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RESUMO 

 

As macroalgas do gênero Gracilaria ssp. se destacam por apresentar em sua composição 

polissacarídeos sulfatados (carragenana e ágar), onde a Gracilaria birdiae, se destaca por ser 

maior fonte mundial de ágar (SIMÕES, 2009; ARAÚJO et al., 2008). Além de fazerem parte 

da cadeia alimentar dos organismos aquáticos, também são utilizadas na alimentação humana, 

e nos últimos anos pesquisas estão sendo voltadas a alimentação animal. O foco à alimentação 

animal se explica pela composição nutricional, que apresenta riqueza em proteínas, minerais, 

vitaminas, polissacarídeos e baixas concentrações de lipídeos (SIMÕES, 2009). Por seu cultivo 

ser viável economicamente e a alimentação ser um dos elementos que mais onera custos na 

produção avícola (BOSA et al., 2012), pretendeu-se com o estudo avaliar potencial nutricional 

da Gracilaria birdiae do litoral potiguar e digestibilidade dos seus nutrientes na ração de aves. 

Para análises bromatológicas e ensaio de digestibilidade, foi adquirido material in natura, 

posteriormente, desidratado e triturado à 2mm. No ensaio de digestibilidade, foram utilizadas 

20 aves poedeiras semipesadas da linhagem Bankiva, onde foram submetidas a dois tratamentos 

com dez repetições cada. O primeiro tratamento com ração controle (RCO), e o segundo com 

inclusão de 20% da Gracilaria birdiae na ração (RGB). As análises bromatológicas mostraram 

possuir elevadas concentrações de matéria mineral e FDN (fibras solúveis), baixos teores de 

lipídeos, proteínas, FDA (fibras insolúveis) e pectina. Para digestibilidade dos nutrientes, a 

RGB mostrou superioridade na matéria mineral e fibras solúveis, enquanto para consumo e 

FDA não apresentaram diferenças significativas, no entanto, matéria seca, proteína e extrato 

etéreo, foram superiores à RCO.  

 

Palavras-chave: nutrientes, macroalga, polissacarídeo, alimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The macroalgae of the genus Gracilaria ssp. They are characterized by the presence of 

sulphated polysaccharides (carrageenans and agar), where Gracilaria birdiae stands out as being 

the world's largest source of agar (SIMÕES, 2009; ARAÚJO et al., 2008). In addition to being 

part of the food chain of aquatic organisms, they are also sent for animal feed. The focus on 

animal nutrition is explained by the nutritional composition, which presents richness in 

proteins, minerals, vitamins, polysaccharides and low lipid concentrations (SIMÕES, 2009). 

The objective of this study was to evaluate the nutritional potential of Gracilaria birdiae in the 

Potiguar littoral and its nutrient digestibility, because its cultivation is economically (BOSA et. 

al.) feasible and feeding is one of the most costly factors in poultry production in the ration of 

birds. For bromatological analysis and digestibility assay, in natura material was obtained, later 

dehydrated and ground to 2mm. In the digestibility assay, 20 semi - heavy laying hens of the 

Bankiva strain were used, where they were submitted to two treatments with ten replicates each. 

The first treatment with control ration (RCO), and the second with inclusion of 20% of 

Gracilaria birdiae in the diet (RGB). The bromatological analyzes showed high concentrations 

of mineral matter and NDF (soluble fibers), low levels of lipids, proteins, FDA (insoluble 

fibers) and pectin. For digestibility of nutrients, RGB showed superiority in mineral matter and 

soluble fibers, while for consumption and FDA did not present significant differences, however, 

dry matter, protein and ethereal extract, were superior for RCO. 

 

Keywords: nutrients, macroalgae, polysaccharide, feed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As macroalgas são organismos marinhos, costumeiramente presentes em recifes, fazem 

parte da cadeia alimentar de outros seres vivos, também apresentam-se como bioconstrutoras 

de recifes e servem de refúgio e reprodução para vários outros organismos (ARAÚJO, 2005). 

Classificadas como seres fotossintetizantes, apresentando diferentes colorações, utilizada para 

definir sua classe e filo (RODRIGUES, 2015). Em trabalho com Gracilaria ssp. foi visto que a 

macroalga em estado vegetativo mediu 20 mg de CO2/g de peso seco/1h, apresentando de duas 

a três vezes mais capacidade fotossintética do que em plantas reprodutivas (SKRIPTSOVA, 

2001). 

As algas marinhas são bentônicas (associados ao substrato) e pertencem a diferentes 

Reinos, formando um grupo polifilético. Pertencem aos Reinos Monera, Plantae e Chromista 

(RODRIGUES, 2015; FERREIRA 2015), e atualmente, está em três grandes grupos principais, 

onde são diferenciadas pela sua coloração: algas marrons avermelhadas (Rhodophyta); algas 

verdes (Chlorophyta); algas pardas (Ochrophyta) (MUNIZ et al., 2013). Dentre os grupos, as 

algas marrons apresentam grande importância econômica, social e ecológica. Estão inseridas 

no filo das Rhodophytas os gêneros, Digenia, Gracilaria, Gelidiella, Gelidium, Hypnea e 

Pterocladiela (SIMÕES, 2009). A Gracilaria pertencente a família das Gracilariaceae é o 

gênero mais diversificado, com mais de 100 espécies reconhecidas, possui alto valor econômico 

em todo o mundo, se distribuem na maior parte dos mares tropicais e temperados do mundo 

(COSTA, 2013; ARAÚJO, 2005). 

A Gracilaria spp. contém pigmentos fotossintéticos, como as ficobilinas, que agem na 

captação de luminosidade para a clorofila, os carotenóides, são pigmentos amarelados, 

alaranjados ou vermelhos, que protegem a clorofila dos danos causados pelo excesso de luz, e 

clorofila a, com isso são produtoras primárias de oxigênio e outros compostos orgânicos 

utilizando a luz solar, além de agir na manutenção do pH do ambiente marinho a que pertencem 

(MUNIZ et al., 2013; RODRIGUES, 2015).  

A importância econômica e social sobre o cultivo da macroalga se intercalam, pois é uma 

prática que gera emprego e renda e, ao mesmo tempo, engajamento social. Estudos realizados 

pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) sobre o cultivo da 

macroalga do gênero Gracilaria em três estados brasileiros (Ceará, Rio Grande do Norte e 

Paraíba) nos anos de 2001 a 2013, demonstrou viabilidade econômica para a atividade 

(BEZERRA, 2008). Farias et al., (2009), a partir de estudos, mostraram que a atividade de 

cultivo da Gracilaria ssp. no litoral do Rio Grande do Norte é bastante promissora. 

http://www.fao.org/portugal/pt/
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Além de fazerem parte da cadeia alimentar dos organismos aquáticos, as macroalgas se 

destacam por serem utilizadas na alimentação humana. Países como China, Japão e Coréia eram 

os maiores consumidores e produtores de macroalgas (BEZERRA, 2008). Em comunidades 

costeiras eram utilizadas como medicamentos caseiros para diversas doenças. Nos dias de hoje 

pode ser observado seu cultivo e exploração em países de vários continentes, como Estados 

Unidos, Austrália, Reino Unido, dentro outros (RODRIGUES, 2015). As propriedades que o 

ágar possui, de formação de géis, são exploradas pela indústria farmacêutica, cosmética e 

alimentícia (SAHU, 2013).  

