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3. Resultados e Discussão 

3.1 Extracção de Lípidos Totais 

O teor de lípidos totais encontra-se expresso na tabela em baixo (Tabela 7). 

Tabela 7. Lípidos totais de salmão em análise (Bligh & Dyer, 1959) 

 

Teor de gordura do salmão em análise:  

Massa da amostra = 15,0381 g 

Massa da pêra = 64,0309 g 

Massa da pêra + óleo extraído = 66,1607 g 

 

Teor de gordura (%) = (massa da pêra + óleo – massa da pêra)  x 100 

                  massa da amostra 

 

Teor de gordura (%) = 14,16 

 

Segundo Ackman (1995), os peixes são classificados, quanto ao seu teor em matéria 

gorda, em peixes magros, que contêm um teor geralmente inferior a 2 %, e em peixes 

gordos, que contêm em geral mais de 5 % de matéria gorda. O resultado obtido 

mostra que o salmão é um peixe gordo, como é sabido, e de acordo com a literatura 

existente consultada. 

O valor obtido, comparado com o apresentado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge (INSA) (Tabela 8) situa-se um pouco abaixo do valor legislado para este 

tipo de peixe gordo. O que se poderá dever às diferentes metodologias analíticas 

Salmão cru 

Lípidos totais 

(g / 100 g) 

14, 16 
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usadas ou, por outro lado, à grande variabilidade da composição química (grau de 

maturação sexual, idade, sexo, zona geográfica, época do ano e disponibilidade 

alimentar) mesmo entre indivíduos da mesma espécie.  

Tabela 8. Gordura Total de salmão cru, tabelada pelo INSA 

Salmão cru 

Gordura Total 

(g / 100 g) 

21,9 

Fonte: Adaptado de Martins, 2009 

 

3.2 Determinação do Perfil de Ácidos Gordos 

Perfil de Ácidos Gordos do salmão cru  

A Fig. 8 representa o perfil dos ácidos gordos do padrão lipídico (ésteres metílicos) 

obtido. Neste trabalho foram identificados trinta e seis ácidos gordos (Tabela 9), por 

comparação com a amostra padrão. 

Fig. 8 – Cromatograma do perfil lípidico do salmão cru obtido por cromatografia 

gasosa 
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Tabela 9 – Identificação dos ácidos gordos do salmão em estudo, com indicação do 

tempo de retenção. 

Pico a Tempo 
Retenção  
(min) 

Ácidos Gordos (nome comum e sistemático) 

8 7,364 Mirístico (14:0) Tetradecanóico 

14 8,9815 Pentadecanóico (15:0) 

