Água 12ml - 12ml 610ml 2 ½ X 

Cominho 0,10g - 0,10g 3,0g 3 c café rasa 

Sal 0,10g - 0,10g 5,0g 5 c café rasa 

Manjericão 0,10g - 0,10g 5g 2 c chá rasa 

TÉCNICA DE PREPARAÇÃO: 

 Processar o frango cru no liquidificador (pulsar).  

 Adicionar todos os ingredientes, com exceção da alga. Reservar para apurar o 

tempero;  

 Adicionar a alga marinha ao frango e fazer as bolinhas. Levar ao forno por 15 min a 

200°C 

Molho 

 Colocar os tomates picados juntamente com a água em fogo médio por 10 min. 

Passar em uma peneira.  

 Adicionar ao molho os demais ingredientes e levar novamente ao fogo até ficar mais 

consistente.  

 Adicionar as almôndegas ao molho. 
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Anexo 1: Parecer consubstanciado do CEP 
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Anexo 2: Parecer CEUA 

 