Na China, Japão e Coréia, as algas mais comuns são as pardas, como “kombu” 

(Laminaria) e “wakame” (Undaria). Algumas espécies produzem elementos que conferem ao 

alimento processado estabilização e texturização, essas substâncias são os polissacarídeos 

sulfatados, que são produzidos por algas vermelhas (ágar e carragenana) e a algas pardas 

(alganitos) (MUNIZ et. al., 2013). As algas do gênero Gracilaria sp são hoje as mais exploradas 

para extração de ágar no mundo (OLIVEIRA et al., 2000; ARAÚJO, 2005). Dentre a 

diversidade de macroalgas, a Gracilaria birdiae se destaca por ser a maior fonte de ágar 

mundial (SIMÕES, 2009), sendo amplamente encontrada na costa brasileira, especialmente da 

costa do Rio Grande do Norte ao Espírito Santo (ARAÚJO, 2005). Novas pesquisas estão sendo 

desenvolvidas, para utilização das algas do gênero Gracilaria na alimentação de animais e 

produção de biogás, como também melhor conhecimento da taxonomia, biologia e cultivo 

(ARAÚJO, 2005).  

As pesquisas voltadas à Gracilaria ssp. para alimentação animal, se explicam pela sua 

composição nutricional. Onde as pesquisas já realizadas mostram riqueza em proteínas, 

minerais, vitaminas, polissacarídeos e baixas concentrações de lipídeos (SIMÕES, 2009).  

Por seu cultivo ser viável economicamente e a alimentação ser um dos fatores que mais 

onera custo na produção da avicultura, Bosa et al., (2012), fala que a introdução de alimentos 

alternativos que substituem parte dos alimentos convencionais, como milho e farelo de soja, é 

parte crucial na redução desses custos. Dessa forma, é importante que se utilizem matérias 

primas regionais principalmente quando há oscilações no preço dos insumos. Mas a utilização 

de alimentos alternativos pode vir a comprometer os índices zootécnicos, muitas vezes por não 

conhecer todos os compostos químicos presentes neles e a existência de fatores antinutricionais 

(ARAÚJO et al., 2007).  

Sendo assim, com esse estudo pretendeu-se avaliar o potencial nutricional da Gracilaria 

birdiae do litoral potiguar, mediante determinação e verificação da composição físico-química 

e analisar a digestibilidade dos seus nutrientes em ração para aves. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Cultivo e processamento da Gracilaria birdiae 

 

O Brasil apresenta grande área costeira, sendo possível produzir em larga escala algas de 

interesse econômico, como a Gracilaria birdiae. Podem ser largamente produzidas desde a 

costa da Bahia até o Ceará (MONTEIRO et al., 2010).  

Para dar início ao cultivo, é necessário fazer um estudo averiguando todos os pontos 

importantes para o sucesso do negócio, como formas de cultivos e colheitas, melhor região para 

desenvolvimento, conhecer estrutura da macroalga, adaptações e interações com o meio que 

vive (REIS et al., 2005).  

As macroalgas podem ser cultivadas em vários locais, avulso em tanques, mar, viveiros, 

e vegetativamente em cordas (SANTOS et al., 2006; FAO, 2003; OLIVEIRA et al., 2000). Pode 

ser inoculado esporos da macroalga nas cordas (OLIVEIRA et al., 2000), como também 

pedaços de algas podem ser colocados em determinados locais avulsos, onde possam 

desenvolver e, posteriormente, serem colhidas, mas retirando sempre parte do material e 

deixando pequena porção para que possam crescer novamente (FAO, 2003). Na forma 

vegetativa, elas podem ser cultivadas com apoio de cordas, onde irão ser amarrados pedaços de 

peças de algas às cordas. As algas ficam amarradas em Multi Long-Line (MLL), sendo presas 

a dois cabos mestres fixos nas extremidades em estacas presas ao fundo, presas as cordas estão 

canos de PVC para dar flutuação as cordas (Figuras 1 e 2) (Manuais da Maricultura – BMLP, 

2003).  

Nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, são cultivadas em módulos flutuantes tipo 

long-line (ARAÚJO, 2005; ARAÚJO et al., 2011).    

 
 Figura 1: Algas desenvolvidas presas ao long-line                         Figura 2: Esquema de equipamento de cultivo de macroalgas 

 Fonte: http://www.sitearacruz.com.br                  Fonte: Manuais da Maricultura – BMLP 

 

Após construção do equipamento, ocorre a fase de colocação das algas nas cordas. 

Coloca-se as matrizes (plantas adultas) livres de epífitas, em forma de nó cego, cada matriz dará 
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origem a várias mudas. Após instalação das mudas, ocorre a colheita. Nessa fase, corta-se as 

mudas à 5 cm das cordas e armazena-as em caixas. A colheita deve ser feita em média a cada 

dois meses (Manuais da Maricultura – BMLP, 2003). 

Os bancos de Gracilaria podem ser observados em zonas eulitorais (abaixo da zona 

litoral), instaladas em sedimentos arenosos. São organismos bastante adaptáveis a variações de 

água, como a salobra e salgada, aumento de concentração de fertilizantes artificiais e 

temperaturas elevadas, mas necessitam que pelo menos três meses do ano a água apresente de 

20°C ou mais para perfeito desenvolvimento. Os chilenos são os pioneiros em produção de 

Gracilaria, utilizando a G. chilensis, de onde são extraídos ágar de melhor qualidade (FAO, 

2003). 

Para condições viáveis de cultivo da macroalga tem que ser levado em consideração, 

segundo SEAP (2003), citado por Farias et al., (2009); Araújo (2011): turbidez e qualidade da 

água, correntes marinhas, profundidade e tipo de sedimento de fundo do mar. É necessário que 

haja corrente marinha, pois ela quem promove aproximação de nutrientes, e com o 

deslocamento das algas devido ao movimento, recebem mais luz solar, sendo recomendado que 

a corrente esteja a um fluxo entre 0,1 m/s e 0,5 m/s, onde o crescimento é regulado pela 

quantidade de luz, disponibilidade de nutrientes e temperatura (ARAÚJO, 2011). De acordo 

com Farias et al., (2009), o local ideal para cultivo são aqueles com profundidade variando entre 

1,5 a 3,0 metros, com sedimentos finos e muito finos e fluxo de correnteza de 0,2 a 0,35 m/s.  

Após processo de colheita, os produtores darão início a técnica de desidratação e limpeza 

do produto. O método mais usual de desidratação é o feito pelos pequenos produtores, se dá 

primeiramente com a limpeza do material. A limpeza ocorre com a retirada de areia, ou qualquer 

resíduo que estejam presos a elas. Logo após lavagem do material, são dispostas em secadores 

à luz do sol. Esses secadores podem ser feitos de cimento seco ou coberto por lona plástica, ou 

madeira, sempre tentando evitar contato do material com a umidade (Manuais da Maricultura 

– BMLP, 2003).  

A tempo de secagem irá depender, do tamanho do secador, quantidade de algas e processo 

de viragem do material. É importante que ao final do processo, as algas apresentem no máximo 

30% de umidade, a ponto de ficarem macias, mas seca o suficiente para não estragarem com 

bolores ou contaminação por outros organismos (Manuais da Maricultura – BMLP, 2003).  

O produto final em sua maioria, após secagem é destinado a indústria para extração de 

ágar. Relata-se que a Gracilaria birdiae cultivada a campo no litoral do Rio Grande do Norte, 

em um período de 6 meses, pode chegar a produzir de 900 a 3537g/m² (MACIEL et al., 2007), 
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por outro lado Araújo et al., (2011), aos 56 dias de cultivo observou biomassa de 

aproximadamente 688,00 g.  

