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Resumo 

Nos últimos anos, as macroalgas têm sido motivo de grande interesse devido às 

suas propriedades nutricionais e bioativas. As macroalgas contêm teores significativos 

de aminoácidos essenciais e não essenciais, sendo estes importantes em diversos 

processos fisiológicos. O seu potencial de biorremediação em sistemas de aquacultura 

é igualmente reconhecido.   

O principal objetivo deste estudo foi caracterizar quatro espécies de macroalgas 

(Ulva rigida, Gracilaria vermiculophylla, Porphyra umbilicalis e Porphyra dioica) 

produzidas num sistema de aquacultura multi-trófica integrada (IMTA) quanto ao seu 

teor proteico e perfil de aminoácidos totais e livres. Avaliou-se ainda, o perfil de 

aminoácidos livres e totais em etapas distintas do ciclo de vida das espécies P. dioica e 

P. umbilicalis (conchocelis e lâminas adultas). As amostras foram derivatizados de forma 

automática e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência (RP-HPLC). O teor 

proteico foi estimado a partir dos valores de azoto total e de azoto proteico quantificados 

pelo método de Kjeldahl.  

Os resultados mostraram que o teor proteico foi mais elevado nas espécies 

Porphyra (19,33 - 20,40 e 23,03 - 28,66 g/100 g peso seco, para as lâminas e 

conchocelis, respetivamente). A G. vermiculophylla e a U. rigida apresentaram teores 

proteicos semelhantes (10,66 - 9,62 g/100 g peso seco, respetivamente). A 

percentagem em aminoácidos essenciais, por sua vez, foi superior nas macroalgas G. 

vermiculophylla (40,14%) e a U. rigida (40,79%). O triptofano e a metionina foram os 

primeiros aminoácidos limitantes. Contudo, as macroalgas apresentaram teores 

consideráveis de aminoácidos essenciais, nomeadamente de treonina, valina, 

fenilalanina, isoleucina, leucina e lisina. O índice de aminoácidos essenciais (IAAE) 

revelou que as proteínas destas macroalgas apresentam alta qualidade, tendo este 

variado entre 90,77 e 123,38%. Os aminoácidos livres mais abundantes nas macroalgas 

vermelhas foram os aminoácidos que conferem sabor umami: ácido glutâmico, ácido 

aspártico e alanina. A U. rigida teve como principais aminoácidos livres a histidina e a 

asparagina.  

Concluindo, as macroalgas apresentadas neste estudo podem ser uma fonte de 

proteína interessante para a dieta, pois fornecem todos os aminoácidos essenciais. Os 

conchocelis da P. dioica, em particular, apresentaram a maior quantidade de 

aminoácidos totais. O consumo de macroalgas deve ser promovido em Portugal, pois 

pode ser uma alternativa sustentável às fontes tradicionais de proteínas. 
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Abstract 

In recent years, seaweeds have received huge interest due to their nutritional and 

bioactive properties. Seaweeds contain significant levels of essential and non-essential 

amino acids that are important in many physiological processes. Its potential 

bioremediation in aquaculture systems is also recognized. 

The main objective of this study was to characterize four species of seaweeds 

(Ulva rigida, Gracilaria vermiculophylla, Porphyra umbilicalis, and Porphyra dioica) 

produced in an integrated multi-trophic aquaculture system (IMTA), regarding its protein 

content and determine is total and free amino acid profile. The profile of free and total 

amino acids in different life cycle stages of the species P. dioica and P. umbilicalis 

(conchocelis and adult blades) was also evaluated. The samples were derivatized online 

and analyzed by high performance liquid chromatography (RP-HPLC). The protein 

content was estimated from the total nitrogen and protein nitrogen values quantified by 

the Kjeldahl method. 

The results showed a higher protein content in the Porphyra species (19.33 – 

20.40 e 23.03 - 28.66 g/100 g dry weight, for blades and conchocelis, respectively). G. 

vermiculophylla and U. rigida showed similar protein levels (10.66 - 9.62 g/100 g dry 

weight, respectively). The percentage of essential amino acids, in turn, was higher in the 

G. vermiculophylla (40.14%) and U. rigida (40.79%). Tryptophan and methionine were 

the first limiting amino acids. However, seaweeds presented considerable amounts of 

several essential amino acids such as threonine, valine, phenylalanine, isoleucine, 

leucine and lysine. The essential amino acids index (EAAI), which ranged from 90.77 to 

123.38%, revealed a high quality protein profile for these seaweeds. The most abundant 

free amino acids in the red seaweeds were those responsible by their umami flavor: 

glutamic acid, aspartic acid and alanine. In U. rigida, the main free amino acids of were 

histidine and asparagine. 

Concluding, the seaweeds used in this study can be an interesting source of 

protein for the diet, as they provide all the essential amino acids. The conchocelis of P. 

dioica, in particular, presented the highest amount of total amino acids. Seaweeds 

consumption should be promoted in Portugal, as it may be a sustainable alternative to 

traditional protein sources.  

 

Keywords: seaweeds; conchocelis; total and free amino acid profile; protein 

quality; IMTA; RP-HPLC  
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1. Introdução  

As macroalgas são um grupo diversificado de organismos marinhos que fazem 

parte da dieta humana há milhares de anos. Em muitos países asiáticos, as macroalgas 

são amplamente utilizadas como fonte de alimento. No entanto, nos países ocidentais 

são exploradas principalmente como fonte de polissacáridos tecno-funcionais 

(carragenina, agar e alginatos), utilizados como auxiliares tecnológicos para conferir, 

por exemplo, textura e estabilização aos alimentos (Harnedy & Fitzgerald, 2011; 

Roohinejad et al., 2017).  

Cerca de 221 espécies de algas marinhas possuem valor comercial, incluindo 

algas verdes, castanhas e vermelhas. Em 2015, a produção mundial de algas atingiu 

30,4 milhões de toneladas, tendo os setores de cultivo e colheita selvagem contribuído 

com cerca de 29,4 e 1,1 milhões de toneladas, respetivamente. Atualmente, a China, o 

Japão e a República da Coreia são os maiores consumidores de algas do mundo, 

todavia com a crescente popularidade do sushi observa-se um aumento do consumo de 

algas em larga escala na Europa, América do Sul e EUA (Ferdouse, et al., 2018). O 

facto de estas algas serem fontes importantes de diversos nutrientes e compostos 

biologicamente ativos também é um motivo adicional para o aumento do consumo que 

se tem verificado (FAO, 2018; Harnedy & Fitzgerald, 2011).  

Devido à presença de compostos bioativos ou fitoquímicos, as algas têm sido 

conotadas cada vez mais como “alimentos funcionais” ou “nutracêuticos”, ou seja, como 

alimentos que beneficiam a saúde para além do seu papel nutritivo (Wells et al., 2017). 

Os polissacáridos, proteínas, polifenóis e lípidos são alguns exemplos de substâncias 

que podem ter propriedades bioativas (Vieira et al., 2018). Embora a composição 

química detalhada destes organismos marinhos ainda não esteja totalmente descrita, 

estes são conhecidos por serem uma fonte rica e sustentável de micro e 

macronutrientes para a dieta humana (Cherry, et al., 2019; Roohinejad et al., 2017). 

Além disso, as algas marinhas são conhecidas por serem uma das melhores fontes 

naturais de iodo (Roohinejad et al., 2017). Inúmeras espécies de algas, em particular as 

algas vermelhas, possuem teores significativos de proteínas, apresentando, em alguns 

casos, quantidades superiores a alguns alimentos ricos em proteína, como soja, cereais, 

ovos e peixe (Harnedy & Fitzgerald, 2011). Assim sendo, as macroalgas têm grande 

potencial para serem exploradas como fonte de proteínas de origem vegetal ou como 

complemento de alimentos funcionais (Vieira et al. 2018). 

Tendo em conta que as algas são uma fonte de compostos de alto valor 

agregado, estas são de grande interesse para a indústria alimentar, comunidade 
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científica e consumidores. Com base nas suas características, podem ainda ser 

exploradas em vários setores, incluindo cosmética, agricultura, bioenergia, horticultura, 

bem como na saúde humana (Beaulieu, 2019). 

2. Classificação das macroalgas 

As macroalgas, também conhecidas como algas marinhas, são organismos 

simples que podem ser classificados em três grandes grupos taxonómicos através das 

suas características, incluindo a natureza da clorofila, a química da parede celular e a 

presença ou ausência de flagelos. No entanto, a característica mais comummente 

utilizada na classificação das algas é a presença de pigmentos específicos, além da 

clorofila, que identificam claramente as macroalgas. De acordo com esta característica, 

as macroalgas podem ser classificadas como algas castanhas (Phaeophytas), algas 

vermelhas (Rhodophytas) ou algas verdes (Chlorophytas). A presença de diferentes 

fitopigmentos nas algas está relacionada com o habitat marinho, uma vez que nem todas 

as macroalgas precisam da mesma intensidade de luz para realizar a fotossíntese 

(Lordan et al., 2011). 

As algas castanhas são geralmente as de maior comprimento, podendo atingir 

os 20 metros. As algas vermelhas são comummente de menores dimensões, podendo 

variar de alguns centímetros a cerca de 1 metro de comprimento. No entanto, as algas 

vermelhas nem sempre são desta cor, podem apresentar uma cor arroxeada ou mesmo 

um vermelho acastanhado. As algas verdes apresentam tamanhos semelhantes às 

algas vermelhas. Existem alguns géneros que são flutuantes, mas a maioria encontra-

se ancorada em zonas costeiras. As algas que crescem naturalmente são algas 

selvagens, em contraste com as algas cultivadas (McHugh, 2003). 

2.1 Espécies de macroalgas em estudo 

Para este estudo foram selecionadas 4 espécies de macroalgas produzidas em 

sistema IMTA: Ulva rigida, Gracilaria vermiculophylla, Porphyra umbilicalis e Porphyra 

dioica.  

As espécies do género Ulva popularmente conhecidas como “alface do mar” 

podem ser encontradas em águas marinhas ou salobras e estão amplamente 

distribuídas por todo mundo (Lopes et al., 2019). São conhecidas pela sua alta taxa de 

crescimento, que produz mais de 20 g em peso seco por m2 em um dia, uma das taxas 

mais altas entre os organismos fotossintéticos. Uma grande vantagem das espécies 

Ulva é que são facilmente cultivadas em diversas formas de aquacultura sob elevadas 



  

  

 FCUP  
Perfil de aminoácidos de macroalgas produzidas num sistema de aquacultura multi-trófica integrada  3 

concentrações de azoto. Além disso, possuem benefícios nutricionais e alto teor de 

proteínas em comparação com as plantas terrestres (Kazir et al., 2019). 

Gracilaria é um dos géneros de algas marinhas vermelhas mais explorados em 

todo o mundo, sendo utilizada principalmente como fonte de agar e como fonte de 

polissacáridos sulfatados, que, por sua vez, são utilizados na indústria farmacêutica e 

biotecnológica (Kazir et al., 2019; Silva et al., 2015). Esta espécie é também conhecida 

por ter uma taxa de crescimento rápida (Kazir et al., 2019). A Gracilaria vermiculophylla 

é uma alga asiática não autóctone naturalizada na Ria de Aveiro, onde é a espécie 

dominante de Gracilaria. É conhecida por ser altamente resistente a vários fatores de 

stress, incluindo ausência de luz, sedimentação, dessecação e diferentes condições 

nutricionais. A G. vermiculophylla cresce sob uma extensa gama de condições 

ambientais e reproduz-se ao longo do ano (Silva et al., 2015). 

Porphyra é um género polifilético de algas vermelhas com aproximadamente 57 

espécies de morfologia semelhante e com uma grande variedade de estratégias de vida 

(Varela-Álvarez et al., 2018). A Porphyra é uma das algas cultivadas mais importantes 

no mundo, tendo sido produzidos 1,2 milhões de toneladas globalmente. O valor 

comercial das algas é muito variável, no entanto, o género Porphyra apresenta 

geralmente os valores mais elevados (cerca de 1727 euros por tonelada fresca) (FAO, 

2018). Esta alga é comummente utilizada no sushi, onde é conhecida por nori ou laver 

(FAO, 2018). Devido à sua alta relação superfície/ volume, são espécies que crescem 

e assimilam nutrientes rapidamente. Estes factos sugerem que este género é um dos 

mais promissores para a biorremediação e para a aquacultura integrada. A espécie 

Porphyra dioica é a mais comum no norte de Portugal, e é capaz de crescer numa ampla 

faixa de temperaturas, fotoperíodo e intensidade de luz (Silva et al., 2015). O ciclo de 

vida da Porphyra apresenta duas vias: sexuada e assexuada. Na via sexuada, ocorre a 

fertilização do óvulo numa lâmina gametofítica, que posteriormente produz carpósporos. 

