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RESUMO 

Por possuir substancias antioxidantes, as microalgas tem sido alvo de vários estudos. A 

Cianobactéria Arthrospirina (Spirulina) Platensis é uma espécie de microalga que é utilizada 

mundialmente há centenas de anos na alimentação humana. A Spirulina é um termo que denomina várias 

espécies de microalga de coloração verde-azulado. Os autores evidenciam que a cianobactéria spirulina é 

uma microalga que tem ganhado espaço no mercado mundial por oferecer vantagens ao organismo e por 

ser extremamente nutritiva e ofertar grande concentração de proteínas. Importante ressaltar que a 

spirulina é um alimento que ao longo da história destacou seu uso seguro, mas é necessário adquiri-las de 

fontes seguras e certificadas, já que pode haver variação no termo de segurança e qualidade do produto, 

até porque se contaminada com outras espécies de cianobactéria, pode conter toxinas que fazem mal a 

saúde. 

 

Palavras Chave: Alimentação Alternativa, Proteína, Spirulina.  

 

 

ABSTRACT 

 
For having antioxidant substances, microalgae has been the subject of several studies. Cyanobacteria 

Arthrospirina (Spirulina) Platensis is a species of microalgae that has been used worldwide for hundreds 

of years in human food. Spirulina is a term that names several bluish-green microalgae species. The 

authors show that cyanobacteria spirulina is a microalgae that has gained space on the world market for 

offering advantages to the organism and for being extremely nutritious and offering a high concentration 

of proteins. It is important to note that spirulina is a food that throughout history has highlighted its safe 

use, but it is necessary to purchase them from safe and certified sources, since there may be variations in 

the term of safety and product quality, not least because it is contaminated with other species of 

cyanobacteria, may contain toxins that are bad for health  

 

Key Words:  Alternative Food, Protein, Spirulina.  
 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

A Cyanobacteria Arthrospirina Spirulina Platensis foi um dos primeiros 

organismos que constituíram a vida na Terra, há cerca de 3,5 bilhões de anos. No 

entanto, a Spirulina é uma cianobactéria filamentosa de cor verde-azulada, 

multicelulares, e se dispõem na forma espiralada e vivem agrupadas (MANRICH et al., 

2014).  

https://my.oceandrop.com.br/spirulina-para-que-serve/
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A cianobactéria Spirulina, foi renomeada como Arthrospira sp, por ser 

considerada um grupo distinto, entretanto, devido ao seu uso amplamente conhecido 

como alimento e suplemento dietético, os dois termos passaram a ser usados 

(LUPATINI, 2016). 

           Microalgas são microrganismos autótrofos e eucariontes que se desenvolvem 

geralmente em meio líquido e multiplicam-se rapidamente, liberando oxigênio a partir 

da fotossíntese e produzindo biomassa rica em compostos biologicamente ativos. 

(DERNER, 2006). 

 De acordo com OLIVEIRA, 2013 a Spirulina é utilizada há séculos na 

alimentação humana. Quando os espanhóis conquistaram o México, descobriram que os 

astecas realizavam a coleta dessa microalga no lago Texcoco e consumiam em forma de 

molho a base de cereais, mais conhecido como molho chimolli ou molho asteca. Já na 

África a comunidade étnica dos Kanembous colhiam a microalga no lago Chad, 

desidratam e moldavam em forma de tablete e vendiam no mercado local. As biomassas 

colhida no lago pelos Kanembous são secas no sol em cima de pedras, obtendo um 

alimento conhecido como Dihé. Os Kanembous consumiam aproximadamente 70% da 

spirulina como acompanhamento nas refeições em forma de molho (OLIVEIRA et al., 

2013). 

No Brasil a comercialização é em cápsulas ou pó, já nos países como Estados 

Unidos, França, Índia, África e Tailândia, sua comercialização é em forma de biomassa, 

são utilizados na obtenção de bi compostos, como suplementos alimentares humano. 

(OLIVEIRA et al., 2013). 

          A Spirulina foi eleita pela National Aeronauticsand Space Administration 

(NASA) como um alimento importante a ser usado nas estações espaciais, por 

apresentar elevado teor de proteínas e nutrientes incluindo os aminoácidos essenciais, 

por ser de fácil digestão e ter saciedade com mais rapidez (MACEDO, 2017).           

