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Resumo 

 

Os resíduos de macroalgas marinhas constituem uma problemática há anos, devido à sua remoção indevida ou 

mesmo à sua acumulação, que traz problemas para a saúde pública e que consubstancia uma perda de potencial de 

valorização deste recurso. Neste sentido, o presente estudo pretendeu avaliar metodologias para quantificar este 

resíduo assim como fazer a sua caracterização para estudar o potencial de valorização, nomeadamente para a 

produção de biocombustíveis, como o biogás, bioetanol e biodiesel, e para a produção de bioprodutos tais como 

fertilizantes/condicionadores de solos, pigmentos e antioxidantes. 

Os estudos com vista à avaliação da metodologia de quantificação foram realizados na praia de Marbelo, Vila 

Nova de Gaia. Foram feitas visitas regulares no período de 28 de setembro a 18 de dezembro, de modo a ter um 

registo fotográfico e visual da evolução da sua produção, e foi também efetuada uma quantificação com recurso a 

pesagens e registo de imagem com um drone. 

De maneira a verificar o potencial de produção de bicombustíveis e outros bioprodutos, foi feita a identificação 

taxonómica do resíduo seguida da sua recolha e caracterização físico-química, considerando os seguintes 

parâmetros/ensaios, tendo por base procedimentos normativos e estudos de referência: teor de humidade, cinzas, 

fósforo, ensaio de lixiviação, azoto/proteínas totais, teor de lípidos, composição em ácidos gordos, acidez, 

pigmentos, compostos fenólicos e atividade antioxidante. 

Através do estudo da evolução da biomassa residual, foi possível verificar que de facto existiu um pico de 

produção destes resíduos, desde final de setembro até finais de outubro, em que foi visível a grande acumulação de 

biomassa na praia em estudo. Em termos da utilização do drone, foi possível obter uma imagem aérea de toda a 

área definida para quantificação, tendo-se obtido na zona selecionada uma área de ocupação de algas de 9,6%, em 

período de pico de produção. Implementaram-se alguns procedimentos; contudo, a metodologia de quantificação 

necessita de ser ainda afinada para permitir resultados mais concretos no futuro. O resíduo era composto por uma 

espécie dominante, a Saccorhiza polyschides (alga castanha). A caracterização físico-química revelou os seguintes 

resultados: teor de humidade de 76 ± 2 %, teor de cinza de 33,6 ± 0,3 % m/m, teor de azoto de 1,49 ± 0,04 % m/m, 

teor de proteínas de 7,7 ± 0,2 % m/m, teor de lípidos de 0,79 ± 0,02 % m/m e teor de hidratos de carbono de 54,9 ± 

0,5 % m/m. O eluato do ensaio de lixiviação apresentou condutividade de 7,03 mS/cm e pH de 7,23. Relativamente 

ao óleo, o ácido palmítico (C16:0) mostrou predominância (cerca de 37 % m/m) sendo que, no geral, a sua 

composição teve essencialmente ácidos gordos saturados e a sua acidez foi elevada (52,03 mg KOH/g). No que diz 

respeito aos pigmentos obtiveram-se valores de clorofila a de 0,30 ± 0,02 µg/mL, clorofila c de 0,61 ± 0,07 µg/mL e 

fucoxantina de 13,3 ± 0,01 µg/g. Para a atividade antioxidante, nomeadamente, compostos fenólicos, poder redutor 

e capacidade captadora de radicais 2,2-difenil-1-picrilidrazilo (DPPH•), para os extratos hidra alcoólicos os 

resultados foram os seguintes, 9,6 ± 0,4 mg EAG/100g, 36 ± 2 mmol ESF/100g e 9 ± 1 % de inibição, respetivamente. 

Para os extratos com 100% de água, os resultados foram 11,4 ± 0,5 mg EAG/100g, 49 ± 4 mmol ESF/100g e 3 ± 2 % 

de inibição, respetivamente. 

Tendo em consideração os resultados deste estudo e a revisão da literatura efetuada, particularmente o baixo 

teor de lípidos e a acidez associada, assim como elevado teor de hidratos de carbono e proteínas, bem como a 

quantidade de fósforo e o baixo teor de pigmentos e compostos fenólicos, entende-se que as vias mais promissoras 

para valorização deste resíduo, e que devem ser exploradas, são a produção de biogás e o bioetanol, assim como a 

produção de composto ou aditivo para solos. 

Palavras-chave: Resíduos de Macroalgas Marinhas, Quantificação, Biocombustíveis, Produtos de Valor 

Acrescentado 
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Abstract 

Seaweed (marine macroalgae) wastes have been a problem for years, due to their unappropriated removal or 

even accumulation, which causes problems for public health and which entails a loss of potential for recovery of this 

resource. In this sense, the present study aimed to evaluate methodologies to quantify this waste as well as 

characterize it to study its recovery potential, namely, the production of biofuels, such as biogas, bioethanol and 

biodiesel, and the production of bioproducts such as fertilizers / soil conditioners, pigments and antioxidants. 

The studies with the purpose of evaluating the quantification methodology were carried out in the beach of 

Marbelo, Vila Nova de Gaia. In order to have a photographic and visual record of the evolution of the wastes 

production and quantification using weighing and image recording with a drone, regular visits were made in the 

period from September 28 to December 18. 

To verify the production potential of biofuels and other bioproducts, the taxonomic identification of the waste 

was carried out followed by its collection and physical-chemical characterization, considering the following 

parameters / tests, based on normative procedures and reference studies: humidity, ash, phosphorus, leaching test, 

nitrogen / total protein, lipid content, fatty acid composition, oil acidity, pigments, phenolic compounds and 

antioxidant activity. 

By evaluation of residual biomass production, it was possible to verify that in fact there was a peak of 

production of these wastes, from the end of September to the end of October, in which the large accumulation of 

biomass on the beach under study was visible. In terms of the use of a drone, it was possible to obtain an aerial 

image of the entire area defined for quantification, obtaining in the selected zone, an area of algae occupation of 

9.6%, during peak production. Some procedures were implemented; however, the quantification methodology 

requires refining to allow more specific results in the future. The waste was composed by a dominant species, 

Saccorhiza polyschides (brown algae). The physico-chemical characterization revealed the following results: 

Moisture content of 76 ± 2%, ash content of 33.6 ± 0.3 % w/w, the nitrogen content was 1.49 ± 0, 04 % w/w , 

protein content of 7.7 ± 0.2 % w/w , lipid content of 0.79 ± 0.02 % w/w and carbohydrate content of 54.9 ± 0.5 % 

w/w. The eluate from the leaching test had a conductivity of 7.03 mS / cm and a pH of 7.23. Relatively to the oil, the 

palmitic acid (C16: 0) showed predominance (approximately 37 % w/w) and, in general, its composition had 

essentially saturated fatty acids and his acidity was high (52.03 mg KOH / g). Regarding the pigments, the value of 

chlorophyll a was 0.30 ± 0.02 µg/mL, chlorophyll c 0.61 ± 0.07 µg/mL and fucoxanthin 13.3 ± 0.01 µg/g. For the 

antioxidant activity, namely, phenolic compounds, reducing power and by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) 

radical scavenging capacity, the results for the hydra alcoholics extracts were: 9.6 ± 0.4 mg GAE / 100 g, 36 ± 2 mmol 

SFE/ 100 g and 9 ± 1% inhibition respectively. For the extracts with 100% water, the results were 11.4 ± 0.5 mg GAE 

/ 100g, 49 ± 4 mmol SFE/ 100g and 3 ± 2% inhibition, respectively. 

Taking into account the results of this study, particularly low lipid content and its acidity, the high carbohydrate 

and protein content as well as the amount of phosphorus and the low content of phenolic compounds, it is 

understood that the most promising routes for recovery of this waste, and the ones that should be explored further 

are, biogas and bioethanol production as well as the production of compost or a soil improver. 

 

Key-words: Seaweed Wastes, Quantification, Biofuel, Value Added Products 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

1.1. Breve Exposição do Tema 

Portugal, sendo um país que apresenta uma vasta zona costeira e que se insere 

no cruzamento das águas frias do Atlântico Norte com as águas mais quentes do 

Atlântico Subtropical e do Mar Mediterrâneo, possui ótimas condições para o 

desenvolvimento da flora algal, o que permite, com a evolução da tecnologia 

ambiental e biotecnológica, progredir no desenvolvimento de inúmeras aplicações das 

algas (Araujo et al., 2009). 

Apesar desta variedade de espécies em Portugal, estes recursos naturais ainda 

se encontram subaproveitados, particularmente no caso de resíduos de macroalgas 

marinhas (RMM). Este tipo de resíduos é geralmente enviado para aterro ou 

abandonado, o que leva a perda de recursos renováveis com potencial de valorização 

tendo em conta o teor em carboidratos, proteínas, pigmentos e antioxidantes (Kraan, 

2010), problemas de saúde devido a acumulação de biomassa nas praias, erosão 

costeira devido à remoção inadequada da biomassa, e por consequência, impactos 

ambientais (H. Chen et al., 2015).  

Tendo em conta os interesses nacionais e internacionais específicos, que dizem 

respeito à preservação dos recursos marinhos e que se encontram enquadrados na 

Estratégia Regional de Especialização Inteligente – EREI – Norte/Recursos do Mar e 

Economia/Inovação/Biotecnologia Azul (inerente à Estratégia de Investigação e 

Inovação para um Especialização Inteligente de Portugal – ENEI), bem como na Diretiva 

Quadro de resíduos (Diretiva 2008/98/CE), de aterros (Diretiva 1999/31/CE), de 

energias renováveis (Diretiva 2009/28/CE), de biocombustíveis e alterações indiretas 

do uso do solo (Diretiva 2015/1315/CE), é essencial criar soluções para a valorização 

de biomassa residual de macroalgas, reduzindo a sua deposição em aterro, podendo 

estas permitir a produção de energias renováveis para serem incorporadas nos 
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transportes em 2020, bem como reduzir a afetação do uso do solo por utilização de 

outro tipo de recursos. 

Por outro lado, cada vez mais é importante explorar as vias de obtenção de 

produtos de valor acrescentado, particularmente bioprodutos, a partir de matérias-

primas diversificadas. Na atualidade, os bioprodutos das macroalgas que apresentam 

interesse comercial (representam a maioria dos produtos não-edíveis comercializados) 

são os hidrocolóides, como as carragenanas, alginatos e o ágar. Para além disso, 

existem outros bioprodutos de interesse económico que se encontram sub-

aproveitados, como é o caso dos antioxidantes e pigmentos (G. Carvalho & Pereira, 

2014; M. Cardoso et al., 2014 ).  

Apesar de se encontrarem normalmente em quantidade pequena, o seu 

elevado valor económico pode viabilizar a sua obtenção. Por outro lado, fomentam 

também a produção integrada de diferentes produtos para tirar total partido do 

recurso (ex. biocombustíveis/corretivos de solos/produtos de valor acrescentado), 

num conceito de biorefinaria. 

Para a viabilização de qualquer solução de valorização, é da maior relevância 

ter informação sobre quantidades disponíveis de RMM. 

 

1.2. Âmbito e Objetivos 

O presente projeto encontra-se inserido no âmbito da unidade curricular de 

Dissertação, pertencente ao 5º ano do Mestrado Integrado em Engenharia do 

Ambiente, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

A realização do projeto foi efetuada em ambiente académico, sendo que este é 

inerente a um projeto mais abrangente de valorização integrada de resíduos de 

macroalgas marinhas, que se encontra em curso no Laboratório de Investigação em 

que o presente trabalho se integra. 

Assim, o objetivo principal desta dissertação é a avaliação do potencial que os 

resíduos de macroalgas marinhas apresentam para a produção de biocombustíveis na 

Região Norte (praias do Norte de Portugal), assim como de produtos de valor 

acrescentado, através de estudos preliminares de quantificação e caracterização 

destes, tendo por base ensaios laboratoriais e de campo, realizados em Vila Nova de 

Gaia (praia de Marbelo). 
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1.3. Estrutura do Documento 

Esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. 

O Capítulo 1 apresenta o enquadramento do tema, o âmbito e os objetivos 

principais do projeto e a organização do presente documento. 

O Capítulo 2 corresponde à revisão da literatura inerente às macroalgas 

marinhas, nomeadamente a definição e caracterização destas, bem como a sua 

distribuição em Portugal e as principais utilizações destas tanto como resíduos como 

organismos vivos. É dado enfoque às macroalgas como resíduo especificamente, a sua 

forma de quantificação e formas de valorização, como biodiesel, bioetanol, biogás, 

produtos de valor acrescentado, corretivos orgânicos, proteína vegetal para dieta 

animal e pigmentos naturais. Por fim, a utilização desta biomassa para a produção 

destes produtos em cima enumerados, tendo em conta a sua importância, viabilidade, 

vantagens e desvantagens, mercado existente e interesse económico. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia utilizada para avaliar o potencial dos 

RMM para a produção de biocombustíveis e produtos de valor acrescentado. É 

descrito o método de amostragem e a forma como foi efetuada a quantificação da 

biomassa residual de macroalgas, nomeadamente o recurso a um drone e a 

interpretação das imagens cedidas por este. Por fim, é descrito como se procedeu à 

identificação e caracterização da biomassa residual, no que respeita à classificação 

taxonómica e à caracterização físico-química desta, em termos de tamanho, teor de 

humidade, cinzas, fósforo, ensaio de lixiviação, azoto/proteínas totais, teor de lípidos, 

composição em ácidos gordos, índice de acidez e acidez, pigmentos, compostos 

fenólicos e atividade antioxidante. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e a discussão destes, em que 

engloba a caracterização dos locais onde foram feitas as amostragens, a quantificação 

da biomassa, sendo que se efetuou uma comparação entre os resultados obtidos via 

imagem e via pesagem, as caracterizações tanto taxonómica como físico-química que 

permitiram aferir a viabilidade de produção de biocombustíveis e PVA, tendo em conta 

a literatura revista. Finalmente, é efetuada uma avaliação do potencial 

socioeconómico das soluções estudadas. 
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Por fim, o Capítulo 5 exibe as principais conclusões do estudo realizado, bem 

como os valores essenciais que servem de referência para o projeto futuro em que 

esta dissertação se insere. São apresentadas sugestões para estudos futuros. 
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Capítulo 2 

Estado de Arte – “Macroalgas 

Marinhas” 
 

 

2.1. Definição e Caracterização de Macroalgas Marinhas 

As algas marinhas, sendo produtores primários, são responsáveis pela 

produção de cerca de 80% do oxigénio atmosférico, o que lhes confere um grau de 

importância muito elevado para a manutenção da vida no nosso planeta (G. Carvalho 

& Pereira, 2014). De acordo com a sua morfologia e tamanho, podem ser divididas em 

microalgas (organismos unicelulares) e macroalgas (organismos multicelulares) 

(Vassilev & Vassileva, 2016). 

As macroalgas apresentam-se como um componente essencial dos 

ecossistemas marinhos, pois previnem a eutrofização e a poluição, promovendo a 

preservação dos bio recursos marinhos. No seu ambiente natural, estas algas crescem 

em substratos rochosos e formam vegetação estável, perene e em multicamadas 

(Rajkumar et al., 2013). 

É devido às diferenças morfológicas e dos seus constituintes, que as algas 

apresentam uma enorme diversidade que se traduz numa vasta capacidade de 

gerarem compostos bioativos, que podem ser utilizados nas mais variadas áreas (M. 

Cardoso et al., 2014).  

As macroalgas, organismos fotossintéticos pertencentes ao domínio Eukarya, 

são, tal como o nome indica, algas de tamanhos consideráveis, de rápido crescimento, 

que se encontram agrupadas de acordo com a sua pigmentação e capacidade de 

armazenamento no talo (corpo das algas que não apresenta folhas, raízes e caules): 

Chlorophyta (algas verdes), Rhodophyta (algas vermelhas) e Ochrophyta-Phaeophyceae 

(algas castanhas) (Pereira, 2015).  
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De um modo geral, as macroalgas possuem grandes quantidades de 

carboidratos, razoáveis/grandes quantidades de proteínas e pequenas quantidades de 

lípidos, bem como uma quantidade variável de cinzas. Estes valores variam consoante 

a estação do ano, ou seja, sofrem uma variação sazonal, em que, por exemplo, o teor 

de carboidratos atinge o seu máximo no outono (Barbot et al., 2016 ; H. Chen et al., 

2015). 

Na tabela 2.1, encontram-se expostos os valores dos principais constituintes 

das macroalgas. É importante referir, que estes valores se referem a organismos 

frescos. 

Tabela 2.1 - Composição química das macroalgas (Fonte: Garcia et al; 2016) 

 Humidade 

% 

Proteínas 

% 

Carboidratos 

% 

Cinzas 

% 

Minerais 

% 

Lípidos 

% 

Macroalgas 70-90 7-47 4-70 11-43 7-38 0,2-20 

 

Passa-se de seguida a fazer uma breve descrição dos três grupos de algas. 
 

2.1.1. Chlorophyta: Algas Verdes 

As Chlorophyta são conhecidas por serem algas verdes devido à presença de 

clorofila a e b, em proporções idênticas às das plantas terrestres (Guiry, 2000-2017c). 

Em termos de outros metabolitos secundários, as Chlorophyta apresentam 

betacaroteno e xantofila que são pigmentos carotenoides antioxidantes, importantes 

no auxílio da fotossíntese (Guiry, 2000-2017c). 

A maior parte das algas verdes podem ser encontradas em água doce, 

enquanto que apenas 10% habitam em ambientes marinhos. As Caulerpales, 

Dasycladales e Siphonocladales são algas predominantemente marinhas, enquanto 

que as Ulotrichales e Coleochaetales são de água doce, podendo estas espécies todas 

habitar nos dois ambientes, ao contrário das Oedogoniales e Zygnematales que são 

algas exclusivas de água doce (Lee, 2008a). 

As algas de água doce não apresentam grande variação na sua distribuição, 

numa determinada área, enquanto que as algas marinhas variam consoante a 

temperatura, ou seja, as algas que habitam nas regiões tropicais e semitropicais 

tendem a ser semelhantes nas várias regiões do globo, ao contrário das algas que 

habitam nas zonas frias do planeta pois apresentam espécies distintas entre si, 
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nomeadamente entre os hemisférios Norte e Sul. Constata-se que as águas mais 

quentes da região do Equador, serviram como barreira geográfica no que respeita à 

evolução de novas espécies, daí que se verifique esta disparidade entre os dois 

hemisférios (Lee, 2008a). 

No que respeita ao número de espécies de algas verdes identificadas no mundo 

inteiro, 4 500 são Chlorophytas (algas marinhas) e 3 500 são Charophytas (algas de 

água doce) (Guiry, 2000-2017c). 

 

2.1.2. Rhodophyta: Algas Vermelhas 

As Rhodophyta, ou algas vermelhas, são um dos grupos mais antigos de algas 

eucarióticas e representam a maioria das espécies de algas identificadas. Existem 

cerca, de 6 500 espécies destas algas, sendo que aproximadamente 4 000 espécies são 

algas marinhas (Lee, 2008c). 

A cor vermelha destas algas deve-se à presença de determinados pigmentos 

como a ficoeritrina e a ficocianina, que prevalecem em relação aos outros pigmentos 

que entram também na sua constituição. Estas algas apresentam também 

betacarotenos, xantofilas que não se encontram noutro tipo de algas e clorofila 

(zeaxantina, violaxantina e anteraxantina), sendo que o único tipo desta componente 

que possuem, é a clorofila a. Relativamente à estrutura da parede celular, esta é 

constituída por celulose, ágar e carragenano, sendo estes últimos, polissacarídeos de 

cadeia longa e os componentes mais comercializados provenientes destas algas (Guiry, 

2000-2017b). 