22 10,851 Palmítico (16:0) Hexadecanóico 

24 11,364 Palmitoleico (16:1) cis-7 Hexadecenóico 

25 11,575 Palmitoleico (16:1) cis-9 Hexadecenóico 

32 12,482 cis-9, 12- Hexadecadienóico 

33 12,734 Margárico (17:0) Heptadecanóico  

35 13,179 16:3ω-4 

38 13,702 Heptadecenóico (17:1) cis-10 Heptadecenoico 

39 13,9375 16:3ω-3 

40 14,2555 16:4ω-3 

42 14,7335 Esteárico (18:0) Octadecanóico 

44 15,1995 Oleico (18:1ω-9) cis-9 Octadecenóico 

45 15,318 Vacénico (18:1ω-7) cis-11 Octadecenóico 

47 15,5675 cis-13 Octadecenóico 

50 16,159 Linoleico (18:2ω-6) cis-9, 12 Octadecadienóico 

52 16,613 γ Linolénico (18:3ω-6) cis-6, 9, 12-Octadecatrienóico 

53 16,8685 Nonadecanóico 

56 17,42 18:3ω-4 

57 17,7005 α Linolénico (18:3ω-3) cis-9,12,15 Octadecatrienóico 

59 18,5385 Estearidónico (18:4ω-3)cis-6,9,12,15 Octadecatetrenóico 

61 19,5455 Araquídico (20:0) Eicosanóico 

63 20,077 20:1ω-11 

64 20,2315 20:1ω-9 

65 20,462 cis-13 Eicosenóico  

68 21,781 cis-11, 14 Eicosadienóico 

71 23,68 Araquidónico cis-5, 8, 11, 14 Eicosatetrenóico 

72 24,2705 Eicosatrenóico (20:3ω-3) cis-11,14,17 Eicosatrienóico 

73 25,4815 cis-8, 11, 14, 17 Eicosatetrenóico 

75 26,6 EPA (20:5ω-3) cis-5, 8, 11, 14, 17 Eicosapentenóico 

77 28,0925 Cetoleico (22:1ω-11) cis-11 Docosenóico 

79 28,3165 Erucíco (22:1ω-9) cis-13 Docosenóico 

80 32,2915 HPA cis-6, 9, 12, 15, 18 Heneicosapentenóico 

82 34,225 cis-7, 10, 13, 16 Docosatetrenóico 

83 36,206 cis-4, 7, 10, 13, 16 Docosapentenóico 

85 39,169 DPA (22:5ω-3) cis-7, 10, 13, 16, 19 Docosapentenóico 

88 41,6545 DHA (22:6ω-3) cis-4, 7, 10, 13, 16, 19 Docosahexenóico 

89 41,9735 24:1ω-9 
a  

Picos numerados segundo a ordem obtida no padrão 

O perfil dos ácidos gordos do salmão em análise neste trabalho encontra-se na tabela 

10 e no Anexo 2. 
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Tabela 10 – Teor de ácidos gordos do salmão em análise em mg por 100 g de parte 

edível (média, n=2 replicados por amostra). 

Ácidos Gordos mg / 100 g 

14:0 773,2 

15:0 54,3 

16:0 1873,9 

16:1ω-9 842,3 

16:1ω-7 12,3 

16:2ω-4 111,1 

17:0 36,2 

16:3ω-4 48,4 

17:1 21,3 

16:3ω-3 9,7 

16:4ω-3 81,4 

18:0 343,0 

18:1ω-9 1589,7 

18:1ω-7 374,0 

18:1ω-5 32,3 

18:2ω-6    linoleico 340,4 

18:3ω-6 20,0 

19:0 22,6 

18:3ω-4 53,6 

18:3ω-3 127,9 

18:4ω-3 252,6 

20:0 22,6 

20:1ω-11 87,8 

20:1ω-9 737,7 

20:1ω-7 36,2 

20:2ω-6 41,3 

20:4ω-6 73,0 

20:3ω-3 18,1 

20:4ω-3 242,2 

20:5ω-3      EPA 1126,5 

22:1ω-11 923,1 

22:1ω-9 85,9 

21:5ω-3 69,8 

22:4ω-6 13,6 

22:5ω-6 29,1 

22:5ω-3 485,8 

22:6ω-3     DHA 1392,7 

24:1ω-9 27,8 

Total 12433,2 

Grupo de Ácidos gordos 

Total saturados 3125,8 

Total monoinsaturados 4770,3 

Total polinsaturados 4537,2 

Total Ómega 3 (ω-3) 3806,6 

Total Ómega 6 (ω-6) 517,4 

Razão ω-3 / ω-6 7,4 

EPA+DHA 2519,2 
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Da análise da Tabela 10 verifica-se que o salmão estudado apresentou percentagens 

médias mais elevadas de ácidos gordos monoinsaturados e polinsaturados. O 

conjunto de ácidos gordos monoinsaturados é o constituinte percentual maioritário 

(Fig. 9). 

Fig. 9 – Gráfico do perfil de ácidos gordos do salmão em análise 

Do ponto de vista nutricional, o consumo de peixe é recomendado pelas autoridades 

da saúde, não só pela alta qualidade das suas proteínas, mas também por serem uma 

fonte de ácidos gordos (principalmente de ω-3) considerada benéfica para a saúde. 

Analisando globalmente o somatório dos ácidos gordos, o perfil revela que o salmão é 

uma fonte rica de ácidos gordo ω-3, representa 31% do total dos ácidos gordos (Fig. 

10). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Gráfico representativo dos ácidos gordos essenciais presentes no salmão em 

análise, em relação ao total de ácidos gordos. 

Perfil de Ácidos Gordos

Total saturados

25%

Total 

monoinsaturados

39%

Total 

polinsaturados

36%

Ácidos Gordos Essencias

Total Ácidos 

Gordos

65%

Total Ómega-3

31%

Total Ómega-6

4%
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O valor nutricional dos lípidos foi avaliado tendo em consideração alguns parâmetros 

nutricionais, nomeadamente o total dos ácidos gordos EPA e DHA (EPA+DHA) e a 

razão ω-3 / ω-6. O perfil lípidico revela que, dentro da família ω-3, a sua composição 

percentual é rica em EPA e DHA (Fig. 11). 

