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A spirulina é uma microalga, aeróbica e fotoautotrófica, classificada como ciano bactéria. Ela
possui mais de 50 nutrientes básicos ao funcionamento do organismo humano como vitaminas,
minerais, proteínas, carotenóides e compostos antioxidantes. Foi considerada pela Organização
Mundial de Saúde – OMS como o “alimento do milênio” e está disponível na natureza em
abundância. Sua comercialização é explorada por diversas marcas, inclusive no Brasil, sendo
encontrada em pó, cápsulas ou comprimidos.

Encontrar uma maneira simples e acessível de complementar a alimentação infantil para reduzir
o déficit alimentar desta população.

Quais são os benefícios da implantação da spirulina na dieta das crianças brasileiras?

Além de pesquisa bibliográfica quanto à origem da alga e seus benefícios
Pesquisa experimental
Grupo focal

Podemos concluir que o bolo que continha spirulina agradou mais o paladar dos entrevistados já 
que 51,6% preferiram este pedaço enquanto apenas 25,8% tiveram preferência pelo pedaço 
sem a alga e 22,6% não tiveram preferência.

Para fazer uma receita de bolo, de tamanho médio, foram utilizadas 4,8 gramas de spirulina. A 
micro alga pode ser encontrada, a granel, por R$ 16,01, 200 gramas. Uma fôrma média de bolo 
rende 16 pedaços. O custo da inclusão de spirulina seria de R$ 0,02 por fatia, custo 
insignificante se considerarmos os benefícios da alga. Desta forma este grupo sugere a 
implementação de spirulina na merenda escolar das creches e escolas públicas para minimizar 
o déficit alimentar desta parcela da população, a que apresenta maior carência nutricional. 
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