
Resumo 

 

A Gracilaria é um género de alga vermelha da qual podemos extrair um biopolímero 

designado por agar que é extensamente utilizado nas indústrias alimentar e 

farmacêutica como agente gelificante e estabilizante. Nos últimos anos, têm sido 

desenvolvidos muitos estudos no sentido de melhor conhecer as propriedades dos géis 

deste biopolímero; porém, poucos são os estudos reportados sobre a aplicação do agar 

em biofilmes. Os objectivos deste trabalho incluem a optimização do processo de 

extracção do biopolímero agar da alga G.vermiculophylla e o estudo das possíveis 

aplicações industriais do produto obtido em três vertentes distintas: produção de géis, 

filmes biodegradáveis e ainda, a utilização do resíduo obtido do processo de extracção 

na remoção de metais pesados por um processo de biossorção num sistema batch. 

Foram estudados separadamente, e optimizados em termos de rendimento, força do 

gel, temperaturas de gelificação e fusão, e teores em sulfato e 3,6‐anidrogalactose, o 

efeito do pré‐tratamento (PT) alcalino (duração e concentração de NaOH) e o tempo de 

extracção no processo de obtenção do agar. O PT foi avaliado segundo um modelo 

estatístico “full factorial”. O maior rendimento e força de gel foram obtidos para um PT 

de 3,5h e uma concentração de NaOH de 6%, e portanto, a posterior optimização da 

extracção foi realizada sob estas condições de PT. Para as extracções obteve‐se um 

produto com melhor qualidade para um tempo de extracção de 2h. A partir de soluções 

optimizadas de agar fizeram‐se filmes recorrendo à técnica de “knife coating”. Com o 

intuito de caracterizar os filmes obtidos, foram realizados estudos das suas 

propriedades físicas tais como: higroscopicidade, resistência mecânica (módulo de 

Young, forças de tensão e deformação) e permeabilidade ao vapor de água e ao 

oxigénio. Os filmes obtidos foram transparentes e homogéneos, apresentando 

características idênticas aos filmes de agar comercial. Foi ainda estudada a capacidade 

de biossorção de Pb(II) pelo resíduo resultante da extracção optimizada, a pH e 

temperatura constantes. Os dados de equilíbrio obtidos foram ajustados a modelos de 

equilíbrio conhecidos de forma a ser determinada a capacidade máxima de biossorção 

do resíduo da G. vermiculophylla.  



Considerando a abundância de matéria‐prima, o seu baixo custo e a qualidade do agar 

extraído, o uso comercial da G.vermiculophylla é plenamente justificado. 
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Abstract 

 

Gracilaria is a red algal genus that synthesizes a biopolymer called agar that is 

extensively used in food and pharmaceutical industry as gelling and stabilizing agent. In 

the last years, many studies have focused on gel properties of this biopolymer; but the 

agar films still have few studies reported. The objectives of this work included the 

optimization of the agar extraction from Gracilaria vermiculophylla, production of gels, 

biodegradable films and the determination of the heavy metal biosorption potential of the 

extraction by‐product. The effect of alkali pre‐treatment (duration and NaOH 

concentration) and extraction time were separately investigated and optimized in terms 

of agar yield, gel strength, gelification and melting temperatures and sulphate and 

3,6‐anidrogalactose contents. Alkali pre‐treatment was carried out at 0.5, 1.5, 2.5 and 

3.5 h and at NaOH concentrations of 0, 2, 4, 6 and 8%, in a full factorial design. The 

highest yield and gel strength were obtained at 3.5 h duration and 6% NaOH, than the 

succeeding extraction optimization was done employing these pretreatment conditions. 

Extractions were carried out at 1.5, 2, 2.5 and 3 h and best agar quality was obtained for 

a 2‐hour extraction time. Therefore, the optimum conditions for agar extraction from the 

alga are 3.5 h pre‐treatment duration, 6% NaOH concentration and 2 h extraction time. 

Films from agar extracted using the optimum conditions were made using the knife 

coating technique. The physical properties of films such as hygroscopicity, mechanical 

resistance (Young’s modulus, tensile strength and elongation), and permeability to water 

vapour and oxygen were characterized. The agar films were transparent and optically 

clear, showing good properties similar to the commercial agar films. Biosorption of lead 

ions to the waste in the optimized agar extraction process at fixed temperature and pH 



was also studied and compared with results obtained by other authors using similar 

waste or algae. Equilibrium data were adjusted to equilibrium models. The good uptake 

capacity of the extraction waste shows that biosorption of heavy metals also constitutes 

a promising application for Gracilaria vermiculophylla. Considering the abundance of raw 

material achieved at low cost and the properties of the agar obtained commercial use of 

G.vermiculophylla from Ria de Aveiro is well justified. 
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