Estes crescem num esporófito filamentoso e ramificado, chamado conchocelis. Sob 

certas condições, os filamentos de conchocelis desenvolvem-se e formam 

conchosporos, que são libertados na água do mar. Estes conchosporos vão depositar-

se no substrato e germinar, iniciando assim um novo ciclo de vida (Blouin et al., 2011; 

Chen, 2009). 

3. Composição nutricional das macroalgas 

A composição química das macroalgas apresenta grande variabilidade, pois esta 

pode ser influenciada pela espécie, etapa de desenvolvimento, localização geográfica, 

habitat, estação do ano e teor de nutrientes no meio de crescimento, entre outros fatores 
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ambientais (Beaulieu, 2019; Paiva, et al., 2014; Vieira et al., 2018). Além disso, 

diferentes metodologias de amostragem e de secagem podem afetar a composição 

bioquímica e, consequentemente, o valor nutricional (Paiva, et al., 2014). As algas são 

uma boa fonte de micronutrientes como vitaminas (por exemplo, vitamina A, B1, B2, B3, 

B6, B12, C, D, E, ácido pantoténico e ácido fólico), esteróis e minerais (por exemplo, 

cálcio, magnésio, potássio, iodo, sódio, fósforo, níquel, crómio, selénio, ferro, zinco, 

manganês, cobre, chumbo, cádmio, mercúrio e arsénio) (Roohinejad et al., 2017). O 

magnésio, níquel, crómio, ferro, zinco, manganês e cobre são nutrientes essenciais para 

diversas funções fisiológicas e bioquímicas do organismo. No entanto, devem ser 

consumidos em quantidades adequadas, pois uma exposição excessiva pode causar 

toxicidade aguda ou crónica. Os restantes minerais (chumbo, cádmio, mercúrio e 

arsénio) são considerados indesejáveis (Hejna et al., 2018). Esta riqueza em minerais 

está relacionada com a capacidade das algas em reter matéria inorgânica, podendo 

representar até 36% do peso seco em algumas espécies (Rodrigues et al., 2015). As 

algas são uma das poucas fontes não animais de vitamina B12. Por exemplo, é relatado 

que Porphyra spp. contêm de 32,26 a 133,8 µg por 100 g de peso seco, o que equivale 

a 1,61 µg (64% DDR) a 6,69 µg (268% DDR) numa porção de 5 g de Porphyra spp. 

(Cherry et al., 2019), tendo em conta que a dose diária recomendada (DDR) de vitamina 

B12 é 2,5 µg para um adulto, segundo o Regulamento (UE) nº 1169/2011. Deste modo, 

as algas que contêm vitamina B12 podem ser úteis para indivíduos que seguem uma 

dieta vegan.   

Além dos micronutrientes, as algas marinhas são uma fonte de macronutrientes, 

incluindo proteínas e aminoácidos (essenciais e não essenciais), hidratos de carbono 

(essencialmente fibra) e gordura (com especial interesse nos ácidos gordos 

polinsaturados). No geral, as algas vermelhas contêm teores elevados de proteína, 

podendo ir até 47% (p/p) em peso seco. As algas verdes contêm quantidades 

moderadas, entre os 9-26% (p/p) em peso seco, enquanto as algas castanhas contêm 

um teor proteico muito inferior, entre os 3-15% (p/p) em peso seco (Harnedy & 

Fitzgerald, 2011). De acordo com a literatura, durante o inverno e o início da primavera 

as macroalgas apresentam o maior teor de proteína (Vieira et al., 2018). As algas 

cultivadas têm um teor proteico mais elevado, em comparação com as algas selvagens, 

pois estas crescem em ambientes que muitas vezes são limitados em nutrientes, 

enquanto as algas cultivadas crescem numa água rica em nutrientes, proveniente de 

sistemas terrestres (Angell, et al., 2016). 

Deve ter-se em conta que o teor proteico nas algas é frequentemente estimado 

usando um fator de conversão de 6,25 (método Kjeldahl), com base no pressuposto de 
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que a maioria do azoto encontrado na amostra ocorre como azoto proteico (Angell et 

al., 2016; Cherry et al., 2019; Wells et al., 2017). No entanto, este fator de conversão 

pode superestimar o teor de proteínas devido à presença de quantidades variáveis de 

azoto não proteico na amostra (por exemplo, clorofila, ácidos nucleicos, aminoácidos 

livres e azoto inorgânico). Em estudos mais recentes, têm sido propostos outros fatores 

de conversão que variam com a espécie e com a estação (Angell et al., 2016; Cherry et 

al., 2019; Wells et al., 2017). Angell et al. (2016) propõem um fator de conversão 

universal de 5, um valor arredondado da média global de fatores de conversão (4,97), 

que tem por base a proporção de aminoácidos totais e azoto total. Este estudo incluiu a 

análise de 103 espécies abrangendo os três grupos taxonómicos, várias regiões 

geográficas e diferentes estados fisiológicos (Angell et al., 2016). Lourenço et al. (2002) 

calcularam o fator de conversão de azoto para proteína para os três diferentes grupos 

taxonómicos da mesma forma e obtiveram os seguintes resultados: 5,13 (algas verdes), 

5,38 (algas castanhas) e 4,59 (algas vermelhas). Os valores sugerem que as algas 

vermelhas contêm uma maior quantidade de azoto não proteico (Lourenço et al., 2002). 

De qualquer modo, ambos os estudos mostram que a utilização generalizada do fator 

de conversão 6,25 é inadequado para as algas marinhas. 

A composição em aminoácidos é fundamental para determinar o valor das 

proteínas na dieta humana, particularmente para alcançar uma ingestão adequada de 

aminoácidos essenciais (Cherry et al., 2019). As proteínas das algas contêm 

quantidades significativas de aminoácidos essenciais, podendo representar quase 

metade do total de aminoácidos (Kazir et al., 2019; Vieira et al., 2018). No entanto, o 

triptofano e a lisina são geralmente aminoácidos limitantes na maioria das espécies de 

algas. (Bleakley & Hayes, 2017) Além disso, a cisteína ocorre, normalmente, em níveis 

baixos em muitas espécies de algas marinhas, não sendo geralmente detetável 

(Bleakley & Hayes, 2017). Na espécie Ulva rigida, a leucina, a fenilalanina e a valina são 

os principais aminoácidos essenciais, e a histidina apresenta níveis semelhantes aos 

encontrados em leguminosas e ovos (Lordan et al., 2011). Existe uma semelhança 

notável na composição total de aminoácidos do género Ulva com a ovalbumina do ovo 

(Kazir et al., 2019). Na maioria das análises da composição em aminoácidos em algas 

marinhas, o ácido glutâmico e o ácido aspártico são os aminoácidos maioritários e 

contribuem ainda para o seu característico sabor “umami” (Kazir et al., 2019; Wells et 

al., 2017).  

O teor de gordura das macroalgas tende a ser baixo, em relação ao peso seco 

total. O teor percentual de gordura é mais elevado no inverno e mais baixo no verão, e 

a composição  em ácidos gordos varia com a estação (Cherry et al., 2019). É de referir 
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que Porphyra spp. tem o menor teor de ácidos gordos saturados (17,4% do total de 

ácidos gordos) (Cherry et al., 2019). 

O teor em hidratos de carbono tende a ser relativamente elevado, todavia as 

macroalgas não podem ser consideradas como um alimento energético, pois a 

digestibilidade destes hidratos de carbono é baixa. Os polissacáridos típicos das algas 

vermelhas incluem o amido florideano, celulose, xilana, manana e galactanas sulfatadas 

(carragenanas e agaranas). No género Porphyra, o porfirano é o polissacárido sulfatado 

maioritariamente encontrado. A maioria destes polissacáridos não é digerível pelo trato 

gastrointestinal humano e, portanto, consideram-se fibra alimentar (Lordan et al., 2011). 

Na Gracilaria spp., por exemplo, o teor em fibra alimentar varia de 23,5% a 64% em 

peso seco, valores que excedem o teor de fibras na maioria da fruta e legumes 

(Lordan et al., 2011; Wells et al., 2017).  

Dada a elevada variabilidade da composição química, na Tabela 1 é apresentada 

a composição nutricional dos géneros das macroalgas Ulva, Gracilaria e Porphyra de 

diferentes localizações geográficas. 

Tabela 1 Composição nutricional de macroalgas Ulva, Gracilaria, Porphyra em diferentes localizações geográficas (% 
peso seco). 

Espécies Origem Proteína  Lípidos  Hidratos de 

carbono 

Fibra 

total  

Referência 

Gracilaria 

changii 

Malásia 12,57 0,30 41,52 64,74 (Chan & Matanjun, 

2017) 

Gracilaria 

tenuistipitata 

Tailândia 20,3 1,9 - 60,2 (Benjama & 

Masniyom, 2012) 

Gracilaria spp. Portugal 23,6 0,7 46,9 40,6 (Neto et al., 2018) 

Gracilaria 

salicornia 

Irão 9,58 2,00 - - (Tabarsa, et al., 

2012) 

Gracilaria 

gracilis 

Portugal 20,2 0,60 46,6 - (Rodrigues et al., 

2015) 

Ulva lactuca Irão 10,69 0,99 - - (Tabarsa et al., 

2012) 

Ulva rigida Portugal 15,78 1,02 16,74 34,67 (Paiva, et al., 

2017) 

Ulva rigida Portugal 9,3 0,9 58,1 36,6 (Neto et al., 2018) 

Ulva 

compressa 

Portugal 15,66 1,67 14,45 33,67 (Paiva et al., 2017) 

Porphyra 

columbina 

Argentina 24,61 0,25 - 48,02 (Cian et al., 2014) 

Porphyra spp. China 42,99 0,49 36,82 31,63 (Admassu et al., 

2018) 
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Espécies Origem Proteína  Lípidos  Hidratos de 

carbono 

Fibra 

total  

Referência 

Porphyra spp. Espanha 24,11 1,03 - - (Sánchez-

Machado et al., 

2004) 

Porphyra spp. Portugal 24,82 8,88 25,37 - (Paiva et al., 2014) 

Porphyra spp. Nova 

Zelândia 

32,71 2,00 45,40 - (Smitha et al., 

2010) 

Porphyra 

umbilicalis 

Reino 

Unido 

44,00 0,70 - 33,50 (Marsham et al., 

2007) 

Legenda: (-) não disponível. 

4. Importância fisiológica dos aminoácidos 

Os aminoácidos são definidos como substâncias orgânicas que contêm, pelo 

menos, um grupo amina e um grupo carboxílico. Devido a alterações nas cadeias 

laterais, os aminoácidos têm propriedades e funções bioquímicas diferentes (Wu, 2009). 

Com exceção da glicina (o aminoácido mais simples da natureza), todos os aminoácidos 

possuem pelo menos um carbono assimétrico e exibem atividade ótica (Wu, 2009, 

2013). Os aminoácidos podem ser designados D- ou L-, tendo em conta a configuração 

absoluta dos substituintes ao redor do carbono assimétrico. Os L-aminoácidos são os 

isómeros fisiológicos mais frequentemente encontrados na natureza. No entanto, os D-

aminoácidos também existem em animais, microrganismos e plantas (Wu, 2013). 

Existem mais de 700 aminoácidos na natureza, mas apenas 20 (α-aminoácidos) 

são utilizados como blocos de construção de proteínas. Os aminoácidos que são usados 

como substrato para a biossíntese de polipéptidos são denominados aminoácidos 

proteicos (por exemplo, metionina e prolina), enquanto os aminoácidos que não são 

blocos de construção de proteínas são conhecidos como aminoácidos não proteicos 

(por exemplo, citrulina, homocisteína e hidroxiprolina) (Wu, 2013). 

No entanto, nem todos os aminoácidos presentes nos polipéptidos podem ser 

considerados aminoácidos proteicos, isto porque pode haver modificações após a 

tradução, com formação de novos resíduos de aminoácidos. Um exemplo é a 

hidroxiprolina, que é produzida a partir da prolina pela peptidil prolina hidroxilase após 

a síntese de uma proteína (Wu, 2013). 

Os aminoácidos podem ser classificados como nutricionalmente essenciais 

(indispensáveis) ou não essenciais (dispensáveis). Os aminoácidos essenciais são 

aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo, ou são sintetizados em 

quantidades insuficientes para suprir as necessidades e, por isso, devem ser fornecidos 

pela dieta. Entre os 20 aminoácidos proteicos, 9 são considerados aminoácidos 
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essenciais: isoleucina, leucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano 

e histidina. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que podem ser sintetizados 

pelo organismo em quantidades adequadas para satisfazer as necessidades (Wu, 

2009). 

Os aminoácidos apresentam várias funções fisiológicas, incluindo a regulação 

da ingestão de alimentos, expressão genética, fosforilação de proteínas e comunicação 

célula a célula. Além disso, os aminoácidos são precursores essenciais da síntese de 

hormonas e substâncias azotadas de baixa massa molecular, cada uma com enorme 

importância biológica. Como tal, é necessário um equilíbrio de aminoácidos na dieta e 

na circulação para que haja homeostasia no organismo (Wu, 2013). As principais 

funções fisiológicas de cada aminoácido e principais metabolitos encontram-se 

descritos na Tabela 2. 

