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DESCRIÇÃO 
 
O peixe é, de uma forma geral, considerado um alimento saudável e de elevado valor 
nutricional, sendo um dos produtos de referência na gastronomia Portuguesa. Em 
cativeiro, a utilização de alimentos compostos e a adoção de práticas de cultivo 
específicas possibilitam a modulação da composição dos filetes com efeitos benéficos 
para a saúde humana. Esta é a base para a abordagem ao conceito de peixe como 
alimento funcional. 
 
Estão identificados, pelas autoridades competentes, graves problemas de saúde pública 
a nível nutricional, como a baixa ingestão de nutrientes essenciais (por exemplo o iodo), 
bem como a elevada alergenicidade do peixe que afeta principalmente crianças e 
jovens. Por outro lado a substituição de ingredientes de origem marinha, em resposta à 
elevada pressão sobre os recursos naturais, por fontes vegetais nas dietas de 
crescimento dos peixes, leva a uma diminuição do teor em ácidos gordos polinsaturados 
(PUFA) da série ómega-3 nos filetes de pescado. Ao enriquecer os alimentos para peixes, 
na fase final de produção, com nutrientes específicos (iodo e PUFA) é possível obter um 
produto de elevado valor nutricional que aporte ao consumidor benefícios extra para a 
saúde humana. 
 
O projeto-piloto AquaVALOR pretende abordar esta temática fundamentando-se em 
dois grandes pilares: a fortificação do filete de peixe com nutrientes benéficos para a 
saúde humana e a redução do potencial alergénico do peixe.  
 
Utilizando uma abordagem multidisciplinar o projeto-piloto AquaVALOR pretende 
trabalhar nas diferentes vertentes de ação desde a produção ao consumidor final, 
designadamente: 1) a cadeia de produção e enriquecimento do peixe; 2) a garantia de 
qualidade e segurança do produto; e por último 3) a receptividade do consumidor e 
estratégia de integração deste produto no mercado alimentar. A investigação 
desenvolvida permitirá a obtenção de produtos alimentares altamente inovadores e 
direcionados para promoção a saúde humana e será alvo de divulgação junto do tecido 
produtivo bem como dos consumidores. 
 



 
OBJETIVOS 
 

 Estabelecer as bases técnico-científicas para o desenvolvimento de peixes de 
aquacultura (dourada) fortificados em nutrientes benéficos para a saúde 
humana. 

 Desenvolver as bases técnico-científicas para a produção de peixes de 
aquacultura com um potencial alergénico reduzido. 

 Avaliar o efeito da fortificação em nutrientes e da redução do potencial 
alergénico na qualidade e valor nutricional do produto na óptica do consumidor. 

 Validar a redução da alergenicidade do peixe através da realização, sob 
supervisão de instituição médica, de testes cutâneos em indivíduos previamente 
identificados como alérgicos ao peixe. 

 Realização de um estudo de mercado destinado a analisar as percepções dos 
consumidores relativamente ao consumo de peixe funcional e a identificar os 
canais de distribuição mais adequados para a comercialização do produto.  

 
 
TAREFAS 
 
 
TAREFA 1. ENSAIOS DE FORTIFICAÇÃO NUTRICIONAL EM PEIXES DE AQUACULTURA 
 
A suplementação alimentar é a forma escolhida para se reforçar a incorporação de 
compostos funcionais nos peixes. Nesta tarefa pretende-se estabelecer a eficácia das 
estratégias de enriquecimento do músculo de dourada em nutrientes benéficos para a 
saúde humana, focando em dois vectores principais: a manutenção de elevados teores 
em ácidos gordos polinsaturados (ricos em EPA e DHA) no peixe cultivado e a 
suplementação com micronutrientes funcionais. Definem-se os seguintes objectivos: 
 

 Restaurar as concentrações lipídicas musculares,  em particular dos ácidos 
gordos polinsaturados da série omega-3 (EPA e DHA), numa fase de pré-abate, 
após utilização de fontes alimentares alternativas durante a fase de crescimento 
dos peixes;  

 
 testar a eficácia da suplementação com diferentes fontes alimentares de iodo 

no crescimento dos peixes e resultante deposição de iodo muscular  (iodo - 
micronutriente essencial para o equilíbrio hormonal). 

 
Tarefa 1.1. Caracterização de diferentes fontes de iodo e dietas suplementadas 
 
Tarefa 1.2. Ensaios de fortificação do músculo de dourada  
 
Resultados esperados: 

 Definição das doses de suplementação e cinéticas de acumulação dos nutrientes 
a fortificar nos filetes de dourada. 



 Avaliação do efeito de suplementação das dietas no crescimento dos peixes e 
bem-estar animal. 

 
 
TAREFA 2. REDUÇÃO DO POTENCIAL ALERGÉNICO EM PEIXES DE AQUACULTURA 
 
Apesar dos estudos científicos publicados sobre a alergenicidade nos peixes e das suas 
causas e consequências, não existe informação disponível até à data de como diminuir 
os seus efeitos ao nível do produto (peixe).  
Sendo a proteína parvalbumina o principal agente alergénico no peixe, os ensaios 
delineados visam a redução e/ou inibição da sua expressão através da utilização de 
dietas aditivadas com creatina, ou práticas de cultivo específicas (e.g. nível de stress pré-
abate). Será ainda realizado o estudo dos processos metabólicos afetados nos peixes 
alimentados com as rações aditivadas bem como a avaliação da redução do caráter 
alergénico do peixe  através de ensaios ELISA e de testes skin-prick em pacientes 
alérgicos ao peixe. 
 
