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RESUMO 

 
 
 
 
 

Este estudo teve como objetivo determinar a composição centesimal, o perfil de 

ácidos graxos e o valor calórico de três espécies de crustáceos do Estado do Ceará. 

As espécies estudadas são as mais comercializadas: lagosta espinhosa (Panulirus 

argus), camarão branco (Litopenaeus vannamei), caranguejo uçá, (Ucides 

cordatus).Os resultados obtidos demonstraram elevados teores de umidade na 

víscera de caranguejo. As carnes de lagosta e de caranguejo apresentaram os 

maiores percentuais de proteína. Os teores de lipídios totais foram maiores no 

hepatopâncreas de lagosta.Quanto às cinzas, os maiores valores foram detectados 

na cabeça de camarão e na carne de caranguejo. O maior valor calórico foi 

encontrado no hepatopâncreas de lagosta. Na carne e hepatopâncreas de lagosta 

destacaram-se os ácidos graxos: palmítico, esteárico, oléico. Na fração de lipídios 

neutros de cabeça de camarão, os quatros ácidos graxos majoritários foram 

linoléico, palmítico, oléico e DHA. Nos fosfolipídios dessa amostra, os ácidos 

palmítico, linoléico, oléico e esteárico foram os majoritários. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The main purposes of the present study were to determine the centesimal 

composition of three different species of crustaceans in the state of Ceará, the fatty 

acids profile and the caloric value also. The most important marketing species of 

crustaceans are: spiny lobster (Panulirus argus), white shrimp (Litopenaeus 

vannamei), crab uçá (Ucides cordatus). The results showed high levels of humidity in 

crab viscera. The meat of lobster and crab had the highest percentage of protein. 

The total lipid contents were higher in hepatopancreas of lagosta. About the ashes, 

the highest values were detected in the heads of shrimp and crabmeat. The highest 

calorific value was found in hepatopancreas of lobster. In meat and hepatopancreas 

of lobster stood out the fatty acids: palmitic, stearic, oleic. In the fraction of neutral 

lipids of shrimp head, the four major fatty acids were linoleic, palmitic, oleic and DHA. 

Phospholipids in the sample, the palmitic, linoleic, oleic and stearic were the major 

ones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

LISTA DE QUADROS 
 
 

Página 
 

QUADRO 1 - Composição centesimal (%) de diferentes espécies de crustáceos............6 

QUADRO 2 - Classificação do pescado quanto aos teores de lipídios, segundo  Ackman 

(1989).................................................................................................................................8 

QUADRO 3 - Principais fontes de ácidos graxos ômega-3 em diversas fontes 

alimentícias......................................................................................................................13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 x 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Página 
 

FIGURA 1 - Biossíntese dos ácidos graxos poliinsaturados ômega-6 e ômega-3...........14 

FIGURA 2 – Metilação dos ácidos graxos........................................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

 

LISTA DE TABELAS 

Página 

 

 

TABELA 1 - Composição química centesimal das amostras de crustáceos....................25 

TABELA 2 - Composição em ácidos graxos na carne de lagosta Panulirus argus..........29 

TABELA 3- Composição em ácidos graxos do hepatopâncreas de lagosta                          

Panulirus argus................................................................................................................30 

TABELA 4- Composição de ácidos graxos nos lipídios neutros e fosfolipídios da cabeça 

de camarão, Litopenaeus vannamei................................................................................31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Página 

ANEXO 1 - Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de carne de lagosta 

(amostra 1).......................................................................................................................41 

ANEXO 2 - Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de carne de lagosta 

(amostra 2).......................................................................................................................42 

ANEXO 3 - Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de hepatopâncreas de 

lagosta(amostra 1)...........................................................................................................43 

ANEXO 4 - Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de carne de lagosta 

(amostra 2).......................................................................................................................44 

ANEXO 5 - Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de fosfolipídios da cabeça 

de camarão......................................................................................................................45 

ANEXO 6 - Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de lipídios neutros da 

cabeça de camarão..........................................................................................................46 

 

 



 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

O pescado é rico em micronutrientes, minerais, ácidos graxos essenciais e 

proteínas, os quais proporcionam vários efeitos benéficos sobre importantes fatores 

fisiológicos, representando um valioso complemento em dietas pobres em tais nutrientes 

(ELVEVOLL et al., 2006).   