A extração de ágar é realizada através da metodologia geral, que consiste na fervura da 

Gracilaria seca, e após procedimento, o extrato é separado, congelado e descongelado, e então 

extrai-se o ágar. A temperatura influencia significativamente no tempo de extração e na 

qualidade do produto. A Gracilaria, segundo Kumar et al., (2009), produzem ácidos com baixa 

qualidade, devido sua alta quantidade de sulfato mas, a qualidade do gel pode ser melhorada 

com adição de álcali, que ocorrerá a dessulfatação, onde irá converter L-galactose-6-sulfato em 

3,6-anidro-L-galactose (KUMAR et al., 2009), responsável pelo aprimoramento da capacidade 

de formação do gel. 

Na indústria farmacêutica, o ágar pode ser utilizado como meio de cultura, devido a 

algumas características, como permanecerem em estado sólido até aproximadamente 40°C e se 

manterem estáveis à 120°C (temperaturas de esterilização), não serem tóxicos, poucas bactérias 

são capazes de digerir o produto, e quando em estado sólido não permite trocas gasosas com 

ambiente (FERREIRA, 2015).  

 

2.2 Composição nutricional da Gracilaria birdiae  

 

As algas marinhas são produtos ricos em polissacarídeos sulfatados (ágar, carragenana). 

Essas substâncias conferem as algas importantes aliados a saúde, como anticoagulante, 

antitrombótica, antiviral, antitumoral, antiploriferante e anti-inflamatória (ARAÚJO et al., 

2008). Segundo Ferreira (2015), a gelatina confeccionada a partir algas marinhas possuem 

compostos que não são digestíveis e que apresentam propriedades laxativas, como também 

solidificam mais rápido do que as gelatinas de origem animal. Por esse motivo é bastante 

utilizada na indústria alimentícia.  

Além dos benefícios acima elencados, as algas possuem quantidades significantes de 

nutrientes que após ingeridos, poderão ser aproveitados pelo organismo, tanto animal como 

humano (CASTRO, 2014). Em trabalho realizado com Gracilaria birdiae foi encontrado teores 

relevantes de proteína (todos os aminoácidos essenciais), reduzido valor calórico (0,11 % de 

estrato etéreo), elevado teor de vitaminas (vit. A, E e Complexo B), minerais (ferro e cálcio) e 

fibras (SAÁ, 2002; CALADO, 2014; SIMÕES, 2009; PIRES et al., 2012a; RODRIGUES, 

2015).  

Ao utilizar G. birdiae para medir a ação fotossintetizante, Ursi et al., (2003), encontrou 

presença de alguns pigmentos principais, como a clorofila a, dois carotenóides (antheraxantina 
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b, b-caroteno), licopeno, b-criptoxantina, violaxantina e a zeaxantina. A importância da 

descoberta desses pigmentos aumenta o interesse das algas na alimentação humana e animal.  

O ágar é um biopolímero catiônico, composto por D e L-galactose e constituinte da matriz 

celular das algas. Em sua estrutura (figura 3), se encontra agaropectina e agarose (CASTRO, 

2014). A agaropectina se caracteriza por não ser digerida em enzimas do trato gastrointestinal 

e inibição da absorção dos nutrientes (TORRES, 2017; CREDIDIO, 2008). É a fração não-

gelificante, possui baixa resistência ao gel, é um polissacarídeo sulfatado (3% a 10% de sulfato), 

possuindo quantidades variadas de éster sulfato, ácido D-glucurônico e pequenas quantidades 

de ácido pirúvico, sendo as quantidades dos compostos variáveis dependendo do gênero da 

macroalga. A agarose é o composto neutro e garante a gelificação, é livre se sulfatos, consiste 

em cadeias repetidas de unidades alternadas β-1,3 D-galactose e α-1,4 3,6-anidro-L-galactose. 

(CASTRO, 2014; AGARGEL, 2003; MARINHO-SORIANO et al., 2003).  

 

 
Figura 3: Estrutura química do ágar. Fonte: AgarGel 

 

O alganito é formado por ácido algínico, onde caracteriza-se em um polímero linear de 

D-manurômico e ácido L-gulurônico. O ácido algínico é encontrado impregnado na parede 

celular e nos espaços existentes entre as células, conferindo-lhes rigidez, sua principal função 

nas algas é evitar sua rápida dessecação, ocorrendo em maior frequência nas algas pardas 

(CASTRO, 2014; ALISTE, 2006).  

A outra fração do ágar é a carragenana. As carragenanas têm diferentes comportamentos 

quando exposto a ambientes diversos. Uma das características é a solubilidade. De acordo com 

Pereira (1997), a solubilidade das carragenanas ocorre em diferentes intensidades de acordo 

com cada tipo, onde sua diferença está em detalhes nas suas estruturas e quantidades de grupos 

sulfatados (ALISTE, 2006). Existem três tipos: lambda, kappa e iota carragenana. Esses 

compostos são solúveis em água, mas insolúveis a grande parte dos solventes orgânicos.  A λ 

carragenana é facilmente solúvel, pois apresenta em suas estruturas padrões hidrofílicos, a κ 

carragenana por conter 3,6 anidro-D-galactopiranose e alguns grupos sulfatos (caráter menos 

hidrofílico), apresentasse menos solúvel. No entanto, a ι carragenana é o intermédio entre as 
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duas, referente a posição do 3,6 anidro-D-galactopiranose e grupo 2-sulfato (PEREIRA, 1997). 

Os grupos sulfatados e os anéis de 3,6 anidro-D-galactopiranose são essências em suas 

propriedades reológicas (deformação da matéria - viscosidade), quanto maior quantidade de 

grupos sulfatados, mais solúvel será a carragenana (ALISTE, 2006). A solubilização das 

carragenanas é afetada também pela presença de sais, principalmente, o cloreto de potássio e 

cloreto de sódio. A presença dele ocasiona competição das carragenanas com a água presente 

(PEREIRA, 1997).  

Por conferirem aos alimentos propriedades gelificantes e espessantes, os polissacarídeos 

extraídos das macroalgas vermelhas e pardas são alvos de pesquisas para extração de goma na 

utilização na indústria alimentícia. As gomas são produtos que contém alto teor de fibras 

dietéticas e baixos teores calóricos, característica encontrada nas carragenanas, alganitos e 

agaranas (ALISTE, 2006).  

 

2.3 Utilização de macroalgas na nutrição animal 

 

Na nutrição animal o uso das macroalgas ainda é pouco explorado, principalmente na 

avicultura. São produtos que contêm consideráveis níveis de minerais, com isso demonstrando 

alto potencial como fonte de minerais às dietas animais, onde, um dos elementos mais 

abundantes é o cálcio (MACARTAIN et al., 2007). A ingestão de 8g de Ulva lactuca fornece 

aproximadamente 260 mg de cálcio (MACARTAIN et al., 2007). A macroalga Lithothamnium 

calcareum é utilizada na dieta de aves, como fonte de calcário, Souza (2012) citado por 

Vasconcelos (2014), concluiu que a introdução de 1% de Lithothamnium calcareum 

melhoraram a qualidade da casca do ovo, aumentando sua espessura. Mas, para característica 

de composição de carcaça não foi apresentado efeito quando administrado farinha de 

Lithothamnium calcareum, segundo Zanini et al., (2002). 

De acordo com Angell et al., (2016), as macroalgas são propostas como fontes de 

proteínas para dietas de animais de produção, onde apresentam média de 45,7 % de aminoácidos 

totais, quando comparados a farinha de peixe e farelo de soja, com 43,4 % e 46,0 % 

respectivamente de aminoácidos totais.  