A nível da distribuição no planeta, as algas vermelhas estão presentes em todo 

o globo, mas em quantidades diferentes, de acordo com a temperatura a que estão 

expostas. Ou seja, na região do equador, em que a temperatura é mais elevada existe 

uma maior abundância destas algas, ao contrário das zonas frias dos oceanos em que a 

quantidade das algas vermelhas é mais reduzida. Nas regiões polares e subpolares, a 

quantidade de espécies de algas vermelhas é muito pequena, sendo que a 

predominância é de algas verdes e castanhas. O tamanho destas algas também é 

afetado pela temperatura, em que nas regiões mais frias as Rhodophyta são maiores e 

nas regiões mais quentes o seu tamanho é reduzido (Lee, 2008c). 
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As algas vermelhas possuem também a capacidade de viver em grandes 

profundidades nos oceanos (até 200 metros), devido à função dos pigmentos 

acessórios da fotossíntese, como é o caso da ficoeritrina que permite que as algas 

vermelhas melhorem a capacidade de absorção da luz solar, algo que os outros tipos 

de algas não conseguem fazer (Indriatmoko et al., 2015; Lee, 2008c). 

2.1.3. Ochrophyta-Phaeophyceae: Algas Castanhas 

As Phaeophyceae, ou algas castanhas, são assim denominadas devido ao facto 

de possuírem grandes quantidades de fucoxantina nos cloroplastos, que é o seu 

carotenoide principal, pois encontra-se em maior quantidade que os outros pigmentos 

como a clorofila a, c1 e c2, betacaroteno e outras xantofilas (Lee, 2008b). 

Em termos de reservas de alimento, o principal carboidrato das algas castanhas 

é a laminarina em vez do típico amido, possuem também polissacarídeos complexos e 

açúcares simples. Relativamente à estrutura da parede celular, esta é composta por 

celulose e alginato (heteropolissacarídeo de cadeia longa), sendo este último muito 

comercializado através da sua extração (Guiry, 2000-2017a). 

As algas castanhas não possuem exemplares unicelulares ou coloniais, mas 

apresentam-se sob a forma de um talo ramificado e filamentoso. Encontram-se quase 

exclusivamente em ambiente marinho e apenas poucos géneros é que apresentam 

espécies de água doce. A maior parte destas algas cresce nas zonas intertidal (zona 

que se situa entre os limites máximos e mínimos das marés, na preia-mar e na baixa-

mar) e supralitoral (zona compreendida entre o limite máximo do patamar intertidal, 

até ao limite atingido pela água evaporada), em água frias, como as do Hemisfério 

Norte, em que o número de espécies de Phaeophyceae é menor que o de Rhodophyta, 

mas em termos de quantidade as algas castanhas apresentam-se em maior número. 

Na região dos trópicos, a única região em que se podem encontrar algas castanhas em 

abundância é no Mar dos Sargaços, no Atlântico Norte (Lee, 2008b). 

Dentro das algas castanhas, existe um tipo de algas que habitam em habitats 

marinhos rochosos, de baixa profundidade que se inserem em regiões frias e 

temperadas (bastante frequentes em Portugal, principalmente na região Norte) que 

apresentam grande envergadura, que são designadas por “kelp” (Assis et al., 2011). 

Estas algas são consideradas as maiores (podem atingir os 70 m) e as mais complexas 
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Figura 2.1 - Distribuição mundial das florestas de kelp (Fonte: Gobius Comunicação e Ciência) 

das Phaeophyceae, para além disso são as únicas algas castanhas que apresentam uma 

diferenciação interna do tecido em tecido condutor (Guiry, 2000-2017a). 

As florestas de kelp constituem habitats que são extremamente importantes 

para o ambiente e economia, no sentido em que constituem importantes zonas de 

proteção, reprodução e alimentação para uma variedade de animais. As algas que 

compõem estas florestas são importantes produtores primários, que desempenham 

um papel fundamental na minimização do aquecimento global, através da fixação de 

carbono, que geralmente se acumula nos sedimentos marinhos, diminuindo assim, a 

concentração de CO2 na atmosfera. Para além da extração de alginatos, como 

anteriormente referido, estas algas podem ser utilizadas para produção de fertilizantes 

de solos, prática mais comum na região Norte de Portugal (Assis et al., 2011). 

Em termos de distribuição mundial, as florestas de kelp encontram-se nos 

oceanos frios e temperados, sendo o género Laminaria um dos mais usuais, que se 

distribui essencialmente pelo Oceano Atlântico, China e Japão. A região que possui 

mais espécies de kelp é a zona do Pacífico Nordeste, que se estende da Califórnia ao 

Alasca. Na Europa existem aproximadamente 13 espécies de kelp, em que 7 dessas 

espécies distribuem-se por Portugal continental, a norte do Cabo Mondego, 

maioritariamente (Assis et al., 2011). Na Figura 2.1, encontra-se a distribuição mundial 

das florestas de kelp. 

De forma a que as algas kelp se desenvolvam, é necessário que estejam 

assegurados certos fatores ambientais. Nomeadamente, necessitam de rochas para se 

fixarem, de uma temperatura e concentração adequada de nutrientes, como o azoto e 

o fósforo e grande intensidade de luz (Assis et al., 2011). 
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Relativamente à intensidade da luz, as algas kelp necessitam de luz solar direta 

para realizar a fotossíntese, daí que não possam habitar nos oceanos a profundidades 

superiores a 30 metros, quando se trata do Atlântico Norte e Pacífico, nem superiores 

a 120 metros como no Mediterrâneo, ilhas e montes submarinos no meio do oceano, 

em condições de elevada penetração da luz solar. Apesar disso, a radiação ultravioleta 

pode inibir o crescimento destas algas em águas superficiais, logo o limite superior e 

inferior da distribuição desta espécie será mais profundo (Assis et al., 2011). 

De modo a que o crescimento das algas kelp seja favorável, estas geralmente 

estão associadas a zonas de afloramento costeiro, ricas em nutrientes e com fortes 

correntes marinhas que propiciam o fornecimento de nutrientes dissolvidos na água 

(Assis et al., 2011). 

Por fim, a temperatura é um fator de extrema importância, pois as algas kelp 

apresentam um intervalo de tolerância a este parâmetro bastante definido, o que leva 

a que só habitem determinadas zonas geográficas, geralmente de águas frias ou 

temperadas (Assis et al., 2011). 

 

 

2.2. Distribuição das Macroalgas Marinhas em Portugal  

Ao longo dos anos têm sido efetuados vários estudos acerca da flora algal 

portuguesa. 

O primeiro estudo foi publicado por Correa da Serra em 1796, mas só no século 

XX é que foi realizado um estudo completo por Ardré (1961, 1970, 1971). Ardré 

identificou e descreveu 246 espécies Rhodophyta, 98 Ochrophyta e 60 Chlorophyta, 

sendo que estes números não sofreram alterações significativas em 1998 por Sousa-

Pinto (Pereira, 2007). 

Mais recentemente, em 2009, Araujo et al. (2009) efetuou um novo estudo, 

com base em referências bibliográficas e em novos registos, tendo publicado uma lista 

atualizada das algas da costa portuguesa, que contém 346 espécies, em que 26 são 

Cyanobacteria, 200 Rhodophyta, 70 Ochrophyta e 50 Chlorophyta. Neste estudo, foi 

verificado que o número de espécies de todos os grupos de algas decresce de Norte 

para Sul, verificando-se que a região do Minho é a que apresenta maior número de 
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espécies (306 espécies em que 21 são Cyanobacteria, 183 Rhodophyta, 59 Ochrophyta 

e 43 Chlorophyta). O Douro Litoral possui 233 espécies com 4 Cyanobacteria, 154 

Rhodophyta, 44 Ochrophyta e 31 Chlorophyta, e a Beira Litoral, das três regiões 

estudadas, foi a que apresentou menor número de espécies, o que permitiu verificar 

que realmente existe um decréscimo do número de espécies de Norte para Sul (202 

espécies, sendo que 4 são Cyanobacteria, 136 Rhodophyta, 31 Ochrophyta e 31 

Chlorophyta). No total destas três regiões, foram identificadas 170 espécies, em que 63 

foram encontradas exclusivamente no Minho, 14 no Douro Litoral e 8 na Beira Litoral 

(Araujo et al., 2009). 

Na região Norte do país, entre a foz do rio Minho e a foz do rio Tejo, as algas do 

patamar médiolitoral são semelhantes às que se encontram na zona central da Europa, 

mais precisamente na Bretanha e Sul das ilhas Britânicas, enquanto que as algas da 

região Sul, entre a foz do Tejo e o Algarve, são muito diferentes devido à influência do 

aumento da temperatura da água do mar derivada da proximidade com o Mar 

Mediterrâneo e a costa norte de África. Devido as estas diferenças, em Portugal as 

algas podem ser divididas em dois grupos: as algas da zona Norte e as algas da zona Sul 

(Pereira, 2007). 

Na Tabela 2.2, encontram-se expostos os números de espécies de cada grupo 

de macroalgas para a zona Norte e Sul de Portugal. 

Tabela 2.2 - Número de espécies de macroalgas de cada grupo, em Portugal Continental (Fonte: Araújo et al (2009)) 

 Norte de Portugal Sul de Portugal 

Chlorophyta 50 46 

Rhodophyta 200 215 

Ochrophyta 70 75 

 

A costa portuguesa é considerada o limite Sul da Europa, englobando mais de 

40 espécies, e o limite Norte de África e do Mediterrâneo, sendo que alberga 20 

espécies típicas desta região (Pereira, 2007). 

Em termos de espécies dominantes em Portugal, na região Norte verifica-se 

uma maior predominância de Ascophyllum nodosum, Bifurcaria bifurcata, Himanthalia 
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elongata, Saccorhiza polyschides (algas castanhas), Gelidium corneum, Gelidium 

pulchellum, Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Calliblepharis jubata, Gigartina 

pistillata, Chondracanthus acicularis, Osmundea pinnatifida, Pterosiphonia complanata 

e Corallina elongata (algas vermelhas). Na região Sul, o domínio é verificado pelas 

algas vermelhas, devido à presença de águas mais quentes, sendo que as espécies que 

mais prevalecem são Corallina elongata, Caulacanthus ustulatus, Chondracanthus 

acicularis, Gelidium pusillum, Osmundea pinnatifida e Chondria coerulescens. 

 
 

 

 2.3. Principais utilizações das Macroalgas 

Devido à composição e variedade de macroalgas, estas são consideradas 

importantes fontes de inúmeros produtos com as mais variadas aplicações, e com 

potencial para muitas mais (M. Cardoso et al., 2014). 

A indústria de algas marinhas fornece uma diversidade de produtos que geram 

lucros na ordem dos 4 a 5 biliões de euros anuais, através do uso de milhões de 

toneladas de algas. A proveniência destas algas tanto pode ser através do cultivo como 

do seu próprio meio natural, sendo que nos últimos anos tem se verificado um 

aumento do recurso ao cultivo devido à elevada procura que suplantou a oferta 

disponível na natureza (McHugh, 2003). 

A nível mundial, nos anos de 1994 e 1995, foram utilizadas aproximadamente 

221 espécies de macroalgas, sendo 125 algas vermelhas, 64 algas castanhas e 32 algas 

verdes. Em termos de usos, 145 destas espécies foram usadas na alimentação, em que 

79 eram algas vermelhas, 38 algas castanhas e 28 algas verdes. Para a extração de 

ficocolóides, 101 espécies foram utilizadas: 41 algas produtoras de alginato, 33 algas 

produtoras de ágar e 27 algas produtoras de carragenana. Para a medicina tradicional, 

nomeadamente na extração de antibacterianos, antivíricos e antitumorais, foram 

utilizadas 24 espécies, 25 espécies na agricultura, em rações e biofertilizantes (Pereira, 

2007).  

Estas utilizações, reportam-se na sua maioria às macroalgas frescas, sendo que 

em termos de RMM, devido à sua condição física e biológica, é espectável que estejam 

restritas algumas aplicações. Diferentes formas de utilização da biomassa residual das 

praias têm sido consideradas, de acordo com a disponibilidade desta, com a 
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composição físico-química das espécies, com a própria contaminação/degradação do 

material colhido, bem como a relação custo-eficácia (Filipkowska et al., 2008). De 

seguida passam a detalhar-se as principais aplicações, com menção à utilização dos 

organismos frescos e potencial utilização dos resíduos. 

  

2.3.1 Alimentação 

No que concerne à alimentação humana, as algas utilizadas provêm 

essencialmente do cultivo, pois a sua remoção poderia causar impactos ambientais 

elevados. Em 2008, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO), produziram-se 16 milhões de toneladas de algas a nível mundial, 

em que cerca de 93% foram provenientes de aquicultura. O Japão é o maior 

consumidor mundial de algas (1,1 kg de alga seca/ano/pessoa), visto que não possui 

solos favoráveis para a plantação de vegetais. Os géneros mais usados na alimentação 

são as Porphyra e Chondrus (algas vermelhas), e Durvillea, Laminaria e Sargassum 

(algas castanhas) (Vasconcelos & Gonçalves, 2013). 

As algas marinhas representam uma boa solução para uma alimentação 

saudável, visto que se apresentam como um alimento natural, com alto valor nutritivo 

e baixo em calorias, o que permite também corrigir carências nutricionais 

nomeadamente, em minerais, proteínas, vitaminas e fibras. Em relação a estes 

constituintes, os minerais presentes são cerca de dez vezes superiores aos 

encontrados nos vegetais terrestres, as proteínas contêm todos os aminoácidos 

essenciais, apresentando-se como proteínas de alto valor biológico, as vitaminas estão 

presentes em quantidades significativas, com especial relevo à vitamina B12 que não é 

parte constituinte dos vegetais e as fibras estão em quantidades similares à da Brassica 

oleracea (couve) (Pereira, 2007). Relativamente a esta vitamina, é importante referir 

que não existe um consenso na sua presença nas algas marinhas, visto que em muitos 

estudos foi encontrada a pseudo-vitamina B12, que é um análogo desta vitamina, que 

para além de ser ineficaz, é também potencialmente perigoso para a saúde (Dagnelie 

et al., 1991). A utilização de RMM para este efeito não tem naturalmente aplicação. 

Em relação ao uso de macroalgas na alimentação animal, estas apresentam um 

elevado potencial antioxidante, bem como composições nutricionais excelentes, como 

o alto teor de fibras e proteínas, em conjugação com o baixo teor de gorduras, que 
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produzem carne mais saudável. De todas as macroalgas, as Ochrophyta-Phaeophyceae 

são as que apresentam melhor potencial para serem aplicadas como suplementos na 

dieta dos animais, visto possuírem variados compostos antioxidantes, que promovem 

uma melhoria na produção animal devido à introdução de compostos bioativos nos 

músculos e tecidos destes (Vasconcelos & Gonçalves, 2013). 

 

2.3.2 Extração de ficocolóides 

Relativamente à extração de ficocolóides, estes são os polissacarídeos mais 

importantes das macroalgas no que respeita à comercialização industrial, 

representando mais de metade dos produtos derivados de macroalgas não 

comestíveis. Os ficocolóides mais comercializados e extraídos são as galactanas 

sulfatadas, como o agar e as carragenanas (das algas vermelhas), e os alginatos e 

polissacarídeos sulfatados (das algas castanhas) (G. Carvalho & Pereira, 2014; M. 

Cardoso et al., 2014). Dependendo do produto específico para aplicação, poderá haver 

potencial de utilização do resíduo (Resources, 2003; White et al., 2005 ). Passam-se a 

detalhar as aplicações. 

 Agar  

Este ficocolóide é composto por uma mistura de agarose e agaropectina, sendo 

que o primeiro composto é o que predomina (50-90%) e é o responsável pelas 

propriedades gelificantes do agar, muito utilizadas na alimentação (Jiao et al., 2011; M. 

Cardoso et al., 2014). 

Apesar de o agar estar presente numa variedade de algas vermelhas, a nível 

industrial as mais utilizadas são as espécies Gelidium, Pterocladiella, Gelidiella e 

Gracilaria (G. Carvalho & Pereira, 2014), sendo que para fins alimentares estará 

restrita a aplicação dos RMM. 

 Carragenanas 

As carragenanas são substâncias consistentes que se encontram na parede das 

algas vermelhas, mais propriamente nas Gigartinales. Diferenciam-se do agar devido 

ao seu carácter francamente iónico, derivado do grande teor em radicais OSO3
-• e dos 

alginatos, visto que estes últimos devem o seu carácter iónico aos grupos carboxílicos 

COO• (Pereira). 
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Existem três tipos de carragenanas que são comercializadas – kappa, iota e 

lambda, mas existem muitas mais na natureza que são consideradas híbridas devido à 

existência de diferentes precursores, em concentrações diferentes nas várias espécies 

de algas. As kappa carragenanas formam géis frágeis, duros e fortes, as iota 

carragenanas formam géis suaves e fracos, e a lambda carragenanas funcionam como 

agentes espessantes (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

Segundo Birtwell et all (Birtwell et al., 2013), as carragenanas podem ser vistas 

também como um possível PVA extraído da biomassa residual de macroalgas. 

 Alginato  

O alginato (derivado do ácido algínico) é extraído das algas castanhas como um 

sal com mistura de sódio e/ou potássio, cálcio e magnésio, sendo que a sua 

composição varia em cada alga (G. Carvalho & Pereira, 2014; M. Cardoso et al., 2014). 

O ácido algínico encontra-se presente nas células da parede das algas 

castanhas, sendo que é responsável, em parte, pela sua flexibilidade. As algas 

castanhas que crescem em águas mais turbulentas geralmente apresentam maior 

quantidade de alginato, do que as que crescem em águas mais calmas (M. Cardoso et 

al., 2014). 

As espécies de algas mais utilizadas para a extração deste componente são a 

Macrocystis pyrifera e a Ascophyllum nodosum, mas existem outras espécies que são 

utilizadas na extração como as Laminaria, Lessonia, Alaria, Ecklonia, Eisenia, 

Nereocystis, Sargassum, Cystoseira e Fucus (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

Os alginatos possuem várias aplicações comerciais visto serem espessantes, 

gelificantes, emulsionantes e estabilizadores. Podem ser utilizados na indústria 

alimentar para melhorar a textura dos alimentos, mas também podem ser usados na 

cosmética, farmacêutica, têxtil e pintura (M. Cardoso et al., 2014); neste sentido a 

aplicação dos RMM pode ser equacionada. 

 Fucanos 

Os fucanos são polissacarídeos sulfatados extraídos das algas castanhas, sendo 

o fucoidano o composto mais estudado e comercializado, a partir da Fucus vesiculosus. 

Em termos de indústria alimentar, estes polissacarídeos não podem ser 

utilizados como aditivos, mas sim como suplementos alimentares, mais propriamente 
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na área da nutrição farmacêutica, em que estes são utlizados como promotores da 

saúde em vez de serem usados nos medicamentos (G. Carvalho & Pereira, 2014), áreas 

restritas à partida ao organismo cultivado/vivo. 

 Laminarina  

A laminarina é também um polissacarídeo sulfatado, que se encontra presente 

em algumas algas castanhas, nomeadamente na espécie Laminaria. Em termos de 

aplicações, este composto apresenta potencial na área da saúde, visto apresentar 

efeitos antitumorais (G. Carvalho & Pereira, 2014); dependendo da sua utilização, a 

extração poderá ser equacionada de RMM. 

 

2.3.3 Extração de Pigmentos 

Como já foi referido anteriormente, as macroalgas marinhas são classificadas 

de acordo com a composição dos pigmentos, nomeadamente da clorofila, 

carotenoides e ficobilina. Apesar destes compostos serem comercializados há imenso 

tempo como corantes, só muito recentemente é que despertaram mais interesse, 

sobretudo para aplicações na área da saúde e por apresentarem menos efeitos 

negativos no ambiente (M. Cardoso et al., 2014). 