            Também eleita pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como super food por 

conter mais de 50 nutrientes fundamentais ao organismo. Entre eles, a proteína, 

aminoácido, vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina E, minerais e ácidos 

fenólicos. (BRASIL, 2009). 

As cianobactéria vem ganhando mais atenção, pois auxilia no fortalecimento do 

sistema imunológico e possuem antioxidantes, propriedades nutricionais e medicinais, 
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influenciam na produção de células novas além de apresentar alto teor de proteína. 

Cerca de 60% a 70% do seu peso é composto por proteína, sendo muito superior à carne 

onde encontra-se 15% a 25% e lipídios entre 4 e 7% (BARROS,2010). 

O método de cultivo é sensível e tem que ser extremamente cuidadoso para que 

ela possa manter a melhor qualidade e que chegue ao produto final mantendo suas 

propriedades sem sofrer desnaturação e perder nenhum tipo de nutrientes (FRANCA; 

GRISI; SILVA, 2008). 

O objetivo deste trabalho foi pesquisar na literatura sobre os benefícios 

nutricionais e ecológicos da cianobactéria Arthospirina (Spirulina) Plantensis. 

Trata se de um trabalho descritivo e exploratório do tema em comento, realizado 

por meio de levantamento bibliográfico.  

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas nas seguintes 

bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca Regional de 

Medicina (BIREME). Também foi utilizado o buscador eletrônico Google acadêmico.   

Os artigos e outros matérias  utilizados na construção desta pesquisa referem-se, 

para permitir comparações e  o acompanhamento da evolução histórica do tema. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A Spirulina Platensis foi renomeada de Arthrospira sp por ser  apresentar 

característica bacteriana e de plantas. O que a torna eficiente é seu alto teor de proteínas, 

aminoácidos essenciais, variedades de vitaminas, entre outros nutrientes, em 100 

gramas de spirulina contêm, calorias: 386g, total de gordura:7,39g, sódio: 412,2mg, 

total de carboidratos:10,4g, fibra alimentar:8g, proteína:69,6g, cálcio:155,4mg, ferro: 

62,2mg, potássio: 1527,3mg (BORBA; FERREIRA, 2019). 

A Spirulina Platensis é comercializada como um suplemento alimentar ou 

alimento natural conhecido como super food, encontra - se na forma de pó, extratos, 

cápsulas, tabletes e comprimidos, Podendo ser utilizada em sucos detox, sopas, 

vitaminas, molhos, iogurtes, shakes e bebidas em geral, sempre ingerir meia hora antes 

da principal refeição, sob orientação do médico ou nutricionista. Este produto não é 

indicado para gestantes, nutrizes, e crianças (DERNER, 2006). 

https://www.essentialnutrition.com.br/conteudos/proteina-para-todos/?nabe=4648495225765888:1
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A ingestão dessa microalga é relatada como sendo responsável por inúmeros 

benefícios. Estudos mostraram atividade antioxidante da Spirulina com base em seu 

efeito protetor contra a morte celular induzida por radicais livres, demostrando que é 

capaz de proteger a morte celular por apoptose. Os mesmo autores sugerem que esta 

capacidade antioxidante poderia ser otimizada incorporando-a a alimentos e bebidas 

industrializadas assim aumentando sua capacidade antioxidante (CHU et al., 2010). 

           Um estudo realizado com o uso de Spirulina em pessoas com obesidade mostrou 

que uma dieta suplementada com 2,8g por quatro semana três vezes ao dia reduziu o 

peso corporal. Já o estudo realizado com 15 diabéticos foi recomendado 2g/dia da 

Spirulina por 21 dias e pode - se observar uma redução do nível glicemia. Na 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi feito a suplementação via oral na dose máxima 

de 4,5g/dia de Spirulina em 36 indivíduos sendo 16 homens e 20 mulheres com idade 

de 18 a 65 anos e o resultado obtido foi redução das pressões sanguíneas sistólica e 

diastólica. Sendo assim a Spirulina mostrou possuir diversas atividades nutricionais e 

terapêuticas na prevenção e tratamento de várias enfermidades e patologias. Um estudo 

experimental feito com camundongos foi administrando a ficocianina ou seja o 

pigmento da Spirulina mostrou o aumento da atividade dos linfócitos e estimulou o 

sistema imunológico, a ingestão diária da ficocianina pode prevenir o câncer e inibir seu 

crescimento. (AMBROSI et al.,2008) 