Atualmente, várias pesquisas têm relatado a importância do pescado na 

alimentação humana por apresentarem um significativo valor nutricional principalmente com 

relação aos lipídios, representando uma grande reserva de ácidos graxos poliinsaturados. 

Devido dos inúmeros benefícios que estes alimentos podem trazer para saúde, associado à 

crescente preocupação com uma alimentação saudável, o seu consumo vem se tornando cada 

vez maior pela população. 

A descoberta de que o consumo de alimentos ricos em ácidos graxos 

poliinsaturados e com baixos níveis de colesterol reduz significativamente as doenças 

cardíacas desencadeou uma alteração nos hábitos alimentares, levando os consumidores a 

preferir as carnes brancas, contribuindo para aumentar o consumo de peixes e derivados. 

Os ácidos graxos presentes em diversas fontes alimentares podem ser 

classificados como ácidos graxos saturados e insaturados. Por sua vez, os ácidos graxos 

insaturados podem ser divididos por famílias, apresentando como principais, as famílias 

ômega-9 (ω9), ômega-6 (ω6) e ômega-3 (ω3), todos apresentando importantes funções 

biológicas para os seres humanos e animais. 

Todavia, o interesse maior pelos ácidos graxos ômega-3 (começou há poucos 

anos, quando Shorland em 1988, escreveu um artigo para a revista Word Review of Nutricion 

and Dietetic, informando que os esquimós da Groenlândia, cuja dieta consiste de peixes, 

contendo cerca de 60% da calorias totais em forma de gordura, alto conteúdo de colesterol, 

proteína e quase nenhuma fibra, não apresentavam casos de doenças coronárias (HARTMAN, 

1993). Estudos epidemiológicos correlacionam à baixa incidência de doenças 

cardiovasculares nos esquimós e japoneses, com o consumo desses ácidos graxos 

provenientes de peixes marinhos (SIMON et al., 1995). 

Os peixes são um importante constituinte da dieta humana em inúmeros grupos 

populacionais, já que representam uma fonte de diversos componentes com significativo valor 

nutricional, como as proteínas, além de serem a maior reserva de ácidos graxos 

poliinsaturados da série ω3, especialmente o eicosapentanóico (EPA; 20:5ω3) e o 
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docosaexaenóico (DHA; 22:6ω3), aos quais são atribuídos numerosos benefícios ao 

organismo humano (BADOLATO et al., 1994a). 

Estudos relacionando com a composição de alimentos e sua implicação 

nutricional trazendo benefícios à saúde do consumidor focalizam o perfil de ácidos graxos 

presentes nos alimentos, especialmente o EPA e DHA, que estão diretamente envolvidos na 

prevenção e cura de doenças em humanos, principalmente cardiovasculares e inflamatórias 

(BRUM et al., 2002). 

Apesar da grande importância nutricional de alimentos de origem marinha, poucas 

informações se acham disponíveis sobre a composição química do pescado brasileiro, o que 

prejudica o estabelecimento de dietas balanceadas e deixam de proporcionar importantes 

subsídios à indústria de processamento do pescado e à piscicultura intensiva, que vem 

crescendo muito no Brasil. Considerando os aspectos relatados acima, pretende-se nesta 

pesquisa, obter dados experimentais sobre a composição centesimal e de ácidos graxos em 

crustáceos comercializados no mercado de Fortaleza (Ceará, Brasil), esperando que dados 

desta natureza possam ser utilizados como um importante fator no incentivo a um aumento no 

consumo de pescado. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Composição centesimal de pescado 

 

A composição química dos alimentos é muito importante para o esclarecimento 

dos seus valores nutritivos, bem como para subsidiar a determinação de dietas adequadas a 

certos grupos populacionais. Belda e Pourchet-Campos (1991) descreve que as estruturas 

químicas dos compostos que integram os alimentos são, em geral, as responsáveis pelo seu 

desempenho metabólico, respondendo pelos aspectos nutricionais verificados após o seu uso. 