Tabela 2 Funções fisiológicas de aminoácidos e principais metabolitos. Adaptado de Wu (2013). 

Aminoácido Metabolito ou 

ação direta 

Funções principais 

Alanina Diretamente Inibição da piruvato-quinase e autofagia hepática; gliconeogénese; 

transaminação; ciclo glicose-alanina; transporte de carbono e azoto. 

Arginina Diretamente Ativação das vias de sinalização MTOR e AMPK; antioxidante; 

regulação da secreção hormonal; ativação alostérica da N-

acetilglutamato sintase; ciclo da ureia; regulação da expressão 

genética; função imune; ativação da síntese de BH4; metilação de 

proteínas; formação de citrulina. 

Óxido nítrico Molécula de sinalização; regulador da ingestão de alimentos; 

metabolismo de nutrientes; angiogénese, espermatogénese; 

embriogénese, fertilidade, função imune; secreção de hormonas; 

cicatrização de feridas; neurotransmissão; crescimento de tumores, 

biogénese mitocondrial; metabolismo energético; função celular. 

Agmatina Inibição da NOS, ornitina descarboxilase e monoamina oxidase; liga-

se ao adrenorecetor α2 e à imidazolina. 

Ornitina Ciclo da ureia; síntese de prolina, glutamato e poliaminas; 

cicatrização de feridas. 

Metilargininas Inibição competitiva da NOS. 

Asparagina Diretamente Metabolismo e fisiologia celular; regulação da expressão genética e 

função imunológica; desintoxicação da amónia; função no sistema 

nervoso. 

Acrilamida Oxidante; citotoxicidade; mutação de genes. 

Aspartato Diretamente Síntese de purina, pirimidina, asparagina e arginina; transaminação; 

ciclo da ureia; ativação dos recetores NMDA; síntese de inositol e β- 

alanina. 

D- aspartato Ativação dos recetores NMDA no cérebro. 
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Aminoácido Metabolito ou 

ação direta 

Funções principais 

Cisteína Diretamente Ligação dissulfeto nas proteínas; transporte de enxofre. 

Taurina Antioxidante; regulação do estado redução-oxidação celular; 

osmólito. 

H2S Molécula de sinalização; regulação do metabolismo celular; ação 

antimicrobiana; vasodilatação; função neurológica. 

Glutamato Diretamente Síntese de glutamina, citrulina e arginina; ponte do ciclo da ureia 

com o ciclo de Krebs; transaminação; assimilação de amónia; 

ativação de recetores NMDA; Síntese de N-acetilglutamato.  

γ-aminobutirato Neurotransmissor inibitório ou excitatório, dependendo da idade, tipo 

de recetor e região do cérebro; regulação da excitabilidade neuronal 

em todo o sistema nervoso; modulação do tónus muscular; inibição 

da resposta das células T e inflamação. 

Glutamina Diretamente Regulação da rotatividade das proteínas através da sinalização 

celular MTOR; regulação do volume celular, expressão genética e 

função imune; substrato principal para células em rápida 

proliferação; inibição da apoptose; síntese de purina, pirimidina, 

ornitina, citrulina, arginina, prolina e asparagina; reservatório de 

azoto; síntese de NAD (P). 

Glu e Asp Neurotransmissores excitatórios; metabolismo celular; 

desintoxicação de amónia; substrato principal para enterócitos; 

síntese de alanina. 

Glucosamina-6-P Síntese de aminoaçúcares e glicoproteínas; inibição da síntese de 

óxido nítrico; ação anti-inflamatória; angiogénese; crescimento e 

desenvolvimento celular; inibição do ciclo das pentoses. 

Amónia Regulação renal do balanço ácido-base; síntese de glutamato. 

Glicina Diretamente Inibição do influxo de cálcio através de um canal dependente de 

glicina na membrana celular; síntese de purina e serina; síntese de 

porfirinas e heme; neurotransmissor inibitório no sistema nervoso 

central; coagonista com glutamato para recetores NMDA; 

antioxidante; ação anti-inflamatória; conjugação de ácidos biliares. 

Heme Hemoproteínas (por exemplo, hemoglobina, mioglobina, catalase e 

citocromo c); produção de monóxido de carbono (uma molécula 

sinalizadora); armazenamento de ferro no corpo. 

Histidina Diretamente Metilação de proteínas, estrutura e função da hemoglobina; 

dipéptidos antioxidantes. 

Histamina Reação alérgica; vasodilatador; ativação da secreção central de 

acetilcolina; estimulação de secreções pelo trato gastrointestinal. 

Imidazol acetato Ações analgésicas e narcóticas. 

Uroconato Modulação da resposta imune da pele; proteger a pele contra a 

radiação ultravioleta. 

Isoleucina Diretamente Síntese de glutamina e alanina; equilíbrio entre BCAA. 
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Aminoácido Metabolito ou 

ação direta 

Funções principais 

Leucina Diretamente Regulação da renovação de proteínas através da sinalização celular 

MTOR e expressão genética; ativa a glutamato desidrogenase; 

balanço de BCAA 

HMB Regulação das respostas imunes. 

Lisina Diretamente Regulação da síntese de óxido nítrico; atividade antiviral (tratamento 

de herpes simples); metilação de proteínas, acetilação, 

ubiquitinação e glicosilação ligada ao oxigénio. 

Hidroxilisina Estrutura e função do colagénio. 

Metionina Homocisteína Oxidante; fator de risco independente para a doença cardiovascular; 

inibição da síntese de óxido nítrico. 

Betaína Metilação da homocisteína em metionina. 

Cisteína Metabolismo e nutrição celular. 

SAM Metilação de proteínas e ADN; síntese de creatina, adrenalina e 

poliamina; regulação da expressão genética. 

Taurina Antioxidante; osmorregulação; desenvolvimento de órgãos; funções 

vasculares, musculares, cardíacas e da retina; ação anti-

inflamatória; conjugação de ácidos biliares. 

Fosfolípidos Síntese dos sinalizadores celulares, lecitina e fosfatidilcolina. 

Fenilalanina Diretamente Ativação da síntese de BH4 (cofator da NOS); síntese de tirosina e 

fenilacetilglutamina; desenvolvimento e função neurológica. 

Prolina Diretamente Estrutura e função do colagénio; função neurológica; osmoprotetor; 

ativação da sinalização MTOR; antioxidante; regulador da 

diferenciação de células (incluindo células tronco embrionárias) 

H2O2 Ação antimicrobiana; integridade intestinal; molécula de sinalização; 

oxidante necessário para imunidade inata. 

P5C Estado redox celular; síntese de ADN; proliferação de linfócitos; 

síntese de ornitina, citrulina, arginina e poliamida; expressão 

genética; resposta ao stress. 

Hidroxiprolina Estrutura e função do colagénio; síntese de glicina. 

Serina Diretamente Síntese de cisteína, purina, pirimidina, ceramida, fosfatidilserina. 

Glicina Muitas funções metabólicas e reguladoras. 

D-serina Ativação dos recetores NMDA no cérebro. 

Treonina Diretamente Síntese da proteína mucina (necessária para manter a integridade e 

a função intestinal); função imune; fosforilação de proteínas e 

glicosilação ligada ao oxigénio; síntese de glicina. 

Triptofano Serotonina Neurotransmissor; inibe a produção de citocinas inflamatórias e 

superóxido; regulação da ingestão de alimentos. 

N-

acetilserotonina 

Inibidor da síntese de BH4; antioxidante; inibição da produção de 

citocinas inflamatórias e superóxido. 

Melatonina Antioxidante; inibição da produção de citocinas inflamatórias e 

superóxido; ritmos circadianos. 
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Aminoácido Metabolito ou 

ação direta 

Funções principais 

Ácido antranílico Inibe a produção de citocinas pró inflamatórias; prevenção da neuro-

inflamação; melhora a função imunológica. 

Niacina Componente do NAD e NADP (coenzimas para muitas 

oxiredutases); modificações pós-tradução de proteínas. 

Indóis Regulação das respostas imunes. 

Tirosina Diretamente Fosforilação e sulfatação de proteínas. 

Dopamina Neurotransmissor; regulação da resposta imune. 

EPN e NEPN Neurotransmissores; metabolismo celular. 

Melanina Antioxidante; inibição da produção de citocinas inflamatórias e 

superóxido; imunidade; homeostasia energética; atividade sexual; 

resposta ao stress; pigmentação da pele e cabelos. 

T3 e T4 Regulação do metabolismo energético e proteico, bem como 

crescimento e desenvolvimento. 

Valina Diretamente Síntese de glutamina e alanina; equilíbrio de BCAA. 

Legenda: ADN, ácido desoxirribonucleico; AMPK, proteína cinase ativada por AMP (adenosina monofosfato); Asp, ácido 

aspártico; BCAA, aminoácidos de cadeia ramificada; BH4, tetrahidrobiopterina; EPN, epinefrina; Glu, ácido glutâmico; 

H2O2, peróxido de hidrogénio; H2S, sulfeto de hidrogénio; HMB, hidroximetilbutirato; NAD, nicotinamida adenina 

dinucleótido; NAD (P), nicotinamida adenina fosfato dinucleótido; NMDA, N-metil D-aspartato; NOS, sintase do óxido 

nítrico; P5C, pirrolina-5-carboxilato; SAM, S- adenosilmetionina T3, triodotironina; T4, tiroxina. 

Uma vez que os aminoácidos exercem diversas funções fisiológicas, estes são 

utilizados para muitas finalidades, incluindo: terapia médica e farmacêutica, 

suplementos alimentares, aditivos alimentares, cosméticos e produtos de higiene, e 

cultura celular (Wu, 2013). Na Tabela 3 podemos ver algumas das aplicações dos 

aminoácidos.  

Tabela 3 Aplicações dos aminoácidos 

Aminoácido Aplicação Referência 

Alanina Tratamento da degeneração muscular; L- alanina é utilizada para 

melhorar o sabor dos refrigerantes. 

(Wu, 2013) 

Arginina Tratamento da hiperanonemia (excesso de amónia no organismo) em 

bebés prematuros; a administração de arginina melhora a 

enterocolite necrosante em latentes; o tratamento com arginina pode 

exercer um efeito neuroprotetor após lesão por isquemia cerebral.  

(Chen et al., 

2020; Wu, 2013) 

Aspartato O ácido aspártico é utilizado para melhorar o sabor de refrigerantes; 

pode inibir o desenvolvimento da esteatose hepática e fibrose 

hepática. 

(Lee & Kim, 

2019; Wu, 2013) 

Cisteína Utilizada como aditivo alimentar para produzir o sabor de carne 

bovina e aumentar a extensibilidade da massa do pão. 

(Wu, 2013) 

Glutamato  Utilizado como aditivo alimentar em alimentos processados (por 

exemplo refeições congeladas, hambúrgueres…); intensificador de 

sabor. 

(Wu, 2013) 
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Aminoácido Aplicação Referência 

Glutamina Frequentemente incluída em nutrição parentérica total para doentes 

com atrofia e danos no intestino delgado; a administração intravenosa 

melhora o equilíbrio de azoto em pacientes catabólicos; utilização 

terapêutica para melhorar a síndrome do intestino curto. 

(Wu, 2013) 

Glicina Tratamento do eczema; pode melhorar a qualidade do sono; 

suplementação dietética de glicina pode aliviar lesões hepáticas e 

pulmonares.  

(Huang et al., 

2018; Lee & 

Kim, 2019; Wu, 

2013) 

Isoleucina A administração intravenosa melhora o equilíbrio do azoto em 

pacientes catabólicos; a suplementação com BCAA pode impedir o 

cansaço durante o exercício; a dieta enriquecida com BCAA pode 

melhorar o metabolismo das proteínas musculares, a manutenção do 

corpo e também o exercício aeróbico; o recurso a suplementos 

enriquecidos com BCAA é benéfico em pacientes com doenças 

hepáticas, insuficiência renal, sépsis e lesão cirúrgica.  

(Ferdouse, 

2014; Wu, 2013) Leucina 

Valina 

Lisina Tratamento de herpes simples; a suplementação de L-lisina pode 

aumentar significativamente a absorção de cálcio no intestino e a 

reabsorção de cálcio nos rins. 

(Huang et al., 

2018; Wu, 2013) 

Metionina Utilizada como aditivo alimentar para produzir o sabor de carne 

bovina e aumentar a extensibilidade da massa do pão; a 

suplementação com metionina pode ser benéfica em doentes com 

esclerose múltipla.  

(Singhal et al., 

2018; Wu, 2013) 

Fenilalanina Síntese de aspartame (adoçante artificial); a suplementação com 

fenilalanina antes da atividade física pode estimular a oxidação da 

gordura corporal. 