Em contrapartida, alguns pesquisadores relatam que a introdução de macroalgas na 

alimentação de galinhas e patos obteve efeito negativo quanto ao seu crescimento (EL-DEEKX 

& BRIKAA, 2009).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A macroalga Gracilaria birdiae foi coletada no município de Rio do Fogo-RN, localizado 

no litoral nordestino potiguar, coordenadas 05°16'22" Sul 35°22'58" Oeste, em fevereiro de 

2017. Para análises bromatológicas e elaboração da ração, foi coletado material in natura à 

beira mar. As análises bromatológicas e ensaio de digestibilidade ocorreram na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido, Laboratório de Nutrição Animal e Setor de Avicultura, 

respectivamente. 

 

3.1  Preparo do material in natura 

 

As macroalgas foram coletadas e armazenadas em caixas isotérmicas contendo água do 

mar (35 gramas de sais/kg de água – Instituto Oceanógrafo da USP), afim de conservar o 

material até a chegada ao laboratório. Após chegar ao laboratório o material foi lavado em água 

corrente (turbidez 0,56; pH7,75; ausência de coliformes totais 100%; cloro livre 1,33) para 

retirada de impurezas que vinham presas a elas, como areia, e retirada do excesso de sal de água 

marinha. Logo, foram armazenadas em sacos plásticos e congeladas em freezer à -10°C para 

posterior analise bromatológica. 

   

3.2  Preparo do material previamente desidratado 

 

 O material foi descongelado à temperatura ambiente, fracionado em recipientes de 

alumínio e levado à estufa de circulação forçada de ar à 65°C por 72h para retirada da umidade 

restante, em seguida foi pesado, em balança de precisão, e então triturado em moinho de facas 

Tipo Willey à 2mm, apresentando aspecto de farelo fino. Após moído, foi armazenado em potes 

devidamente identificados para posterior introdução na ração das aves. 

 

3.3 Análise bromatológica  

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da UFERSA, conforme 

metodologia a descrita por Silva e Queiroz (2005), a saber: matéria seca (MS), matéria 

mineral (MM), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra 

em detergente ácido (FDA), lignina em detergente ácido (LDA) e Pectina.  

    

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Rio_do_Fogo&params=05_16_22_S_35_22_58_W_type:city_region:BR_scale:75000
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3.3.1 Matéria seca (MS) 

 

Que tem como princípio a desidratação da amostra analisada, retirando toda umidade 

remanescente.  

 

3.3.2 Matéria mineral (MM) ou cinzas 

 

Diz respeito a parte mineral da amostra, a partir da combustão da matéria orgânica.  

 

3.3.3 Extrato etéreo (EE) 

 

Realizada para identificar fração lipídica da amostra, aquela insolúvel em água, mas 

solúvel em solventes orgânicos (éter). 

 

3.3.4 Proteína bruta (PB) 

 

A análise de proteína bruta é realizada para quantificar teores de nitrogênio no produto.  

 

3.3.5 Fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e Lignina em 

ácido sulfúrico à 72% (LDA) 

 

O método utilizado para extração de fibras insolúveis e lignina, é baseado na retirada de 

tudo que é solúvel, como proteínas, minerais e carboidratos solúveis (VELÁSQUEZ, 2012). 

Ainda segundo Velásquez, (2012), FDN é a fração celulose, hemicelulose, lignina, proteína e 

cinzas, da parede celular, e FDA, é somente a fração celulose, lignina e cinzas insolúveis em 

detergente ácido.  

 

3.3.6 Pectina 

 A quantificação de pectina foi determinada pelo método gravimétrico por precipitação 

com pectato de cálcio descrito por Ranganna (1979), onde há extração à quente e precipitação 

em álcool dos compostos. 
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3.4  Ensaio de digestibilidade  

 

O experimento a campo foi conduzido no Setor de Avicultura da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido, no município de Mossoró-RN. Foram utilizadas 20 aves poedeiras 

semipesadas da linhagem Bankiva, uniformizadas quanto ao peso corpóreo, com 

aproximadamente 2 anos e meio. Sendo todas alojadas em gaiolas metálicas especiais para 

ensaio de digestibilidade (contendo uma ave por gaiola), com dimensões 40 x 40 x 22 cm, 

compostas por comedouros em chapa galvanizada e bebedouro semiautomático tipo nipple.  

O experimento foi distribuído em delineamento inteiramente casualizado, composto por 

dois tratamentos com dez repetições cada. A ração controle (RCO) foi formulada para atender 

as exigências nutricionais adaptando-se às recomendações Rostagno et al., (2011), e a ração 

experimental contendo a macroalga foi elaborado para conter a inclusão de 20% de Gracilaria 

birdiae (RGB).  

As aves foram submetidas a três dias de adaptação com a dieta experimental e mais quatro 

dias de coleta total de excretas, totalizando sete dias de experimento. Durante o período 

experimental, as rações foram ofertadas duas vezes ao dia, logo no início da manhã e o restante 

ao final da tarde, com fornecimento de água à vontade.  

 

Tabela 1. Composição nutricional e ingredientes das rações experimentais. 

INGREDIENTES (KG) RCO RGB 

Alga (Gracilaria birdae)  0,00 20,00 

Milho moído  71,50 57,20 

Farelo de Soja  18,50 14,80 

Fosfato bicálcico  1,16 0,93 

Calcário calcítico  1,12 0,90 

Sal comum  0,33 0,27 

Mistura vitamínica 0,25 0,20 

Mistura mineral  0,25 0,20 

Inerte (q.s.p.) 6,89 5,51 

NUTRIENTES % RCO RGB 

Matéria Seca (MS)  83,42 85,88 

Matéria Mineral (MM)  4,83 8,46 

Proteína Bruta (PB)  14,00 12,24 

Estrato Etéreo (EE)  2,89 2,39 

Fibra em Detergente Neutro (FDN)  10,97 11,90 

Fibra em Detergente Ácido (FDA)  4,04 4,56 

Hemicelulose (FDN-FDA) 6,93 7,34 
RCO = ração controle; RGB = ração com Gracilaria birdiae; Mistura vitamínica1 (kg do produto)=: vit.A:10.000.000UI.; 

vit.D3: 2.000.000UI.; vit.E: 30.000UI.; vit.B1: 2,0g; vit.B2: 6,0g; vit.B6: 4,0g; vit.B12:0,015g; ác. pantotênico: 12,0g; biotina: 
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0,1g; vit.K3: 3,0g; ác. fólico: 1,0g; ác. nicotínico: 50,0g; Se:250,0mg; Mistura mineral (kg do produto)= Fe: 80g; Cu: 10g; Co: 
2g; Mn: 80g; Zn: 50g; I: 1g. 

 

O método utilizado para coleta de excretas, foi descrito por SIBBALD & SLINGER 

(1963), onde baseia-se na coleta total de excretas, afim de mensurar total de alimento 

consumido, com a quantidade de excreta produzida. A coleta total de excretas e peso de sobras 

da ração, foram realizadas duas vezes ao dia, nos mesmos horários do fornecimento da ração 

aos animais. As bandejas utilizadas para coleta das excretas foram adaptadas as gaiolas, 

confeccionadas com papelão e revestida com lona plástica. Cada gaiola contendo uma bandeja. 

As excretas coletadas foram pesadas e armazenadas em recipientes metálicos, vedadas e 

devidamente identificadas, logo após congeladas à -10°C. Em todo período experimental, foram 

aferidos parâmetros ambientais, como temperatura e umidade relativa do ar. Ao término do 

experimento, as excretas foram submetidas às analises descritas por Silva & Queiroz (2005), 

sendo elas, matéria seca (MS), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), 

fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e pectina.  