Quantidade de EPA + DHA

Restante Ómega-3

34%

EPA+DHA

66%

Fig. 11 – Gráfico representativo da quantidade de EPA + DHA presente no salmão em 

análise, em relação ao total de ácidos gordos ω-3. 

Reveste-se de maior interesse a discussão dos resultados, numa perspectiva global 

do teor em ácidos gordos ω-3 e ω-6, traduzida pelo índice nutricional que relaciona a 

razão entre os PUFA ω-3 e os PUFA ω-6 (ω-3 / ω-6). A chave para uma dieta 

saudável reside no equilíbrio adequado entre o consumo de ácidos gordos ω-3 e ω-6. 

Foi demonstrado que a dieta ocidental é relativamente deficiente em ácidos gordos ω-

3 e excessiva em ácidos ω-6, o que está bem reflectido na razão PUFA ω-3 / ω-6 

estimada em 1 / 10-20. Este facto está directamente implicado com o desenvolvimento 

de diversas doenças, como doenças cardiovasculares, cancro e doenças 

inflamatórias. O contrário se verifica, quando a ingestão de PUFA ω-3 é adequada. 

Assim sendo, torna-se fundamental o consumo de alimentos ricos em ω-3 de modo a 

contrabalançar o consumo excessivo de ω-6. Os especialistas em saúde recomendam 

que estes ácidos gordos estejam presentes na dieta com um rácio óptimo de cerca de 

1:3 até 1:5 (Bandarra et al., 2011). 

 

Segundo os resultados, a razão ω-3 / ω-6 no salmão foi muito superior ao 

recomendado, 7,4, o que demonstra uma predominância da família ω-3, sobretudo 

EPA e DHA, em relação ao ω-6.  
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Ácidos Gordos Saturados (SFA) 

Os ácidos gordos saturados mais abundantes no salmão analisado são o ácido 

palmítico (16:0), o ácido mirístico (14:0) e o ácido esteárico (18:0), do total do FAME 

(Fig. 12). 

Fig. 12 – Principais ácidos gordos saturados (SFA), do total de FAME, do salmão em 

análise. 

Este resultado está de acordo com a literatura existente consultada. O elevado teor 

do 16:0, comparativamente aos restantes, pode dever-se ao facto, deste ser uma 

potencial fonte de energia metabólica, por exemplo, durante as fases de crescimento 

do peixe e de desova (Ackman, 1995). 

 

Ácidos Gordos Monoinsaturados (MUFA) 

Os ácidos gordos monoinsaturados mais abundantes no salmão analisado são o ácido 

oleico (18:1ω-9), o ácido cetoleico (22:1ω-11), o ácido palmitoleico (16:1ω-9) e o ácido 

eicosenóico (20:1ω-9) (Fig. 13). 
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Fig. 13 – Principais ácidos gordos monoinsaturados (MUFA), do total de FAME, do 

salmão em análise. 

A proporção de ácidos gordos monoinsaturados da família ω-9 é elevada, 

correspondendo a mais de metade da fracção de MUFA (Fig. 14). 

Fig. 14 – Gráfico representativo da proporção de ácidos gordos ω-9 presente no 

salmão em análise, em relação ao total dos ácidos gordos monoinsaturados. 

Este resultado está de acordo com a literatura existente consultada. A 

predominância de ácidos gordos 18:1, 20:1 e 22:1 abundantes nos triacilgliceróis, são 

de origem exógena e provém do zooplâncton, que são a principal fonte alimentar de 

inúmeras espécies marinhas de peixe (Afonso ,2009). 
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Ácidos Gordos Polinsaturados (PUFA) 

Os principais ácidos gordos polinsaturados presentes no salmão em estudo são o 

ácido DHA (22:6ω-3), o ácido EPA (20:5ω-3) e o ácido linoleico (18:2ω-6) (Fig. 15). 

Fig. 15 – Principais ácidos gordos polinsaturados (PUFA), do total de FAME, do 

salmão em análise. 

A proporção de ácidos gordos polinsaturados da família ómega-3 é bastante elevada, 

correspondendo a mais de metade da fracção de PUFA (Fig. 16). 

Fig. 16 – Gráfico representativo da proporção de ácidos gordos ω-3 presente no 

salmão em análise, em relação ao total dos ácidos gordos polinsaturados. 