(Ueda et al., 

2017; Wu, 2013) 

Triptofano Utilizado para melhorar distúrbios do sono e depressão. (Wu, 2013) 

Histidina Reduz a acumulação de cobre no fígado e promove a excreção de 

cobre na urina na doença de Wilson; o tratamento com histidina pode 

melhorar a sensibilidade à insulina, e assim aliviar a hiperinsulinémia. 

(Lee & Kim, 

2019) 

Legenda: BCAA, aminoácidos de cadeia ramificada. 

5. Aminoácidos bioativos derivados de macroalgas 

As macroalgas produzem uma variabilidade de compostos e metabolitos 

bioativos naturais para se adaptarem aos ambientes diversos e às condições extremas 

a que podem estar expostas (Wang et al., 2017). Algumas espécies de macroalgas 

contêm aminoácidos incomuns ou compostos semelhantes a aminoácidos que possuem 

bioatividade. Estes incluem taurina, laminina, aminoácidos canóides e aminoácidos do 

tipo micosporina (Harnedy & Fitzgerald, 2011). 

 

 



  

  

 FCUP  
Perfil de aminoácidos de macroalgas produzidas num sistema de aquacultura multi-trófica integrada 

 
13 

Tabela 4 Aminoácidos bioativos derivados de macroalgas 

Aminoácido Definição Bioatividade Referência 

Taurina  β - aminoácido sulfónico de 

ocorrência natural; derivado 

dos aminoácidos que 

contêm enxofre, metionina e 

cisteína. 

 

Atividade anti-hipertensiva, 

hipocolesterolémica, 

antidiabética e antioxidante; 

efeito preventivo de doenças 

vasculares e da hepatite 

crónica. 

(Harnedy & 

Fitzgerald, 

2011; Holdt & 

Kraan, 2011) 

Laminina Aminoácido semelhante à 

colina, caraterizado como 

oxalato de trimetil (5- amino-

5-carboxipentil) amónio. 

Diminui a contração dos 

músculos lisos excitados; 

monocitrato de laminina pode 

exercer um efeito hipotensor 

transitório. 

(Harnedy & 

Fitzgerald, 

2011; Holdt & 

Kraan, 2011) 

Aminoácidos 

cainóides 

(ácido cainico e 

ácido domóico) 

Grupo de aminoácidos 

incomuns que estão 

relacionados 

estruturalmente e têm 

funções semelhantes aos 

aminoácidos ácido aspártico 

e glutâmico. 

Propriedades inseticidas, anti 

helmínticas e 

neuroexcitatórias; estão a ser 

usados em pesquisas 

associadas a distúrbios 

neurofisiológicos, como a 

doença de Alzheimer, doença 

de Parkinson e epilepsia. 

(Harnedy & 

Fitzgerald, 

2011; Holdt & 

Kraan, 2011) 

Aminoácidos do 

tipo micosporina 

(micosporina-

glicina, shinorina, 

porphyra-334, 

palitina, asterina-

330, palitinol e 

paliteno) 

Grupo de metabolitos 

secundários solúveis em 

água e com baixo peso 

molecular; contêm um anel 

de ciclo-hexanona ou de 

ciclo-hexenimina, 

conjugado com um azoto de 

um aminoácido. 

Podem atuar como moléculas 

antioxidantes e como filtro 

solar de absorção ultravioleta. 

(Harnedy & 

Fitzgerald, 

2011) 

 

 

 

 

6. Aquacultura de macroalgas   

A aquacultura de macroalgas é dominada por relativamente poucas espécies: 

kelps castanhas (Saccharina japonica e Undaria pinnatifida); e algas vermelhas, 

incluindo nori (Porphyra spp. e Pyropia spp.), carragenófitas (Kappaphycus alvarezii e 

Euchema striatum) e agarófitas (Gracilaria spp.) (Lee & Kim, 2019). As algas podem ser 

cultivadas no mar (em cordas suspensas ou redes), ou em terra, em sistemas de cultivo 

em tanques. Os sistemas de cultivo em tanque são facilmente controláveis e, por isso, 

a produção atende aos elevados padrões de qualidade e biossegurança. No entanto, 

este sistema apresenta como limitação os altos custos de gestão, pelo que por vezes 

se recorre à utilização de efluentes de pisciculturas para diminuir os custos deste 
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sistema. Os métodos de cultivo são, por norma, diferentes para cada género (Kim et al., 

2017). 

6.1 Aquacultura multi-trófica integrada (IMTA) 

Um método de aquacultura que oferece muitas vantagens é a aquacultura multi-

trófica integrada (em inglês, integrated multitrophic aquaculture, IMTA). Este sistema 

permite que diversas espécies, de diferentes níveis tróficos, possam ser 

produzidas/cultivadas em conjunto, e que os subprodutos de uma espécie sejam 

reciclados e se tornem fonte de nutrientes para outra (Rosa et al., 2020). Desta forma, 

o sistema IMTA minimiza os impactes ambientais causados pela aquacultura 

(principalmente pisciculturas) e ao mesmo tempo gera eficiência ecológica, 

aceitabilidade ambiental, diversidade de produtos, lucro e benefícios sociais (Kleitou, et 

al., 2018; Rosa et al., 2020). Por exemplo, os aquacultores podem combinar espécies 

de aquacultura alimentada (como salmão), com espécies de aquacultura extrativa 

inorgânica (algas marinhas) e/ou espécies de aquacultura extrativa de partículas 

orgânicas (suspensão e depósito) para aumentar a eficiência da produção e diminuir o 

desperdício (Kleitou et al., 2018). 

Na última década, os sistemas IMTA têm sido utilizados para diminuir o excesso 

de nutrientes (em particular o azoto e o fósforo), produzidos por aquaculturas intensivas. 

O excesso de nutrientes leva a um processo de eutrofização que, geralmente, causa 

alterações nos ecossistemas aquáticos. Assim, o uso de macroalgas funciona como 

uma ferramenta de biorremediação, removendo os nutrientes das águas residuais 

(Marinho-Soriano et al., 2011). Estudos relatam que a produção em sistema IMTA 

melhora o crescimento de espécies extrativas quando há alta concentração de 

nutrientes (por exemplo, numa zona adjacente a uma piscicultura) (Park, et al., 2018). 

Assim, o sistema IMTA imita o ecossistema natural e promove uma produção 

equilibrada, ambientalmente sustentável e exequível do ponto de vista económico 

(Lopes et al., 2019). A utilização de espécies de macroalgas com uma elevada taxa de 

crescimento e resistência a diferentes condições ambientais pode tornar esta 

aquacultura ainda mais eficiente e simultaneamente fornecer uma fonte promissora de 

proteína.  

  



  

  

 FCUP  
Perfil de aminoácidos de macroalgas produzidas num sistema de aquacultura multi-trófica integrada 

 
15 

7. Objetivos  

O objetivo principal deste estudo foi caracterizar o perfil proteico de quatro 

espécies de macroalgas (Ulva rigida, Gracilaria vermiculophylla, Porphyra umbilicalis e 

Porphyra dioica) produzidas num sistema IMTA.  

Os objetivos específicos delineados para o estudo foram os seguintes:  

 Determinar o teor proteico; 

 Estudar o perfil de aminoácidos livres e totais das espécies selecionadas, 

abrangendo etapas distintas do ciclo de vida das espécies P. dioica e P. 

umbilicalis (conchocelis e lâminas adultas); 

 Avaliar a qualidade proteica das macroalgas através do cálculo do score de 

aminoácidos (SAA) e do índice de aminoácidos essenciais (IAAE). 
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8. Metodologia   

8.1. Reagentes 

O ácido bórico foi adquirido na Chem-Lab (Zedelgem, Bélgica). O metanol e o 

acetonitrilo para HPLC foram adquiridos na Honeywell Riedel-de Haën (Alemanha). A 

azida de sódio (99%) foi adquirida na Riedel-de Haën (Alemanha). O ácido clorídrico ≥ 

37% e o ácido sulfúrico 96-97% foram adquiridos na Honeywell Fluka (Alemanha). O 

tetraborato dissódico decahidratado (99 - 103%), o hidrogenofosfato dissódico anidro (≥ 

99%) e o hidróxido de potássio foram adquiridos na Merck (Alemanha), assim como o 

ácido tricloroacético (≥98%) e as pastilhas catalisadoras Kjeldahl (sem adição de selénio 

e mercúrio). O hidróxido de sódio foi adquirido no LabChem (Portugal). Os reagentes de 

derivatização ortoftaldeído/ácido 3-mercaptopropiónico (OPA/3-MPA) e 9-fluorenilmetil 

cloroformato (FMOC-CL), e o tampão borato (0,4 N, pH 10,2) foram adquiridos na 

Agilent Technologies (EUA). O kit de aminoácidos contendo os padrões individuais 

(≥99%) de L-alanina, cloridrato de L-arginina, L-asparagina, L-ácido aspártico, L- 

cisteína, L-cistina, L-ácido glutâmico, L-glutamina, glicina, cloridrato de L-histidina, 

trans-4-hidroxi-prolina, L-isoleucina, L-leucina, cloridrato de L-lisina, L-metionina, L-

fenilalanina, L-prolina, L-serina, L-treonina, L-triptofano, L-tirosina e L-valina, e a L-

norvalina foram adquiridos na Sigma-Aldrich (Suíça). A água ultrapura utilizada para a 

preparação dos dois eluentes foi obtida a partir de um sistema de purificação de água 

Seralpur PRO 60 CN e Seradest LFM 20 (Alemanha). 

8.2. Preparação da amostra 

As amostras de Ulva rigida, Gracilaria vermiculophylla, P. umbilicalis e P. dioica 

foram produzidas em Aveiro, em sistema IMTA e fornecidas secas. Os conchocelis de 

P. umbilicalis e de P. dioica foram cultivados em laboratório, em condições controladas 

de luz, temperatura, densidade de cultivo e nutrientes. Os conchocelis foram congelados 

(-20 °C) e posteriormente liofilizados. Antes de serem analisadas, as amostras foram 

trituradas (Thermomix®, TM5, Vorwerk, Alemanha) e acondicionadas sob vácuo e ao 

abrigo da luz. 

8.3. Análise da composição em aminoácidos  

8.3.1. Aminoácidos totais  

Os aminoácidos totais foram determinados de acordo com o procedimento 

descrito por Machado et al. (2020) com algumas modificações. Pesaram-se 150 mg de 

cada amostra para tubos de hidrólise, aos quais se adicionaram 3 ml de ácido clorídrico 

6 M. Seguidamente, o oxigénio foi removido dos tubos com azoto (5 min) para impedir 

a oxidação e degradação dos aminoácidos (no caso da cisteína e metionina). Os tubos 
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foram submetidos a agitação em vortex (Reax top, Heidolph, Alemanha) para 

homogeneizar as amostras, e colocados em bloco de aquecimento (SBH130D/3, Stuart, 

Reino Unido) (24 h, 110 C). Terminada a hidrólise, os tubos foram arrefecidos com 

água corrente para interromper a reação. As amostras hidrolisadas foram centrifugadas 

(10 min, 3500 rpm; Heraeus Megafuge 16, Thermo Fisher Scientific, Alemanha). Do 

sobrenadante, retiraram-se 50 µl para um eppendorf que foram neutralizados com 940 

µl de tampão borato (pH 10,2), aos quais se adicionaram 10 µl de padrão interno 

(norvalina, 2 mg/ml). Por fim, as soluções foram centrifugadas (10 min, 13 000 rpm; 

Biofuge pico, Heraeus, Alemanha) e transferidas para um vial de injeção. Como o 

triptofano se degrada em condições ácidas, recorreu-se à hidrólise alcalina para 

determinar o teor deste aminoácido. A hidrólise alcalina foi realizada de forma idêntica, 

diferindo nas seguintes etapas: pesaram-se 150 mg de cada amostra aos quais se 

adicionaram 3 ml de hidróxido de potássio 4 M. Depois de removido o oxigénio e de 

serem devidamente homogeneizadas, os tubos de hidrólise contendo as amostras 

foram colocados em bloco de aquecimento (4 h, 110 C). Terminada a hidrólise alcalina, 

a amostra foi neutralizada com ácido clorídrico 0,1 M. As análises foram realizadas em 

triplicado e os resultados expressos em mg/g peso seco.  

8.3.2. Aminoácidos livres  

A extração de aminoácidos livres foi otimizada recorrendo a diferentes condições 

de extração (Tabela 5), tendo por base o estudo de Machado et al. (2020). A otimização 

do método de extração permitiu avaliar a melhor relação m:v, solvente (água 

desionizada vs HCl 0,1 M), tipo de agitação, tempo e temperatura. 

 Tabela 5. Otimização das condições de extração dos aminoácidos livres: massa, tipo de agitador, tempo, 
temperatura e solvente. 