Foi realizado um estudo que teve por objetivo avaliar o efeito da Spirulina como 

meio terapêuticos no combate a anemia ferropriva. Os indivíduos avaliados foram 

crianças, adultos e idosos, que receberam a Spirulina em três formas sendo elas em 

cápsulas, pó e comprimidos. O consumo variou de 0,28g a 5g dia e o resultados pode se 

observar o aumento dos níveis de hemoglobinas. Não houve relatos de efeitos colaterais 

durante os dias em que foi consumida a Spirulina, pois mostrou bons resultados em 

pesquisas realizadas com essa suplementação. (SILVA, 2018). 

No laboratório de panificação do DEA/CT/UFPB, com concentrações diferentes 

de biomassa de Spirulina Platensis de 5, 10 e 15% foi produzida uma massa fresca tipo 

espaguete, para produção foi utilizada a biomassa da Spirulina, ovos, farinha de trigo, 

sal, óleo e água e tudo foi misturado mecanicamente até se obter a massa fresca do 

macarrão. Após pronta foi avaliada a aceitação e intenção de compra do produto, o 

macarrão foi cozido em água e sal deixando “al dente” e servido cerca de 25g do 
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macarrão com molho de tomate, biscoito água mineral e um guardanapo de papel. E 

uma ficha de avaliação sensorial foi preenchida para 58 provadores de ambos os sexos e 

observar que o macarrão feito de massa fresca enriquecido com a Spirulina Platensis 

mostrou se apto ao consumo, sendo que as três amostras com diferentes formulações da 

Spirulina apresentaram uma boa aceitação, segundo a autora pode se perceber que o 

macarrão com enriquecimento de 10,0% de Spirulina Platensis obteve maior satisfação 

na degustação como na intenção de compra (BARROS, 2010).  

Pode se perceber que a crescente busca por alimentos rápidos e práticos vem 

aumentando cada vez mais pela população, por isso as indústrias e pesquisadores 

procuram desenvolver algo que sejam práticos que agradem os consumidores de forma 

nutritiva e saborosa, sendo assim as barras proteicas se tornaram uma opção para 

aqueles que buscam praticidade bem como os que fazem atividades físicas. Com a 

adição da Spirulina Platensis proporcionou o aumento de nutriente além de obter uma 

boa aceitação pelos seus consumidores na hora da compra. Na composição da barra foi 

adicionada 5% da Spirulina Platensis assim melhorando sua condição nutricional. O 

estudo realizado mostrou grande relevância por apresentar um produto prático e ao 

mesmo tempo rico nutricionalmente, além de mostrar a funcionalidade da adição da 

Spirulina Platensis em produtos alimentícios (MACEDO, 2017).  

           A Spirulina é cultivada e comercializada em diversos países asiáticos e também 

encontrada no Brasil sendo considerada como alimento funcional, por ser fonte 

renovável de alto teor proteico. Spirulina se tornou uma interessante matéria prima que 

pode ser explorada na produção de filmes biodegradáveis servindo de embalagens para 

alimentos, compósitos termoplásticos biodegradáveis, entre outros, ela é capaz de 

substituir materiais de fontes não renováveis que é a base de petróleo (MANRICH et al., 

2014).                           

 As cianobactérias são vistas como fonte alternativa de proteínas graças a teste 

experimentais e industriais realizado com as mesmas, além de se tratar de uma fonte 

proteica de baixo custo em comparação à proteína animal (OLIVEIRA et al., 2013).  

 

3.1 BENEFÍCIOS À SAÚDE 
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A Spirulina verde-azulada que está ganhando mais atenção por suas 

propriedades, vem sendo estudada para que sirva como suplementos aos pacientes com 

câncer, doença cardiovascular, gorduras hepáticas, inibição da replicação do vírus HIV 

entre outras doenças (FRANCA; GRISI; SILVA, 2008). 