A ficocianina e a ficoeritrina são ficobilinas que podem ser aplicadas na 

coloração de alimentos, visto não serem tóxicas e nem carcinogénicas, podem também 

ser utilizadas na saúde, mais propriamente na investigação do cancro, como 

marcadores químicos (Nag Dasgupta, 2015). 

Os carotenoides são muito usados na indústria alimentar por causa da sua 

capacidade como corantes, mas também como antioxidantes, mais precisamente o 

betacaroteno, a fucoxantina e a astanxantina (Anunciato & da Rocha Filho, 2012). O 

betacaroteno tem aplicação na área da saúde e nutrição, pois é utilizado como corante 

de alimentos e como fonte de vitamina A. A fucoxantina, praticamente presente nas 

algas castanhas, é de todos os carotenoides, aquele que apresenta melhor poder 

antioxidante, para além de que apresenta efeitos anti-tumorais, anti-inflamatórios, 

anti-diabético, promove a proteção do fígado e é indutor da apoptose das células 

cancerígenas (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

O conteúdo de fucoxantina nas macroalgas varia de espécie para espécie (entre 

0.022 a 3,7 % m/m, em peso seco) e tem uma variação sazonal, sendo que a 
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quantidade de fucoxantina aumenta do inverno para a primavera e decresce durante o 

verão (M. Cardoso et al., 2014). 

A clorofila é muito utilizada na indústria alimentar, através da mistura com 

outros pigmentos, de forma a obter uma grande variedade de cores. Hoje-em-dia, a 

sua utilização tem vindo a crescer de modo a que o uso de pigmentos sintéticos 

diminua (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

Na Tabela 2.3, encontram-se os principais pigmentos característicos das 

macroalgas. 

Tabela 2.3 - Principais pigmentos característicos das macroalgas (Fonte:(Nag Dasgupta, 2015)) 

Grupo Nome comum Maior pigmento acessório 

Chlorophyta Alga verde Clorofila a, b 

Rhodophyta Alga vermelha Ficoeritrina, ficocianina 

Phaeophyta Alga castanha 
Clorofila c1 e c2, 

fucoxantina 

 

Dado o interesse e potencial de aplicação deste recurso, considera-se ser uma 

vertente a explorar no âmbito da utilização de RMM. 

 

2.3.4 Agricultura 

As algas marinhas são utilizadas como fertilizantes desde o século XIV, 

essencialmente nos campos agrícolas perto da costa portuguesa (Pereira, 2007). 

Os extratos de algas servem como aditivos nos fertilizantes, apresentando 

benefícios reportados, nomeadamente melhor germinação das sementes e 

desenvolvimento da raiz, aumento da resistência a infeções fúngicas, aumento da 

absorção de nutrientes, diminuição das pragas de insetos e pastos mais saudáveis para 

os animais (Zodape, 2001). 

Em Portugal, a utilização de algas como fertilizantes está condicionada à região 

Norte, mais precisamente entre a Póvoa de Varzim e Viana do Castelo. Em termos de 

mistura de algas, são efetuadas duas misturas: o “moliço” e o “sargaço”. O moliço é 

composto por algas e plantas marinhas presentes na Ria de Aveiro, nomeadamente 

algas das espécies Ulva (Chlorophyta), Enteromorpha (Chlorophyta), Gracilaria 

(Rhodophyta) e Lola (Chlorophyta), e plantas marinhas dos géneros Zostera, Ruppia e 
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Potamogeton. O sargaço é unicamente composto por algas marinhas das espécies 

Saccorhiza (Phaeophyta), Laminaria (Phaeophyta), Fucus (Phaeophyta), Codium 

(Chlorophyta), Palmaria (Rhodophyta), Gelidium (Rhodophyta) e Chondrus 

(Rhodophyta), que habitam nos rochedos da costa (Pereira, 2007). Estes produtos 

resultam de uma decomposição aeróbia controlada desta biomassa, com potencial de 

aplicação aos resíduos. 

2.3.5 Saúde 

As algas possuem a capacidade de inibir o crescimento ou toxicidade de alguns 

microrganismos patogénicos, devido à produção de compostos antimicrobianos, sendo 

que esta capacidade varia entre os grupos de macroalgas, é sazonal e depende da 

localização geográfica (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

Dentro das propriedades microbianas, as macroalgas possuem capacidade 

antibacteriana, antiviral e antifúngica (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

No que respeita à capacidade antibacteriana, algumas algas marinhas possuem 

a capacidade de inibir o crescimento das bactérias. Com o aumento da resistência das 

bactérias aos antibióticos existentes, a próxima geração destes fármacos pode possuir 

compostos ou moléculas provenientes de algas marinhas, devido ao seu potencial 

elevado que apresentam para esta função (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

A nível da capacidade antifúngica, alguns estudos comprovam que certas algas 

apresentam este tipo de característica. Esta capacidade é mais usual nas microalgas 

devido à competição pelos mesmos recursos. Isto pode-se dever, à grande toxicidade 

de alguns compostos que provocam uma resposta das algas, levando a que produzam 

substâncias antifúngicas (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

Existem ainda estudos que revelam que extratos celulares tanto de microalgas 

como de macroalgas, são capazes de inibir certos vírus. As macroalgas castanhas, ricas 

em polissacarídeos sulfatados, como os fucanos e alginatos, apresentam uma boa 

capacidade antiviral (G. Carvalho & Pereira, 2014). 

Possuem também propriedades antitumorais, algumas macroalgas marinhas 

demonstraram boas respostas na inibição do crescimento de células cancerígenas e 

tumorais, mais precisamente o alginato extraído das algas castanhas (G. Carvalho & 
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Pereira, 2014). A aplicação dos extratos de fontes residuais nesta área média está à 

partida restringida. 

 

2.3.6 Produção de Biocombustíveis 

Os biocombustíveis derivados de algas são considerados por muitos a resposta 

mais sustentável, renovável, eficaz e benéfica para o ambiente, às alterações 

climáticas e à segurança alimentar (Vassilev & Vassileva, 2016), sendo considerados 

biocombustíveis avançados, de terceira geração (Antunes & Silva, 2010; Barbot et al., 

2016). 

Apesar das macroalgas serem adequadas para a produção de biocombustíveis, 

o seu baixo teor em triglicerídeos e ácidos gordos leva a que não sejam adequadas 

para a produção de biodiesel; contudo, devido aos açúcares naturais e outros 

carboidratos que apresentam, revelam potencial para a produção de biogás e 

bioetanol (Murphy et al., 2013). 

A produção de biocombustíveis a partir de macroalgas é possível através de 

alguns métodos de conversão, sendo que a digestão anaeróbia e a fermentação para 

produção de biogás e bioetanol respetivamente, são as que apresentam à partida 

maior aplicação, devido ao baixo poder calorífico e ao elevado teor de humidade 

(Murphy et al., 2013). Tal alternativa tem claro enquadramento para biomassa 

residual. 

 

 2.4 As Macroalgas como resíduo 

 

De acordo com a Diretiva 1999/31/CE, anteriormente referida, relativa à 

deposição de resíduos em aterros, um dos objetivos é a redução do envio de resíduos 

biodegradáveis para aterros, fomentando a sua valorização (Filipkowska et al., 2008); 

neste, âmbito, enquadram-se claramente os resíduos de macroalgas. 

A deposição nas praias da biomassa de macroalgas depende fortemente da 

hidrodinâmica, nomeadamente da agitação marítima, da altura da maré e da direção 

do vento, depende também das características da praia, se apresenta uma linha de 

costa recuada ou curva, rochosa, o que pode levar a uma distribuição dos RMM 

bastante irregular (Balina et al., 2017). 
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De modo a se dar o devido uso aos RMM, é necessário definir as vias de 

valorização destes resíduos tendo em conta as suas características, sendo que nem 

todas as utilizações de macroalgas, anteriormente expostas, se adequam a este tipo de 

matéria-prima (Filipkowska et al., 2008), como referido. 

Devido à sua heterogeneidade, estado de degradação/contaminação e 

dificuldade em se prever quantidades, entende-se que os RMM não podem ser 

utilizados para a indústria alimentar, cosmética e farmacêutica (Filipkowska et al., 

2008).  

A biomassa residual promete ser uma alternativa ambiental e economicamente 

viável, para complemento e substituição dos combustíveis fósseis. Apesar disso, as 

tecnologias associadas à conversão de matérias-primas para o setor da energia, ainda 

se encontram subdesenvolvidas (Gao & McKinley, 1994). Efetivamente, existem 

estudos que viabilizam a utilização de RMM para a produção de biocombustíveis, 

como o bioetanol (Yung Sunwoo et al., 2017) e o biogás (Nkemka et al., 2014). Outras 

formas de utilização de RMM, tidas como promissoras, são a produção de composto 

orgânico, com benefícios para os solos e plantas (Michalak et al., 2017). 

Complementarmente, parece relevante a obtenção de PVA, mais precisamente a 

extração de pigmentos naturais, de forma a substituir os pigmentos sintéticos. 

Relativamente a esta última utilização, não existem estudos concretos que fomentem 

o uso de RMM. 

Através dos RMM, é possível ser produzida uma vasta gama de produtos finais 

como energia, químicos, fertilizantes. A avaliação do potencial de utilização deste 

recurso deve ser visto como um todo (se possível multiproduto) por forma a garantir 

sustentabilidade económica e ambiental da solução a implementar (Rajkumar et al., 

2013). 

 

 2.5. Quantificação da biomassa residual de macroalgas 

De forma a assegurar uma quantificação correta e viável da biomassa de 

macroalgas, são necessárias soluções que envolvam tecnologias que possam ser 

operadas remotamente, como sensores aéreos e por satélite (Dugdale, 2007). 



Avaliação do Potencial de Valorização da Biomassa Residual de Macroalgas Marinhas no Norte de Portugal- 

Porta-a-Porta no Município de Espinho 

Estado de Arte – “Macroalgas Marinhas”  21 

Figura 2.2 - Tipos de UAV: a) HALE (Fonte: sUAS News; 2016); b) Asa fixa (Fonte: PennState; 2017); c) Helicóptero de 
pequeno porte (Fonte: Popular Science; 2016); d) Plataforma experimental de balão (Fonte: Schielo, 2016) 

A imagem via satélite não oferece uma resolução espacial acessível para a 

monitorização biológica detalhada, sendo por isso ideal serem utilizadas plataformas 

aéreas (Dugdale, 2007). 

Os Unmaned Aerial Vehicle (UAV), ao contrário dos tripulados, evitam 

problemas associados à monitorização de alta resolução temporal, pelo que revelam 

ser uma solução interessante para a quantificação da biomassa algal presente na 

costa. Os UAV que existem para monitorização remota, atualmente, são separados em 

quatro categorias: os de alta altitude e longa resistência (HALE) (Figura 2.2a)), usados 

para monitorização geoestacionária de grande extensão, os de asa fixa (Figura 2.2b)) 

para aplicações de pequena escala na agricultura e ambiente, os helicópteros de 

pequeno porte (Figura 2.2c)) e as plataformas experimentais de balão (Figura 2.2d)) 

(Dugdale, 2007). 

Para monitorização da região costeira, os UAV oferecem vantagens, 

nomeadamente na frequência de cobertura, resolução espacial, flexibilidade em 

resolução espectral e manutenção, e calibração. Apesar disso, ainda não se encontra 

bem documentado o uso de UAV em ambientes costeiros, sendo que a maioria das 

utilizações são na agricultura (Dugdale, 2007). 
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A utilização de um UAV permite, ainda, que o operador possa remover, calibrar 

e reparar os sistemas de imagem, impedindo que sofram degradação como nas 

imagens de satélite (Dugdale, 2007). 

Como a monitorização de macroalgas pode exigir diferentes técnicas de 

processamento de imagem, entende-se ser necessário utilizar diferentes altitudes de 

voo (Dugdale, 2007). 

Uma das grandes desvantagens em se usar um UAV numa zona costeira, 

prende-se com a exigência de uma correção geométrica, que pode levar a uma maior 

degradação da imagem, visto que a níveis baixos existe maior turbulência atmosférica 

que pode originar distorções nos dados, fazendo com que seja necessário um aumento 

da imagem pós-processamento (Dugdale, 2007). 

No que respeita a estudos efetuados com o recurso a UAV, existe um 

desenvolvido na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o tema 

“Algoritmos para a geração automática de Modelos Digitais de Superfície (DSM) e 

extração de objetos”, que teve como foco a extração automática de informação e 

geração de modelos digitais de superfície, a partir do desenvolvimento de 

metodologias de exploração de informação obtida com câmaras digitais. Este estudo, 

assentou, sobretudo, num sistema de georreferenciação direta, com uma precisão na 

ordem de um metro, em que a partir das imagens, obtidas por um UAV, é criado um 

modelo 3D que permite fazer a triangulação do terreno. Este modelo consegue 

representar todos os objetos existentes no terreno, como edifícios e vegetação, 

podendo ser aplicado na quantificação da biomassa residual de macroalgas, que se 

encontram depositadas nas praias. Ainda dentro deste estudo, foi também efetuada 

uma retificação da imagem (ortorretificação) que é essencial para terrenos 

acidentados. Após a retificação, é efetuada uma calibração, em que a partir da 

orientação externa de uma imagem e um conjunto de pontos de controlo dessa 

imagem, novos parâmetros de orientação são determinados, levando a uma melhor 

precisão posicional da imagem (FEUP, 2009-2015). Tais estudos são certamente de 

interesse no âmbito do presente trabalho. 
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 2.6. Formas de valorização da biomassa residual de macroalgas 

Tendo em conta o já referido no ponto 2.4, relativo às macroalgas como 

resíduo e os estudos demonstrados, consideram-se como potenciais vias de 

valorização dos RMM, a produção de biocombustíveis, de composto orgânico para 

solos e a obtenção dos PVA mencionados. 

No que respeita à produção de biocombustíveis a partir de macroalgas, é 

possível se obter biogás, bioetanol, biodiesel e bio-óleo, utilizando métodos como a 

digestão anaeróbia, fermentação, transesterificação, liquefação e pirólise, de acordo 

com o exposto na Figura 2.3 (H. Chen et al., 2015). 

 

2.6.1 Utilização de biomassa residual para produção de biocombustíveis 

De acordo com Barbot et al. (2016), devido à enorme potencialidade que 

apresentam no setor da energia, os biocombustíveis de resíduos de macroalgas 

poderiam ser apelidados de “biocombustíveis de quarta geração” ou de 

“biocombustíveis de segunda geração marinha”. Estes biocombustíveis não vêm 

revolucionar o mercado energético, mas vêm diminuir a tensão criada em torno da 

competição do uso do solo e a dependência dos combustíveis fósseis (Barbot et al., 

2016). 

As algas castanhas, são de todas as macroalgas as que apresentam maior 

potencial para a produção de combustíveis e as que se encontram em maior 

quantidade. Como já foi evidenciado, os principais carboidratos destas algas são o 

manitol, a laminarina, o ácido algínico e o fucoidano, que são compostos únicos destas 

Figura 2.3 - Processos de conversão para biocombustíveis derivados de algas (Fonte: Chen, H. et al (2015)) 
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algas e que são essenciais para a produção de biocombustíveis líquidos (Roesijadi et 

al., 2010). 

Os lípidos, essenciais para a produção de biodiesel, não se encontram 

presentes em grande quantidade tanto nas macroalgas frescas como no resíduo de um 

modo geral, não ultrapassando 5% do peso seco total, embora existam espécies 

documentadas que atingiram concentrações perto dos 20%. Devido ao baixo teor de 

lípidos, é espectável que a produção de biocombustíveis se processe através da 

conversão dos carboidratos, e não por extração de óleo (Roesijadi et al., 2010). 

Como a biomassa que é depositada na costa é variável, é impossível que as 

macroalgas colhidas sejam suficientes para fornecerem as quantidades necessárias 

para a produção de combustível para os transportes ou para atender às necessidades 

contínuas de uma biorrefinaria. Uma das soluções para este problema, pode passar 

por utilizar a biomassa de plantas terrestres, quando a biomassa residual de 

macroalgas é escassa evitando, assim, a quebra na produção. Um dos cenários mais 

prováveis, será a prática do cultivo de algas, aliada à colheita de RMM do meio natural. 

A produção de biocombustíveis a partir de resíduos das macroalgas ainda não 

se encontra bastante desenvolvida, pelo que é desconhecido quais espécies são as 

mais adequadas para a sua produção, bem como os métodos mais apropriados, sendo 

necessárias pesquisas adicionais para se entender o verdadeiro potencial dos RMM 

(Laurens et al., 2017). 

 

Biogás 

A produção de biogás é efetuada essencialmente através do uso de culturas 

agrícolas, resíduos de animais e lamas, tanto a larga escala como em pequena (H. Chen 

et al., 2015). 

O conteúdo de água das algas marinhas é bastante elevado (80-85%), maior 

que o das plantas terrestres, o que as torna mais adequadas para a conversão 

microbiana do que para conversão termoquímica. A produção de biogás a partir do 

resíduo de macroalgas é tecnicamente mais viável do que para outros biocombustíveis, 

visto que todos os componentes orgânicos, tais como carboidratos e proteínas, podem 

ser convertidos em biogás por digestão anaeróbia e o conteúdo baixo em lignina e 

celulose, torna a biodegradação mais fácil, produzindo quantidades elevadas deste 
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combustível. Os níveis de metano são inerentes ao conteúdo de cinza e aos açúcares, 

variando de espécie para espécie, tendo em conta a sua composição bioquímica (H. 

Chen et al., 2015). 

Segundo um estudo efetuado por Nkemka et al. (2014), utilizando biomassa 

residual colhida de uma praia em Trelleborg, na Suécia, o rendimento de metano 

obtido por processo anaeróbio de duas fases durante 24 dias, foi de 0,16 L CH4/g SV. 

De um modo geral, o rendimento de biogás para as macroalgas situa-se entre os 0,12 e 

os 0,48 L CH4/g SV (H. Chen et al., 2015), o que permite aferir que o resultado obtido 

no estudo referido, se enquadra no intervalo para as macroalgas frescas, mesmo 

tratando-se de resíduo. 

De acordo com H. Chen et al. (2015), apesar de ser o biocombustível mais 

adequado para ser produzido a partir de macroalgas, existem algumas considerações a 

se ter em conta:  

 O conteúdo em azoto em algumas algas é bastante elevado, levando a um rácio 

C:N para o crescimento microbiano inadequado; 

 É necessário um pré-tratamento físico ou químico para desestabilizar a sua 

integridade estrutural e facilitar a biodegradação 

 Alguns metais alcalinos presentes nas macroalgas podem inibir a digestão 

anaeróbia. 

O rácio C:N ótimo para ser obtido o melhor rendimento de biogás encontra-se 

entre 20 e 30. Para as macroalgas, o rácio C:N, situa-se em média nos 10, havendo a 

necessidade de se adicionar um co-substrato que permita aumentar este rácio (H. 

Chen et al., 2015). 

A digestão anaeróbia de macroalgas produz um biogás cuja composição é de 

cerca de 60% de metano e 40% de CO2, e quantidades vestigiais de CO, N2, H2S e O2. 

(Roesijadi et al., 2010) 

A quantidade de sódio, potássio, cálcio, magnésio, halogéneos e enxofre pode 

também diminuir a produção de biogás, devido à inibição que provoca no crescimento 

dos microrganismos (H. Chen et al., 2015). Devido a estas condicionantes, aliadas à 

presença de areias e ao tamanho do resíduo, é necessário ocorrer um pré-tratamento 

da matéria-prima, para remoção do material inerte e para redução do tamanho das 
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amostras, possibilitando a conversão dos açucares e aumentando a área superficial 

disponível para a atividade microbiana (Barbot et al., 2016). 

A utilização de um inóculo de sedimentos pode ser uma solução para aumentar 

a tolerância microbiana a altas concentrações de sais e enxofre (Barbot et al., 2016). 