A partir dos valores encontrados nas análises laboratoriais, foi possível realizar cálculos 

convencionais para determinação de digestibilidade aparente dos nutrientes, conforme 

Sakomura & Rostagno (2007), em sua técnica convencional para avaliação de alimentos: 

 

 

 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e teste t por meio do programa 

SISVAR 5.6 à 5 % probabilidade.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise Bromatológica  

 

Tabela 2. Composição nutricional da macroalga desidratada Gracilaria birdiae com sabe na 

MS (matéria seca).  

Componente Nutricional    Média (%) 

Matéria Seca (MS)    95,79  

Proteína Bruta (PB)    5,18  

Extrato Etéreo (EE)    0,40  

Fibra em Detergente Neutro (FDN)   15,63  

Fibra em Detergente Ácido (FDA)  6,65  

Matéria Mineral (MM)   22,94  

Lignina em Detergente Ácido (LDA)   3,00   

Hemicelulose  8,98  

Pectina (% pectato de cálcio)  0,30  

 

As análises demonstraram teores satisfatórios em nutrientes, especialmente minerais, 

mas, infere-se em contraste com literatura, que possa existir forte influência sobre esses valores 

em virtude da interação entre o ambiente marinho e a fisiologia da macroalga (Rodrigues, 

2015). Os valores de proteína bruta determinados no presente estudo foram inferiores aos 

alimentos convencionais utilizados em ração para aves, como farelo de milho (7,8% PB) e de 

soja (45,2% PB), de acordo com tabela brasileira de composição de alimentos para aves 

(ROSTAGNO et al., 2011).  

As variações nos valores de proteína bruta relatados em pesquisas com macroalgas 

refletem claramente o efeito do fenótipo para cultivos em diferentes regiões, por exemplo, de 

14,8 a 21,5 % PB para Gracilaria birdiae (SIMÕES, 2009), ou média de 6,9% PB para 

Gracilaria changgi (NORZIAH e CHING, 2000). Em trabalho realizado com três linhagens de 

G. domingensis, Pereira (2009) percebeu que o mês, condições ambientais e variações da 

macroalga afetou estatisticamente os valores de proteína totais presentes nas amostras, 

comparou amostras em todos os meses do ano e obteve os seguintes dados: variante vermelha 

(11,26 mg/g), variante marrom (9,42 mg/g) e variante verde (8,80 mg/g). De acordo com Pereira 

(2009), a maior concentração de proteína na linhagem vermelha, advém da temperatura e maior 

disponibilidade de íon amônio disponível na água, onde afetou em 77% de sua concentração. 
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Para Rodrigues (2015), as macroalgas contêm valores elevados de hidratos de carbono, 

podendo variar de 20 a 76 % (PIRES et. al. 2012a; PIRES et. al. 2012b) dependendo da espécie, 

mas nem todo o conteúdo de hidrato de carbono está disponível à digestão, sendo a maioria em 

forma de polissacarídeos sulfatados (ágar, carragenana). Comparados com os valores das 

análises laboratoriais (FDN 15,63 %), não apresenta valores tão discrepantes aos da literatura, 

que de acordo com Rodrigues (2015), pode variar de 25 a 75 % na matéria seca, onde 51 a 81% 

é fibra solúvel, e o restante, fibra insolúvel.  

A mesma inferência fenotípica também vale para elevado teor de matéria mineral (MM) 

determinado na macroalga Gracilaria birdiae no presente estudo, analogamente, uma média 

compatível com oscilações entre 5,6 e 40,8% MM verificadas com a alga Gracilaria birdiae e 

G. domingensis (SIMÕES, 2009; PIRES et.al., 2012a; PIRES et.al., 2012b). Entretanto, os 

valores analíticos determinados nesse estudo (22,94 % MM) foram muito superiores aos 

alimentos convencionais usados em rações para aves como milho moído (1,95% MM) e farelo 

de soja (6,78% MM). 

As algas possuem alto teor de minerais, podendo se explicar por sua capacidade filtradora, 

agindo como purificador de água (RODRIGUES, 2015). Sua composição pode variar de 8 a 40 

% de seu peso seco, onde a maioria dos minerais são os oligoelementos, como o cálcio, ferro, 

sódio e iodo, sendo os de maiores proporções, cálcio e ferro (RODRIGUES, 2015 e 

CARNEIRO et al., 2012). O cálcio se acumula no material como em nenhum outro alimento de 

origem animal ou vegetal. Níveis de sódio e potássio também podem ser encontrado em grandes 

quantidades, mas suas proporções podem ser inferiores a 1:5,23 (MACARTAIN et al., 2007). 

Em contrapartida, os valores de extrato etéreo foram baixos (0,40 %). Em trabalhos 

realizados com G. domingensis, G. birdiae, G vermiculophylla foram encontrados os seguintes 

resultados respectivamente, 1,61 % EE, 0,11 % EE e 0,40 EE % (PIRES et al., 2012b; PIRES 

et al., 2012a; VIDAL et al., 2015). Os resultados obtidos com o presente trabalho não diferem 

em maiores proporções aos encontrados na literatura, caracterizando as algas como alternativa 

de alimentos de baixa caloria. Segundo MacArtain et al., (2007), as algas possuem 

aproximadamente 2 % do seu peso seco de lipídeos, onde os lipídeos são fonte de ácidos graxos 

poli-insaturados (PUFAs), com maior parte ocorre em forma de ômega-3 e ômega-6. Mas a 

variação da presença desses componentes varia de acordo com a temperatura, ambiente e 

estação do ano, outra característica importante é a ausência de odores, como os óleos de peixes 

(RODRIGUES, 2015). 

O valor encontrado para análise de pectato de cálcio, para definir quantidade de pectina 

foi de 0,30 %. A literatura não menciona quantidade de pectina para as algas, Cunha (2009) 



27 
 

mostra que os polissacarídeos com ação gelificante das algas são os alganitos, carragenanas e 

o ágar, enquanto as principais fontes de pectinas são os vegetais e as frutas.  

 

4.2  Digestibilidade aparente dos nutrientes  

 

Tabela 03. Coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes (CDA) da ração controle 

(RCO) e ração com Gracilaria birdiae (RGB).  

 TRATAMENTOS   

CDA (%) RCO  RGB CV (%) P (%) 

Consumo 88,86a 72,89a 21,27 0,05 

Matéria Seca (MS) 73,90a 61,04b 7,58 0,00 

Proteína Bruna (PB) 61,80a 51,00b 15,22 0,01 

Matéria Mineral (MM) 44,80b 79,50a 9,49 0,00 

Extrato Etéreo (EE) 87,00a 85,01b 2,32 0,04 

Fibra em Detergente Ácido (FDA) 21,70a 24,90a 21,39 0,17 

Fibra em Detergente Neutro (FDN) 34,50b 45,35a 8,37 0,00 
a,b Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste t (P> 0,05); 

CV – coeficiente de variação; P – probabilidade.  

 

Com relação a consumo de ração e digestibilidade do FDA, não foram observadas 

diferenças estatísticas (P > 0,05) para as duas rações analisadas, não sabe-se ao certo se elas 

contêm em sua composição a presença da celulose, assim como os vegetais, mas, apresentou 

pequena fração de 6,65 % quando realizada análises de FDA para Gracilaria birdiae, tais 

compostos caracterizam-se por insolubilidade similar ao FDA.  