Os PUFA presentes na gordura do salmão, que demonstram maior interesse 

nutricional, pertencem às famílias ω-6 e ω-3. Os ácidos gordos polinsaturados 
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predominantes no salmão em análise foram principalmente do tipo ω-3 e constituíram 

cerca de 80% do total de polinsaturados (Fig. 16). 

Como refere a literatura consultada, os lípidos do peixe são ricos em ácidos gordos 

polinsaturados de cadeia longa que pertencem, principalmente, à família ω-3. O peixe 

acumula estes compostos, principalmente EPA e DHA, através da cadeia trófica 

(Afonso, 2009). As percentagens superiores de DHA, comparativamente com a de 

EPA, podem ser explicadas pela dieta alimentar, na medida em que, como já foi 

referido, existe uma estreita relação entre esta e a composição dos lípidos no peixe 

(Bandarra et al., 2004; Ackman, 1995). 

Os PUFA, obtidos na dieta, têm efeito em diversos processos com impacto na saúde. 

O ácido linoleico (LA, 18:2ω-6) é o maior PUFA ω-6, sendo o ácido α-linolénico (ALA, 

18:3ω-3) de maior importância na família ω-3. O corpo humano não tem a capacidade 

de produzir os ácidos gordos ALA e LA, sendo por isso considerados essenciais. Os 

ácidos gordos ALA e LA, que provêm da dieta humana, são percursores do EPA e do 

DHA, e do AA, respectivamente. Como mostra o perfil lípidico, o salmão em análise é 

constituído pelo ácido gordo LA, um ácido gordo essencial, e é bastante rico em DHA 

e EPA. Este resultado está de acordo com a literatura existente consultada (Nunes 

et al., 2008). 

 

Salvo algumas excepções, comparando os resultados com os obtidos pelos autores 

consultados, verifica-se que a maioria dos resultados unitários se encontra na gama 

de valores obtida neste trabalho. 

 

Perfil de Ácidos Gordos salmão Bioacessivel 

Foi também determinado o perfil dos ácidos gordos da fracção bioacessivel do 

salmão, obtida através do ensaio de digestão in vitro. O perfil revela quais os ácidos 

gordos bioacessiveis, isto é, ‘disponíveis’ para absorção (Tabela 16 no Anexo 2). 

Verifica-se que, tanto no salmão cru como na fracção bioacessivel, não há diferenças 

significativas. Deste modo, estão disponíveis para absorção as mesma proporções de 

ácidos gordos (Fig. 17). 
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Perfil Ácidos Gordos

Total saturados

24%

Total 

monoinsaturados

39%

Total polinsaturados

37%

Fig. 17 – Gráfico do perfil de ácidos gordos da fracção bioacessivel do salmão em 

análise. 

 

3.3 Determinação de classes de lípidos por TLC (Thin Layer 

Chromatography) 

A TLC foi uma das técnicas utilizada neste trabalho pois, permite identificar os 

componentes presentes no salmão por comparação com padrões. O salmão foi 

analisado nos três diferentes estados, cru (óleo extraído), bioacessivel e na forma não 

digerida, tendo sido estes dois últimos obtidos no ensaio de digestão in vitro (Tabela 

11). 

Tabela 11 – Identificação das amostras e padrões com as respectivas concentrações 

aplicadas na TLC. 

Amostras Concentrações Padrões Concentrações 
Aplicação 

na TLC 

S – Salmão crú 20 mg / ml 
TAG – 

Triacilgliceróis 

5 mg / ml 10 μl 

D – Salmão 

digerido 

(Bioacessivel) 

5 mg / ml 
FFA – Ácidos 

gordos livres 

ND – Salmão 

não digerido 

(Pellet) 

20 mg / ml 

MAG – 

Monoacilgliceróis 

CH – Colesterol 
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Mistura de saturação/eluição 

 80:20:2 (hexano: éter dietílico: ácido fórmico), de acordo com o procedimento 

técnico em uso. 

Fig. 18 – Revelação da TLC com as amostras e padrões utilizando a mistura 80:20:2 

Observando globalmente os resultados, pode constatar-se que no salmão cru existem 

TAG e PC; no salmão digerido (bioacessivel) estão reveladas as várias classes (TAG, 

FFA, CH, MAG, PC) e no salmão não digerido mostra essencialmente que existem 

FFA, MAG e PC. 