 

Bioetanol  

A biomassa residual de macroalgas tem ganho importância como matéria-

prima alternativa renovável para a produção de bioetanol, de forma a substituir a 

biomassa edível, com lignina e celulose. As macroalgas possuem elevado conteúdo de 

carboidratos e baixo de lignina, como já foi demonstrado, o que as torna adequadas 

para serem utilizadas como substrato na fermentação para geração de bioetanol após 

processo de hidrólise. O processo de obtenção de etanol através de macroalgas, é 

similar ao processo comum de produção deste (H. Chen et al., 2015). 

Tal como o processo de produção de biogás, é necessário ser efetuado um pré-

tratamento pois os carboidratos como a laminarina, carragenana e alginato não estão 

disponíveis diretamente para serem hidrolisados. Este pré-tratamento pode ser 

mecânico ou ácido, de forma a aumentar a área de reação, levando a que os açucares 

se tornem mais acessíveis para ação enzimática (H. Chen et al., 2015). 

Apesar do grande potencial para produção de bioetanol, é necessário que 

sejam feitos alguns ajustes de modo a tornar o processo mais viável, nomeadamente 

utilizar outras enzimas que tornem a hidrólise mais eficiente e que consigam ser 

recuperadas, de forma a serem reutilizadas (H. Chen et al., 2015). 

A coexistência de glucose e galactose nas algas vermelhas diminui 

significativamente a produção de etanol e nas algas castanhas, os microrganismos não 

conseguem utilizar vários açucares simultaneamente por causa da sua incapacidade 

em usar o alginato, o que leva a que a produção de bioetanol não atinja a sua máxima 

eficiência (H. Chen et al., 2015). 

Num estudo efetuado com RMM provenientes da praia de Gwangalli, na Coreia 

do Sul, compostos por 10 espécies de macroalgas verdes, vermelhas e castanhas, foi 

produzido bioetanol. A concentração máxima obtida foi de 13,54 g/L, sendo que foram 

utilizadas culturas de S. cerevisiae e P. angophorae, adaptadas à galactose e ao 
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manitol, respetivamente, de modo a facilitar a fermentação dos açúcares (Yung 

Sunwoo et al., 2017).  

Segundo J. Chen et al. (2015), a produção de bioetanol varia de espécie para 

espécie de macroalgas marinhas, tendo sido obtidos valores que variam entre 1-2 g/L 

para a macroalga Sargassum sagamianum (alga castanha) e entre 23-29 g/L para a 

Laminaria japónica (alga castanha). Varia também consoante o fermento utilizado na 

etapa de fermentação dos açucares (Kostas et al., 2016). 

 

Biodiesel 

 O biodiesel é obtido por transesterificação de triglicerídeos provenientes de 

vegetais, gordura animal e óleo de outras plantas. Como já foi evidenciado em cima, as 

macroalgas são mais adequadas para a produção de bioetanol e biogás, do que para 

biodiesel, visto que geralmente não contêm triglicerídeos. De acordo com isto, os 

rendimentos de produção de biodiesel são muito inferiores aos obtidos a partir de 

microalgas, o que leva a concluir que as macroalgas não são adequadas para a 

produção deste biocombustível (H. Chen et al., 2015). 

 

Principais vantagens dos biocombustíveis derivados de macroalgas 

De acordo com Vassilev and Vassileva (2016), em termos de vantagens da 

utilização de RMM para a produção dos mais variados biocombustíveis, são 

enumeradas as seguintes: 

 Os combustíveis produzidos são sustentáveis, renováveis, eficientes e ecológicos; 

 Mudança para uma economia de baixo carbono, com a transição de 

hidrocarbonetos para hidratos de carbono, proteínas e lípidos; 

 A maioria dos recursos são não-edíveis e não-tóxicos; 

 As macroalgas não entram praticamente em competição por alimento; 

 Diversificação do fornecimento de combustível e segurança energética; 

 Diminuição do uso de combustíveis fósseis; 

 Mitigação dos efeitos negativos do aumento do preço do petróleo e redução da 

dependência das importações deste; 

 Elevada eficiência de conversão de energia; 

 Redução dos resíduos de algas marinhas; 
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 Matéria-prima biodegradável e de fácil conversão; 

 Redução de emissões de CO2, NOx, SOx. 

 

Principais desvantagens dos biocombustíveis derivados de macroalgas 

No que respeita às desvantagens dos biocombustíveis produzidos a partir de 

RMM, segundo Vassilev and Vassileva (2016), tem-se o seguinte: 

 Grande variabilidade de biomassa durante o ano, que impede uma produção 

constante de biocombustíveis; 

 Para a conversão da biomassa e dos seus constituintes, são utilizados recursos não 

renováveis; 

 Ausência de monitorização e controlo global da produção de biocombustíveis de 

algas com certificação de origem e fonte; 

 Falta de mercados desenvolvidos de algas e biocombustíveis e estruturas de 

mercado com restrições regionais; 

 Elevados custo de colheita, transporte, armazenamento e pré-tratamento da 

biomassa e com grande investimento inicial de capital; 

 Possível concorrência com a produção de algas e biomateriais edíveis; 

 Limitações ao nível da experiência na prática de produção de biocombustíveis; 

 Problemas tecnológicos durante o processo termoquímico, nomeadamente 

corrosão, formação de depósitos, erosão, escória e incrustação; 

 Ausência de terminologia, metodologias, padrões, e sistemas de certificação e 

classificação aceites; 

 Conhecimento escasso sobre a variação da composição, propriedades e qualidade 

para posterior avaliação e validação; 

 Elevados conteúdos de cinzas, teor de água, frações solúveis em água, e outros 

elementos vestigiais que podem inibir os microrganismos nos processos 

biológicos; 

 Baixo poder calorífico, em relação aos obtidos pelos métodos tradicionais de 

produção de biogás. 
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Mercados existentes e interesse económico 

O mercado global para os biocombustíveis derivados de algas ainda se encontra 

em desenvolvimento, mas é esperado que em 2025 atinja sensivelmente os 9 milhares 

de milhão de euros, sendo que neste valor se centram também os biocombustíveis 

derivados de microalgas. O esgotamento de recursos de combustíveis fósseis, e uma 

maior consciencialização e sensibilização para o ambiente, deverão ser os fatores-

chave para impulsionar o desenvolvimento deste tipo de indústria (Grand View 

Research, 2017). 

Relativamente às macroalgas, existe uma quantidade crescente de investigação 

e desenvolvimento. Apesar disso, existem ainda poucos projetos de produção 

comercial de biocombustíveis de algas marinhas, ao contrário do que acontece com as 

microalgas, que apresentam uma presença no mercado dos biocombustíveis já 

relativamente bem evidenciada. Existe uma organização, a Sea6 Energy, que está 

atualmente a utilizar macroalgas para produção de biocombustíveis, compostos para a 

agricultura, aditivos alimentares, alimentos para animais e plásticos renováveis, 

embora não seja do conhecimento em que escala se encontram em termos de 

produção. Existem vários projetos-piloto que se encontram em curso, o que irá 

permitir verificar o verdadeiro potencial das macroalgas para biocombustíveis, mas 

também para químicos e aditivos alimentares. Esses projetos são o Sea Gas Project, o 

MacroFuels, MacroBioCrude Consortium e vários projetos da Associação Escocesa para 

a Ciência Marinha, em que se encontra o projeto BioMara. O objetivo principal destes 

projetos prende-se na produção de biocombustíveis derivados de macroalgas e em 

que existe já uma evolução no conhecimento desta temática (Gegg & Wells, 2017). 

Em termos económicos, visto ser uma tecnologia renovável, esta deve de ser 

economicamente viável e positiva no sentido em que o valor comercial não pode ser 

muito superior ao praticado para os combustíveis fósseis (Gegg & Wells, 2017). 

Foram efetuadas avaliações neste campo, em que a primeira foi feita nos 

Estados Unidos da América (EUA) verificando-se que o potencial das macroalgas como 

matéria-prima de energia é considerado superior em cerca de três vezes ao da 

biomassa terrestre, embora os custos sejam atualmente incertos, o que implica uma 

dependência do local onde se produz os combustíveis e da viabilidade económica dos 

processos de produção. Em 2013, foi efetuada outra avaliação económica, mas na 
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Europa, a partir da digestão anaeróbia da Laminaria digitate, em que foram realizados 

estudos acerca de preços das matérias-primas, de fluxos de caixa descontados e custos 

operacionais, sendo o preço de venda de eletricidade de baixo custo estimado em 120 

€/MWh (Gegg & Wells, 2017). No ano de 2017, na zona Euro, o preço médio de venda 

de eletricidade foi de 121 €/MWh (EUROSTAT, 2017). Comparando os valores de venda 

de eletricidade, em cima expostos, pode-se afirmar que os biocombustíveis possuem 

argumentos para fazer face aos combustíveis tradicionais, revelando-se uma 

alternativa viável para suprimir as necessidades energéticas crescentes da população 

mundial. 

 

2.6.2 Utilização de biomassa residual para produção de PVA e corretivo 

orgânico/fertilizante 

As macroalgas marinhas representam uma fonte abundante de produtos 

naturais e de produtos químicos (Milledge et al., 2016). 

Devido à composição química destas algas, muitos países desenvolvidos estão a 

dar enfoque à produção de produtos de valor acrescentado, que apresentam variadas 

atividades biológicas (M. Cardoso et al., 2014). 

Com o aumento crescente da população mundial, os produtos agrícolas devem 

também seguir esse aumento, no sentido de encontrar soluções para melhorar a 

produção alimentar, nomeadamente no uso de fertilizantes à base de algas (Zodape, 

2001). 

 

Corretivo orgânico/fertilizante 

Em alguns países, os RMM são recolhidos com o objetivo de remover 

nutrientes e matéria orgânica das águas costeiras, sendo que parte dessa biomassa é 

utilizada como fertilizante em terras próximas da sua recolha, outra parte é 

reencaminhada para aterros sanitários e para compostagem (Michalak et al., 2017). 

Os resíduos de macroalgas foram utilizados diretamente como condicionadores 

de solo e/ou fertilizantes, em diversas regiões costeiras do mundo, devido à sua 

riqueza em azoto, fósforo e potássio. Apesar de ser reconhecido o potencial que os 

RMM têm como fertilizantes, ainda existem poucos relatos sobre a sua utilização na 

compostagem (Han et al., 2014). 
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De um ponto de vista tecnológico, económico e ambiental, a compostagem é 

considerada uma das melhores técnicas para valorizar os RMM, mais especificamente 

a compostagem em pilhas. Contudo, existem alguns problemas que devem de ser 

resolvidos antes do composto obtido ser utilizado como corretivo de solos na 

horticultura, silvicultura e produção florestal, nomeadamente, elevada salinidade e 

teor de areia (C. Eyras et al., 2013). 

Em termos de tipo de compostagem, das duas principais opções em grande 

escala (pilha estática e pilha revolvida), a pilha revolvida parece ser a mais apropriada 

para a estabilização do resíduo de macroalgas, tendo em conta o custo associado (Han 

et al., 2014) 

A qualidade do composto obtido varia de acordo com as matérias-primas 

utilizadas, com os métodos de pré-tratamento aplicados, tempo de compostagem e 

método utilizado após compostagem. Estas podem contribuir para a saúde das plantas 

através de benefícios nutricionais, por ação do azoto, fósforo, potássio e 

oligoelementos, resistência a doenças, através do polissacarídeos sulfatados, efeitos 

endócrinos e condicionamento do solo, pela capacidade de retenção da água 

(Michalak et al., 2017), fatores já descritos anteriormente. 

 

Produtos de Valor Acrescentado (PVA) 

As macroalgas marinhas são ricas em pigmentos tais como, carotenoides, 

clorofilas e ficobilinas que têm potencial para substituir os pigmentos sintéticos, tendo 

em conta aspetos de proteção ambiental e de saúde pública. A extração de pigmentos 

naturais de macroalgas não é recente, mas a utilização de biomassa residual marinha 

ainda se encontra em desenvolvimento, pelo que é necessário serem efetuados 

estudos para que seja verificado o potencial que estas apresentam. Para isso, é 

necessário ter-se em conta as características específicas de cada grupo de algas, a sua 

quantificação e composição destes bioprodutos (Holdt & Kraan, 2011). 

Existem diversos processos para extração destes PVA a partir da biomassa de 

macroalgas, com o intuito de serem obtidos ficocolóides, aminoácidos, antioxidantes e 

produtos a serem aplicados na área da saúde para serem aplicados nas mais diversas 

áreas como cosmética, farmacêutica, nutrição. Como se trata de matéria-prima não 
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edível, o seu uso para extração de compostos a serem utilizados nestas áreas, não é à 

partida viável (Heffernan et al., 2016). 

Em relação à dieta animal, as macroalgas possuem ótimas características 

nutricionais, como alto teor em fibras e proteínas, e um baixo teor de lípidos, o que 

promove um melhor estado de saúde dos animais. Para além disso, possuem 

antioxidantes (principalmente as algas castanhas) como ácido ascórbico, tocoferóis, 

catequinas, entre outros, que são incorporados nos músculos e tecidos dos animais, 

tornando-os mais saudáveis. Este facto leva a que seja dada especial atenção, ao uso 

de biomassa residual de macroalgas na dieta animal (Vasconcelos & Gonçalves, 2013). 
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Capítulo 3 

Materiais e Métodos 
 

 

Para este estudo, foi tido em conta que existem dois picos de produção de 

RMM: um no final do verão/início do outono e outro no início da primavera, sendo que 

é expectável que se verifique um aumento significativo da produção de biomassa de 

macroalgas marinhas (Resources, 2003).  

Por forma a se realizar o levantamento da produção e recolha da biomassa 

residual foi necessário selecionar o local de estudo. 

Inicialmente, foi efetuada uma pesquisa das praias da região Norte de forma a 

se perceber onde existiria maior quantidade de biomassa disponível para o estudo em 

questão. Segundo consulta de um especialista em botânica marinha, o Professor 

Leonel Pereira, da Universidade de Coimbra, as praias da região Norte que apresentam 

maior produção seriam as praias entre a região da Foz do Minho (Caminha) e Viana do 

Castelo, e a Praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia. 

Como a deposição das algas na costa está muito dependente das marés, foi 

consultado o horário destas de modo a se poder verificar localmente a baixa-mar, para 

se ter uma perceção da quantidade de RMM disponíveis. 

Depois de verificados estes dois aspetos, foi efetuada uma campanha no final 

do mês de setembro, na praia selecionada para se proceder à quantificação da 

biomassa de macroalgas. 

 

  

3.1. Local de estudo 

A praia da Aguda, Vila Nova de Gaia, (Figura 3.1 a)) foi o local escolhido no 

início, para o levantamento da flora algal e da biomassa presente, pelos motivos 

anteriormente referidos. Com a colaboração de um especialista em botânica marinha, 

o Professor Leonel Pereira, da Universidade de Coimbra, realizou-se a identificação das 

espécies presentes, tanto a nível das macroalgas vivas como da biomassa.  



Avaliação do Potencial de Valorização da Biomassa Residual de Macroalgas Marinhas no Norte de Portugal Seletiva 

Porta a Porta no Município de Espinho 

Materiais e Métodos  34 

Figura 3.1 - Praias em estudo: a) Praia da Aguda; b) Praia de Marbelo, Madalena. Fotos tirados no dia 28 de 
setembro 

A recolha e identificação das macroalgas vivas teve como objetivo unicamente, 

o conhecimento das espécies dominantes na região Norte de Portugal, mais 

especificamente, na zona de Vila Nova de Gaia. Estas algas, foram colhidas 

diretamente das rochas e colocadas num balde com água do mar, para serem 

transportadas para o laboratório e, posteriormente, serem utilizadas para a criação de 

um Algário. 

Como a praia da Aguda não apresentou resíduos de biomassa algal, foi mudado 

o local de estudo para a Praia de Marbelo, Madalena, Vila Nova de Gaia (Figura 3.1 b). 

 

3.1.1 Caracterização do local de estudo 

As informações que se apresentam de seguida foram recolhidas da Associação 

Bandeira Azul da Europa (2014) e do Turismo de Portugal (2013). 

A praia de Marbelo situa-se na freguesia da Madalena, concelho de Vila Nova 

de Gaia e distrito do Porto, sendo que as suas coordenadas são as seguintes: latitude - 

41°6’30.34’’N (41.108429) e longitude - 8°39’42.05’’W (-8.66168). 

Esta é uma praia costeira, do tipo urbana, com morfologia arenosa e apresenta 

um areal muito extenso, que se encontra situado numa enseada pouco pronunciada. 

Não possui áreas protegidas nas proximidades, nem rios, riachos e linhas de água na 

área da praia, apesar que se encontra delimitada a Norte pela Ribeira de Canide e a Sul 

pela Ribeira de Atiães. 

Apresenta uma extensão de 580 m, é vigiada, possui bandeira azul desde 2008 

e tem uma boa qualidade da água, principalmente desde 2012. A proteção natural 
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(dunas e vegetação) é considerada insuficiente tendo em conta o característico mar 

agitado da região. 

Em termos de temperatura, a água do mar está a uma média de 16°C e durante 

o ano, a temperatura média do ar é de 15°C, sendo que no verão é de 20°C. 

Por fim, a praia de Marbelo apresenta formações rochosas favoráveis para o 

crescimento de algas. 

 

3.1.2 Recolha e transporte das amostras 

Foi efetuada uma recolha dos RMM da Praia de Marbelo de cerca de 5 kg, no 

dia 28 de setembro, de forma a ser possível a realização da sua caracterização físico-

química. 

Foram utilizadas luvas para a recolha das algas e sacos plásticos para o 

armazenamento e transporte da biomassa. 

De modo a serem removidas areias e outras impurezas das algas, estas foram 

lavadas no local com água do mar, o que permitiu também a manutenção do 

diferencial osmótico, ao contrário do que aconteceria caso a lavagem fosse feita com 

água doce. Após a lavagem, a biomassa foi colocada a secar ao sol nas rochas para ser 

transportada e armazenada o mais seca possível. 

Por fim, a amostra recolhida e transportada foi colocada numa arca 

congeladora, com o termostato regulado nos -20°C, para ser conservada e utilizada 

posteriormente, de modo a manter as suas propriedades. 

 

 

3.2 Quantificação da biomassa de macroalgas 

No sentido de desenvolver/avaliar a metodologia de quantificação dos RMM, 

que envolveria registos de pesagens assim como imagens captadas por um drone, 

foram realizados dois procedimentos. 

No primeiro, foi feita a pesagem por grupos de algas individualizados 

aleatoriamente numa determinada área da praia, foram tiradas fotografias no local e 

numerados os montes, para facilitar a correspondência ao peso (Figura 3.2) e 

posteriormente foi feita a passagem do drone para registo de imagem. De forma a ser 
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Figura 3.2 - Identificação efetuada no local dos montes de algas pesados, na Praia de Marbelo. Fotos tiradas dia 
28 de setembro 

percetível a localização dos montes na praia, na Figura 3.3 encontra-se exposta a zona 

da praia em questão, com maior parte dos montes pesados. 