Para MS (matéria seca), houve efeito significativo para RCO (milho + soja), fator que 

pode ocorrer devido aos altos níveis de ficocolóides presentes na parede celular da Gracilaria 

birdiae (RGB), e por possuírem altos teores de compostos similares as fibras dietéticas 

(ALISTE, 2006), que podem levar a sensação de saciedade, e redução na digestibilidade da 

matéria seca. Segundo AgarGel (2003), a carragenana (fração do ágar), pode formar diferentes 

texturas de géis quando utilizado em temperaturas ambientes, gel firme ou elástico, forte ou 

fraco, onde, quando utilizado no leite tem propriedade de reagir com as proteínas e estabilizar 

o produto, quando utilizado com água aflora sua função espessante e gelificante.   

Quanto à proteína bruta, houve diminuição da digestibilidade na RGB. A Gracilaria 

contém baixos níveis de proteína (5,18 % PB) quando comparados a fonte proteica da ração, o 

farelo de soja (45,22 % PB) (ROSTAGNO et al., 2011). Com a substituição de 20% da ração 

controle (RCO) pela adição da Gracilaria birdiae, consequentemente ocorreu diminuição da 

proteína bruta da ração e com isso levou a menor digestibilidade, como também a presença dos 
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polissacarídeos sulfatados. De acordo com Silva (2014), a resposta digestiva das aves em 

relação a qualidade e quantidade da fibra presente no alimento, altera a qualidade da digesta, as 

perdas endógenas e especialmente o nitrogênio. Para Beterchini (2012), a digestibilidade das 

proteínas depende da composição e estrutura química das mesmas, aquelas com maior 

complexidade de estrutura, que venham a possuir ligações covalentes ou pontes de enxofre, são 

mais difíceis de digerir.  

O coeficiente de digestibilidade aparente da matéria mineral apresentou diferença 

significativa, com superioridade na digestibilidade para RGB. Tal fato pode ser explicado pela 

maior presença de minerais na composição da macroalga. Segundo MacArtain (2007), as 

macroalgas possuem altos níveis de minerais em sua composição devido a seu habitat, 

principalmente cálcio, ferro, cobre, sódio. A maior digestibilidade da RGB em relação a RCO 

pode ter ocorrido pela presença de fitatos nos grãos e cereais. Segundo Silva & Silva (1999), 

os fitatos são formados por uma classe complexa de compostos na maturação de sementes e 

grãos de cereais. Afirma também que durante processamento e digestão dos grãos e sementes, 

o ácido fítico pode ser parcialmente desfosforilado, tendo como resultado outros compostos, 

principalmente o pentafosfato (IP5), fazendo com que não fiquem disponíveis para absorção 

(Silva & Silva, 1999). 

Com relação a digestibilidade aparente do extrato etéreo (EE), houve diferença 

significativa à inclusão de 20% da Gracilaria birdiae na ração. A Gracilaria birdiae presentou 

baixos teores de lipídeos (0,40 % EE) na sua composição, o que pode ter contribuído para menor 

digestibilidade. De acordo com Beterchini (2012), as gorduras das dietas são altamente 

digeríveis, em torno de 85 a 95%, más pode haver diferença quanto a comprimento de cadeia 

carbônica do ácido graxo, número de insaturações, presença ou ausência de ligações éster 

(glicerol/ácido graxo). MacArtain et al., (2007), diz que maior parte dos ácidos graxos poli-

insaturados das macroalgas estão presentes em forma de ômega-3 e ômega-6. 

A inclusão da Gracilaria birdiae a nível de 20% na ração para aves influenciou 

positivamente na digestibilidade aparente do FDN. Para compostos similares às fibras solúveis 

(ágar, carragenana) da Gracilaria birdiae, a degradação microbiana ceco-cólon apresentou 

superioridade. Sua composição apresenta teores consideráveis de carboidratos solúveis (15,63 

% FDN). Arruda et al., (2012), relata que as fibras solúveis diminuem a digestibilidade no 

intestino delgado, causando aumento da viscosidade no trato digestório, aumentando taxa de 

passagem da digesta, dessa forma dificultando ação enzimática sobre compostos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Gracilaria birdiae apresenta potencial fonte de fibras totais, que podem suplementar a 

ração. Mas, a inclusão da Gracilaria birdiae na dieta das aves diminuiu digestibilidade da 

proteína bruta, extrato etéreo e matéria seca, simultaneamente, beneficiou a disponibilidade de 

minerais e degradação das fibras totais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

REFERÊNCIAIS 

 

AGARGEL. Ágar-ágar. Disponível em: <http://www.agargel.com.br/agar.html> Acesso em: 

24 de ago. 2017. 

 

ALISTE, A. J. Uso de substâncias antioxidantes na resposta a radiação dos hidrocolóides 

carragenanas, agaranas e alginatos utilizados na indústria alimentícia. 2006. Tese de 

Doutorado – Tecnologia Nuclear, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, 

Universidade de São Paulo. 2006. 

 

ANGELL, A. R.; ANGELL, S. F.; NYS, R.; PAUL, N. A. Seaweed as a protein source for 

mono-gastric livestock. Trends in Food Science & Technology 54 (2016) 74e84.  

 

ARAÚJO, G. S.; FARIA, W R. L.; RODRIGUES, J. A. G.; TORRES, V. M.; PONTES, G. C. 

Administração oral dos polissacarídeos sulfatados da rodofícea Gracilaria caudata na 

sobrevivência de pós-larvas de tilápia. Rev. Ciênc. Agron., v. 39, n. 4 p. 548-554, out-dez, 

2008. Disponível em: <http://www.redalyc.org/html/1953/195317437009/> Acesso em: 22 

ago. 2017.  

 

ARAÚJO, G. S.; RODRIGUES, J. A. G. Maricultura da alga marinha vermelha Gracilaria 

birdiae em Icapuí, ceará. Arq. Ciên. Mar, Fortaleza, 2011, 44 (1): 62 – 68. Disponível em:  

<http://www.labomar.ufc.br/wp-content/uploads/2017/02/acm-2011-44-1-09.pdf> Acesso em: 

17 ago. 2017. 

 

ARAUJO, J. A. DE. SILVA, J. H. V. AMANCIO, A. L. L. LIMA, M. R. LIMA, C. B. Uso de 

aditivos na alimentação de aves. Acta Veterinária Brasílica, v.1, n.3, p.69-77, 2007. 

 

ARAÚJO, P. G. Ecologia populacional de Gracilaria birdiae (Gracilariales, Rhodophyta) 

na área de proteção ambiental da barra de Mamanguape, paraíba – brasil. 2005.  

Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 2005. 

 

ARRUDA, A. M. V.; Melo, A.S. ; Oliveira, V.R.M. ; Souza, D.H. ; Oliveira, J.F.. Avaliação 

Nutricional do Feno de Maniva de Mandioca com Aves Caipiras. Acta Veterinaria 

Brasilica (UFERSA), v. 6, p. 204-210, 2012. 

 

BERTECHINI, A.G. Nutrição de monogástricos. Lavras, MG:UFLA, 2012. 301p. 

 

BEZERRA, A. F. Cultivo de algas marinhas como desenvolvimento de comunidades 

costeiras. 2008. Dissertação Mestrado – Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.  

 

BOSA, R.; et. al. Consumo e digestibilidade aparente de dietas com diferentes níveis de 

inclusão de torta de coco para alimentação de ovinos. Acta Scientiarum. Animal Sciences. 

v. 34, n. 1, p. 57-62, Jan.-Mar., 2012. Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/pdf/3031/303126509009.pdf> Acesso em: 07 jul. 2017. 