O autor ressalta também que, em inúmeros casos, as características físicas e físico-químicas 

dos alimentos têm significado sobre as respostas metabólicas obtidas pelos organismos que os 

consomem, daí sua importância no estudo de alimentos. 

Torres et al. (2000) descrevem que trabalhos analíticos sobre os nutrientes em 

alimentos brasileiros foram bastante desenvolvidos entre as décadas de 40 e 50 e início da 

década de 60. Porém, após este período, esse tipo de investigação cedeu lugar para as 

pesquisas na área de toxicologia. O resultado foi que nos últimos anos pouco se fez no Brasil 

para conhecer melhor nossos alimentos do ponto de vista nutricional. Recentemente, em 

virtude de novos conceitos científicos surgidos em nutrição e ciência de alimentos, e do 

reconhecimento da importância do assunto, o interesse começou a renovar-se. Com isto, a 

obtenção de dados referentes à composição e qualificação de alimentos brasileiros tem sido 

estimulada, com o objetivo de reunir informações atualizadas, confiáveis e adequadas à 

realidade nacional. 

Historicamente, a importância da composição química dos alimentos e seu valor 

nutricional tiveram início em 1894, quando W. O. Atwater elaborou a primeira tabela de 

composição de alimentos, a qual possibilitou o desenvolvimento dos primeiros conceitos 

sobre a relação entre dieta e saúde da população e iniciando os estudos das necessidades 

nutricionais (ITO, 2003). 

Para Marchini et al. (1993) as informações sobre a composição química de 

alimentos são importantes, em especial para a saúde pública, entre outros pelos seguintes 

motivos: 

a) realização de balanço alimentar com o objetivo de avaliar a ingestão alimentar 

em programas de merenda escolar; 

b) avaliação indireta do estado nutricional de grupos populacionais ou do seu 

nível de risco; 
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c) planejamento de programas que visam fornecer ou suplementar a dieta de 

grupos específicos, como idosos, pré-escolares, diabéticos, obesos, entre outros; 

d) utilização por indústrias de alimentos, para o melhoramento do potencial 

nutritivo de seus produtos; 

e) educação alimentar que vise um fornecimento de todos os elementos essenciais 

ao organismo através de diferentes fontes alimentares; e 

f) terapêutica nutricional para pessoas que apresentam carência em determinados 

compostos, ou ainda, que não sintetizem alguns compostos. 

Dados específicos sobre a composição química de alimentos de origem marinha 

são muito importantes, devido a diversos fatores. Gall et al. (1983) verificaram que o padrão 

de consumo de organismos marinhos, nos Estados Unidos, mudou significativamente 

aumentando em mais de 20% em 10 anos, sendo o aspecto nutritivo, citado pelos 

consumidores, como o principal motivo de atração pelo consumo de organismos marinhos. 

Mustafa e Medeiros (1985) descrevem que dados sobre a composição química de 

produtos da pesca são importantes para nutricionistas, biólogos pesqueiros e cientistas que 

trabalhem com alimentos, para auxiliar na formulação de dietas, classificação nutricional, 

processamento e conservação do pescado, pesquisas ecológicas sobre populações explotadas, 

e para a aqüicultura. Além disso, este tipo de dado gera subsídios para as indústrias de 

alimentos, para um melhoramento do potencial nutritivo de seus produtos, visando assim uma 

mudança no que se refere ao consumo de pescado no Brasil, assumindo que é possível se 

fornecer os nutrientes essenciais ao organismo humano através de diferentes fontes 

alimentares. 

 A composição química do pescado varia intensamente de uma espécie para outra 

ou mesmo dentro da mesma espécie. Tais variações estão relacionadas à época do ano e local 

em que o pescado foi capturado, idade, sexo, tamanho, hábito e disponibilidade de alimento, 

manuseio na captura, tipo de processamento e estocagem do produto (PIGOTT e TUCKER, 

1987). Diante destas variações, o conhecimento da composição química do pescado é de real 

importância sob aspecto nutricional e tecnológico.  