PC – Fosfolípidos 
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A revelação da TLC mostra também um problema, o da impossibilidade de se obter 

uma boa separação entre os compostos monoacilgliceróis (MAG) e os fosfolípidos 

(PC), pois estes aparecem sobrepostos. Foi necessário então fazer alterações na 

mistura de forma a se conseguir obter uma separação mais nítida. 

 

Optimização da mistura  

Para a optimização da mistura, recorreu-se a TLC de alumínio pois podem-se cortar 

originando mini-TLC, que são mais práticas para testar várias misturas ao mesmo 

tempo e económicas, pois requerem menos quantidades de reagentes. Foram 

elaboradas 4 misturas com proporções diferentes, jogando com a polaridade. Nestas 

mini-TLC apenas foram testados os padrões MAG e PC e recorreu-se também a um 

padrão misto dos mesmos (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Identificação dos padrões com as respectivas concentrações aplicadas 

nas mini- TLC utilizadas na optimização da mistura 

 

 

Proporções das misturas: 

1. 75:25:2 (hexano: éter dietílico: ácido fórmico) 

 

2. 85:15:2 (hexano: éter dietílico: ácido fórmico) 

 

3. 50:50:2 (hexano: éter dietílico: ácido fórmico) 

 

4. 65:35:1 (hexano: éter dietílico: ácido acético) 

 

Padrões Concentrações Aplicação na TLC 

MAG – Monoacilgliceróis 

5 mg / ml 3 μl PC – Fosfolípidos 

Misto – MAG + PC 
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Fig. 19 – Revelação das mini- TLC com os padrões MAG, PC e Misto (MAG+PC) nas 

diferentes misturas de optimização  

Observando globalmente os resultados, pode constatar-se que apenas na mistura 3 

(50:50:2) a separação dos padrões foi nítida. Tal facto poderá dever-se a esta ser a 

mistura mais polar. A mistura 3 é então a mistura indicada para a eluição destes dois 

padrões. De seguida foi necessário testar a mistura nos restantes padrões, para ver se 

estes também se revelam/separam. 
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Utilizou-se também a TLC de alumínio e foram testados apenas os padrões principais 

e um padrão misto dos mesmos (Tabela 13). 

Tabela 13 – Identificação dos padrões e as respectivas concentrações aplicadas na 

TLC utilizada na optimização da mistura: teste aos restantes padrões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 – Revelação da TLC com os padrões principais (TAG, FFA, PC, MAG e Misto) 

utilizando a mistura 3 (50:50:2) 

A revelação da TLC mostra que a mistura 3 separa, igualmente bem, os outros 

padrões. Concluiu-se que, a mistura 3 é a mistura ideal para a eluição dos vários 

padrões. Por último, foi necessário testar a mistura 3 com as amostras (Tabela 11). 

 

Padrões Concentrações Aplicação na TLC 

TAG – Triaciilgliceróis 

5 mg / ml 5 μl 

FFA – Ácidos gordos livres 

MAG – Monoacilgliceróis 

PC – Fosfolípidos 

Misto – TAG + MAG + FFA + PC 
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Fig. 21 – Revelação da TLC com as amostras e padrões utilizando a mistura 3 

(50:50:2) 

A revelação da TLC mostra que a mistura 3 revela bem as classes de lípidos 

presentes no salmão em análise, de acordo com os padrões aplicados. 

Observando globalmente os resultados, pode constatar-se que no salmão cru existem 

essencialmente TAG e PC; no salmão digerido (bioacessivel) estão reveladas as 

várias classes (TAG, FFA, CH, MAG, PC) e no salmão não digerido mostra que 

existem FFA, MAG, CH e PC. 
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Como já foi referido, no intestino delgado, as gorduras emulsificadas sofrem acção de 

enzimas hidrolíticas hidrossolúveis para que possam ser absorvidos. Nesta etapa as 

lipases pancreáticas e gástricas catalisam a hidrólise dos TAG a monoacilgliceróis e 

ácidos gordos livres (Migueis, 2010; Moutinho e Oliveira, 2003). Segundo a revelação 

da TLC, pode-se afirmar que houve hidrólise de compostos. Inicialmente, em cru, o 

salmão é constituído principalmente por TAG e depois de digerido, observa-se que 

ocorreram quebras de ligações dos compostos TAG pois, para alem destes, existe 

também MAG e FFA. Deste modo mostra, de forma clara, que houve uma boa 

digestão dos compostos. 