Método Massa (mg) Tipo de agitador Tempo Temperatura (°C) Solvente (15 ml) 

1 500 Rotativo 30 + 15 Min 21 Água desionizada 

2 500 Magnético Durante a noite 4 Água desionizada 

3 500 Magnético Durante a noite 4 Água desionizada 

4 250 Rotativo 30 + 15 Min 21 Água desionizada 

5 250 Rotativo 30 + 15 Min 21 HCl 0,1 M 

6 250 Magnético 30 + 15 Min 21 Água desionizada 

7 250 Magnético 30 + 15 Min 21 HCl 0,1 M 

 

Após análises cromatográficas, verificou-se que o melhor método de extração de 

aminoácidos livres era o 4. Neste método, pesaram-se 250 mg para tubos falcon, aos 

quais foram adicionados 10 ml de água desionizada. A extração foi feita sob agitação 

rotativa no Multi-rotator (Multi RS-60, Biosan, Letónia) nas seguintes condições: orbital 
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40 rpm, 15 seg; recíproca 15°, 10 seg; vibração 5°, 5 seg, durante 30 min. Após agitação, 

as amostras foram centrifugadas (3500 rpm, 10 min; Heraeus Megafuge 16, Thermo 

Fisher Scientific, EUA) e o sobrenadante foi recolhido. Foi realizada uma re-extração 

com a adição de 5 ml de água e agitação durante 15 min, nas mesmas condições. Após 

a re-extração, as amostras foram novamente centrifugadas e recolheu-se o 

sobrenadante, o qual se juntou ao da primeira extração. Os extratos foram 

homogeneizados e novamente centrifugados (13 000 rpm, 10 min; Biofuge pico, 

Heraeus, Alemanha). Para cada amostra, retiraram-se 990 µl de sobrenadante aos 

quais se adicionaram 10 µl de padrão interno (norvalina, 2 mg/ ml). Por fim, as soluções 

foram submetidas a agitação em vortex (Reax top, Heidolph, Alemanha), e transferidas 

para um vial de injeção. Cada amostra foi analisada em triplicado. 

8.4. Análise cromatográfica de aminoácidos totais e livres 

O teor em aminoácidos foi analisado por RP-HPLC (Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência de Fase Reversa), utilizando um sistema integrado da Jasco (Jasco, 

Tóquio, Japão) equipado com duas bombas de alta pressão (PU-980), um injetor 

automático (AS-4150), um detetor de fluorescência (FP-2020 Plus) e um detetor de 

absorção UV/Vis (MD-2015 Plus). As amostras (extratos de aminoácidos totais e livres) 

foram derivatizadas de forma automática (injetor automático Jasco AS-4150) utilizando 

a combinação de dois reagentes de derivatização (OPA e FMOC) como descrito por 

Machado et al. (2020). A reação de derivatização realizou-se a 4 °C e consistiu na 

adição e mistura sequencial de 1 µl de amostra com 5 µl de tampão borato, 1 µl de OPA, 

1 µl de FMOC e 32 µl de água ultrapura. Por fim, foram injetados 3 µl de amostra. A 

separação dos compostos foi efetuada numa coluna ZORBAX Eclipse Plus (C18, 5 µm, 

4,6 x 250 mm; Agilent, Califórnia, EUA) que foi mantida a 40 ± 0,1 °C (Column oven, 

model 7981, Jones Cromatography). Utilizou-se um sistema de gradiente (Machado et 

al., 2020) com dois eluentes: A) hidrogenofosfato dissódico 10 mM/ tetraborato de sódio 

10 mM/azida de sódio 5 mM (pH 8,2); B) acetonitrilo/metanol/água (45:45:10; v/v/v) 

(Henderson & Brooks, 2010), a um fluxo de 1,5 ml/min, de acordo com o gradiente de 

eluição apresentado na Tabela 6.  
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Tabela 6 Gradiente de eluição utilizado na análise cromatográfica (Machado et al. 2020)  

Tempo (min) % A % B 

0,85 98 2 

33,4 43 57 

33,5 15 85 

39,3 15 85 

39,4 98 2 

40 98 2 

Legenda: A, mistura de hidrogenofosfato dissódico 10 mM, tetraborato de sódio 10 mM e azida de sódio 

5mM (pH 8,2); B, mistura de acetonitrilo, metanol e água (45:45:10, v/v/v). 

Os dados cromatográficos foram analisados com o software JASCO-ChromNAV 

(versão 2.02.08, Jasco, Tóquio, Japão). Os aminoácidos foram identificados com base 

no tempo de retenção dos respetivos padrões. A quantificação de cada aminoácido foi 

baseada na resposta do sinal de fluorescência de cada padrão, convertido em unidades 

de concentração através de curvas de calibração obtidas para cada composto (gama de 

concentrações testadas entre 0,00015 e 0.24 mg/ml), utilizando o método do padrão 

interno. O teor em aminoácidos foi expresso em mg/g peso seco. 

8.5 Avaliação da qualidade proteica  

O score químico de aminoácidos (SAA) e o índice de aminoácidos essenciais 

(IAAE) foram utilizados para avaliar a qualidade proteica das macroalgas. Estes 

parâmetros foram calculados da seguinte forma (FAO/WHO/UNU, 2007; Oser, 1959):  

(1) SAA (%)=
mg aminoácido em 1 g de proteína no alimento

mg de aminoácido em 1 g de proteína de referência 
 x 100 

 

(2) IAAE (%)= nlog EAA 

onde, log EAA=
1

n
 (log

100 a1

a1R
+…+ log

100 an

anR
 ) 

onde a: mg de aminoácido em 1 g de proteína no alimento; aR: mg de aminoácido 

em 1 g de proteína de referência; n: número de aminoácidos (os pares metionina e 

cisteína contam como 1).  

A proteína de referência utilizada foi o padrão de aminoácidos FAO/WHO/UNU 

(2007). O SAA é o valor mais baixo dos SAA de todos os aminoácidos essenciais. 

8.6. Determinação do azoto total, proteico e não proteico 

8.6.1. Azoto total 

O azoto total foi estimado de acordo com o método 984.13 da AOAC (2012). 

Pesaram-se 0,5 g de amostra em papel vegetal e transferiu-se para tubos de Kjeldahl, 
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aos quais foi adicionado 20 ml de ácido sulfúrico 97% e duas pastilhas catalisadoras. A 

digestão ácida foi efetuada no digestor automático K-424 (BUCHI Labortechnik AG, 

Suíça) durante 1 h, até a mistura adquirir a cor verde água. Durante a digestão utilizou-

se o scrubber B-414 (BUCHI Labortechnik AG, Suíça) para recolher e neutralizar os 

gases da reação. Desta forma, a matéria orgânica foi destruída por oxidação e o azoto 

orgânico foi convertido em sulfato de amónio.  

Finalizada a digestão, as amostras foram destiladas numa unidade de destilação 

automática K-360 (BUCHI Labortechnik AG, Suíça). A adição de um excesso de 

hidróxido de sódio 32% (110 ml) converteu o sulfato de amónio em amoníaco, que foi 

recolhido por destilação com um excesso de ácido bórico 4% (60 ml). Esta solução foi 

posteriormente titulada com ácido sulfúrico 0,2 M, usando como indicador o vermelho 

de metilo. As amostras foram analisadas em duplicado. 

8.6.2. Azoto proteico 

O azoto proteico foi determinado de acordo com Machado et al. (2020). 

Pesaram-se 200 mg de amostra para tubos de 50 ml, aos quais se adicionaram 20 ml 

de água desionizada. As amostras foram submetidas a agitação no Multi Reax 

(Heidolph, Alemanha) durante 10 min e deixadas em repouso durante 30 min. 

Seguidamente, foram adicionados 4 ml de ácido tricloroacético 15%, tendo-se 

submetido as amostras a nova agitação seguida de um período de repouso, nas 

mesmas condições. As amostras foram filtradas recorrendo a um papel de filtro com 

baixo teor em azoto (GPL, Portugal) e o resíduo foi lavado 3 vezes com ácido 

tricloroacético 15%. O resíduo foi seco ao ar à temperatura ambiente durante 24 h. Por 

fim, a fração proteica retida no papel de filtro foi digerida, destilada e titulada nas 

mesmas condições utilizadas para a determinação do azoto total. As amostras foram 

analisadas em duplicado.  

O azoto não proteico foi estimado a partir da diferença entre o azoto total e o 

azoto proteico (azoto insolúvel em ácido tricloroacético 15%). 

O azoto total e proteico foram multiplicados pelo fator de conversão 5,00 (Angell 

et al., 2016) para estimar o teor proteico.  

8.7 Análise estatística  

As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS, versão 26 (IBM 

corp., Armonk, Nova Iorque). Os valores médios obtidos nas determinações efetuadas, 

para as diferentes macroalgas, foram comparados por análise de variância com um fator 

(One-way ANOVA). Quando as diferenças entre médias foram estatisticamente 
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diferentes, recorreu-se a um teste post-hoc de Tukey, com um nível de significância 

igual a 5% (α = 0,05). As diferenças foram consideradas significativas quando o valor 

de p <0,05. Os resultados apresentados neste estudo encontram-se expressos como 

média e desvio padrão. 
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9. Resultados e Discussão 

9.1 Análise dos amonácidos totais  

A composição em aminoácidos totais de quatro espécies diferentes de 

macroalgas, diferenciando a etapa do ciclo de vida, no caso das espécies Porphyra, é 

apresentada na Tabela 7. No geral, as macroalgas apresentaram um perfil de 

aminoácidos semelhante, embora apresentando diferenças significativas (p <0,05) nos 

teores de aminoácidos quantificados. 

9.1.1 Soma dos aminoácidos totais 

A soma dos aminoácidos totais refere-se ao teor proteico das macroalgas 

(proteína verdadeira). Nas espécies Porphyra (286,56 - 193,34 mg/g peso seco) a soma 

dos aminoácidos foi significativamente (p <0,05) superior em comparação com a G. 

vermiculophylla e a U. rigida. A soma dos aminoácidos nas lâminas das espécies P. 

dioica (203,99 ± 8,20 mg/g peso seco) e P. umbilicalis (193,34 ± 2,16 mg/g peso seco) 

foi próxima aos valores descritos por Biancarosa et al. (2017), (242 e 177 mg/g peso 

seco, respetivamente). A espécie U. rigida apresentou o nível mais baixo em 

aminoácidos (96,22 ± 0,78 mg/g peso seco), seguida pela G. vermiculophylla (106,62 ± 

4,09 mg/g peso seco), não apresentando diferenças significativas (p <0,05) entre elas. 

Em relação à U. rigida, valores superiores foram descritos por Shuuluka et al. (2013), 

(152 mg/g peso seco) e os valores relatados para G. vermiculophylla foram comparáveis 

com outras espécies de Gracilaria. Chan & Matanjun (2017) determinaram a soma dos 

aminoácidos em G. changii e obtiveram 91,90 mg/g de peso seco. Gressler et al. (2010) 

também determinaram um valor semelhante para G. birdiae (91 mg/g peso seco). 

Pequenas diferenças na soma de aminoácidos em comparação com a literatura podem 

ser devidas à estação de colheita, localização geográfica e diferentes condições 

ambientais (Astorga-España et al., 2016; Paiva et al., 2014). 

Em relação às espécies de Porphyra, a soma dos aminoácidos na fase 

conchocelis (286,56 e 230,34 mg/g de peso seco, para P. dioica e P. umbilicalis, 

respetivamente) foi significativamente superior em comparação com as lâminas 

correspondentes (203,99 e 193,34 mg/g de peso seco, pela mesma ordem). Tal como 

descrito para ficobiliproteínas (Lin & Stekoll, 2011), o elevado teor em aminoácidos na 

fase conchocelis pode estar relacionado com as vias de captação, utilização e 

armazenamento de azoto. É de realçar, que as paredes celulares nas diferentes fases 

do ciclo de vida possuem estrutura química diferente. As paredes celulares das lâminas 

possuem mais do dobro da fibra comparadas com as dos conchocelis (Mukai, 1981), 

podendo assim afetar o teor proteico destas. Mukai (1981) relatou que as paredes 
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celulares dos conchocelis possuíam significativamente mais proteína em comparação 

com as lâminas. 

9.1.2 Aminoácidos essenciais  

As macroalgas analisadas continham todos os aminoácidos essenciais em 

diferentes proporções. As proteínas das macroalgas mostraram-se ricas em treonina, 

valina, fenilalanina, isoleucina, leucina e lisina, estando de acordo com outros estudos 

(Astorga-España et al., 2016; Dawczynski et al., 2007; Fernández-Segovia et al., 2018). 

Isto significa que as proteínas das macroalgas podem ser consideradas de elevada 

qualidade. É de realçar que estes aminoácidos desempenham papéis importantes no 

organismo. Por exemplo, os aminoácidos de cadeia ramificada, nomeadamente, a 

leucina, a isoleucina e a valina, são essenciais para a proliferação de linfócitos e 

maturação de células dendríticas e, além disso, podem inibir a proliferação de células 

cancerígenas (Ferdouse, 2014). Num estudo realizado com produtos à base de carne 

de porco verificou-se que a incorporação de P. umbilicalis aumentou significativamente 

os níveis de serina, glicina, alanina, valina, tirosina, fenilalanina e arginina (López-López 

et al., 2009). Dada a elevada concentração em lisina, as macroalgas podem ser 

utilizadas para equilibrar a composição de aminoácidos em produtos à base de cereais, 

que frequentemente contêm um teor baixo em lisina.  