Um maior interesse foi voltado ao pescado, após a expansão da nutrição como 

área de conhecimento, que apresentou as vantagens do pescado como alimento, devido ao seu 

valor nutritivo, principalmente em relação aos altos teores das vitaminas A e D, da qualidade 

dos lipídios do pescado marinho, bem como, a presença de proteínas de alto valor biológico, 

que podem ser utilizadas para o preparo de farinha enriquecida na alimentação infantil, além 

de se constituírem em ótima fonte de cálcio e fósforo (SIKORSKI et al., 1994). 
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Dentro do aspecto da qualidade protéica do pescado Kinsella (1988), em um 

estudo sobre implicações nutricionais da qualidade de peixes e alimentos marinhos, 

determinou que os peixes contêm níveis de proteínas de 17 a 25%, ressaltando que a proteína 

de peixe é altamente digerível, e também rica em metionina e lisina, possuindo ainda um 

excelente nível de outros aminoácidos essenciais. 

A composição de aminoácidos essenciais (histidina, isoleucina, leucina, lisina, 

metronima, fenilalanina, treonina, triptofano e valina) na proteína do peixe é completa, 

balanceada e bastante semelhante entre as espécies de água doce e água salgada. 

Especificamente, quanto às proteínas da carne dos peixes, a miosina é rica em ácido 

glutâmico 22,5%, ácido aspártico, lisina, leucina e isoleucina, que juntos perfazem cerca de 

55,0% dos aminoácidos totais (GEIGER, 1962) e pode variar em função da espécie, tamanho, 

gênero, habitat e estação do ano, compreendendo, geralmente, cerca de 20,0% de proteína 

total (OGAWA e MAIA, 1999). 

Segundo Badolato et al. (1994b), diversos fatores podem contribuir para a grande 

variedade na composição da parte comestível dos peixes, tais como: espécie, sexo e grau de 

maturidade sexual, tamanho, local de captura, temperatura da água, natureza da alimentação e 

estação do ano. 

Dentre os carboidratos do pescado estão o glicogênio e mucopolissacarídeos, mas 

também existem açúcares livres e fosfossacarídeos. Seu conteúdo é de 0,3% a 1,0%, mas, 

certos mariscos estocam parte da reserva energética como glicogênio, o qual contribui para o 

sabor adocicado característico destes produtos (OGAWA e MAIA, 1999). 

Com relação aos minerais, a carne de peixe é considerada uma fonte valiosa de 

cálcio e fósforo, em particular, apresentando quantidades razoáveis de sódio, potássio, 

manganês, cobre, cobalto, zinco, ferro e iodo (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994). Segundo 

Ogawa e Maia (1999), no músculo dos peixes encontram-se magnésio, cloro, enxofre, selênio, 

cromo e níquel, entre outros. Um consumo mais acentuado de peixe se iniciou quando sua 

qualidade nutricional foi destacada, uma vez que apresenta um balanço protéico, vitamínico e 

mineral, associado a um baixo valor calórico, superior ao da carne vermelha (VENUGOPAL 

et al., 1999). 

A composição da parte comestível do pescado varia entre 60 a 85% de umidade,  

aproximadamente 20% de proteína, 0,6 a 36 % de lipídíos, 0,3 a 1% de carboidrato e 1 a 2% 

de cinzas. Estes componentes são muito importantes no que se refere a valor nutritivo, 

características de textura, qualidades organolépticas e capacidade de amaciamento da carne. 

Os outros constituintes, como as vitaminas e minerais, estão presentes em quantidades 
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menores, mas também desempenham papel significativo nos processos bioquímicos de pós-

morte. A proporção desses componentes depende da espécie, do sexo e do ciclo biológico do 

animal analisado, assim como devem ser também considerados fatores ecológicos, tais como: 

estação do ano, local, abundância de nutrientes, temperatura e salinidade da água (OGAWA e 

MAIA, 1999). 

De acordo com Rosa e Nunes (2004) os crustáceos são fontes de proteína e 

lipídios de qualidade para a alimentação humana. O uso deste alimento numa dieta regular, 

especialmente quando em substituição a outras fontes protéicas de origem animal, apresenta 

vantagens devido ao baixo conteúdo lipídico e, relativo, alto conteúdo de ácidos graxos 

poliinsaturados, podendo ser aceito inclusive em dietas de restrição a lipídios e colesterol. 