 

CALADO, C. M. B. Algas comestíveis: comparação nutricional entre espécies de 

Gracilaria (G. córnea e G. domingensis) de ocorrências no litoral nordestino. TCC 

(graduação) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2014. 



31 
 

CARNEIRO, J. G. et. al. Potencial nutricional das algas vermelhas Hypnea musciformis e 

Solieria filiformis: Análises da composição centesimal. Congresso Norte e Nordeste de 

Pesquisa e Inovação. Palmas, Tocantis, 2012. Disponível em: < 

http://propi.ifto.edu.br/ocs/index.php/connepi/vii/paper/viewFile/1227/1765> Acesso em: 26 

de ago. 2017.  

 

CASTRO, J. P. L. Frações polissacarídicas obtidas a partir da alga vermelha Gracilaria 

intermedia: um estudo químico estrutural, avaliação da atividade antioxidante e 

caracterização reológica. 2014. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em 

Bioquímica, do Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará. 2014.  

 

COSTA, E. DA S. Algas gracilarióides (Gracilariaceae, Rhodophyta), na costa brasileira: 

uma abordagem morfológica e molecular. 2013. Tese Doutorado – Instituto de Biociência 

da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.  

 

CUNHA, P. L. R. DA; PAULA, R. C. M.; FEITOSA, J. P. A. Polissacarídeos da 

biodiversidade brasileira: uma oportunidade de transformar conhecimento em valor 

econômico. Quim. Nova, Vol. 32, No. 3, 649-660, 2009.  

 

CREDIDIO, E. V., "Alimentos Funcionais na Nutrologia Médica" - Editora Ottoni - Itu, 

SP, 4º Edição - 2008. Disponível em: 

<http://www.nutrosoft.com.br/site/alimentos_que_previnem_doen%C3%A7as/algas_marinha

s.asp> Acesso em: 22 jul. 2017. 

 

DETMANN, E.; et. al. Métodos para análise de alimentos. Instituto nacional de ciência e 

tecnologia de ciência animal. Suprema. Visconde do Rio Branco, MG, 2012. 214p.  

 

EL-DEEKX, A.A.; BRIKAA, A.M. Effect of different levels of seaweed in starter and 

finisher diets in pellet and mash form on performance and carcass quality of ducks. 

(2009)  International Journal of Poultry Science 8, 1014-1021. 

 

FAGUNDES, N. S. Desenvolvimento do sistema digestório e da capacidade digestiva de 

frangos de corte alimentados com diferentes níveis de energia metabolizável. 2011.  

Dissertação de Mestrado – Produção animal da Faculdade de Medicina Veterinária. 2011. 

Disponível em: < http://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/13008/1/d.pdf> Acesso em: 

25 ago. 2017. 

 

FAO. A guie to the seaweed industry. Food and agriculture organization of the united 

nations. Rome, 2003. 

 

FARIAS, E. G. G. LORENZZETTI, J. A. MONTEIRO, L. H. U. MAIA, L. P. Uso de 

técnicas de geoprocessamento na identificação de áreas propícias para o cultivo de algas 

marinhas (Gracillaria sp.) na região costeira de Maxaranguape – RN. Anais XIV 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil, 25-30 abril 2009, INPE, p. 

4577-4584. Disponível em: <file:///C:/Users/Cliente-

pc/Downloads/Uso_de_tecnicas_de_geoprocessamento_na_identificac.pdf> Acesso em: 07 

jul. 2017.  

 

FERREIRA, D. M. O. Extração de ágar das algas vermelhas do gênero Gracilaria. 2015. 

Dissertação de Mestrado – Instituto Politécnico de Coimbra. Coimbra, 2015. Disponível em: 



32 
 

<https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/12228/1/Diana-Mafalda-Ferreira.pdf> Acesso 

em: 22 ago. 2017. 

 

KUMAR, V.; FOTEDAR, R. Agar extraction process for Gracilaria cliftonii (Withell, 

Millar, & Kraft, 1994). Carbohydrate Polymers. Elsevier. 2009. Disponível em: <http://sci-

hub.cc/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861709003580> Acesso em: 22 

ago. 2017.  

 

LIMA, A. C. F.; JUNIOR, J. M. P.; MACARI, M.; MALHEIROS, E. B. Efeito do Uso de 

Probiótico sobre o Desempenho e Atividade de Enzimas Digestivas de Frangos de Corte. 

R. Bras. Zootec., v.32, n.1, p.200-207, 2003. Disponível em: 

<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/1353/S1516-

35982003000100025.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 26 ago. 2017. 

 

MACARTAIN, P.; GILL, C.I.; BROOKS, M.; CAMPBELL, R; ROWLAND, I.R. 

Nutritional value of edible seaweeds. Nutrition Reviews, 65, 2007. p. 535-543. 

 

MACIEL, J. S.; et. al. Structural characterization of cold extracted fraction of soluble 

sulfated polysaccharide from red seaweed Gracilaria birdiae. Carbohydrate Polymers 71 

(2008) 559–565. Elsevier. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861707003463> Acesso em: 22 ago. 

2017.  

 

MANUAIS BMLP. Manuais de maricultura – cultivo de algas. Instituto de Biologia – 

UFBA. Bahia, BA. 2003.   

 

MARINHO-SORIANO, E.; BOURRET, E. Effects of season on the yield and quality of 

agar from Gracilaria species (Gracilariaceae, Rhodophyta). Bioresource Technology 90 

(2003) 329–333. Elsevier. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852403001123> Acesso em: 23 ago. 

2017.  

 

MONTEIRO, E. A.; ARAUJO, R. C. P.; CASTRO, F. T. C. Diagnóstico socioeconômico do 

projeto de alginocultura na comunidade da praia de barrinha de Mutamba, Icapuí-ce. 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural - SOBER. 2010.  

Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/3699> Acesso em: 17 ago. 2017. 

 

MUNIZ, R. A. REIS, R. P. MARROIG, R. FILHO, G. M. A. Algas marinhas no 

monumento natural das ilhas cagarras. In book: História Pesquisa e Biodiversidade do 

Monumento Natural Das Ilhas Cagarras, Publisher: Série Livros, n.48, Museu Nacional, 

UFRJ, pp.3-15. 2013. ResearchGate, Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/263579778_Algas_Marinhas_do_Monumento_Nat

ural_das_Ilhas_Cagarras> Acesso em: 06 jul. 2017. 

 

NORZIAH, M. H.; CHING, C. Y. Nutritional composition of edible seaweed Gracilaria 

changgi. Elsevier. Food Chemistry 68 (2000) 69±76.  

 

OLIVEIRA, E. C.; ALVEAL, K.; ANDERSON, R. J. Mariculture of the Agar-Producing 

Gracilarioid Red Algae. Reviews in Fisheries Science) 8(4): 345-377 (2000). Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1080/10408340308951116> Acesso em: 22 ago. 2017. 



33 
 

 

PELICANO, E. R. L.; SOUZA, P. A.; SOUZA, H. B. A.; OBA, A.; NORKUS, E. A.; 

KODAWARA, L. M.; LIMA, T. M. A. Morfometria e Ultra-Estrutura da Mucosa 

Intestinal de Frangos de Corte alimentados com Dietas contendo diferentes Probióticos. 

Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias. RPCV (2003) 98 (547) 125-134.  

 

PEREIRA, D. C. Variação no conteúdo proteico e pigmentar em variantes cromáticas de 

Gracilaria domingensis nas populações naturais de rio do fogo-RN, Brasil. 2009. 

Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Bioecologia Aquática da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2009. Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12482> Acesso em: 26 ago. 2017. 