Como refere a literatura consultada, o modo como se obtêm os ácidos gordos a partir 

da dieta depende dos processos de absorção, distribuição e incorporação nos tecidos. 

Uma dieta rica em gordura é maioritariamente constituída por TAG e apresenta uma 

menor proporção em fosfolípidos. Como se pode constatar na TLC, o salmão (peixe 

gordo: 14% teor de gordura) é essencialmente constituído por TAG e PC. Supõe-se 

que na sua maioria os ácidos gordos da dieta sejam preferencialmente incorporados 

segundo o seu grau de insaturação- os ácidos gordos saturados são 

preferencialmente incorporados nos TAG e os PUFA nos fosfolípidos. 

Os ácidos gordos n-3, como referido previamente, são componentes estruturais das 

membranas dos fosfolípidos (PC). Na TLC observa-se que quando digerimos salmão 

temos bioacessivel TAG, FFA, CH, MAG e PC para absorção. Pelo que foi referido 

precedentemente, a suplementação de dietas com níveis de PUFA n-3 tem um efeito 

benéfico para a saúde, deste modo fica evidente a importância nutricional do EPA e 

DHA. O peixe é a fonte mais importante desses ácidos gordos n-3 para o homem 

(Bandarra et al., 2001).  

 

3.4 Determinação de classes de lípidos por TLC Preparativa 

A TLC preparativa foi uma das técnicas utilizadas neste trabalho pois, permite 

identificar os componentes presentes no salmão por comparação com padrões e, 

posteriormente, analisar o perfil lipídico das fracções obtidas. O salmão foi analisado 

apenas na fracção bioacessivel, obtida no ensaio de digestão in vitro (Tabela 14). Esta 

técnica foi utilizada também, como mais uma forma de verificar se ocorreu uma boa 

digestão no ensaio de digestão in vitro. 
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Tabela 14 – Identificação dos padrões e amostra com as respectivas concentrações 

aplicadas na TLC utilizada na optimização da mistura: teste à amostra 

 

Fig. 22 – Esquema representativo da revelação da TLC preparativa da fracção 

bioacessivel do salmão 

 

Observando os resultados, a TLC preparativa revela que na fracção bioacessivel 

existe essencialmente ácidos gordos livres e remanescentes de TAG e MAG. Como 

havia revelado a TLC (Fig. 21) pode-se afirmar que houve hidrólise de compostos, ou 

seja, a lipase foi muito activa. Mostra, de forma clara, que houve uma boa digestão 

dos compostos. 

Padrões Concentrações Aplicação na TLC 

TAG – Triaciilgliceróis 

50 mg / ml 10 μl FFA – Ácidos gordos livres 

MAG – Monoacilgliceróis 

Amostra 

Bioacessivel 
50 mg / ml 25 μl 

Amostra 
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Para uma melhor identificação dos ácidos gordos foi feita uma extracção destes. 

Removeu-se as 3 manchas para respectivos tubos de ensaio e analisou-se o perfil 

lipídico das fracções obtidas na TLC preparativa. 

1. Fracção de remanescentes TAG 

Fig. 23 – Gráfico do perfil lipídico da fracção TAG, obtida na TLC preparativa 

 

2. Fracção FFA 

Fig. 24 – Gráfico do perfil lipídico da fracção FFA, obtida na TLC preparativa 

 

Total saturados

14%

Total 

monoinsaturados

52%
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Total saturados

11%

Total 
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44%
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3. Fracção de remanescentes MAG 

Fig. 25 – Gráfico do perfil lipídico da fracção MAG, obtida na TLC preparativa 

Analisando globalmente os três resultados, pode-se afirmar que são principalmente 

ácidos gordos polinsaturados que em maior proporção existem para absorção. Como 

referido na literatura consultada, o peixe é realmente a fonte mais importante de 

ácidos gordos PUFA ω-3 para o homem. Fornece elevados teores de EPA e DHA, 

ácidos gordos essenciais, que são muito importantes e benéficos de um ponto de vista 

fisiológico e nutricional, para a saúde. 

 

3.5 Ensaio de Bioacessibilidade – Optimização do modelo de digestão 

in vitro 

A bioacessibilidade de compostos pode ser influenciada por diversos factores, como 

tal foi necessário experimentar/testar as condições fisiológicas características de cada 

compartimento da digestão.  