Os aminoácidos essenciais mais abundantes nas espécies vermelhas foram a 

leucina, a valina e a treonina. Os valores de leucina variaram entre 9,01 e 16,63 mg/g 

peso seco; de valina entre 6,84 e 12,79 mg/g peso seco; e de treonina entre 6,21 e 

12,27 mg/g peso seco. Observaram-se diferenças significativas (p <0,05) entre as 

diferentes espécies, tendo a G. vermiculophylla apresentado os valores mais baixos 

para os referidos aminoácidos.  

As lâminas de Porphyra apresentaram um perfil em aminoácidos essenciais 

semelhante entre si, havendo apenas diferenças significativas (p <0,05) para o 

aminoácido triptofano. As lâminas de P. umbilicalis apresentaram um teor em triptofano 

(0,79 ± 0,03 mg/g peso seco) significativamente superior em comparação com as 

lâminas P. dioica (0,59 ± 0,03 mg/ peso seco). A fase conchocelis apresentou, na 

generalidade, teores superiores de aminoácidos essenciais quando comparada com as 

lâminas correspondentes. Os conchocelis de P. dioica apresentaram teores 

significativamente mais elevados (p <0,05) de todos os aminoácidos essenciais, 

encontrando-se em quantidades mais elevadas os aminoácidos lisina, leucina e valina 

(22,33 ± 0,35> 22,03 ± 0,25> 18,24 ± 0,25 mg/g peso seco, respetivamente).  
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Tabela 7 Composição em aminoácidos totais (mg/g amostra) das diferentes macroalgas. 

 
P. dioica P. umbilicalis G. vermiculophylla U. rigida 

Lâminas Conchocelis Lâminas Conchocelis 

Asp 24,15 ± 0,64bc 32,49 ± 0,21a 23,69 ± 0,65c 26,61 ± 1,75b 12,68 ± 0,41d 12,05 ± 0,29d 

Glu 22,57 ± 0,72c 31,48 ± 0,43a 21,07 ± 0,22c 25,91 ± 1,63b 12,47 ± 0,54d 9,47 ± 0,23e 

Ala 23,30 ± 0,79b 30,25 ± 0,29a 21,76 ± 0,17b 23,52 ± 1,45b 8,11 ± 0,35c 8,48 ± 0,10c 

Arg 14,58 ± 0,54c 23,68 ± 0,24a 14,27 ± 0,11c 17,88 ± 1,23b  8,37 ± 0,35d 6,06 ± 0,07e 

Gli 16,75 ± 0,74a 18,22 ± 0,22a 13,61 ± 0,09b 16,65 ± 0,93a  6,82 ± 0,36c 6,67 ± 0,65c 

Ser 12,05 ± 0,44bc 16,42 ± 0,20a 10,54 ± 0,12c 13,26 ± 0,80b  6,75 ± 0,22d 5,54 ± 0,06d 

Tir 6,15 ± 0,25c 10,17 ± 0,16a 5,47 ± 0,09c  8,75 ± 0,59b 3,53 ± 0,13d 3,25 ± 0,07d 

Hip 0,15 ± 0,01c 0,05 ± 0,01d n.d. 0,05 ± <0,01d 0,26 ± 0,01b 1,06 ± 0,02a 

Pro 9,08 ± 0,32a 9,79 ± 0,32a 8,60 ± 0,08a  8,73 ± 0,71a 4,82 ± 0,18b 4,40 ± 0,10b 

Fen 9,27 ± 0,35b 11,68 ± 0,07a 8,56 ± 0,07b  9,12 ± 0,58b 6,15 ± 0,30c 5,79 ± 0,03c 

His 2,05 ± 0,50c 6,62 ± 0,08a 1,66 ± 0,05cd  6,46 ± 0,29a  1,14 ± 0,04d 2,96 ± 0,07b 

Ile 8,22 ± 0,34b 11,29 ± 0,17a 8,31 ± 0,07b  8,42 ± 0,53b 5,86 ± 0,28c 4,44 ± 0,06d 

Leu 16,63 ± 0,62b 22,03 ± 0,25a 16,12 ± 0,15b 17,32 ± 1,03b 9,01 ± 0,39c 7,89 ± 0,09c 

Lis 11,60 ± 1,15c 22,33 ± 0,35a 11,58 ± 0,19c 16,08 ± 0,68b 5,80 ± 0,19d 4,76 ± 0,70d 

Met 2,22 ± 0,24c 5,49 ± 0,05a 2,40 ± 0,04c  4,73 ± 0,28b 1,37 ± 0,07d 1,92 ± 0,05c 

Tre 12,27 ± 0,34b 14,82 ± 0,15a 12,13 ± 0,09b 11,87 ± 0,66b  6,21 ± 0,24c 4,88 ± 0,14d 

Trp 0,59 ± 0,03d 1,50 ± 0,05a 0,79 ± 0,03c  1,37 ± 0,02b 0,42 ± 0,01e 0,85 ± 0,02c 

Val 12,34 ± 0,42b 18,24 ± 0,25a 12,79 ± 0,09b 13,63 ± 0,84b 6,84 ± 0,35c 5,78 ± 0,03c 

∑ AAT 203,99 ± 8,20c 286,56 ± 3,11a 193,34 ± 2,16c 230,34 ± 13,79b 106,62 ± 4,09d 96,22 ± 0,78d 

% AAE 36,84 ± 0,44d 39,78 ± 0,06b 38,45 ± 0,10c 38,65 ± 0,28c 40,14 ± 0,09ab 40,79 ± 0,23a 

% AANE 63,16 ± 0,44a 60,22 ± 0,06c 61,55 ± 0,10b 61,35 ± 0,28b 59,86 ± 0,09cd 59,21 ± 0,23d 

AAE/AANE 0,58 ± 0,01d 0,66 ± <0,01b 0,62 ± <0,01c  0,63 ± 0,01c 0,67 ± <0,01ab 0,69 ± 0,01a 

Legenda ∑ AAT, soma dos aminoácidos totais; AAE, aminoácidos essenciais; AANE, aminoácidos não essenciais; Valores apresentados como média ± desvio padrão (mg aminoácido/g 
amostra, peso seco) (n=3); Letras diferentes representam diferenças significativas entre as amostras (p <0,05).
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Por sua vez, os conchocelis da P. umbilicalis apenas apresentaram teores 

significativamente mais elevados (p <0,05) de histidina, metionina e triptofano 

relativamente às lâminas da mesma espécie. Os aminoácidos essenciais presentes em 

maiores quantidades nos conchocelis da P. umbilicalis foram igualmente a leucina, a 

lisina e a valina (17,32 ± 1,03> 16,08 ± 0,68> 13,63 ± 0,84 mg/g peso seco, 

respetivamente). 

A espécie U. rigida os aminoácidos maioritários foram a leucina, a fenilalanina e 

a valina (7,89 ± 0,09> 5,79 ± 0,03> 5,78 ± 0,03 mg/g peso seco, respetivamente). 

Em todas as espécies analisadas, o triptofano, a metionina e a histidina foram 

os aminoácidos menos abundantes (1,50 ± 0,05, 5,49 ± 0,05 e 6,62 ± 0,08 mg/g peso 

seco, respetivamente). Estes resultados estão de acordo com estudos publicados 

anteriormente (Astorga-España et al., 2016; Gaillard et al., 2018; Mišurcová et al., 2014; 

Paiva et al., 2014) que relatam que os aminoácidos triptofano, metionina e histidina 

apresentaram as menores concentrações. No entanto, é de salientar que a U. rigida 

apresentou um teor em histidina (2,96 ± 0,07) significativamente superior (p <0,05) às 

restantes espécies analisadas no seu estado adulto: G. vermiculophylla (1,14 ± 0,04 

mg/g peso seco), P. umbilicalis (1,66 ± 0,05 mg/g peso seco) e P. dioica (2,05 ± 0,50 

mg/g peso seco).  

A proteína da U. rigida apresentou uma percentagem em aminoácidos 

essenciais (40,79 ± 0,23%) significativamente superior (p <0,05) às espécies de 

Porphyra. A P. umbilicalis não apresentou diferenças significativas (p <0,05) entre as 

diferentes fases do ciclo de vida (38,45 ± 0,10 e 38,65 ± 0,28% para lâminas e 

conchocelis, respetivamente). A G. vermiculophylla apresentou teores de aminoácidos 

essenciais semelhantes (40,14 ± 0,09%) à U. rigida. Por fim, as lâminas da P. dioica 

apresentaram a menor percentagem em aminoácidos essenciais (36,84 ± 0,44%). As 

percentagens em aminoácidos essenciais para as lâminas de P. dioica e P. umbilicalis 

foram semelhantes aos valores apresentados por Biancarosa et al. (2017), ou seja, 38,7 

e 38,5% peso seco, respetivamente. No entanto, estes valores foram inferiores aos 

apresentados por Vieira et al. (2018), que variaram entre 39,9 e 44,3% peso seco para 

o género Porphyra. O valor obtido para a espécie U. rigida foi superior ao apresentado 

por Shuuluka et al. (2013) (30,8% peso seco), e consistente com o valor relatado por 

Lourenço et al. (2002) para a espécie U. fasciata (41,4% peso seco). Por fim, a G. 

vermiculophylla apresentou um valor inferior a outras espécies de Gracilaria para as 

quais se encontram relatadas percentagens em aminoácidos essenciais de 61% peso 

seco (Chan & Matanjun, 2017) e 50% peso seco (Gressler et al., 2010). Em comparação 
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com outras fontes de proteína, estes resultados mostram que as macroalgas analisadas 

apresentam um teor em aminoácidos essenciais semelhante a outras fontes de origem 

vegetal como o tremoço (38,01% peso seco), fava (41,36% peso seco), cânhamo 

(39,52% peso seco) e linhaça (38,82% peso seco) (Mattila et al., 2018), ou de origem 

animal, como é o caso da caseína (43,6%), embora, inferiores aos da ovalbumina 

(52,4%) (Paiva et al., 2014). 

9.1.3 Aminoácidos não essenciais  

O ácido aspártico foi o aminoácido não essencial mais abundante em todas as 

amostras analisadas, tendo variado entre 12.05 e 24.15 mg/g peso seco nas macroalgas 

na fase adulta, e atingindo 32,49 ± 0,21 mg/g peso seco nos conchocelis de P. dioica. 

O ácido glutâmico foi o segundo aminoácido mais abundante em todas as espécies, 

exceto na fase lâmina das espécies Porphyra, que foi mais rica em alanina. O teor em 

aminoácidos ácidos variou entre 22,33 ± 0,07 e 23,60 ± 0,28% do total de aminoácidos, 

sendo estes valores obtidos na fase conchocelis da P. dioica e na G. vermiculophylla, 

respetivamente. Astorga-España et al. (2016) também encontraram elevados teores 

destes compostos para os géneros Porphyra e Ulva (22,98 e 21,79%, respetivamente). 

Os teores em aminoácidos ácidos incluem a quantificação simultânea das amidas 

(glutamina e asparagina), que são convertidas nos ácidos correspondentes durante a 

hidrólise ácida (Mišurcová et al., 2014). Outros aminoácidos não essenciais como a 

alanina, arginina, serina e glicina também foram encontrados em concentrações 

consideráveis. A presença destes aminoácidos é interessante, pois estes são 

importantes para diversas funções. Muitos estudos relatam que a suplementação com 

arginina melhora a função da barreira intestinal e o desenvolvimento vascular (Wang et 

al., 2009). Por exemplo, a glicina tem a capacidade de controlar a reação imunológica e 

ajudar a suprimir rejeições após o transplante de órgãos (Razak et al., 2017). Os 

elevados teores em ácido glutâmico, ácido aspártico, alanina e glicina são responsáveis 

pelo sabor característico das macroalgas (Mišurcová et al., 2014; Paiva et al., 2014). A 

hidroxiprolina foi o aminoácido não essencial que apresentou a concentração mais 

baixa, atingindo o valor máximo de 1,06 ± 0,02 mg/g peso seco na espécie U. rigida. As 

lâminas de Porphyra apresentaram um perfil em aminoácidos não essenciais 

semelhante, apesar das diferenças significativas (p <0,05) observadas para a glicina, 

que apresentou um valor superior nas lâminas de P. dioica (16,75 ± 0,74 mg/g peso 

seco) em comparação com as de P. umbilicalis (13,61 ± 0,09 mg/ peso seco). De uma 

forma global, as lâminas de P. dioica apresentaram teores em aminoácidos não 

essenciais superiores às de P. umbilicalis (p <0,05). Os conchocelis da P. dioica 

apresentaram um teor em ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, serina, 
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tirosina (32,49 ± 0,21> 31,48 ± 0,43> 30,25 ± 0,29> 23,68 ± 0,24> 16,42 ± 0,20> 10,17 

± 0,16 mg/g peso seco, respetivamente) significativamente superior (p <0,05) às lâminas 

e aos conchocelis da P. umbilicalis. O teor em prolina foi semelhante em ambas as fases 

do ciclo de vida das espécies Porphyra. 