 

PEREIRA, L. Extracção, Caracterização e Utilizações das Carragenanas. In: Ecologia das 

Macroalgas Marinhas - Estudo Ecológico duma População de Gigartina teedii da Baía de 

Buarcos, Universidade de Coimbra, Portugal. 1997. 

 

PIRES, V. C. F. et al. Caracterização físico-química da macroalga Gracilaria birdiae. 52° 

congresso brasileiro de química, 2012a. Disponível em: < 

http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/10/1154-13804.html> Acesso em: 27 jul. 2017.  

 

PIRES, V. C. F. et al. Caracterização físico-química da macroalga Gracilaria 

domingensis. 52° congresso brasileiro de química, 2012b. Disponível em: < 

http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/10/1493-13804.html> Acesso em: 27 jul. 2017. 

  

REIS, R. P.; BARRETO, M. B. B.; CALDEIRA, A. Q.; MIRANDA, A. P. S. Cultivo De 

Algas Vermelhas De Interesse Comercial Na Ilha Da Marambaia, Rio De Janeiro, 

Brasil. Reunião Brasileira De Ficologia, 10. 2005, Salvador. Formação de Ficólogos: um 

compromisso com a sustentabilidade dos recursos aquáticos: anais... Rio de Janeiro: Museu 

Nacional. p. 289-300. Org. Sociedade Brasileira de Ficologia (Série Livros; 10). 

 

RODRIGUES, M. S. Caracterização da composição nutricional da macroalga Fucus 

vesiculosus e a alteração dos compostos bioativos nos diferentes métodos de secagem. 

2009. Dissertação de Mestrado – Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária, 

Bragança, 2015. 

 

ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L.; GOMES, P. C.; OLIVEIRA, R. F.; 

LOPES, D. C.; FERREIRA, A. S.; BARRETO, S. L. T.; EUCLIDES, R. F. Tabelas 

Brasileiras para Aves e Suínos Composição de alimentos e exigências nutricionais. 

Viçosa, UFV. 2011. 

 

SAKOMURA, N. K.; ROSTAGNO, H. S. Métodos de pesquisa em nutrição de 

monogástricos. 1ª ed., Jaboticabal: Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão – 

FUNEP, 2007. 283p.  

 

SANTOS, C.H.A.; LOURENCO, J. A.; WIEGAND, M. C.; PENAFORT, J. M.; IGARASHI, 

M. A. Aspectos do cultivo de algas marinhas com vistas a sustentabilidade da atividade. 

In: Semana do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, 4, 2006, Fortaleza. Semana 

do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, 4. Fortaleza: Pro-reitoria de Extensão 

da UFC. v. Unico. p. 5-31. 

 

http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/10/1493-13804.html


34 
 

SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de Alimentos. Métodos químicos e biológicos. 

3.ed. Viçosa: Editora UFV - Universidade Federal de Viçosa, 2005. 

 

SILVA, L.N.S.; FERNANDES, R. T. V.; ARRUDA, A. M. V.; SILVA, M.C.P. 

Digestibilidade de Rações com Fenos de Forrageiras para Galos Isa Label. Acta 

Veterinaria Brasilica (UFERSA), v. 8, p. 96-100, 2014. 

 

SILVA, M. R.; SILVA, M. A. A. P. DA. Aspectos nutricionais de fitatos e taninos. Rev. 

Nutr., Campinas, 12(1): 5-19, jan./abr., 1999.  

 

SIMOES, M. A. Estudo de cultivo e de biomoléculas da macroalga Gracilaria birdiae 

(rhodophyta, gracilariales). 2009. Dissertação Mestrado – Programa de Pós-graduação em 

Recursos Pesqueiros e Aquicultura, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, 

2009.  

 

TENÓRIO, A. G. Avaliação de desempenho, morfometria intestinal e qualidade de carne 

de frangos de corte alimentados com dietas suplementadas com extrato de algas. 2015. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. 2015 p. 78.  

 

TORRES, P. B. Caracterização química e atividades biológicas de algumas espécies 

nativas de Gracilaria de importância econômica. 2017. Tese de Doutorado – Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017. 

 

UENOJO, M.; MORASTICA JUNIOR, M. R.; PASTORE, G. M. Carotenóides: 

propriedades, aplicações e biotransformação para formação de compostos de aroma. 

Quim. Nova, Vol. 30, No. 3, 616-622, 2007.  

  

URSI, S.; PEDERSEN, M.; PLASTINO, E.; SNOEJIS, P. Intraspecific variation of 

photosynthesis, respiration and photoprotective carotenoids in Gracilaria birdiae 

(Gracilariales: Rhodophyta). Marine Biology (2003) 142: 997–1007. Disponível em: 

https:https://link.springer.com/article/10.1007/s00227-003-1031-x Acesso em: 23 ago 2017.  

 

USP, Instituto Oceanógrafo da. Salinidade dos oceanos. Disponível em: < 
http://www.mares.io.usp.br/iof201/c3.html>. Acesso em: 19 de out. 2017.  

 

VELÁSQUEZ, A. V. Comparação dos métodos lignina detergente ácido (LDA), lignina 

permanganato de potássio (Lper), lignina klason (LK) e lignina brometo de acetila 

(LBA) na determinação do teor de lignina em plantas forrageiras e correlação com 

digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS). 2012. Dissertação Mestrado – Programa 

de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo. Pirassununga, 2013.  

 

VIDAL, M.; SILVA, C.; RODRIGUES, J.; CARDOSO, S. Caracterização nutricional da 

alga Gracilaria vermiculophylla. Encontro Anual das Ciências do Solo – 2015. 

 

RANGANNA, S. Manual of analysis of fruit and vegetable products. New Delhi: Tata 

McGraw Hill Publishing Company Ltd, 1977. 634 p. 

 



35 
 

SAÁ, C.F. (2002) ALGAS DO ATLÂNTICO, Alimento e Saúde. Propriedades, receitas e 

descrição. Algamar, Redondela - Pontevedra, 272 pp. 

 

SAHU, N.; SAHOO, D. Study of Morphology and Agar Contents in Some Important 

Gracilaria Species of Indian Coasts. American Journal of Plant Sciences, 2013, 4, 52-59. 

Disponível em: <http://file.scirp.org/pdf/AJPS_2013122414473442.pdf>. Acesso em: 19 de 

out. de 2017. 

 

SIBBALD, I. R.; SLINGER, S. J. A biological assay for metabolizable energy in poultry 

feed ingredients together with findings which demonstrate some of the problems 

associated with evaluation of fats. Poultry Science, v.42, n.1, p.13-25, 1963. 

 

SKRIPTSOVA, A. V.; TITLYANOVA, T. V., and TITLYANOV, E. A. Red Algae of the 

Genus Gracilaria in the South of the Russian Far East. Russian Journal of Marine 

Biology, Vol. 27, Suppl. 1, 2001, pp. S38–S52.  

 

VASCONCELOS, B.M.F. e ARRUDA, A.M.V. Uso de gracilaria no desempenho de 

frango de corte. PUBVET, Londrina, V. 8, N. 20, Ed. 269, Art. 1797, Outubro, 2014. 

 

ZANINI, S.F., M.A.G. CARVALHO, G. COLNAGO, R. QUILULA, A. M. N. KORRES, K. 

S. SANTOS, C. O. SILVA JÚNIOR, A.C. SOARES E F. FAVA. 2002. Composição da 

carcaça de frangos de corte submetidos a dieta com farinha de algas. Rev. Centro Univ. 

Vila Velha (ES), 3 (janeiro/julho): 45. 

 

 

 