 

A. Tempo de permanência 

a. Tempo de incubação do compartimento gástrico 

b. Tempo de incubação do compartimento intestinal 

Total saturados

10%

Total 

monoinsaturados

31%
Total polinsaturados

59%
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O tempo testado foi de 2 e 3 horas em cada compartimento. Verificou-se que não 

houve diferenças significativas entre estes dois tempos de permanência, tanto para o 

compartimento gástrico como para o intestinal. Na posterior análise ao mercúrio (guia) 

as recuperações não foram discrepantes o que mostra não haver diferenças nos 

tempos de permanência. De acordo com Versantvoor et al (2004), o tempo de 

permanência dos alimentos encontra-se largamente dependente do conteúdo calórico 

dos alimentos. Regra geral, o estômago é esvaziado dentro de 2 horas após a 

ingestão de alimentos e, no intestino, leva aproximadamente outras 2 horas a que 

sejam absorvidos. Dado os resultados obtidos e a literatura consultada, foi escolhido o 

tempo de permanência de 2 horas para cada compartimento. 

 

B. Concentração das enzimas 

a. Suco gástrico 

b. Suco intestinal 

A concentração das enzimas foi testada na proporção normal, de acordo com o 

procedimento adaptado de Versantvoor et al (2004), e em dobro. No suco gástrico a 

enzima testada foi a pepsina, no suco intestinal foram as enzimas lipase, pancreatina, 

tripsina e a quimiotripsina. Supõem-se que estas enzimas são as principais e as mais 

influentes na digestão (Tabela 15). 

Tabela 15 – Concentrações das enzimas testadas no ensaio de bioacessibilidade: 

modelo de digestão in vitro 

Sucos digestivos (enzimas) Normal Dobro 

mg mg 

Pepsina 0,66 1,32 

Pancretina 1,8 3,6 

lipase 0,3 0,6 

tripsina 0,032 0,064 

α-quimotripsina 0,348 0,696 

 

Os resultados obtidos mostraram não haver diferenças significativas nos resultados de 

forma geral. As recuperações na análise de mercúrio, não obtiverem melhorias, foram 

semelhantes. Verificou-se que aumentar a concentração das principais enzimas não 

fez diferença nos resultados. Desta forma, e para se ter menos gastos de material, 

optou-se por usar as concentrações normais das enzimas. 
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C. pH 

a. pH no compartimento intestinal 

Como descrito na bibliografia, no duodeno o pH (≈ 5,5) é menor que o pH no jejuno e 

no íleo, ≈ 6,5 e 7, respectivamente. Como a absorção de compostos pode ocorrer ao 

longo de todo o intestino delgado, assumiu-se o pH normal de 6,5 ± 0,5. Foi também 

testado um pH mais elevado, 7,5 ± 0,5 para ser mais representativo do pH no jejuno e 

íleo. 

Verificou-se que não houve diferenças nos resultados obtidos. Como tal, optou-se por 

usar o pH assumido como normal para a absorção de compostos no intestino. 

 

D. Quantidade de amostra 

a. 3 g 

b. 1,5 g 

A dissolução de um composto no tracto gastrointestinal está dependente do volume de 

líquidos disponíveis. Estes foram elaborados para uma amostra de 3 g. Optou-se por 

testar esta mesma quantidade de líquidos em metade da amostra, 1,5 g. Verificou-se 

que os resultados foram melhores que os obtidos quando foram utilizadas as 3 g de 

amostra. As recuperações na análise de mercúrio também foram melhores. Para as 

mesmas quantidades de enzimas e líquidos, foi mais eficiente utilizar uma menor 

amostra na digestão. Verificou-se que quando foram utilizadas as 1,5 g de amostra os 

resultados foram mais evidentes do que quando utilizadas as 3 g de amostra. Isto 

deve-se ao facto de para metade da amostra temos disponível o dobro do volume de 

líquidos.  

Analisando globalmente os resultados, a maioria das condições fisiológicas testadas 

que obtiveram melhores resultados foram as que estavam propostas por Versantvoor 

et al (2004). Em suma, o tempo de permanência estabelecido foi de 2 horas para as 

duas digestões; as concentrações das enzimas foram as normais (não se optando por 

utilizar as enzimas em dobro); o pH do compartimento gástrico foi de 6,5 ± 0,5; e a 

quantidade de amostra foi de 1,5 g. 

 

 