A Spirulina pode ser uma opção terapêutica para tratamento alternativo da 

isquemia cerebral por apresentar característica anticoagulante, anti-inflamatória e 

antioxidante. É necessário pesquisas futuras pra comprovação dos benefícios da 

Spirulina em modelos da isquemia cerebral. Por isso necessita estudos sobre o fator 

anticoagulante da Spirulina Platensis assim como sua utilização nas clinicas 

(ALMEIDA, 2016). 

Além do seu alto teor de proteína possui ação antioxidante, vitaminas, entre 

outros componentes que permitem que ela seja utilizada com fins terapêuticos. Sendo 

assim a Spirulina pode auxiliar no combate a vírus, diabetes, desnutrição, câncer, 

hipercolesterolêmica entre outros, assim proporcionando melhoria na saúde, além de ser 

um potencial para o tratamento de algumas doenças. A microalga pode ser considerada 

uma alternativa na elaboração de produtos nutracêuticos e funcionais (AMBROSI et al., 

2008).  

O uso desta microalga em cápsula e pode promover benefícios como a melhora 

da constipação gastrointestinal, auxiliar a circulação sanguínea e auxiliar no 

emagrecimento fazendo com que ocorra a redução da absorção e do armazenamento de 

gordura, podendo acelerar a taxa metabólica da gordura no organismo humano (EL-

TANTAWY, 2015). 

 

3.2 APLICAÇÕES AMBIENTAIS DAS MICROALGAS 

 

Os primeiros estudos envolvendo microalgas mostraram sua capacidade em 

acumular proteínas, e ao longo do tempo aumentou - se o interesse por essa biomassa 

tomando uma nova direção, levando em consideração a demanda por energia 

sustentável (SAFI et al., 2014). 

A microalga Spirulina Platensis tem sido muito explorada por contribuir na 

proteção ambiental. Através de sua aplicabilidade mostrou a vantagem do seu uso na 

remoção de matérias orgânicas, metais tóxicos de efluentes por conter em sua 

composição química proteínas, vitaminas, ácidos graxos poli-insaturados e pigmentos. 
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Além disso a biomassa pode ser utilizada na aquicultura e na produção de ração animal 

e de bicombustíveis. As microalgas por apresentarem característica fotossintética, são 

capazes de fixar mais CO2. (SCHMITZ; MAGRO; COLLA, 2012). 

3.3 LEGISLAÇÃO USO DA SPIRULINA 

A Spirulina passou a fazer parte da Lista de Novos Ingredientes enquadrada nos 

Alimentos com Alegações de Propriedades Funcionais e/ou de Saúde. Novos 

Alimentos/Ingredientes, Substâncias Bioativas e Pro bióticos em maio de 2009 sendo 

aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a qual limita a sua 

ingestão diária em 1,6g por indivíduo (BRASIL, 2009).  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pode se concluir que as informações obtidas com esta revisão literária 

indicaram que a Spirulina Platensis mostrou efeitos terapêuticos para o tratamento de 

várias patologias, além de possuir um grande potencial alimentar por apresentar 

excelentes propriedades nutricionais, pode também observar que seu consumo 

apresentou melhora no estado nutricional tanto em animais quanto nos seres humanos, 

previne o envelhecimento celular precoce por possuir propriedades antioxidantes. 

Apresentou indicação em dietas por ter elevados teor proteico, recomenda que haja um 

consumo diário dessa microalga por ser um ótimo complemento alimentar e seus 

benefícios podem ser estendidos ao longo da vida desde que seu consumo esteja 

associado a uma alimentação balanceada. 

Decorrentes da poluição os problemas ambientais vem aumentando por isso há 

necessidade de encontrar novas alternativas que previnam e controlem essa poluição de 

forma eficiente e assim evitar a degradação do ambiente, estudos e pesquisas de 

mostraram que os micro-organismos pode se tronar um processo biológico no combate 

à poluição, sendo assim a microalga Spirulina Platensis tem sido bastante explorada e 

vem demonstrando boa capacidade para auxiliar na proteção ambiental mas, contudo 

ainda necessita de mais estudos. 
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