No segundo, para se ter a noção espacial mais exata, e porque foi difícil a 

alocação dos registos dos montes às imagens aéreas, foi feita uma grelha com uma 

área de 600 m2 (60x10 m), que foi dividida em 24 quadrados de 25 m2 de área cada 

(5x5 m). A grelha foi previamente marcada com o auxílio de fita métrica, de modo a 

agilizar o processo no local (Figura 3.4). Esta grelha foi constituída por fita de 

sinalização vermelha e branca, com 80 mm de espessura. A pesagem dos RMM foi 

então efetuada em cada quadrado (juntando a biomassa com o auxílio de um 

ancinho). 
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Figura 3.3 - Zona da praia de Marbelo em que se encontra grande parte dos montes pesados. Foto tirada dia 28 de 
setembro 

Figura 3.4 - Grelha utilizada para a pesagem da biomassa de macroalgas na Praia de Marbelo. Foto tirada dia 11 de 
outubro 

Figura 3.5 - Área de 4 m2 utilizada na quantificação de biomassa residual junto ao mar. Foto tirada no dia 
11 de outubro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além disso, e uma vez que se observou que junto ao mar a acumulação de 

algas era muito elevada, com um padrão diferente do observado na grelha, foi 

quantificada uma área de 4 m2 (2x2 m) na região junto ao mar, com o intuito de se 

perceber como quantificar o manto de biomassa molhada usualmente presente nessa 

zona da praia (Figura 3.5). 
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Nas primeiras duas campanhas (28 de setembro e 6 de outubro), o drone 

percorreu a praia e foram retirados registos que permitiram validar quais as melhores 

alturas de voo, que permitiam uma boa visibilidade das marcações, qual o tipo de 

material que iria constituir a grelha (cordas de várias cores e espessuras, fita 

sinalizadora) sendo que a fita sinalizadora foi a que demonstrou ser mais eficaz. As 

alturas testadas foram 10, 12 (mais junto ao mar), 25 e 30 m. As alturas mais baixas 

revelaram maior nitidez na imagem. Após esta verificação, foi então utilizado 

novamente o drone, aquando da pesagem com recurso à metodologia da grelha. 

É de ressalvar, que a pilotagem do drone assim como a manipulação das 

imagens foi feita em colaboração com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e 

de Computadores, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

nomeadamente técnicos do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas, 

liderado pelo Professor João Tasso Borges de Sousa. 

 

3.2.1 Características do drone utilizado 

O drone utilizado na quantificação foi um DJI Mavic Pro 4K (Figura 3.6). Dentro 

dos tipos de UAV anteriormente referidos, este insere-se na categoria dos helicópteros 

de pequeno porte. 

Este drone apresenta um tamanho reduzido (com dimensões 8,3x8,3x19,8 cm e 

743 g de peso), em comparação com os outros drone, sendo de fácil transporte (DJI, 

2017). 

O Mavic Pro possui um alcance de 13 km e tem uma autonomia de 

aproximadamente 27 minutos em condições ótimas, ou seja, sem vento e a uma 

velocidade média. Encontra-se equipado com um sistema de navegação e com uma 

câmara de 12 MP com suporte para Adobe DNG RAW, que permite gravar em 4K a 30 

fps e Full HD a 96 fps com foco automático, a uma distância mínima de 0,5 m. Está 

ainda equipado com um sistema FlightAutonomy, que permite ao drone navegação 

autónoma baseada em GPS e GLONASS. Estas características permitem ao Mavic Pro, 

posicionar-se, navegar e planear várias rotas, conseguindo evitar obstáculos, nos mais 

variados ambientes (DJI, 2017; Jesus, 2017). 
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Figura 3.6 - Drone utilizado para a quantificação quantitativa 

Apesar de o alcance máximo ser de 13 km, o comando do drone apenas 

permite um alcance de 7 km, devido às normas da Comissão Federal de Comunicações 

(FCC). Em relação à altura de voo, o drone encontra-se adaptado à legislação 

portuguesa, que limita esta altura nos 120 m, apesar que este limite pode ser alterado 

manualmente (Jesus, 2017). 

A altura a que o drone voou neste estudo situou-se entre os 10 e os 15 m, 

dependendo da necessidade de ter uma melhor definição da biomassa. 

O Mavic Pro possui vários modos de voo inteligente, para as mais variadas 

situações. Neste estudo, o modo utilizado foi o modo “Normal”, que implica que seja o 

utilizador a controlar o drone (Jesus, 2017). 

A nível da gravação de imagem, este drone garante uma boa qualidade de 

imagem para a maioria das utilizações, mantendo uma imagem bastante estável 

mesmo com a presença de algum vento (Jesus, 2017).  

O único ponto negativo está relacionado com o foco automático, que implica 

que por vezes tenha de ser feito manualmente (Jesus, 2017). 

A bateria também se apresenta como um ponto menos positivo, visto que dura 

sensivelmente 30 minutos de voo (Jesus, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além de se definir uma metodologia para quantificação da biomassa, 

considerou-se ser de elevada importância a avaliação da variação da acumulação das 

algas ao longo do tempo1. Para tal, e uma vez que um método de quantificação local 

                                                 
1 Para efeitos de quantificação, numa primeira fase, tentou-se manualmente a remoção dos RMM (para 
contabilizar apenas o referente a esse período), mas dada a evolução da produção e a falta de meios 
mecânicos, tornou-se inviável a sua realização. 
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desta acumulação não se tornou viável por falta de meios, foram efetuadas visitas 

regulares à praia em estudo (3 vezes por semana, até ao início de dezembro), tendo 

em conta a hora do pico da baixa-mar, e foram tiradas fotos que serviram para efeitos 

de comparação e para ser percetível a evolução da produção da biomassa algal. 

No Anexo A, encontra-se exposta a tabela com as datas em que se realizaram 

as visitas à praia, bem como os horários do pico da baixa-mar e a altura da ondulação. 

Para além disso, visto que as marés são afetadas pela lua, foi colocada também uma 

tabela com as mudanças desta durante o período em estudo. 

 

3.3. Identificação e caracterização da biomassa residual 

3.3.1 Classificação Taxonómica 

Como já foi referido anteriormente, a classificação taxonómica foi efetuada 

com o auxílio do Professor Leonel Pereira na primeira campanha efetuada na Praia de 

Marbelo. Esta identificação teve como base o reconhecimento visual das espécies que 

compõem a biomassa presente na praia em questão, com base nas suas principais 

características e como auxílio do manual cedido pelo Professor Leonel Pereira com o 

título "Macroalgas Marinhas da Costa Portuguesa – biodiversidade, ecologia e 

utilizações” (Pereira & Correia, 2015). 

  

3.3.2 Caracterização físico-química da biomassa residual de macroalgas 

A realização desta parte do estudo foi efetuada em parceria com o Requimte 

LAQV, do Departamento de Ciências Químicas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto. 

A caracterização da biomassa de macroalgas foi realizada através de diversos 

procedimentos físico-químicos nomeadamente, determinação da humidade, teor de 

cinzas, teor de fósforo, índice de acidez, ensaio de lixiviação, teor de azoto e de 

proteínas totais, teor de gordura, conteúdo de hidratos de carbono, perfil de ácidos 

gordos, conteúdo em compostos fenólicos, atividade antioxidante e pigmentos. 

Para esta caracterização, foi necessário triturar a amostra sendo que foram 

utilizados dois calibres: inferior a 1,5 cm, para secagem da amostra e determinação da 
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Figura 3.7 - Amostra utilizada: à esquerda, amostra em bruto, no centro: amostra de calibre inferior a 1,5 
cm e à direita, amostra de calibre inferior a 1 mm 

humidade, tendo sido depois novamente triturada para um calibre inferior a 1 mm, de 

modo a garantir uma boa área de contacto com os reagentes e visto que se tornava 

impraticável, em alguns procedimentos, a utilização de calibres maiores. Na Figura 3.7, 

encontra-se representada a amostra em bruto e nos calibres utilizados para a 

caracterização. 

 

 

 

 

 

 

 

Teor de humidade  

O teor de humidade representa a quantidade de água presente nas macroalgas 

e é fundamental ser tido em consideração, pois a preservação das amostras está 

relacionada com este, nomeadamente, no que respeita à proliferação de 

microrganismos, o que conduz à contaminação das amostras e, por consequência, 

alteração dos resultados obtidos. Para efeitos de comparação entre algas marinhas, é 

essencial que os resultados sejam expressos em teor de matéria seca, ou seja, sem a 

presença de água. 

A determinação do teor de humidade foi realizada segundo a norma EN 

12880:2000, em que as amostras foram levadas à estufa a 105 ± 2°C. Os resultados 

estão em triplicado e estão expressos em percentagem mássica. 

Aquando da determinação de alguns parâmetros, e dada a manipulação das 

amostras, foi determinada a humidade residual através de um analisador de humidade 

da Scaltec®, modelo SMO 01 (Figura 11), em que a amostra previamente levada à 

estufa em condições não padronizadas, foi colocada neste aparelho de forma a ser 

determinada a água que ainda permaneceu com o intuito de ser retirada nos cálculos 

finais para os diferentes parâmetros, de modo a que estes sejam expressos em base 

seca. 
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Figura 3.8 - Analisador de humidade utilizado para a determinação da humidade residual das amostras 

  

 

 

 

Teor de cinzas 

As cinzas representam fundamentalmente a fração inorgânica que resulta do 

aquecimento da amostra em mufla, em condições oxidantes, à temperatura de 550 ± 

10°C. Nem sempre este resíduo representa a totalidade da fração inorgânica, pois 

alguns sais podem volatilizar. 

A determinação do teor de cinzas teve por base a norma EN 14775:2009. 

Assim, a amostra anteriormente utilizada para a determinação do teor de humidade, 

foi levada à mufla a 550°C, com incrementos graduais de temperatura, durante 

aproximadamente 24 horas, até a amostra ficar branca ou esbranquiçada. 

Os resultados foram obtidos em triplicado. 

 

Teor de fósforo 

As macroalgas marinhas possuem, geralmente quantidades elevadas de sais 

minerais, nomeadamente o fósforo. 

O teor de fósforo foi determinado de acordo com a norma NP 1994:2000, em 

que à amostra previamente seca foi adicionado óxido de zinco (Carlo Erba ≥ 99,5%, 

p.a.) de modo a ocorrer digestão desta, por via seca. 

Através da adição de uma solução de molibdato de sódio (Merck ≥ 99,5%, p.a.), 

ocorre a formação de um complexo azul, que permite a determinação do fósforo por 

espectrofotometria UV, com o recurso a um espectrofotómetro Shimadzu, modelo UV-

mini 1240. A curva de calibração utilizada encontra-se no Anexo B. 

Os resultados foram obtidos em duplicado. 
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Figura 3.9 - Leitor de pH utilizado para o ensaio de lixiviação 

Figura 3.10 - Agitador mecânico rotativo utilizado no ensaio de lixiviação 

Ensaio de lixiviação 

De acordo com o exposto em estudos analisados (Han et al., 2014), o teor de 

sal e o pH são parâmetros de relevância para viabilizar processos de valorização 

orgânica destes resíduos. No sentido de avaliar estes parâmetros, e pensando na 

posterior avaliação de outros, recorreu-se a um ensaio de lixiviação de acordo com a 

norma EN 12457. A amostra foi colocada no agitador mecânico rotativo, a 60 rpm 

durante 120 minutos. No eluato fez-se assim a medição do pH e da condutividade para 

o tempo 0 min, 60 min e 120 min, com recurso a um condutivímetro e leitor de pH 

(Crison Instruments, modelo GLP 21) (Figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra foi colocada num agitador mecânico rotativo construído para o 

efeito, que se encontra exposto na Figura 3.10. 
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Figura 3.11 - Instalação para a determinação do teor de gordura 

Teor de gordura/óleos 

Os lípidos constituem o principal modo de armazenamento de energia e são 

essenciais para a produção de biodiesel. 

O teor de lípidos foi determinado pelo método de Soxhlet, de acordo com a 

norma ISO 734:2015 (Figura 3.11). Na preparação a amostra, foi adicionado sulfato de 

sódio anidro (Na2SO4) (Merck, > 99,5%, p.a), para absorver a humidade, e areia 

marinha para que não ocorresse colmatação da amostra na passagem do solvente. A 

extração foi efetuada com éter do petróleo (VWR chemicals, p. a.) (durante 6 h). Após 

terminada a extração e a recuperação do solvente, a gordura extraída foi colocada na 

estufa a 100 °C durante 1 hora, de modo a evaporar o solvente remanescente. 

Os resultados foram obtidos em triplicado e apresentados em g/100g em peso 

seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Acidez e acidez 

A determinação da acidez é importante na avaliação do estado de conservação 

do óleo. Os ácidos gordos fazem parte das composições dos mono, di e triglicerídeos, 

que são os principais componentes de óleos e gorduras. Quando existe uma grande 

quantidade de ácidos gordos, na forma livre, é indicativo de que a amostra está a 

sofrer processos de hidrólise, oxidação ou fermentação, o que torna a amostra mais 

ácida. Estes ácidos gordos livres, são geralmente expressos em termos de índice de 

acidez (IA). 

O IA corresponde à quantidade necessária de hidróxido de potássio (KOH), em 

mg, para neutralizar os ácidos gordos livres presentes em 1 g de óleo ou gordura. A 
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Figura 3.12 - Bloco de aquecimento para secura em azoto, usado na determinação da composição de 
ácidos gordos 

acidez corresponde ao teor de ácidos gordos livres expressos em percentagem 

mássica, tendo em conta um ácido orgânico de referência. 

Esta determinação foi realizada segundo a norma NP EN ISO 660:2009, através 

de uma titulação volumétrica, em que o resultado final foi expresso em percentagem 

mássica em relação ao ácido oleico. 

 

Determinação da composição em ácidos gordos 

A determinação da composição de ácidos gordos foi efetuada segundo a norma 

ISO 5509:2001. 

Inicialmente, recorreu-se à extração da gordura pelo método de Soxhlet, com 

n-hexano (Carlo Erba, > 99%, p.a), durante 4 horas.  

A derivatização dos ácidos gordos em ésteres metílicos (FAME) foi feita através 

do método do trifluoreto de boro (BF3, 14% em metanol, solução comercial). Este 

procedimento sofreu algumas alterações, nomeadamente nas quantidades de 

reagentes utilizadas, devido a ensaios anteriormente realizados que revelaram piores 

resultados do que com as alterações. 

Assim, para a derivatização dos FAME, as amostras foram levadas à secura em 

azoto, conforme se pode visualizar na Figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, as amostras foram dissolvidas em 1 mL de diclorometano 

(Honeywell, >99,9%) e foram retirados de cada uma 250 µL. Adicionou-se 1 mL de 

solução metanólica de hidróxido de potássio 0,5 M e as amostras foram colocadas na 

estufa a 100 °C, durante 10 minutos. No final do tempo de aquecimento, as amostras 
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foram colocadas a arrefecer em gelo durante 5 minutos. Após o arrefecimento, 

adicionaram-se 2 mL de BF3 (Sigma Aldrich, >99,99%, p. a.) e as amostras foram 

colocadas novamente na estufa a 100 °C durante 30 minutos. Deixou-se arrefecer, e 

adicionou-se 2 mL de água desionizada e 5 mL de n-hexano (Carlo Erba, > 99%, p.a). As 

amostras foram agitadas em vortex (VWR International) e colocadas numa centrífuga 

(Heraeus Sepatech Labofuge Ae, Haraeus Instrumments, Alemanha) a 3000 rpm 

durante 5 minutos, para separação da fase aquosa e orgânica. Após repousar, o 

sobrenadante foi transferido para um vial de 4 mL tendo-se colocado um pouco de 

Na2SO4, de forma a retirar vestígios de água. Por fim, a fase orgânica foi transferida 

para um vial de 2 mL, próprio para um injetor automático, com rolhas perfuráveis e 

conservado a -20°C, até ao momento da análise por cromatografia gasosa com deteção 

por ionização de chama (GC-FID). 

A cromatografia gasosa foi efetuada com um Cromatógrafo gasoso Shimadzu 

GC-2010 Plus (Shimadzu, Tokyo, Japan) acoplado com um injetor automático 

split/splitless Shimadzu AOC-20i e com um detetor de ionização de chama (FID). A 

coluna utilizada foi: CP-Sil 88 (50 m x 0.25 mm d.i., 0.20 μm espessura fase 

estacionária) (Varian, Middelburg, Netherlands) e o gás de arraste foi o hélio. O 

volume de injeção foi de 1 µL. 

De seguida encontram-se as especificações do método utilizado: 

 A rampa de temperaturas foi a seguinte: 120 °C durante 5 min; aumento até  

160°C a 2°C por minuto; permanência a 160 °C durante 2 min; aumento da 

temperatura até 220°C a 2°C por minuto e permanência durante 10 min.  

 Temperaturas do injetor e detetor: 250 e 270°C, respetivamente.  

 Split de 1:25. 

 Tempo de análise: 67 min.  

  Para a identificação dos picos cromatográficos foi utilizada uma mistura padrão 

de 37 ésteres metílicos (FAME 37, Supelco, Bellefonte, PA, USA).  

 Os resultados são expressos em % relativa de cada ácido gordo para o total de 

ácidos gordos de acordo com a seguinte fórmula: 

% Relativa =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝐺 𝑥 100

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠
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Figura 3.13 - Digestor automático, com as amostras para a determinação do teor de azoto 

Determinação do teor de azoto e de proteínas 

A determinação do teor de azoto total é importante pois, para além de permitir 

aferir a quantidade deste na amostra, permite também a determinação do teor de 

proteínas através da multiplicação por um fator adequado de conversão, consoante o 

tipo de amostra que se está a utilizar. 

Como tal, a determinação do teor de azoto foi efetuada tendo por base a 

norma ISO 1871:2009, com algumas alterações, nomeadamente os reagentes foram 

utilizados em excesso, visto não se saber o teor de azoto das amostras. 

Inicialmente, pesou-se 1 g de amostra em papel isento de azoto e colocou-se 

este num tubo de Kjeldahl, tendo-se adicionado duas pastilhas (catalisador Kjeldahl, 

Merck) e 20 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado a 96% (Merck, >99%, p.a.). A 

digestão ácida foi efetuada no digestor automático K-438 (Büchi®, Büchi Labortechnik 

AG, Suíça) e os gases recolhidos no neutralizador de gases Scrubber B-414 (Büchi®, 

Büchi Labortechnik AG, Suíça), como se pode verificar na Figura 3.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O objetivo desta digestão é a destruição da matéria orgânica por oxidação, 

levando a que o azoto orgânico origine sais de amónio. Após a alcalinização do meio 

com 90 mL de hidróxido de sódio (NaOH) a 32% (VWR International, >99% p. a.), o 

amoníaco é libertado, por destilação automática na unidade de destilação K-360 

(Büchi®, Büchi Labortechnik AG, Suíça), é recolhido em 60 ml de ácido bórico (H3BO3) a 

4% (Panreac, >99,9% p. a.), segundo o manual Büchi Labortechnik AG (2007) (Figura 

3.14). Por fim, esta solução foi titulada com H2SO4 0,2 M (Merck, >99% p. a) tendo-se 

usado como indicador o vermelho de metilo. Para a determinação do teor de proteínas 

das amostras, a quantidade total de azoto foi multiplicada por um fator de conversão 
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Figura 3.14 - Destilador automático utilizado para a determinação do teor de azoto. 

de 5, que é um valor aproximado tendo em conta estudos efetuados com algas, que 

demonstraram que o fator de 6,25 geralmente utilizado, não é o adequado (Angell et 

al., 2016). 

As análises foram realizadas em quadruplicado e os resultados expressos em 

g/100 g de amostra em peso seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação do teor total de hidratos de carbono 

O teor de hidratos de carbono totais foi determinado por método indireto, ou 

seja, por diferença com os restantes parâmetros, de acordo com a seguinte equação: 

%total hidratos de carbono = 100% - (%humidade + %cinzas + %proteína + %gordura) 

Os resultados foram expressos em g/100 g de amostra em peso seco. 

 

Determinação dos pigmentos 

Os pigmentos presentes nas algas são similares aos das plantas terrestres, 

sendo na sua maioria clorofilas e carotenoides. 

O método selecionado que melhor se adequava à amostra de biomassa de 

macroalgas utilizada foi o de dimetilsulfóxido (DMSO)-água, de acordo com Connan 

(2015). 

