
RESUMO 

 

O ágar é extraído apartir das algas e serve como fonte de renda para a comunidade da 

Barrinha, no município de Icapuí-CE. Trata-se de um polissacarídeo bastante 

aproveitado na indústria de alimentos pelo seu alto teor de carboidratos. O resíduo 

gerado por essa extração é utilizado para adubar hortas caseiras ou simplesmente 

descartado quando há excesso de produção do mesmo. O trabalho tem como objetivo 

identificar os teores de proteínas totais, de carboidratos totais, umidade e cinzas em 

resíduos gerados a partir da extração do ágar em algas do gênero Gracilaria sp., antes e 

depois de serem submetidos a diferentes concentrações da levedura Saccharomyces 

cerevisiae, em diferentes tempos de exposição, investigando o tempo de fermentação 

adequado para promover um enriquecimento nutricional dos mesmos. O trabalho foi 

dividido em duas etapas. Na primeira etapa, descongelou-se o resíduo, e o mesmo foi 

limpo e distribuído nos frascos com tampa de papel alumínio, respeitando o 

delineamento experimental nas concentrações de 0%, 5%. 10% e 15% e correlacionou-

se com os tempos de 0h, 24h, 48h e 72h de exposição à levedura. Foi realizado a 

estatística e correlacionado os fatores concentração e tempo, utilizando a versão 7.7 do 

software Assistat®, montado em experimento fatorial, com três repetições. Observou-se 

que o melhor tempo foi 24h e a maior concentração foi a de 10% (C2) Na segunda 

etapa, pegou-se o tempo e a concentração ideal e a mesma foi fermentada utilizando três 

tipos de fonte de nitrogênio, o Sulfato de amônio 2,5%, a Ureia a 2,5%; e associação de 

sulfato de amônio e Ureia, cada um a 1,25% e, após a FSS foram feitos testes de 

proteínas totais e carboidratos solúveis totais novamente. A suplementação com ureia 

apresentou maior PT possível devido a uma maior disponibilidade de nitrogênio para 

formação de proteínas, comportamento parecido com os AST. A umidade mais 

adequada a legislação foi a amostra C3 atribuída a biomassa microbiana e as cinzas não 

apresentaram diferença significativa possivelmente devido ao consumo de AST e 

compostos nitrogenados para fabricação das proteínas. Desta forma, sendo mais 

estudado, pode servir como uma alternativa para o produtor rural, como ração animal. 
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