9.1.4 Relação aminoácidos essenciais/ aminoácidos não essenciais  

A distribuição dos aminoácidos essenciais e não essenciais nas proteínas das 

macroalgas pode ser avaliada através da razão aminoácidos essenciais / não essenciais 

(AAE/AANE) (Vieira et al., 2018). A relação AAE/AANE variou entre 0,58 e 0,69, obtida 

nas espécies P. dioica (lâminas) e U. rigida, respetivamente. Estes valores mostram que 

os aminoácidos essenciais estavam em concentrações mais baixas que os aminoácidos 

não essenciais em todas as amostras analisadas. Comparando estes resultados com 

os dados publicados, muitos autores (Chan & Matanjun, 2017; Gressler et al., 2010; 

Paiva et al., 2014; Vieira et al., 2018) relataram valores mais elevados. Por exemplo, 

Vieira et al. (2018) determinaram uma relação de 1,74, 1,32 e 1,32 para os géneros 

Gracilaria, Porphyra e Ulva, respetivamente. No entanto, os resultados obtidos neste 

estudo são semelhantes a valores relatados por outros autores: 0,63 em ambas as 

espécies P. umbilicalis e P. dioica (Biancarosa et al., 2017); 0,54 e 0,56 para os géneros 

Porphyra e Ulva (Astorga-España et al., 2016).  

9.1.5 Avaliação da qualidade proteica  

Existem dois parâmetros químicos importantes para avaliar a qualidade da 

proteína: o score de aminoácidos (SAA) e o índice de aminoácidos essenciais (IAAE). 

O SAA avalia a abundância de aminoácidos essenciais individuais numa matriz 

alimentar e relaciona-a com os requisitos nutricionais ou com uma proteína de referência 

(Dawczynski et al., 2007). O IAAE compara a qualidade da proteína através do valor 

médio geométrico dos aminoácidos essenciais em relação a uma proteína de referência, 

permitindo a avaliação da qualidade biológica de uma proteína (Dawczynski et al., 

2007).  

Uma vez que a tirosina pode substituir a fenilalanina, através de processos 

metabólicos, estes aminoácidos foram combinados (tirosina + fenilalanina) para o 

cálculo do SAA. A cisteína também pode substituir a metionina, mas, como esta não foi 

analisada, considerou-se apenas a metionina (Astorga-España et al., 2016). A partir do 

SAA foi possível determinar o aminoácido limitante na proteína das macroalgas, 

correspondendo este ao aminoácido essencial que apresentava a maior diferença na 

concentração relativamente a uma proteína de referência (Vieira et al., 2018). 
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Tabela 8 Avaliação da qualidade da proteína nas diferentes macroalgas com base no padrão de 
aminoácidos de referência recomendado para adultos (mg aminoácido/g proteína FAO/WHO/UNU (2007)). 

AA 

essencial 

Padrão de 

AA de 

referência1 

P. dioica P. umbilicalis G. 

vermiculophylla 
U. rigida 

L C L C 

His  15 9,96 23,09 8,56 28,05 10,70 30,71 

Ile 30 40,30 39,39 42,99 36,55 54,94 46,11 

Leu 59 81,52 76,86 83,40 75,21 84,53 82,02 

Lis 45 56,76 77,94 59,88 69,92 54,40 49,37 

Met + Cis 22  10,87 19,17 12,43 20,54 12,88 19,93 

Fen + Tir 38 75,61 76,24 72,60 77,53 90,81 93,90 

Tre 23 60,17 51,71 62,73 51,54 58,24 50,78 

Trp 6 2,92 5,23 4,09 5,96 3,97 8,80 

Val 39 60,50 63,65 66,14 59,16 64,09 60,06 

AAL 

SAA (%) 

- Trp 

(48,66) 

Met 

(87,14) 

Met 

(56,50) 

Met 

(93,35) 

Met 

(58,54) 

Met 

(90,58) 

IAAE (%) - 90,77 114,18 96,53 115,74 101,85 123,38 

Legenda: AAL, aminoácido limitante; SAA, score de aminoácidos; IAAE, Índice de aminoácidos 
essenciais; L, lâminas; C, conchocelis; valores expressos em média dos triplicados, mg/g de proteína; 1 

Padrão de aminoácidos de referência (FAO/WHO/UNU (2007). 

O score em aminoácidos (FAO/WHO/UNU, 2007) foi de 48,66 para a P. dioica, 

de 56,50 para a P. umbilicalis, 58,54 para a G. vermiculophylla e de 90,58% para a U. 

rigida. Os conchocelis apresentaram um SAA superior aos das lâminas da respetiva 

espécie (87,14 e 93,35%, para os conchocelis de P. dioica e P. umbilicalis, 

respetivamente). As concentrações de isoleucina, leucina, lisina, treonina, fenilalanina 

+ tirosina foram superiores ao padrão FAO/WHO/UNU (2007), para todas as amostras. 

Isto significa que o SAA de cada um dos referidos compostos foi superior a 100%. A 

metionina foi o primeiro aminoácido limitante em todas as macroalgas analisadas, 

exceto nas lâminas de P. dioica, que foi o triptofano. O segundo aminoácido limitante foi 

a metionina para as lâminas de P. dioica, a histidina para as lâminas de P. umbilicalis e 

o triptofano para as restantes macroalgas vermelhas. Estes resultados estão de acordo 

com a literatura (Chan & Matanjun, 2017; Dawczynski et al., 2007; Paiva et al., 2014; 

Vieira et al., 2018), que relata que os aminoácidos sulfurados, triptofano e histidina são 

os principais aminoácidos limitantes. Benjama & Masniyom (2012) e Mišurcová et al. 

(2014) encontraram a lisina como o principal aminoácido em espécies de Gracilaria e 

Porphyra, respetivamente. No entanto, neste estudo os SAA para a lisina foram 

relativamente elevados, variaram de 109,72 a 173,20% nas espécies U. rigida e P. 

dioica (conchocelis), respetivamente. Estas diferenças podem estar relacionadas com a 

proteína de referência utilizada, espécie, origem geográfica e variações sazonais, 

ambientais e fisiológicas (Astorga-España et al., 2016). O IAAE (FAO/WHO/UNU, 2007) 
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variou de 91,15 a 123,53 %, nas espécies P. dioica e U. rigida, respetivamente. A 

qualidade da proteína da macroalga U. rigida superou a das restantes macroalgas, ou 

seja, apresentou um perfil de aminoácidos mais próximo da proteína de referência. Uma 

proteína de elevada qualidade e eficiência é geralmente caracterizada por um IAAE 

elevado. Segundo Brown & Jeffrey (1992), uma proteína tem alta qualidade quando o 

valor de IAAE é superior a 90%, qualidade moderada quando o IAAE está entre 70 - 

89% e baixa qualidade quando o IAAE é inferior a 70%. Deste modo, tendo em conta o 

padrão de referência (FAO/WHO/UNU, 2007), as proteínas das macroalgas analisadas 

apresentam alta qualidade. Com base nestes resultados, as macroalgas poderão ser 

utilizadas como ingredientes alimentares, a fim de melhorar o perfil de aminoácidos dos 

alimentos. 

9.2 Análise dos aminoácidos livres 

Os aminoácidos livres são aminoácidos que não estão ligados a nenhum outro 

aminoácido e que geralmente contribuem para o sabor dos alimentos (Vieira et al., 

2018). Estes aminoácidos atuam como um dos principais reservatórios de 

armazenamento de azoto nas macroalgas. A composição em aminoácidos livres das 

quatro espécies de macroalgas, diferenciando a etapa do ciclo de vida, no caso das 

espécies Porphyra, é apresentada na Tabela 9. Os resultados mostraram diferenças 

significativas (p <0,05) na composição em aminoácidos livres entre as diferentes 

espécies e etapas do ciclo de vida.  

As concentrações na fração livre são muito mais baixas em comparação com a 

fração total de aminoácidos. A soma em aminoácidos livres representa entre 3,15 % (G. 

vermiculophylla) e 7,18 % (P. umbilicalis, lâminas) da fração total. Estes valores estão 

dentro do intervalo (3,40 - 14,00 %) relatado por Vieira et al. (2018) para os géneros 

Gracilaria, Porphyra e Ulva. Na fase conchocelis P. dioica (16,17 ± 0,03 mg/g peso seco) 

a soma em aminoácidos livres foi significativamente maior (p <0,05) em comparação 

com as restantes macroalgas analisadas, tal como na análise de aminoácidos totais. 

A composição em aminoácidos livres é representada principalmente pelos 

aminoácidos alanina, ácido glutâmico e ácido aspártico nas espécies Porphyra e G. 

vermiculophylla, com concentrações variando entre 0,26 - 5,50, 1,14 - 4,77 e 0,53 - 3,53, 

mg/g peso seco, respetivamente. Estes aminoácidos maioritários desempenham um 

papel crucial no sabor umami, característico das macroalgas (Mišurcová et al., 2014). 

Noda et al. (1975) também verificou que os aminoácidos livres mais predominantes em 

espécies Porphyra eram: ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina e taurina. Admassu 
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et al. (2018) verificou que para além dos aminoácidos referidos anteriormente, a arginina 

também era predominante em Porphyra spp.  
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Tabela 9 Composição em aminoácidos livres (mg/g amostra) das diferentes macroalgas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: ∑ AAT, 
soma dos 
aminoácidos totais; 
AAE, aminoácidos 
essenciais; AANE, 
aminoácidos não 
essenciais; n.d, não 
definido; valores 
apresentados em 
média ± desvio 
padrão dos 
triplicados, mg/g 
peso seco; Letras 
diferentes na 
mesma linha 
representam 
diferenças 
significativas entre 
as amostras, com p 
<0,05, por ANOVA 1 
fator, seguida pelo 
teste post-hoc de 
Tukey

 
P. dioica P. umbilicalis G. vermiculophylla U. rigida 

Lâminas Conchocelis Lâminas Conchocelis 
 

 

Asp 2,23 ± 0,01b 1,30 ± 0,01c 3,53 ± 0,09a 1,44 ± 0,09c 0,53 ± 0,03d 0,24 ± <0,01e 

Glu 3,67 ± 0,05b 4,63 ± 0,03a 3,15 ± 0,08c 4,77 ± 0,15a 1,14 ± 0,03d 0,21 ± 0,01e 

Ala 5,50 ± 0,06a 5,37 ± 0,04a 5,01 ± 0,08b 3,70 ± 0,13c 0,26 ± 0,01d 0,19 ± 0,01d 

Arg 0,12 ± 0,01c 0,70 ± 0,01a 0,14 ± <0,01c 0,29 ± 0,01b  0,13 ± 0,02c 0,08 ± <0,01d 

Gli 0,13 ± 0,01d 0,37 ± <0,01a 0,15 ± 0,01cd 0,29 ± 0,05b 0,10 ± 0,01d 0,20 ± 0,01c 

Ser 0,26 ± <0,01c 0,45 ± 0,01b 0,29 ± <0,01c 0,77 ± 0,03a 0,19 ± 0,01d 0,13 ± <0,01e 

Tir 0,04 ± <0,01c 0,18 ± <0,01a 0,07 ± 0,01b 0,05 ± <0,01c 0,07 ± <0,01b 0,07 ± <0,01b 

Hip 0,01 ± <0,01b n.d. 0,01 ± <0,01b n.d. 0,01 ± <0,01a 0,01 ± <0,01a 

Pro 0,04 ± <0,01de 0,14 ± 0,01a 0,03 ± <0,01e 0,12 ± 0,01b 0,05 ± 0,01d 0,07 ± <0,01c 

Ans 0,55 ± 0,01b 0,35 ± <0,01d 0,44 ±0,01c 0,32 ± 0,02d 0,14 ± <0,01e 1,45 ± 0,06a 

Gln 0,09 ± <0,01d 0,33 ± <0,01a 0,14 ± <0,01b 0,13 ± 0,01c 0,08 ± <0,01e 0,08 ± <0,01de 

Fen 0,05 ± <0,01d 0,27 ± <0,01a 0,08 ± <0,01c 0,11 ± <0,01b 0,05 ± <0,01d 0,04 ± <0,01d 

His 0,18 ± 0,01b 0,06 ± <0,01c 0,02 ± <0,01c 0,03 ± 0,01c 0,20 ± 0,02b 1,96 ± 0,09a 

Ile 0,07 ± <0,01b 0,17 ± <0,01a 0,07 ± <0,01b 0,08 ± <0,01b 0,05 ± <0,01c 0,04 ± <0,01c 

Leu 0,07 ± <0,01c 0,39 ± <0,01a 0,07 ± <0,01c 0,13 ± 0,01b 0,04 ± <0,01d 0,05 ± <0,01d 

Lis 0,11 ± <0,01cd 0,37 ± 0,01a 0,13 ± <0,01c 0,25 ± 0,03b 0,10 ± 0,01cd 0,07 ± <0,01d 

Met n.d. 0,16 ± <0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tre 0,28 ± <0,01d 0,46 ± 0,01b 0,41 ± 0,01c 0,53 ± 0,03a  0,16 ± 0,01e n.d. 