Este método baseia-se na quantificação por espectrofotometria (Shimadzu – 

UV 1800 espectrofotómetro, Japão). Foram pesadas amostras de cerca de 1 g e de 0,5 

g, e adicionado um volume de 50 mL de uma solução composta por 160 mL de DMSO e 

40 mL de H2O, de modo a perfazer um rácio de 4:1. De seguida, a amostra foi colocada 

em agitação à temperatura ambiente, durante a noite, conforme demonstrado na 
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Figura 3.16 - Amostras após centrifugação: esquerda - amostra de 0,5 g; direita - amostra de 1 g 

Figura 3.15 - Amostras em agitação continua, em rotador programável Multi-RS 60, da BioSan  

Figura 3.15 e depois centrifugada (Heraeus Sepatech Labofuge Ae, Haraeus 

Instrumments, Alemanha) a 4000 rpm durante 5 minutos (Figura 3.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a agitação, o sobrenadante foi recolhido e efetuaram-se leituras das 

absorvâncias a comprimentos de onda diferentes (480, 582, 631, 665 e 750) de modo a 

quantificar os teores totais de clorofila e carotenoides, a partir das equações em baixo 

apresentadas, de acordo com Connan (2015). 

Clorofila a (µg/mL) = 13,74 x (A665-A750) 

Clorofila c (µg/mL) = 16,18 x [(A631-A750) + (A582-A750)] – 4,81 x (A665-A750) 

Fucoxantina (µg/mL) = 7,69 x (A480-A750) – 5,55 x [(A631-A750) + (A582-A750) – 0,297 

x (A665-A750)] – 0,377 x (A665-A750)  

É de salientar, que os resultados obtidos para a fucoxantina foram convertidos, 

para efeitos de comparação com os valores da literatura. 

 As leituras referentes a cada amostra e comprimento de onda foram feitas em 

triplicado. 
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Figura 3.17 - Extratos obtidos após filtração: esquerda: solução de etanol-água (50:50); direita: solução de 
100% de água 

Determinação dos compostos fenólicos totais 

A determinação dos compostos fenólicos totais foi efetuada através de um 

método espectrofotométrico, utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu (FC) 2N (Merck, 

>99%, p. a.). 

Este ensaio é efetuado em meio alcalino, através da adição de carbonato de 

sódio (NaCO3), visto que os compostos fenólicos só reagem com o FC em condições 

alcalinas (MacDonald-Wicks et al., 2006) 

De acordo com a metodologia descrita em Costa et al. (2014), foram utilizados 

dois procedimentos de modo a verificar as condições ótimas de extração, através da 

variação da polaridade do solvente, no que respeita à preparação dos extratos. Sendo 

assim, foi utilizada uma solução de 100% de água, e outra de 50% de água e 50% de 

etanol absoluto (Fisher Chemical, >99,9%, p. a.), tendo sido adicionado às amostras 

(cerca de 1 g), 25 mL destas soluções (1:25). Após esta etapa, a extração foi realizada a 

40 °C, durante 1 hora, numa placa de aquecimento com agitação contínua, a 600 rpm 

(Variomag, Telemodul 40 CT, Alemanha).  

No final, os extratos foram filtrados e armazenados a -20°C para posterior 

análise. 

Na Figura 3.17, encontra-se presente a etapa da filtração dos extratos, 

utilizando as duas soluções descritas anteriormente. Os resultados foram obtidos em 

triplicado. 

No que respeita ao procedimento em si, segundo Alves et al. (2010), foram 

efetuadas soluções padrão de ácido gálico (1000 mg/L, da Sigma Chemical Co.), de 

forma a ser construída a reta de calibração, que se encontra no Anexo B. De seguida, 

colocou-se num tubo de ensaio 500 μL de extrato ou de branco, em que se 
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adicionaram 2,5 ml de FC diluído em água desionizada (1:10) e 2,0 ml de NaCO3 a 7,5%. 

Após isto, os extratos foram colocados em banho a 45°C durante 15 minutos, ao abrigo 

da luz. Foi deixado a arrefecer à temperatura ambiente, durante 30 minutos e depois 

foram efetuadas as leituras das absorvâncias a 765 nm num leitor de microplacas 

(BioTek Synergy HT, GENS5, EUA). 

Os resultados obtidos foram expressos em relação a equivalentes de ácido 

gálico (EAG), mais precisamente em mg EAG/100g. 

 

Determinação da atividade antioxidante 

As algas, antes de serem depositadas nas praias, são submetidas a rápidas 

variações de intensidade de luz, e de concentrações de oxigénio e dióxido de carbono 

no mar, o que implica que a sua sobrevivência dependa da sua capacidade de resposta 

ao stress oxidativo. Devido a isso, estes seres marinhos podem constituir uma 

importante fonte de compostos antioxidantes naturais. Estes compostos podem ser 

definidos como substâncias que podem inibir ou retardar a oxidação do substrato, 

mesmo que este último se encontre em concentrações superiores (Rocha et al., 2007) 

Para avaliar a atividade antioxidante foram realizados dois ensaios: 

 Determinação da capacidade captora de radicais 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo 

(DPPH•); 

 Avaliação do poder redutor- redução do ião férrico (método FRAP). 

É de referir que os extratos utilizados para o método FRAP e do DPPH•, foram 

os mesmos que foram preparados para a determinação dos compostos fenólicos. 

 

Método do DPPH• 

A determinação da inibição do DPPH•, foi baseada no método descrito por 

Brand-Williams (Brand-Williams et al., 1995), tendo sido efetuadas algumas alterações. 

Este método consiste em avaliar a capacidade redutora de radicais livres de vários 

antioxidantes, através da perda de absorvância do DPPH• medida a 525 nm. 

Inicialmente, adicionou-se 20 μL de extrato, seguido de 280 μL de solução 

etanólica de DPPH•, de 6,0 x 10-5 mol/L, preparada na hora e efetuaram-se as leituras a 

525 nm em leitor de microplacas (BioTek Synergy HT, GENS5, EUA). 
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A perda de absorvância do DPPH• foi determinada de 2 em 2 minutos, até 

ocorrer estabilização da reação. 

Os resultados obtidos foram expressos em % de inibição. 

 

Método de redução do ião ferro (FRAP) 

O método de FRAP consiste na redução do complexo férrico ao estado ferroso 

por ação de um composto antioxidante, ou seja, na redução do complexo de ferro 

férrico/tripiridiltriazina (Fe3+/TPTZ) a complexo de ferro ferroso/ tripiridiltriazina 

(Fe2+/TPTZ). Esta redução leva à formação de coloração azul que é lida por 

espectrofotometria a 593 nm e que reflete o grau de redução, consoante a intensidade 

desta (quanto mais azul, maior é a redução) (Benzie & Strain, 1996). 

Este método é considerado rápido e simples, mas apresenta desvantagens, no 

sentido em que qualquer composto que apresente potencial redox pode reduzir o 

complexo férrico, mesmo que não possua atividade antioxidante, levando a resultados 

incorretos (Magalhães et al., 2008). 

Posto isto, a determinação do poder antioxidante por redução do ião férrico foi 

efetuada segundo a metodologia descrita por (Benzie & Strain, 1996) e os resultados 

foram obtidos, através da curva de calibração do sulfato ferroso (Anexo B). 

Foi então colocado num tubo de ensaio, 90 μL de extrato, 270 μL de água 

destilada e 2,7 ml de reagente FRAP (750 ml de tampão acetato 0,3 M, 75 mL de 

solução TPTZ 10 mM e 75 ml de cloreto férrico 20 nM), preparado no próprio dia. A 

solução foi homogeneizada e colocada num banho a 37°C, durante 30 minutos. Após 

isto e depois de arrefecida à temperatura ambiente, efetuaram-se leituras de 

absorvância a 595 nm em leitor de microplacas (BioTek Synergy HT, GENS5, EUA). Os 

resultados foram expressos em equivalente de sulfato ferroso (ESF), em mmol ESF/100 

g de amostra.  
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Capítulo 4 

Resultados e Discussão 
 

 

Neste capítulo, inicialmente apresenta-se a caracterização do local de 

amostragem, bem como os resultados da etapa de quantificação, sendo de seguida 

apresentados os resultados das caracterizações taxonómica e físico-química. Dentro 

destes últimos, vai ser também discutido o potencial dos RMM para a produção de 

biocombustíveis e PVA, através da comparação com a literatura. 

Por fim, será efetuada uma avaliação do potencial das soluções estudadas. 
 

 

4.1. Caracterização do local de amostragem 

Neste estudo, como já foi referido, foi selecionada a praia de Marbelo, Vila 

Nova de Gaia, com o intuito de se efetuar uma quantificação e caracterização da 

biomassa residual de macroalgas marinhas. 

A praia em questão apresentava um bom estado de limpeza, no geral, 

verificando-se apenas alguns resíduos sólidos urbanos nas zonas em que havia RMM, 

muito provavelmente provenientes do mar e não por deposição direta destes na praia. 

A nível do estado do mar, não se verificou uma aparente contaminação da 

água, o que é expectável visto ser uma praia de bandeira azul. Em termos de agitação 

marítima, no período em estudo, a altura máxima da maré, durante a baixa-mar, foi de 

1,50 metros e a mínima de 0,28 metros (Instituto Hidrográfico) 

No que respeita ao clima, apesar de o estudo ter sido efetuado durante o 

outono, verificou-se que o tempo esteve ameno, nomeadamente temperaturas acima 

da média para a estação em questão e quase sem períodos de chuva. Segundo o 

Boletim Climatológico Sazonal do IPMA, relativo ao outono de 2017, esta estação foi 

quente e extramente seca, sendo o 5º outono mais quente desde 2000 com um valor 

de temperatura média de 17,39°C (1,12°C acima do valor médio) e o 2º outono mais 

seco desde 1931, em que o total de precipitação ocorrida nos meses de setembro a 
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Figura 4.1 - RMM presentes na praia de Marbelo: à esquerda, dispersão dos RMM na praia; à direita, estado dos 
RMM aquando a amostragem 

novembro foi de 85,9 milímetros, o que corresponde a aproximadamente 35% do valor 

médio. De referir ainda, que no mês de novembro, na região Norte ocorreu uma onda 

de calor com duração de cerca de 6/7 dias. 

Relativamente ao estado dos resíduos, a maior parte do material presente na 

praia no dia 28 de setembro (quando se efetuou a amostragem para caracterização, 

Figura 4.1), encontrava-se seco e razoavelmente disperso, bem como depositado 

numa zona intermédia da praia. Isto pode significar, que os RMM não foram 

depositados naquele próprio dia e que a sua deposição se deveu a uma maré mais 

elevada do que o habitual para aquela praia. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Quantificação da biomassa residual de macroalgas 

A quantificação permite perceber a quantidade de resíduo disponível para ser 

utlizado na produção de biocombustíveis e PVA, de modo a se verificar se existe ou 

não viabilidade para a sua utilização. 

No que respeita à avaliação qualitativa, o período em estudo, mais 

precisamente entre o final do mês de setembro e o início do mês de outubro, é 

expectável a ocorrência de um dos picos de produção de RMM (Resources, 2003) . 

Sendo assim, desde finais de setembro foram efetuadas deslocações à praia de 

Marbelo, de forma a registar-se visual e fotograficamente a evolução das quantidades 

tendo-se verificado uma quantidade bastante elevada de resíduo de macroalgas nos 

meses de setembro e outubro (Figura 4.2), ao contrário dos meses de novembro até 

dezembro, em que não foi verificada biomassa residual presente no areal, como se 

pode ver na Figura 4.3. Relativamente aos meses em que a quantidade de RMM era 
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Figura 4.2 - Biomassa residual presente nos meses de setembro e outubro: esquerda - Resíduos 
presentes no dia 29 de setembro; direita - Resíduos presentes no dia 6 de outubro 

Figura 4.3 - Biomassa residual presente nos meses de novembro e dezembro: esquerda - 
Resíduos presentes no dia 10 de novembro; direita - Resíduos presentes no dia 18 de 
dezembro 

elevada, tornou-se complicado efetuar sua quantificação pois implicava a pesagem e 

posterior remoção da praia, o que dadas as circunstâncias, foi humanamente inviável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já era expectável, verificou-se que a lua cheia tem grande influência na 

quantidade de resíduo presente na praia, visto que a maré apresenta uma altura das 

ondas muito mais baixa, o que permite que a ondulação não volte a devolver os RMM 

ao mar e exista maior acumulação no areal. 

A quebra na deposição de biomassa na praia revelou-se fora do normal, pois o 

ano de 2017 foi considerado um ano atípico, devido à baixa precipitação e ao aumento 

das temperaturas médias globais. Uma explicação que se encontra para esta 

atipicidade prende-se nas alterações climáticas, que cada vez são mais frequentes e 

severas. Para o período em estudo, seria de esperar que estivesse mais frio e que 

tivesse ocorrido mais precipitação. Se por um lado existiu luz solar e temperaturas 

amenas, para que as algas crescessem, por outro, faltam os nutrientes que seriam 

transportados pela chuva a partir dos campos agrícolas e florestas. Tendo em conta 

estes factos, torna-se cada vez mais complicado prever os picos de produção de 
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Figura 4.4 - Imagem final obtida através do voo do drone no dia 11 de outubro 

macroalgas e a sua deposição nas praias, pois cada vez menos existem estações bem 

definidas. 

No Anexo C, está presente o registo fotográfico de cada deslocação à praia para 

a verificação da quantidade de RMM. 

Nas campanhas em que se pesaram as algas, foram obtidos os seguintes 

resultados:   

 Pesagem por grupos individualizados de algas (cerca de 800 m2), 120,11 kg;  

 Pesagem por grelha (600 m2), 700,72 kg. 

Em relação ao monte de 4 m2 de área, junto à zona do mar, foi obtida uma 

pesagem de 94,46 kg. A partir deste valor, é possível concluir que devido ao facto de 

estes RMM estarem na zona de rebentação da maré e, por consequência, em contacto 

permanente com a água, a sua massa vai ser superior aos que se encontram 

depositados numa região mais elevada e com menos contacto com o mar. 

Para além disso, a sua acumulação não exige tanta energia, visto que estes se 

acumulam com o baixar da maré e por isso as ondas menos energéticas, não os 

transportam para uma zona superior, o que faz com que se acumule uma quantidade 

bem mais elevada de biomassa nessa zona, que tem influência na massa obtida. 

Os resultados discriminados das pesagens, encontram-se no Anexo D. 

Com base na colaboração com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e 

de Computadores, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

nomeadamente técnicos do Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas, 

liderado pelo Professor João Tasso Borges de Sousa, no que respeita à pilotagem do 

drone e ao tratamento das imagens obtidas por este, foi adquirida a seguinte imagem. 
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Figura 4.5 - Imagem final obtida pelo MATLAB, com apoio dos estudantes do Mestrado Integrado em Engenharia 
Eletrotécnica e de Computadores. 

A partir desta imagem foi possível calcular a área e o volume de algas, a partir 

de softwares informáticos e modelos matemáticos disponíveis e o apoio de estudantes 

do Mestrado Integrado de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (MIEEC). Para 

o cálculo da área, foi utilizado o MATLAB, devido à sua toolbox de processamento de 

imagem que contém as funções necessárias para a análise, e tratamentos das 

fotografias e mapas gerados. Na Figura 4.5, encontra-se a imagem final obtida pelo 

programa, em que as algas que estão coloridas a azul são as que o programa conseguiu 

identificar para o cálculo da área de algas e a percentagem de ocupação destas tendo 

em conta a área que o drone captou. 

 

Da análise à Figura 4.5, pode-se retirar uma conclusão: ao se recorrer ao modo 

zoom, verifica-se que existe uma gradação de cor entre os montes de RMM presentes 

no areal, em que se assumiu que quanto mais intensa for a cor, maior massa terá esse 

monte de algas. Esta conclusão foi corroborada, através da consulta das massas 

pesadas de cada quadrado, em que os que possuíam maior massa, efetivamente 

continham os montes que apresentavam mais intensidade de cor. Tentou-se também 

perceber, se os montes que apresentavam maior área, possuíam também maior 

massa, mas ao utilizar-se o modo de zoom, percebeu-se que isso não acontecia, pois, a 

tonalidade de cor que apresentavam, não era muito intensa. Com base nestes 

prossupostos, é necessário explorar melhor esta via da gradação da cor da imagem e 

complementá-la com outros parâmetros, de forma a ser possível estimar quantidades 

de algas com base nos dados fornecidos pelo drone.  

Em termos de resultados numéricos, apesar de a grelha delimitar uma área de 

600 m2, a área que o programa reconheceu foi a área da imagem, portanto a área total 

do mapa foi de 685 m2 e a área total de algas 65,8 m2. Através do quociente entre a 
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área total de algas e a do mapa, é obtida a percentagem de algas no mapa, tendo-se 

obtido o valor de 9,6%, que vai claramente de encontro ao que é possível verificar 

visualmente. 

No que respeita ao volume, este foi calculado no Agisoft que é um programa 

que realiza processamento fotogramétrico de imagens e gera dados espaciais em 3D. 

Para cálculo do volume, cada monte de algas foi selecionado manualmente, sendo que 

não foi possível selecionar todos. Os montes com menos relevo, o programa não 

deixava selecionar e aos de maior relevo, partes dos montes eram removidos, logo os 

erros associados a esta metodologia são muito grandes e estão longe de representar a 

realidade. Por estas razões, o valor de volume não vai ser neste documento exposto. 

Apesar de ainda não haver resultados específicos e de não se conseguir efetuar 

a correspondência entre os resultados da pesagem e a imagem obtida via drone nesta 

fase, a metodologia implementada revela-se promissora e com capacidade de vir a 

executar esta tarefa com eficácia. Assim, o trabalho realizado foi o ponto de partida 

pelo que se sugerem os seguintes passos com vista à sua prossecução: 

 Correr o processamento de imagem em 2D para determinar os limites das zonas 

de algas; 

 Eliminar, também por processamento de imagem, as zonas que apresentam uma 

baixa quantidade de algas; 

 Correr o processamento de imagem em 3D, de forma a construir um modelo 3D 

que permita calcular os volumes; 

 Com base em dados estatísticos de experiências de campo, calcular o peso dos 

vários volumes de algas. 

 

4.3. Identificação e caracterização da biomassa residual 

A identificação do resíduo é um parâmetro importante, no sentido em que se 

houver predominância de uma ou outra espécie, tal facto vai ditar o potencial de 

valorização do resíduo; por outro lado, permite uma comparação mais real dos 

parâmetros físico-químicos com os valores da literatura para a(s) mesma(s) espécie(s) 

ou grupo. 
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Figura 4.6 - Macroalgas vivas colhidas na praia da Aguda em 28 de setembro: na esquerda, Ahnfeltiopsis 
devoniensis (alga vermelha); no centro, Ulva rígida (alga verde); à direita, Sargassum moticum (alga castanha) 

Figura 4.7 - Espécie de macroalga que compõe o resíduo da praia de Marbelo. Foto tirada dia 28 de setembro 

4.3.1. Classificação Taxonómica 

Através do auxílio do Professor Leonel Pereira, foram identificadas as algas 

vivas presentes na praia da Aguda e a biomassa residual, mais precisamente as 

espécies que a compõem. No Anexo E, encontram-se as espécies de algas vivas 

identificadas na praia em questão. Apesar disso, está exposta em baixo uma espécie de 

cada grupo de macroalgas marinhas identificadas (Figura 4.6). 

O resíduo da praia de Marbelo era na sua maioria composto pela macroalga 

castanha Saccorhiza polyschides, Figura 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Saccorhiza polyschides é uma espécie de alga castanha anual, que aparece na 

primavera e que é visível, geralmente, até ao final de setembro (Assis et al., 2011). 

Neste estudo, verificou-se que esta macroalga, em meados de outubro, ainda se 
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Figura 4.8 - Distribuição em Portugal da macroalga castanha, Saccorhiza polyschides (Fonte: (Assis et al., 2011) 

encontrava presente na praia, provavelmente devido às alterações climáticas, como já 

foi explicado anteriormente. 