Tarefa 2.1. Comparação do teor alergénico em espécies de peixes Mediterrânicos 
 
Tarefa 2.2 Distribuição da parvalbumina no músculo de peixe 
Tarefa 2.3. Ensaios experimentais para a modulação da alergenicidade. 
 
Tarefa 2.4. Avaliação do potencial alergénico do peixe funcional 
 
Resultados esperados: 

 “Screening” do teor em parvalbumina das principais espécies de peixe 
Mediterrânicas. 

 Comparação do teor alergénico em espécies de peixes selvagens e de 
aquacultura. 

 Distribuição da parvalbumina no músculo de peixe. 
 Avaliar o efeito do peixe com baixo teor alergénico na saúde humana e 

imunoreactividade alérgica em pacientes com declarada alergia a pescado. 
 Visão global das mudanças no processo metabólico induzidas pela creatina. 
 Desenvolvimento de uma ração aditivada capaz de reduzir os níveis de 

parvalbumina no músculo de peixes. Caso se venha a concretizar este 
desenvolvimento é passível de proteção intelectual e industrial. 

 
 
TAREFA 3. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E VALOR NUTRICIONAL DO PESCADO 
 
Ao enriquecer por via alimentar o músculo de peixe com nutrientes específicos ou 
reduzir os níveis de parvalbumina torna-se necessário avaliar: os critérios de qualidade 
final do filete; a estabilidade dos nutrientes funcionais e a sua disponibilidade para o 
consumidor. Nesta tarefa pretende-se avaliar a qualidade e segurança dos peixes 
produzidos nas tarefas anteriores e fazer a sua caracterização bioquímica e nutricional 
em diferentes condições de temperatura e a sua estabilidade perante vários processos 
de transformação. 



 
Tarefa 3.1. Avaliação bioquímica e instrumental da qualidade dos peixes funcionais 
durante a conservação em refrigerado e congelação. 
 
Tarefa 3.2. Estabilidade dos nutrientes funcionais após processamentos térmicos e 
avaliação da sua eficácia utilizando modelos celulares. 
 
Tarefa 3.3. Avaliação sensorial dos peixes funcionais 
 
Tarefa 3.4. Análise metabolómica de tecidos 
 
Resultados esperados: 

 Avaliar o efeito dos vários suplementos alimentares na qualidade e segurança 
do produto final para o consumidor. 

 Avaliar a estabilidade térmica dos nutrientes funcionais e o seu efeito na saúde 
humana em termos de efeitos metabólicos a nível celular. 

 Avaliar a aceitação pelo consumidor dos peixes desenvolvidos na Tarefa 1.2 
utilizando um painel de provadores especializado. 

 
 
TAREFA 4. ESTUDO DE MERCADO PARA O PEIXE FUNCIONAL 
 
Uma vez avaliada a qualidade do peixe funcional e demonstrado o seu benefício para a 
saúde humana, torna-se imperativo avaliar a sua viabilidade económica. A avaliação da 
viabilidade económica do produto peixe funcional é sustentada pela realização de um 
estudos de mercado com o duplo objectivo de, por um lado, conhecer e analisar as 
percepções dos consumidores acerca do produto e, por outro, determinar as estratégias 
de marketing-mix  mais adequadas para a comercialização deste tipo produto inovador. 
A orientação das organizações para o consumidor, através da compreensão das suas 
necessidades e da identificação da melhor forma de as satisfazer, é fundamental para a 
criação e manutenção de uma relação comercial benéfica simultaneamente para o 
produtor e para o consumidor.  
 
Tarefa 4.1. Avaliação da percepção do consumidor acerca do desenvolvimento de peixes 
com propriedades funcionais 
 
Tarefa 4.2. Avaliação das estratégias de marketing mais adequadas para o lançamento 
no mercado do produto 
 
Resultados esperados: 

 Conhecimento das percepções e atitudes dos potenciais clientes perante um 
produto inovador como o peixe funcional; 

 Grau de aceitação pelo mercado do peixe funcional; 
 Estimação da quota de mercado potencial do peixe funcional; 
 Avaliação da viabilidade económica do produto peixe funcional; 
 Identificação das estratégias de marketing mais adequadas para a 

comercialização do peixe funcional. 



 
 
TAREFA 5. GESTÃO DO PROJETO E ATIVIDADES DE DISSEMINAÇÃO 
 
O planeamento e gestão das atividades de I&D do projeto caracterizam-se por uma clara 
definição do plano do projeto (objectivos e metas do projeto, calendarização de 
atividades, alocação de recursos), o qual será alvo de um controlo e monitorização 
permanentes. 
 
Será realizada uma reunião de lançamento do projeto, bem como reuniões de projeto 
semestrais, com a participação das várias equipas da Universidade do Algarve envolvidas 
no projeto. Nestas reuniões será feita a avaliação de progresso, planeamento detalhado 
de atividades futuras e os eventuais desvios serão discutidos de forma a elaborar planos 
de contingência. 
 
 
RESULTADOS 

 

 

 Podemos concluir que os objetivos do projeto foram largamente atingidos, tendo 

sido realizadas ou parcialmente realizadas as tarefas propostas num espaço de 

tempo mais curto do que o planeado inicialmente devido a procedimentos 

burocráticos terem feito com que o início dos trabalhos experimentais tivesse tido 

inicio somente em Outubro de 2014. Como forma de compensar este problema 

conseguimos dar continuidade ao trabalho após o término do projeto (Dezembro 

de 2015), pelo que se esperam ainda resultados durante o ano de 2016. 

 

 De momento estão ainda a ser tratados dados das experiências realizadas bem 

como estão a ser escritos artigos científicos. Não podendo ser por enquanto 

divulgados, os resultados serão disponibilizados on-line à medida que forem 

publicados  
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