Trp n.d. 0,09 ± <0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Val 0,16 ± 0,01c 0,37 ± <0,01a 0,14 ± <0,01c 0,21 ± 0,01b 0,08 ± 0,01d 0,06 ± <0,01e 

∑ AAT 13,57 ± 0,15bc 16,17 ± 0,03a 13,88 ± 0,28b 13,20 ± 0,23c  3,36 ± 0,11e 4,95 ± 0,15d 

% AAE 6,72 ± 0,07e 14,51 ± 0,08c 6,62 ± 0,02e 10,06 ± 0,39d 19,91 ± 0,40b 44,97 ± 0,24a 

% AANE 93,28 ± 0,15a 85,49 ± 0,03c 93,38 ± 0,28a 89,94 ± 0,79b 80,09 ± 0,11d 55,03 ± 0,15e 

AAE/AANE 0,07 ± <0,01e 0,17 ± <0,01c 0,07 ± <0,01e 0,11 ± <0,01d 0,25 ± 0,01b 0,82 ± 0,01a 
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Os aminoácidos mais abundantes na U. rigida foram a histidina (1,96 ± 0,09 mg/g 

peso seco) e a asparagina (1,45 ± 0,06 mg/g peso seco), com concentrações 

significativamente maiores (p <0,05) em comparação com as restantes amostras. Os 

aminoácidos metionina e o triptofano foram apenas detetados na fase conchocelis da 

fase P. dioica. A composição em aminoácidos livres é representada em mais de 80% 

por aminoácidos não essenciais nas espécies de macroalgas vermelhas. A U. rigida 

apresenta uma proporção diferente entre AAE e AANE, correspondendo estas a cerca 

de 45 e 55%, respetivamente. 

9.3 Teor em proteína: bruta e verdadeira 

O teor proteico foi determinado utilizando três abordagens distintas: i) a soma 

dos aminoácidos totais; ii) a conversão do azoto proteico (após precipitação com ATC) 

em proteína utilizando o fator de conversão 5,00 (Angell et al., 2016); e iii) a conversão 

do azoto total (determinado pelo método de Kjeldahl) em proteína pelo fator de 

conversão 5,00 (Angell et al., 2016). Os dois primeiros métodos referem-se à 

determinação da proteína verdadeira e o último à proteína bruta. A estimativa do teor 

em proteína de acordo com a abordagem i) é amplamente aceite desde a década de 

1970, mas apresenta algumas desvantagens (Astorga-España et al., 2016). A análise 

de aminoácidos pode subestimar o teor proteico devido à destruição parcial ou total de 

alguns aminoácidos durante a hidrólise (em particular, cisteína, triptofano, metionina e 

serina) e, além disso, o uso de um único tempo de hidrólise não garante a hidrólise 

completa de certos aminoácidos sem a destruição de outros (Angell et al., 2016). 

Contudo, Lourenço et al. (2002) relata que se uma determinada amostra contém 10% 

de aminoácido livres, a perda típica durante a hidrólise ácida pode ser compensada 

pelos aminoácidos livres. Neste estudo, a fração livre foi inferior a 10%, podendo, 

portanto, haver uma subestimação. Por outro lado, a principal desvantagem do método 

de Kjeldahl é a quantificação de azoto não proteico, incluindo clorofila, ácidos nucleicos, 

aminoácidos livres e azoto inorgânico (Angell et al., 2016). A utilização do fator de 

conversão universal 5,00, proposto por Angell et al. (2016), permite estimar o teor 

proteico de macroalgas tendo em conta o azoto proteico. É de realçar, que este fator 

proposto é um valor mediano, considerando que as macroalgas apresentam uma 

composição de aminoácidos e uma quantidade de azoto não proteico variável. Por 

exemplo, macroalgas que possuem proteínas ricas em aminoácidos altamente azotados 

(arginina) tendem a ter fatores de conversão mais baixos (Lourenço et al., 2002). Na 

Tabela 10, são apresentados os teores em azoto (não proteico, proteico e total) e os 

teores em proteína estimados com base nas abordagens referidos.  
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Tabela 10 Teores em azoto (não proteico, proteico, total) e proteína (verdadeira e bruta) nas diferentes macroalgas.  

Macroalgas 

Azoto 

não 

proteico 

Azoto 

proteico 

Azoto 

total 

Proteína 

bruta 

Proteína 

verdadeira 

(NP*5) 

Proteína 

verdadeir

a (∑AAT) 

P. dioica 

L 
1,12 ± 

0,04a 

3,62 ± 

0,01c 

4,74 ± 

0,05b 

23,70 ± 

0,26b 

18,10 ± 

0,05c 

20,40 ± 

0,82c 

C 
0,88 ± 

0,01ab 

4,47 ± 

<0,01a 

5,35 ± 

0,01a 

26,73 ± 

0,03a 

22,34 ± 

0,02a 

28,66 ± 

0,31a 

P. 

umbilicalis 

L 
0,64 ± 

0,01ab 

3,99 ± 

0,01bc 

4,62 ± 

<0,01b 

23,11 ± 

<0,01b 

19,93 ± 

0,03bc 

19,33 ± 

0,22c 

C 
0,46 ± 

0,14ab 

4,33 ± 

0,14ab 

4,79 ± 

<0,01b 

23,97 ± 

0,01b 

21,67 ± 

0,71ab 

23,03 ± 

1,38b 

G. 

vermiculophylla 

0,44 ± 

0,23ab 

2,24 ± 

<0,01d 

2,68 ± 

0,23c 

13,38 ± 

1,16c 

11,19 ± 

<0,01d 

10,66 ± 

0,41d 

U. rigida 0,22 ± 

0,17b 

1,82 ± 

0,14d 

2,04 ± 

0,03d 

10,19 ± 

0,16d 
9,08 ± 0,71d 

9,62 ± 

0,08d 

Legenda: NP, azoto proteico; ∑AAT, soma dos aminoácidos totais; Valores apresentados em média ± desvio padrão 
(g/100 g peso seco) (n=3). Letras diferentes na mesma linha representam diferenças significativas entre as amostras, 
com p <0,05. 

De maneira geral, observamos que as macroalgas do género Porphyra 

apresentaram um teor proteico significativamente maior (p <0,05) que as macroalgas G. 

vermiculophylla e U. rigida, independentemente da abordagem utilizada. O teor em 

proteína bruta foi ligeiramente superior ao teor em proteína verdadeira (estimada pela 

conversão NPx5,00, e obtida pela soma dos aminoácidos totais), exceto nos conchocelis 

da espécie P. dioica. Contudo, os valores obtidos encontraram-se na mesma gama, e 

ambos os métodos poderão ser utilizados para estimar o teor proteico em macroalgas.  

A macroalga U. rigida apresentou um teor em azoto não proteico (0,22 ± 0,17 

g/100 g peso seco) significativamente menor (p <0,05) em comparação com as lâminas 

da P. dioica (1,12 ± 0,04 g/100 g peso seco). Não se observaram diferenças 

significativas para os teores de azoto não proteico nas restantes macroalgas analisadas. 

Lourenço et al. (2002) relata que as macroalgas vermelhas apresentam quantidades de 

azoto proteico superiores às algas verdes e castanhas, o que corrobora os resultados 

obtidos neste estudo.  

O teor de proteínas das macroalgas analisadas (9,62 - 28,66 g/100 g peso seco) 

foi comparável ao de alimentos de origem vegetal ricos em proteínas, como o feijão 

(20,9%), tremoço (30,5%), grão-de-bico (24,7%), linhaça (26,35%), amendoim (29,59%) 

e arroz (9,57%) (Sá et al., 2020). Estas macroalgas têm, portanto, grande potencial para 

serem utilizadas na nutrição humana. Contudo, a digestibilidade das proteínas deve ser 

avaliada, uma vez que esta parece ser limitada pela fração não proteica das macroalgas 
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(Dawczynski et al., 2007). Uma das preocupações do consumo de macroalgas é a 

ingestão excessiva de iodo. A dose diária recomendada (DDR) pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) é igual a 150 µg para adultos (World Health Organization, 

2007). Uma pequena quantidade de macroalgas pode exceder o limite de ingestão 

tolerável para seres humanos (1100 µg), e consequentemente, afetar a saúde da tiroide 

(Cherry et al., 2019). Por exemplo, é relatado que uma porção 0,3 g (peso seco) de 

Laminaria spp. pode exceder o limite de ingestão tolerável. Por outro lado, é relatado 

que 5 g (peso seco) de Porphyra tenera e Ulva rigida contêm 80 µg (53% da DDR) e 40 

µg (27% da DDR) de iodo, respetivamente (Cherry et al., 2019). Ou seja, existe uma 

grande variabilidade na concentração de iodo nas diferentes espécies de macroalgas, 

e por isso, o teor deste micronutriente deve constar no rótulo para evitar uma ingestão 

excessiva (Cherry et al., 2019). O teor de iodo depende não apenas da espécie mas 

também da estação e local de colheita (Cherry et al., 2019). No geral, as espécies 

Porphyra e Ulva apresentam teores de iodo mais baixos em comparação com algas 

castanhas. O consumo de uma porção de 5 g (peso seco) de Porphyra ou Ulva será 

adequado, de modo a manter uma margem de segurança.  

Com base neste estudo, o consumo de uma porção de 5 g (peso seco) de U. 

rigida e P. dioica (conchocelis) fornece em média 0,48 e 1,43 g de proteína, 

respetivamente. Tendo em conta que a DDR de ingestão de proteínas para um adulto 

de 70 kg é igual a 58 g (FAO/WHO/UNU, 2007), a ingestão de 5 g (peso seco) das 

macroalgas U. rigida e P. dioica (conchocelis) contribui para 0,83 e 2,47 % da DDR, 

respetivamente. Com base nestes resultados, as macroalgas podem ser uma alternativa 

sustentável para diversificar ou complementar a dieta. Contudo, uma porção de 5 g 

(peso seco) não será suficiente para substituir, por exemplo, uma porção de carne ou 

tofu. A extração de compostos individuais, neste caso proteína, poderá ser uma 

estratégia para aproveitar o elevado teor proteico das macroalgas, uma vez que o teor 

de iodo ou mesmo metais pesados limitam o tamanho da porção recomendada. Os 

isolados ou hidrolisados proteicos provenientes das macroalgas poderiam ser utilizados 

como ingredientes alimentares, contribuindo para a formulação de alimentos de alto teor 

proteico, capazes de complementar outras fontes de origem animal/vegetal. A inclusão 

de macroalgas (extratos proteicos) em produtos alimentares poderá ser uma mais-valia 

para a indústria. Contudo, são necessários esforços na área da tecnologia alimentar de 

modo a tornar este processo viável e acessível.  
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10. Conclusão  

A população mundial aumenta continuamente, e assim, é indispensável a 

procura por fontes de proteína alternativas que atendam às necessidades nutricionais 

dos humanos e que se aliam à sustentabilidade. Neste estudo, foi demonstrado que as 

macroalgas produzidas em aquacultura multi-trófica integrada apresentam um perfil 

proteico interessante. As espécies Porphyra caracterizaram-se por um maior teor em 

proteína, em comparação com as espécies G. vermiculophylla e U. rigida, em ambas as 

fases do seu ciclo de vida. Os conchocelis, em particular, apresentaram o maior teor em 

proteína. O SAA e o IAAE mostraram que as proteínas dos conchocelis e da U. rigida 

apresentaram a melhor qualidade. Além disso, os resultados mostraram que estas 

macroalgas são ricas em aminoácidos essenciais, particularmente em treonina, valina, 

fenilalanina, isoleucina e lisina. Estes resultados realçam a viabilidade do uso de 

macroalgas como fonte alternativa e sustentável de proteínas e aminoácidos para a 

nutrição humana e processamento industrial de alimentos. Por um lado, a utilização de 

isolados proteicos obtidos a partir de macroalgas poderá ser uma estratégia para 

enriquecer formulações alimentares, para além de aumentar a biodisponibilidade 

proteica. Por outro, dada a fração de aminoácidos livres das macroalgas vermelhas foi 

caracterizada por um alto teor nos aminoácidos responsáveis pelo sabor umami, estas 

poderão ser utilizadas como intensificadores de sabor.  

A produção de macroalgas em sistema IMTA parece, assim, acarretar 

vantagens, uma vez que, através da remoção de nutrientes de efluentes, se pode 

potenciar a produção de biomassa, cuja composição proteica se revelou de elevada 

qualidade. 
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