Esta macroalga é das maiores que se encontram na Europa, é uma das espécies 

que compõem as algas kelp e apresenta um rápido crescimento. É considerada uma 

alga oportunista, que coloniza os substratos duros disponíveis na região sublitoral 

(Pereira, 2008). 

Em relação à sua distribuição em Portugal, está presente em toda a costa, 

desde a foz do rio Minho (Caminha) até ao sudoeste Alentejano, como se pode 

visualizar na figura seguinte, em que a marcação azul, exibe a distribuição desta 

macroalga castanha (Assis et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3.2. Caracterização físico-química da biomassa residual de macroalgas  

Na caracterização físico-química, os resultados obtidos para cada parâmetro 

foram comparados com outros estudos efetuados com a macroalga identificada 

maioritariamente no resíduo, a Saccorhiza polyschides. 

 

Teor de humidade 

Para a determinação do teor de humidade foi retirada a amostra do congelador 

e foi colocada ao ar durante cerca de 48 horas, para que a água que ganhou na 

congelação fosse quase toda evaporada, sem se precisar de aumentar o tempo de 

permanência na estufa. O resultado obtido foi de 75,7 ± 2,0%.  

Na Tabela 4.1, encontram-se os valores de literatura para a alga em estudo. 
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Tabela 4.1 - Valores de humidade em diferentes estudos 

Origem Humidade (%) Fonte 

Golfo de Cadiz, 
Espanha 

94,3 (García & V, 2016) 

Costa de 
Portugal 

15,1* (Norton, 1970) 

Baía de 
Buarcos 

(Figueira da 
Foz, Portugal) 

10,9 (Rodrigues et al., 2015) 

Ilha de Man** 91,6 (Jensen et al., 1985) 
*Valor médio. Neste estudo o máximo registado de teor de água foi de 37,7% e o mínimo de 6,7% 
**Valor da amostra referente ao mês de setembro, que foi quando foi colhida a amostra em estudo 

 

Como se pode comparar com os valores de literatura, o teor de humidade varia 

de estudo para estudo, o que é compreensível visto que as amostras são de 

proveniências diferentes, em alturas do ano distintas e sujeitas a condições 

climatéricas também diferentes. A amostra em estudo possui um teor de humidade 

elevado, mas tendo em conta que na altura em que foi colhida, o tempo apresentava-

se quente e seco, e a amostra em si apresentava já um aspeto algo ressequido, pode-

se afirmar que o teor de humidade do resíduo poderia ser maior, o que iria mais de 

encontro aos resultados obtidos no estudo efetuado por Jensen et al. (1985). Apesar 

disso, pode-se afirmar que o valor elevado obtido deve-se, sobretudo, aos processos 

de limpeza e preservação das amostras. 

A humidade residual das amostras que precedeu a análise de diversos 

parâmetros físico-químicos foi de 6,4 ± 0,1%. Como este resultado é inferior a 10%, 

considera-se aceitável sendo que não interfere significativamente nos resultados 

obtidos. Contudo, os resultados obtidos são todos apresentados em base seca, 

fazendo-se a devida correção. 

 

Teor de cinza 

O valor do teor de cinza reflete a quantidade de matéria inorgânica da amostra 

de RMM. 

O valor obtido para este parâmetro foi de 36,6 ± 0,3 % m/m, em peso seco, o 

que se encontra dentro dos valores de literatura, como se pode verificar na Tabela 4.2, 

apesar de haver uma variação entre os estudos. 
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Tabela 4.2 - Valores do teor de cinzas em diferentes estudos 

Origem Cinza (%) Fonte 

Costa Atlântica 26,58 
(Sánchez-

Machado et al., 
2004) 

Costa de Portugal 44,60 (Norton, 1970) 

Baía de Buarcos (Figueira da 
Foz, Portugal) 

28,15 
(Rodrigues et al., 

2015) 

Ilha de Man 50,40 
(Jensen et al., 

1985) 
 

Teor de fósforo 

As algas são, no geral, ricas em minerais devido ao meio em que habitam e à 

capacidade de absorção de elementos presentes nesse mesmo meio, mas geralmente 

não apresentam, conteúdos elevados de fósforo. O teor de fósforo é essencial para a 

composição de fertilizantes e corretivos de solos, mais precisamente em conjugação 

com o azoto e o potássio (Michalak et al., 2017). 

O teor de fósforo obtido foi de 26,5 mg/10g, com DRP de 4,4 %, e revelou-se 

em concordância com o estudo realizado por Rodrigues (Rodrigues et al., 2015), em 

que o teor de fósforo foi de 23,2 mg/10g, para a Saccorhiza polyschides. 

Estes resultados são superiores aos obtidos noutro estudo, efetuado com uma 

mistura de espécies de algas, onde o teor de fósforo foi de 14,5 mg/10g e revelou ser 

relevante para a aplicação nos solos, apesar de ser um valor inferior ao que se verifica 

nos adubos comerciais (Michalak et al., 2017). O valor de referência para o fósforo é 

de 100 kg/ha (Norte). Posto isto, os resultados obtidos para este parâmetro apontam 

para relevância do estudo do resíduo para utilização em solos. 

 

Ensaio de lixiviação 

O ensaio de lixiviação teve como objetivo verificar o teor de sal e o pH do 

resíduo, que são parâmetros essenciais para verificar a viabilidade da utilização deste 

nas mais variadas vias. 

O valor de pH obtido no final dos 120 minutos de lixiviação foi de 7,23, o que se 

enquadra dentro dos valores presentes num estudo efetuado com macroalgas da 

Roménia (Negreanu-Pîrjol et al., 2011). 
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Relativamente à condutividade, a obtida ao final de 120 minutos foi de 7,03 

mS/cm, o que revela ser elevada pois o resíduo apresenta um alto teor de salinidade, 

pelo que mostra que poderá ser à partida necessário efetuar um pré-tratamento de 

dessalinização para que os RMM possam ser utilizados nas diferentes vias de 

valorização, particularmente quando se utilizam processos biológicos de conversão. 

Para termo de comparação da condutividade, verificou-se que a condutividade 

para a água do mar é de 50 mS/cm e para a água doce é de 0,5 mS/cm, daí a conclusão 

em cima retirada. 

 

Teor de gordura/óleo, de proteínas e hidratos de carbono 

Na tabela seguinte, encontram-se os valores obtidos dos teores de gordura, de 

azoto/proteína e de hidratos de carbono. 
 

Tabela 4.3 – Teores de azoto, proteínas, gordura e hidratos de carbono 

Azoto 
(g/100g) 

Proteína 
(g/100g) 

Gordura 
(g/100g) 

Hidratos de 
Carbono (g/100g) 

1,49 ± 0,04 7,7 ± 0,2 0,79 ± 0,02 54,9 ± 0,5 
 *Os valores são expressos em peso seco de amostra, através da média ± desvio padrão 

 

Os resultados mostram em termos gerais uma predominância dos hidratos de 

carbono, seguidos das proteínas e gordura, em geral de acordo com os obtidos na 

literatura (Tabela 4.4). 
 

Tabela 4.4 - Valores dos teores de azoto, proteínas, gorduras e hidratos de carbono, de vários estudos 

Origem 
Azoto 

(g/100g) 
Proteínas 
(g/100g) 

Gordura 
(g/100g) 

Hidratos de 
carbono 
(g/100g) 

Fonte 

Costa Atlântica - 13,1 0,7 - 
(Sánchez-Machado 

et al., 2004) 

Costa de Portugal 1,8 10,5 0,3 31,0 (Norton, 1970) 

Baía de Buarcos 
(Figueira da Foz, 

Portugal) 
- 14,4 1,1 45,6 

(Rodrigues et al., 
2015) 

Ilha de Man 1,8 - - - (Jensen et al., 1985) 

Praias da Galiza - - 0,4 - 
(Maceiras et al., 

2010) 
Golfo de Cadiz, 

Espanha 
- 7,3 - - (García & V, 2016) 
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Relativamente ao teor de azoto, o valor obtido está de acordo com a literatura. 

No que respeita ao resultado referente às proteínas, o fator que foi usado para obter 

este parâmetro não foi de 6,25 como habitualmente é utilizado, mas sim um fator de 

5, tendo em conta estudos efetuados, como já foi anteriormente referido. Esta é a 

razão do desvio do resultado para as proteínas relativamente à maior parte dos 

estudos em cima expostos. Como já era de esperar, obteve-se resultados de teor de 

proteína bastante significativas, visto ser um dos elementos em maior quantidade nas 

macroalgas castanhas. 

Em termos de teor de óleos e gorduras, como já era de prever, o valor obtido é 

extremamente baixo, apesar de estar de acordo com a literatura em cima referida. As 

macroalgas castanhas, como já foi mencionado, não apresentam grandes quantidades 

de óleo, daí que sejam excluídas à partida para a produção de biodiesel. No final deste 

ensaio, verificou-se que o óleo obtido era muito viscoso, esverdeado e com um cheiro 

pouco característico, concluindo-se que não se extraiu unicamente óleo, mas também 

outras substâncias, embora em quantidades residuais, tais como pigmentos, visto o 

método de extração por solvente ser também usado para extrair estes compostos. 

Por fim, em relação ao teor de hidratos de carbono, como era expectável, as 

quantidades obtidas foram elevadas tendo em conta que estes são os que se 

encontram mais presentes nas macroalgas marinhas. O valor obtido encontra-se 

ligeiramente acima dos valores dos estudos da Tabela 4.4, facto que resulta também 

da adoção de um fator inferior para a determinação da proteína. Embora não tenha 

sido possível a sua realização no contexto da presente dissertação, dentro dos hidratos 

de carbono seria interessante determinar a quantidade de fibras e de açúcares, visto 

que são essenciais para a produção de suplemento para a dieta animal e condicionam 

também a produção de bioetanol.  
 

Composição em ácidos gordos 

A composição em ácidos gordos, traduzida pela análise dos FAME, encontra-se 

na Tabela 9, dividida por classes de ácidos gordos, nomeadamente ácidos gordos 

saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA) e polinsaturados (PUFA). 

Os resultados encontram-se expressos em % de cada ácido gordo em relação 

ao total dos ácidos gordos. 
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Como se pode verificar o ácido gordo com mais expressão na amostra, é o 

ácido saturado com 16 carbonos, o palmítico (C16:0), onde a composição mostra cerca 

de 37 %. Para além do palmítico, existe uma pequena contribuição (inferior a 1%) do 

ácido láurico (C12:0). No que respeita aos PUFA, o ácido linoleico (C18:2n6c) é o que 

apresenta maior quantidade (14,76 ± 0.28%) e o DHA (C22:6n3) é o que apresenta 

menor quantidade (0,06 ± 0,01). 

No compito geral, são os SFA (55,47%) que dominam a amostra, logo de 

seguida os PUFA (25,71%) e por fim, os MUFA (18,82%), como era de esperar. 

Relativamente aos PUFA, realça-se o teor do ácido arachidónico (20:4n6), um ácido 

ómega 6 com relevância. 

De acordo com um estudo feito por Rodrigues et al. (2015), o ácido gordo em 

maior quantidade na amostra de Saccorhiza polyschides foi o ácido palmítico (C16:0), 

sendo esse valor de cerca de 25 g FA/ 100góleo, o que vai de encontro aos resultados 

obtidos no presente estudo, apesar de o valor obtido ter sido ligeiramente superior. O 

ácido oleico (C18:1n9c) também se encontra em grande quantidade neste estudo, 

sendo o MUFA com melhor representação (cerca de 12 g FA/ 100góleo). Relativamente 

aos PUFA, o ácido araquidónico (C20:4n6) foi o que se apresentou em maior 

quantidade, 15,01 ± 0,03 g FA/ 100góleo, tal como no presente estudo. De um modo 

geral, as três classes de ácidos gordos encontram-se muito equiparadas, com valores 

muito próximos uns dos outros (SFA – 36,42 ± 0,16 g FA/ 100góleo; MUFA – 29,09 ± 0,08 

g FA/ 100góleo; PUFA – 34,49 ± 0,07 g FA/ 100góleo). 

Tabela 4.5 - Composição em ácidos gordos dos Resíduos de Macroalgas Marinhas 

Ácidos Gordos 
Média 

(%m/m) 
Desvio 
Padrão 

SFA 

C12:0 0,06 0,00 

C13:0 0,13 0,01 

C14:0 5,30 0,10 

C15:0 0,66 0,01 

C16:0 36,87 0,29 

C17:0 0,44 0,01 

C18:0 5,12 0,05 

C20:0 6,18 0,03 

C21:0 0,46 0,02 

C22:0 0,16 0,01 

C23:0 0,09 0,00 
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Tabela 4.5 - Composição em ácidos gordos dos Resíduos de Macroalgas Marinhas (Continuação) 

 

MUFA 

C16:1 2,47 0,03 

C18:1n9c 16,25 0,12 

C20:1n9 0,10 0,00 

PUFA 

C18:2n6c 14,76 0,28 

C18:3n3 1,09 0,02 

C20:2 0,19 0,01 

C20:3n6 0,39 0,01 

C20:4n6 8,20 0,08 

C20:5n3 1,02 0,01 

C22:6n3 0,06 0,01 
 

No que diz respeito à utilização deste óleo, efetivamente o seu teor de 

polinsaturados poderá ser responsável pela sua elevada acidez, fato que não é 

abonatório da sua exploração no âmbito da produção de biodiesel. Poderá ser 

relevante a avaliação do potencial dos PUFA. 

 

Índice de Acidez e Acidez 

A determinação da acidez é obtida através do cálculo do IA do óleo e gordura 

extraídos e permite quantificar o seu teor em ácidos gordos livres. 

Na Tabela 4.6, encontram-se expostos o índice de acidez e a acidez dos RMM. 

Tabela 4.6 - Valores obtidos para o índice de acidez e acidez da amostra de biomassa residual de macroalgas 

IA (mg KOH g-1) Acidez* (% m/m) DRP (%) 

52,03 26,16 5 

   *Expressa em ácido oleico. **Diferença relativa percentual 

 

Como se pode verificar, a amostra de óleo e gordura em estudo apresenta uma 

acidez muito elevada, ou seja, apresenta um razoável teor de ácidos gordos livres. Tal 

facto mostra que o óleo pode ser propenso à degradação, facto que poderá estar 

associado a um elevado teor de ácidos gordos insaturados. Este resultado é de elevada 

relevância para concluir sobre a viabilidade de utilização dos óleos para produção de 

biodiesel uma vez que esta acidez elevada inviabiliza os processos tradicionais de 

produção de biodiesel, por transesterificação alcalina. 
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Pigmentos 

Tendo em conta que a biomassa residual é maioritariamente composta por 

uma espécie de macroalga castanha, a determinação dos pigmentos foi específica para 

o tipo de pigmentos dominantes nestas espécies. Os pigmentos determinados foram a 

clorofila a, a clorofila c e a fucoxantina (Connan, 2015). 

Teoricamente, as macroalgas castanhas apresentam elevadas quantidades de 

clorofilas e carotenoides, nomeadamente, a fucoxantina. Tendo em conta os 

resultados obtidos, não é isso que se traduz. Na Tabela 4.7, encontram-se os 

resultados obtidos para os três componentes referidos. 

Tabela 4.7 – Resultados da determinação dos pigmentos dos Resíduos de Macroalgas Marinhas 

Clorofila a 
(µg/mL) 

Clorofila c 
(µg/mL) 

Fucoxantina 
(µg /g) 

0,30 ± 0,02 0,61 ± 0,07 13,3 ± 0,01 

 

Os resultados não são favoráveis para a extração de pigmentos do resíduo, pois 

em termos económicos, não compensa retirar quantidades tão baixas. Seria necessário 

ter-se uma quantidade elevada de RMM, para extrair uma quantidade de pigmentos 

viável. 

Não existem estudos com a Saccorhiza polyschides para a determinação dos 

pigmentos, logo não será possível fazer uma comparação de resultados. Apesar disso, 

existe um estudo, segundo Vimala and Poonghuzhal (2015) que efetuou a 

determinação dos pigmentos em várias macroalgas frescas dos três grupos. Para as 

algas castanhas, verificou-se que efetivamente a quantidade de pigmentos deveria ser 

bem superior à obtida nesta dissertação. As macroalgas castanhas do estudo foram: 

Sargassum ilicifolium, Sargassum polycystum, Turbinaria conoides e Hydroclathrus 

clathratus. O valor máximo obtido para a clorofila a foi de cerca de 21 µg/mL para o 

Sargassum ilicifolium e valor mínimo de cerca de 17 µg/mL para o Sargassum 

polycystum. Para efeitos de comparação das unidades, as amostras do resíduo 

apresentaram no máximo, para a clorofila a, o valor de 0,33 ± 0,02 µg/mL, o que é de 

facto muito inferior aos valores do estudo (Vimala & Poonghuzhal, 2015). 

Para a fucoxantina, os valores máximos obtidos foram de 12,90 ± 1,02 μg/g 

para o Sargassum ilicifolium e o mínimo foi de 5,87±1,02 para a Hydroclathrus 
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clathratus. Estes valores já se enquadram nos valores obtidos neste ensaio, mas 

mesmo assim, como são baixos, continuam a não apresentar potencial com vista à sua 

extração. 

Tendo em conta os valores baixos, no geral, obtidos para os pigmentos do 

presente estudo, seria importante se utilizarem outros reagentes ou processos de 

extração diferentes, de forma a verificar se realmente o resíduo de macroalgas tem 

potencial para esta via ou se o facto de se tratar efetivamente de um resíduo, torna 

este processo pouco viável. 

 

Atividade antioxidante 

Os compostos fenólicos contribuem e muito para a atividade antioxidante. 

Os resultados obtidos para estes compostos estão presentes na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 - Valores obtidos para a determinação dos compostos fenólicos totais dos extratos 

 
Conc. (mg 

EAG/L) 
Conc.(mg 

EAG/100g) 

Solução 
50:50 

(água + 
etanol) 

32 ± 1 9,6 ± 0,4 

Solução 
100% 
água 

39 ± 2 11,4 ± 0,5 

 

Não foram encontrados estudos que usaram as mesmas condições que o 

presente estudo, no entanto, de acordo com o estudo de Rodrigues et al. (2015), o 

conteúdo de compostos fenólicos totais para a Saccorhiza polyschides foi de 224 ± 13. 

Contudo, os resultados do estudo não podem ser comparados com os obtidos nesta 

dissertação, devido às diferentes condições experimentais. Assim, dado o seu 

potencial como fonte de antioxidantes, esta matéria-prima não parece promissora, 

realça-se que este valor não deve ser elevado, se o objetivo de aplicação dos RMM for 

no solo, pois um fertilizante deve ter baixas concentrações de compostos fenólicos, 

devido à atividade alelopática de muitos destes compostos, que lhes confere 

toxicidade, mesmo a baixas concentrações. Esta toxicidade pode inibir o crescimento e 

desenvolvimento das plantas e a germinação das sementes (Sądej et al., 2016). 
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De salientar que, apesar dos resultados serem muito próximos, as amostras 

com 100% de água foram as que obtiveram melhores resultados, sendo que era 

esperado o contrário, visto que a solução hidro-alcoólica permite uma melhor 

obtenção dos extratos. Uma hipótese será a seletividade que esta amostra apresenta, 

devido ao efeito de polaridade hidrofóbica, exercida pela água (Cerqueira et al., 2007). 

De forma a verificar a capacidade antioxidante dos compostos fenólicos, 

efetuou-se o método do reagente de FRAP. 

Os baixos valores dos compostos fenólicos, na teoria, permitem prever o 

resultado da atividade antioxidante, que muito provavelmente será baixa também. 

Mas isso não ocorreu, muito pelo contrário, a atividade antioxidante é bastante 

elevada no que respeita ao poder redutor (FRAP), enquanto que é demasiado baixo, na 

inibição do DPPH•. 

