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Algas: Fonte de Nutrição e Saúde 
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A designação Algae inclui dois grupos de organismos altamente diversificados, as 

microalgas e as macroalgas.  

 

 

 

 

 

Algas 

Microalgas 

 São organismos aquáticos unicelulares geralmente fotossintéticos. 

 

 Crescem em condições diversas, não apenas em ambiente marinho – dióxido de 

carbono, macro e micronutrientes e luz solar. 

 

 Têm uma enorme diversidade bioquímica (pigmentos) – aplicação no setor 

alimentar, farmacêutico, cosmético e ambiente 

Chlorella vulgaris Yellow Chlorella vulgaris Tetraselmis chuii 
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Palmaria palmata 

Alga vermelha (Rodophyta) 

Fucus vesiculosus  

Alga castanha (Phaeophyceae) Alga verde (Chlorophyta) 

Ulva rigida 

Macroalgas 

 Organismos fotossintéticos pluricelulares complexos, visíveis a olho nu. 

 

 Crescem em meio aquático, predominantemente ambiente marinho – desde 

superfície água até 300 m de profundidade 

 

 Podem ser classificadas, de acordo com a sua pigmentação em: 

 

              > Algas verdes (Chlorophyta), 

              > Algas vermelhas (Rhodophyta), 

              > Algas castanhas (Ochrophyta, Phaeophyceae). 
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As condições do ambiente marinho são extremamente variáveis e 

incluem temperaturas extremas, alta salinidade, variabilidade de 

nutrientes, sol intenso, entre outras.  

Fatores indutores de stress 

(resposta/ adaptação  

fisiológica)  

Alterações na expressão dos genes e consequente produção de metabolitos de 

elevado valor nutricional e biológico 

Tendo em conta a variabilidade 

taxonómica destes organismos e as 

diferentes condições ambientais a que 

podem ser sujeitas o potencial nutricional 

e bioativo das algas e microalgas é 

praticamente  infindável.  
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É importante salientar que… 

 A costa Portuguesa apresenta uma elevada biodiversidade de espécies de 

algas marinhas. 

 

 As algas crescem cerca de 10 vezes mais rápido do que as plantas 

terrestres e necessitam de cerca de 1/10 do terreno para produzirem a 

mesma quantidade de biomassa.  

 

 Produzem moléculas complexas e com elevado valor nutricional e bioativo 

apenas recorrendo a CO2, luz solar e pequenas quantidades de água.  

 

 Fonte de proteína de elevada qualidade (aminoácidos essenciais como a 

histidina, a leucina, a isoleucina e a valina). 

 

 

 

 Excelente alternativa às fontes de proteína de origem animal.  
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Alga verde 

Minerais  

Iodo,  Ferro,  

Potássio, 

Cálcio e Sódio. 

Ácidos gordos essenciais  

Ácido Eicosapentaenóico 

Ácido Docosaexaenóico 

Ácido Alfa-linolénico 

Polissacáridos  

fucoidanas  

ácidos urónicos 
 Vitaminas (A, complexo B, C e E). 

Valor Nutricional 

Alga Castanha Alga Vermelha 
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Atividades Biológicas 

 Antioxidante 

 

 Imunomoduladora 

 

 Anticancerígena e anti-proliferativa  

 

 Antidiabética  

 

 Antiviral 

Estudos têm revelado o enorme 

potencial destes organismos 

 Doenças neurodegenerativas 

(Alzheimer e Parkinson) 

 

 Diversos tipos de cancro  

 

 Diabetes tipo 2 

 

 Síndrome metabólica 

 

 Microbiota intestinal  

Valor Biológico 
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Doença Organismo ou 

Composto 

Modelo Benefícios Referências 

 

Doença de 

Alzheimer 
Ecklonia cava 

In vitro  

Células PC12 

Inibição de enzimas pro-

inflamatórias prevenindo produção 

de péptido beta-amilóide e 

neurotoxicidade no cerébro 

Lee et al. 2019 

Diabetes tipo 2 Euglena gracilis 

In vivo  

Ratos Long-Evans 

Tokushima 

Otsuka  

Diminuição de ganho de peso, 

gordura abominal, teor de 

triglicéridos no fígado e 

plasmáticos;  

Hiperglicemia melhorada 

Shimada et al. 

2016 

Cancro 
Fucoidana de 

alga castanha 

In vitro  

Tecido pulmonar de 

ratinhos 

Alteração dos padrões de  

expressão das citocinas 

inflamatórias atenuando  

pneumonite por radiação e fibrose 

pulmonar induzida por  

radioterapia 

Yu et al. 2018 

Microbiota 

intestinal 

Extratos de S. muticum e 

O. pinnatifida 

In vitro 

Fermentação 

por microbiota 

intestinal humana (MIH) 

Modulação da composição da 

MIH;  

Potential prebiótico - aumento em 

bifidobactérias acoplado a 

aumento de ácidos gordos de 

cadeia curta e ácido lático 

Rodrigues et al. 

2016 
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“The most beautiful myth involving seaweeds in the ancient 

Mediterranean world is that of the Gorgon Medusa and the 

Greek hero Perseus. This was used to explain how coral in the 

Red Sea was created: Perseus, after decapitating Medusa’s 

head, washed his hands, and to safeguard the head, it was 

laid down on some seaweeds on the rocky shore of the Red 

Sea. The gorgon’s blood was spilled onto the seaweeds, and 

the mysterious power of the head metamorphosed the affected 

seaweeds into hard coral (this myth also conferred magical 

powers to the coral resulting in a high demand for pieces of it 

throughout the ancient world).” Coral leafs of the red sea 

As algas sempre estiveram presentes na história humana 
influenciando a sua mitologia, folklore, poesia e vida…  

A ciência atual veio confirmar que os nossos antepassados estavam certos!!!   

Organismos com enorme potencial para aplicações alimentares, nutracêuticas 
e farmacêuticas!!! 
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Obrigado pela vossa 

atenção!! 