Na tabela seguinte, encontram-se os valores da atividade antioxidantes para os 

dois métodos.   

Tabela 4.9 - Valores obtidos para a atividade antioxidante dos extratos 

 
DPPH• FRAP 

Amostra 
% 

RSA* 

médio 

Conc. (mmol 
ESF/100g) 

médio) 

50:50 (H2O + 
etanol) 

9± 1 36 ± 2 

100 % H2O 3 ± 2 49 ± 4 

*% de inibição do radical DPPH (Radical Scavenging Avtivity) 

 

Como se pode observar, a % de inibição do DPPH•, é extremamente baixa, 

principalmente nas amostras compostas por 100% de água (3 ± 2 %), o que confere um 

poder antioxidante do RMM muito fraco. A atividade redutora do DPPH• foi tão baixa, 

que não foi possível calcular a concentração em equivalentes de trolox, visto que a 

absorvância das amostras não sofreu um decréscimo, como era esperado, com a 

redução do DPPH•. 
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A atividade antioxidante no ensaio FRAP, revelou-se bastante boa, pois a 

atividade antioxidante para os compostos fenólicos é elevada, verificando-se que os 

melhores resultados se obtiveram nos extratos com 100% de água. 

No global, seria de esperar que o RMM em estudo, por ser composto na sua 

maioria por Saccorhiza polyschides, apresentasse melhores resultados no que respeita 

à atividade antioxidante, de acordo com vários estudos efetuados para as macroalgas 

castanhas. Estes resultados obtidos, tanto para o método FRAP como para o DPPH•, 

podem estar relacionados com a natureza da amostra, tendo em conta que se trata de 

um resíduo, que esteve exposto ao ar, sofreu um processo de degradação e então, 

diversos constituintes vão sendo eliminados ou enfraquecidos, e com o tipo de 

solventes utilizados. Devido a isto, é necessário serem efetuados novos estudos, com 

solventes diferentes, através de novos métodos de extração, de forma a avaliar melhor 

a capacidade antioxidante. Ainda não existem muito estudos que caracterizem os 

resíduos a nível físico-químico, sendo que maior parte dos estudos que existem 

referem-se a algas vivas ou então biomassa, maioritariamente proveniente da cultura 

de algas. 

 

4.4. Potencial de produção de biocombustíveis e PVA 

Através da análise dos resultados obtidos da caracterização físico-química e da 

literatura sobre as temáticas de produção de biocombustíveis e de PVA, é possível 

aferir se a biomassa residual de macroalgas marinhas, da praia de Marbelo, apresenta 

potencial nestas áreas. 

Independentemente se estes RMM possuírem viabilidade para estas aplicações, 

é sempre necessário percorrer outras áreas da costa de Portugal, para verificar se o 

resíduo ou mais especificamente, a(s) espécie(s) que compõe(m) o resíduo, é 

semelhante ao encontrado na praia em estudo ou se apresenta diferenças 

significativas, que possam direcionar para outras aplicações, ou mesmo, se apresenta 

melhor potencial que estes RMM para determinadas aplicações. 

No que respeita à produção de biogás, para a digestão anaeróbia, é necessário se ter 

em atenção alguns parâmetros, tais como referido por Deublein and Steinhauser 

(2011): 
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 O valor de pH, que se deve situar entre 5,2-6,3 na etapa da hidrólise e 6,7-7,5 na 

formação de metano; 

 O rácio C:N, que deve estar entre 20:1 a 30:1, visto que rácios inferiores a 15 

podem suscitar problemas relacionados com a quantidade excessiva de amónia, 

durante a digestão anaeróbia; 

 O conteúdo de SV deve de ser inferior a 30%, para a produção de metano; 

 É requerida a presença de certos elementos tais como: níquel, cobalto, molibdénio 

e selénio. 

Através da fórmula de Bushwell, é possível calcular a produção teórica de 

metano, tendo em conta a composição em carboidratos, proteínas e lípidos dos RMM 

(Nielfa et al., 2015).  

BMPthOFC (mL CH4/ g SV) = 415 x % carboidratos + 496 x % proteínas + 1014 x % lípidos 

Na Tabela 4.3 do presente documento, encontram-se os valores obtidos para 

os parâmetros referidos na equação em cima exposta. De referir que os valores estão 

em g/100g, logo é necessário fazer a conversão para g/g de forma a que o valor de 

BMP seja o correto. Sendo assim, o valor obtido é de aproximadamente 274 mL CH4/ g 

SV. Este valor, apesar de superior, pode-se dizer que é condizente, de certa forma, 

com um estudo realizado por Van and Bartlett (2013), que utilizou a Saccorhiza 

polyschides para a produção de biogás. Esta espécie, das macroalgas também 

utilizadas, foi das que obteve melhores resultados, sendo a Saccharina latíssima a que 

se destacou mais. O resulta obtido no estudo, para o total de biogás produzido foi de 

sensivelmente 180 ml CH4/ g SV. 

Concluindo, o resíduo em estudo apresenta grande potencial de produção de 

biogás, apesar que é necessário ser averiguado o rácio C:N, bem como a presença de 

metais pesados e o teor de sal. Pela análise da literatura e pelo ensaio de lixiviação, 

espera-se que seja necessário um ajuste na alimentação para digestão em termos de 

razão C:N, que se espera baixa, assim como no teor de sal, que se espera elevado. 

 



Avaliação do Potencial de Valorização da Biomassa Residual de Macroalgas Marinhas no Norte de Portugal Seletiva 

Porta a Porta no Município de Espinho 

Resultados e Discussão          72 

Para avaliar o potencial de produção de bioetanol, é preciso ter em conta o 

teor de carboidratos. Neste estudo, verificou-se que o valor para este parâmetro foi 

bastante razoável (54,9 g/100g de carboidratos).  

Segundo Kraan (2010), o potencial de produção de etanol dos resíduos de algas 

marinhas pode ser calculado, tendo por base os seguintes pressupostos: a amostra 

deve de possuir um teor de 60% de carboidratos (peso seco) e um índice de conversão 

de 90% para etanol. Através do processo de fermentação, 1 g de açúcar pode produzir 

0,4 g de etanol. Isto irá permitir a produção de 0,22 kg ou 0,27 L de etanol, a partir de 

1 kg de biomassa residual de macroalgas em peso seco, correspondendo a cerca de 

0,05 litros de etanol por quilograma de peso húmido. 

Tendo em conta que o valor obtido para o teor de carboidratos, é muito 

próximo do preconizado em cima, pode-se afirmar que existe viabilidade de produção 

de bioetanol, também tendo em conta o conteúdo elevado de humidade, que é 

favorável para o desenvolvimento microbiano nos processos de conversão. Apesar 

disso, é necessário averiguar antes o teor de açúcares e composição destes, de modo a 

verificar se o RMM é composto maioritariamente por polissacarídeos ou 

monossacarídeos. 

No que respeita à produção de biodiesel, como era de se prever, o valor obtido 

para o teor de óleo é muito reduzido (< 1 g/100g de gordura), pelo que não apresenta 

viabilidade de produção deste tipo de biocombustível. Para além disso, como já foi 

referido, no final da extração do óleo, foi verificado que este era extremamente 

viscoso e que, pelo cheiro e cor, não apresentava na sua constituição 100% de óleo, 

mas sim outras substâncias, com afinidade de extração para o solvente utilizado, tais 

como pigmentos. A acidez do óleo é extremamente elevada e inviabiliza a aplicação 

dos processos tradicionais de produção de biodiesel. 

 

Em relação aos PVA, mais precisamente ao uso dos RMM para produção de 

fertilizantes ou condicionadores de solos, deve-se ter em conta a composição destes 

em relação ao rácio C:N, compostos fenólicos, fósforo, teor de cinzas, salinidade, teor 

de humidade e composição em metais pesados. 
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Tendo em conta os resultados obtidos para esses parâmetros verifica-se que 

efetivamente a amostra em estudo tem uma baixa concentração de compostos 

fenólicos (9,6 e 11,4 mg EAG/100g), o que é positivo visto que os solos não podem 

apresentar quantidades elevados destes compostos por serem considerados 

altamente solúveis, o que leva a um aumento da sua biodegradação nos solos, 

originando alterações negativas neste (Branco et al., 2013). O teor de cinzas é 

considerado alto, pelo que se apresenta como uma mais valia na utilização desta 

matéria-prima como fertilizante, pois as cinzas representam os minerais e elementos 

vestigiais inorgânicos, essenciais para o crescimento e proteção das plantas (Milledge 

et al., 2016). 

Em relação ao teor de humidade, o obtido para este ensaio (75,7%) é superior 

ao valor ótimo para o processo de compostagem, pelo que se torna relevante a 

aplicação de agentes estruturantes por forma a se obter um teor entre 50-70%, que é 

considerado ótimo (Han et al., 2014). O teor de fósforo é importante também porque 

é utlizado como nutriente para as plantas e estas requerem-no em grandes 

quantidades, visto que os solos não apresentam grande teor deste elemento. Este teor 

é essencialmente retratado no rácio N:P:K (azoto, fósforo e potássio). Segundo 

Traunfeld and Nibali (2013), as macroalgas kelp contêm 1,6 a 3,3% de azoto, 1 a 2 % de 

fósforo e 15% a 20% de potássio. Neste estudo não foi determinado o teor de potássio, 

mas relativamente ao teor de azoto, este enquadra-se no valor da literatura (1,5 %) e o 

fósforo também se encontra de acordo (2,65%). 

Posto isto, é necessário complementar com a determinação da composição em 

metais e salinidade que são parâmetros que condicionam a utilização dos RMM nos 

solos. 

 Por fim, relativamente aos pigmentos e antioxidantes, como já foi mencionado 

anteriormente, através dos resultados obtidos, não existe viabilidade de extração visto 

as quantidades obtidas serem demasiado baixas e como se trata de uma matéria-

prima que não pode ser utilizada na indústria farmacêutica, alimentar e cosmética, não 

existe grande interesse nem é economicamente viável utilizar os RMM unicamente 

para a extração destes compostos. 
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Avaliação do potencial socioeconómico das soluções estudadas 

Tendo em conta a viabilidade demonstrada anteriormente para a produção de 

biogás e bioetanol, é necessário desenvolver mais alternativas, em termos de 

equipamentos e processos, de forma a tornar o processo de conversão de 

biocombustíveis, a partir de RMM mais vantajoso, pois é necessário adaptar os atuais 

equipamentos e processos tradicionais de obtenção de biocombustíveis.  

Em relação aos PVA, como já foi referido, em termos de extração de pigmentos 

e antioxidantes, não existe à partida viabilidade económica para esta alga, recolhida 

nestas condições, e usando os processos de extração estudados. Parece também que 

não se deve deixar de explorar a utilização destes resíduos para obtenção de 

aditivos/fertilizantes de solos, visto cada vez mais importante a aplicação de práticas 

naturais como a agricultura biológica, com suporte de produtos. 
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Capítulo 5 

Conclusões 
 

Tendo em conta os interesses nacionais e internacionais, anteriormente 

referidos, é realmente essencial a aposta na valorização deste tipo de resíduos 

biodegradáveis, que outrora e ainda nos dias de hoje, são vistos parcamente como 

uma fonte potencial de diversos produtos com impactos significativos na economia 

global e, especialmente, no ambiente. 

Em termos da quantificação, verificou-se realmente que existiu um pico de 

produção de resíduos de macroalgas marinhas desde o final de setembro até ao final 

de outubro, verificando-se uma elevada acumulação de resíduos depositados na praia. 

Esta acumulação justifica por si só a necessidade de serem utilizados equipamentos 

aéreos, nomeadamente drone, para auxiliar no processo de quantificação, por forma a 

aumentar a eficiência desta, e reduzir os meios humanos e materiais necessários à sua 

prossecução.  

Os resíduos identificados e recolhidos da praia em estudo revelaram a 

predominância de uma espécie, a Saccorhiza polyschides, que também veio confirmar 

o domínio das algas castanhas na região Norte de Portugal no período de estudo. 

Com base nos resultados obtidos neste estudo e nos outros encontrados, ao 

longo da realização desta dissertação, pode-se concluir que existe um potencial efetivo 

destes resíduos de macroalgas marinhas servirem de matéria-prima nas mais variadas 

aplicações em diversos setores industriais. Em termos destas aplicações, verificou-se 

que estes resíduos têm potencial para produzir biogás, tendo em conta os valores 

obtidos de proteínas, hidratos de carbono e lípidos. Também a produção de bioetanol 

demonstra ser uma boa aposta, através do teor elevado de hidratos de carbono e do 

teor de humidade, apesar que carece da avaliação do perfil de açúcares. Outra 

aplicação que revelou potencialidade foi a da utilização destes resíduos para produção 

de fertilizantes e condicionadores de solos, com base nos resultados obtidos de 

matéria orgânica e o teor de fósforo, compostos fenólicos e azoto.  
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Com base nisto, torna-se pouco incompreensível a fase em que se encontra o 

desenvolvimento da utilização destes resíduos. Com o avanço das tecnologias e a 

ênfase que se dá, e bem, ao ambiente, era de esperar que já tivesse ocorrido um 

avanço mais significativo e produtivo, que se espera que venha a decorrer num futuro 

próximo. 

 

Trabalhos futuros  

De seguida, encontram-se algumas propostas e considerações para trabalhos 

futuros: 

 Desenvolver os processos e modelos/algoritmos associados ao uso de drones 

para quantificação da biomassa residual. 

 A zona de estudo deve de ser alargada, nomeadamente, verificar a produção do 

resíduo em toda a costa portuguesa, particularmente na zona do Minho (visto 

estar indicada como a zona que apresenta maior quantidade de biomassa 

residual), mas também com abrangência de locais representativos da zona 

centro e sul. Isto permitiria perceber as diferenças, qualitativas e quantitativas, 

que efetivamente o clima e a temperatura da água do mar, produzem na 

matéria-prima; 

 Era também vantajoso, explorar-se as espécies encontradas individualmente, 

independentemente de o resíduo ser visto como um todo; 

 Complementar a caracterização do resíduo, particularmente o teor de açúcares, 

carbono orgânico total, metais e fibras; 

 Desenvolver estudos de produção de biogás ou bioetanol a partir das 

macroalgas. 
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Anexo A – Campanhas realizadas 

 

Na primeira tabela, encontram-se as visitas à praia tendo em conta a maré, 

mais propriamente, a baixa-mar. 

Tabela A.1 - Campanhas efetuadas nas praias da Aguda e de Marbelo durante o período em estudo 

Data Praia Baixa-Mar 
(h) 

Hora Altura 
(m) 

28/set Aguda 15:37 14:15h 1,50 

Marbelo 17h 

29/set Marbelo 17:08 17h 1,49 

02/out Marbelo 07:28 10h 1,15 

04/out Marbelo 08:43 10h 0,74 

Aguda 11h 

06/out Marbelo 09:55 10h 0,43 

Aguda 11h 

09/out Marbelo 11:59 12h 0,49 

Aguda 13h 

11/out Marbelo 13:46 14h 0,90 

13/out Marbelo 16:34 17h 1,15 

16/out Marbelo 07:17 07:30h 0,98 

18/out Marbelo 08:43 10:30h 0,67 

20/out Marbelo 09:55 10h 0,57 

23/out Marbelo 11:37 11:30h 0,81 

25/out Marbelo 12:54 13:30h 1,12 

27/out Marbelo 14:46 15h 1,41 

30/out Marbelo 17:30h 18h 1,17 

03/nov Marbelo 7:52h 7:30h 0,53 

06/nov Marbelo 9:59h 10:15h 0,30 

08/nov Marbelo 11:39h 12h 0,59 

10/nov Marbelo 13:52h 13:55h 1,00 

13/nov Marbelo 17:39h 14h 0,97 

15/nov Marbelo 6:43h 7:45h 0,92 

17/nov Marbelo 8:01h 7:40h 0,74 

20/nov Marbelo 9:43h 8:30h 0,70 

22/nov Marbelo 10:52h 10:30h 0,91 

24/nov Marbelo 12:15h - 1,15 

27/nov Marbelo 15:28h 17:30h 1,30 

29/nov Marbelo 17:32h - 1,00 

30/nov Marbelo 05:55 7:40h 1,02 

01/dez Marbelo 6:43h - 0,79 

04/dez Marbelo 9:00h 7:45h 0,28 

06/dez Marbelo 10:37h 8:00h 0,34 

18/dez Marbelo 8:53h 7:30h 0,79 
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Tabela A.2 - Tipos de luas e datas associados, no período em estudo 

Lua Dia Hora 

Quarto 
crescente 

28/set 3:53h 

Cheia 05/out 19:40h 
Quarto 

minguante 
12/out 13:25h 

Nova 19/out 20:12h 

Quarto 
crescente 

27/out 23:22h 

Cheia 04/nov 5:23h 

Quarto 
minguante 

10/nov 20:36h 

Nova 18/nov 11:42h 
Quarto 

crescente 
26/nov 17:03h 

Cheia 03/dez 15:47h 

Quarto 
minguante 

10/dez 7:51h 

Nova 18/dez 6:30h 
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Anexo B – Curvas de Calibração 

 

Neste anexo estão presentes as curvas de calibração do fósforo, 

compostos fenólicos e FRAP 

 

 

Figura B.1 - Reta de Calibração do Fósforo 

 

 

Figura B.2 - Reta de Calibração dos Compostos Fenólicos 
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Figura B.3 - Reta de Calibração do Sulfato Ferroso (FRAP) 
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Anexo C – Registo Fotográficos das campanhas 

 

Neste anexo, encontra-se presente o registo fotográfico das campanhas 

efetuadas na praia de Marbelo, no período de 2 de setembro a 18 de dezembro. 
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Anexo D – Quantificação dos RMM   
 

De acordo com as fotografias expostas, no ponto 3.2, do presente documento, 

na Tabela em baixo, encontram-se discriminadas as massas para cada monte. 

Tabela D.1 - Pesagens efetuados dos montes, no dia 28 de setembro 

Monte Massa (kg) 

1 9,58 
2 1,54 
3 2,78 

3a 0,28 
3b 1,41 
4 1,78 
5 3,35 
6 0,49 
7 3,62 
8 1,18 
9 11,9 

10a 6,20 
10b 9,50 
11 0,67 
12 1,35 
13 0,71 
14 1,96 
15 0,27 
16 0,59 
17 1,43 
18 21,8 
19 1,23 
20 4,98 
21 6,64 
22 1,88 
23 13,4 
24 0,60 
25 0,32 
R0 1,08 
R1 0,95 
R2 0,57 
R3 0,15 
R4 0,46 
R5 0,44 
R6 0,76 
R7 2,20 
R8 2,05 
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De seguida, estão expostas as fotografias tiradas para identificar os 

quadrados pesados. 
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Anexo E – Algário   

 

De seguida, encontram-se expostas as algas vivas recolhidas na praia da Aguda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fucus spiralis 
Mastocarpus stellatus 

(falso musgo da Irlanda) 
Ulva rigida (alfaces do mar) 

Fucus vesiculosus Ceramium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chondrus crispus (Musgo 

da Irlanda; baixo - 

feminino; cima -   m 

asculino) 

 
 
 
 
 

Chondrus crispus (Musgo 
da Irlanda; baixo - 
feminino; cima -   
masculino) 
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Grateloupia turuturu 
Ellisolandia elongata Gracilaria gracilis 

Bifurcaria bifurcata Gelidium pulchellum 

 

Chondracanthus teedei var. 

lusitanicus 
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Chondracanthus teedei var. 

lusitanicus 

(despigmentada) 

Ahnfeltiopsis devoniensis Sargassum muticum 

Calliblepharis jubata Porphyra umbilicalis (Nori) Codium tomentosum 

 

Saccorhiza polyschides 

(RESÍDUO) 