Para esses autores, o valor nutricional não é significativamente afetado entre as diferentes 

épocas do ano, pois os principais processos metabólicos e bioquímicos que ocorrem no 

período de reprodução ocorrem em tecidos não comestíveis como nas gônadas e no 

hepatopâncreas. 

Um resumo sobre a composição centesimal de crustáceos obtidos de trabalhos 

publicados em literatura nacional e internacional é mostrada no Quadro 1.  

 

 QUADRO 1. Composição centesimal (%) de diferentes espécies de crustáceos. 

 

ESPÉCIES UMIDADE PROTEÍNAS LIPÍDIOS CINZAS 

Camarão rosa (Penaeus brasiliensis)1 88,34 10,62 0,36 1,05 

Caranguejo (Ucides cordatus)1 84,42 13,30 0,49 0,71 

Camarão rosa (Parapenaeus longirostris)2 85,49 11,00 0,35 2,43 

Lagosta (Panulirus argus)1 76,26 21,38 0,66 1,57 

Camarão de água doce (Macrobrachium rosenbergii)3 78,54 19,50 0,15 1,35 

Camarão (Acetes chinensis)4 77,50 15,40 2,10 4,10 

Fontes: (1) Pedrosa e Cozzolino (2001); (2 ) Cadun et al. (2005); (3) Kirschnik e Viegas (2004); (4) Lee et al. (2002). 

 

Karakoltsidis et al. (1995) investigaram a composição centesimal da carne de 

lagosta, Nephrops norvegicus e do camarão, Aristeus antennatus capturados no mar 

Mediterrâneo nos períodos de primavera, outono e inverno, sendo encontrado, 

respectivamente, os seguintes valores médios: Lagosta, 78, 80 e 79,% (média = 79%) de 

umidade, 19,0, 17,0 e 17,0% (média = 17,7%) de proteína total, 0,2, 0,5 e 0,2% (média = 

0,3%) de gordura, 2,0, 2,0 e 1,0% (média = 1,7%) de cinzas e 0,8, 0,3 e 3,0% (média = 1,3%) 

de carboidrato. Camarão, 77, 80 e 79,% (média = 78,7%) de umidade, 19,0, 16,0 e 19,0% 
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(média = 18%) de proteína total, 0,2, 0,4 e 2,0% (média = 0,9%) de gordura, 2,0, 2,0 e 1,0% 

(média = 1,7%) de cinzas, e 2,0 e 2,0% (inverno não detectado; média = 2,0%) de carboidrato. 

Floreto et al. (2000) comparando o perfil bioquímico da lagosta americana, 

Homarus americanus saudáveis (sem qualquer lesão na carapaça, coloração escura normal e 

apêndices completos) e portadoras de diversas lesões na carapaça (“shell-disease”), 

divulgaram a composição aproximada do músculo e hepatopâncreas. O músculo dos 

indivíduos saudáveis teve 80,45% de umidade, 10,45% de proteína, 1,24% de carboidrato, 

1,18% de lipídio total e 6,67% de cinza. No músculo dos indivíduos lesionados, apenas o teor 

de carboidrato (0,89%) mostrou diferença significativa em relação aos animais saudáveis. O 

hepatopâncreas das lagostas saudáveis teve 78,48% de umidade, 6,90% de proteína, 3,61% de 

carboidrato, 9,18% de lipídio total e 1,83% de cinza. No hepatopâncreas dos indivíduos 

lesionados, apenas o teor de carboidrato (4,58%) não mostrou diferença significativa em 

relação aos animais saudáveis. 

A composição aproximada da porção comestível de três diferentes espécies de 

crustáceos de Portugal foi investigada nos períodos de verão e inverno, por Rosa e Nunes 

(2004). As espécies analisadas constaram de “red shrimp”, Aristeus antennatus (Risso), “pink 

shrimp”, Parapenaeus longirostris (Lucas) e “Norway lobster”, Nephrops norvegicus. Para as 

três espécies os teores de umidade variaram entre 73 – 76%, proteína entre 20 – 22%, lipídios 

entre 0,1 – 0,3%, cinza entre 1,0 – 2,0% e carboidrato (glicogênio) entre 1,0 – 2,0%. Foi 

constatado que a composição centesimal não variou significativamente entre as espécies, nem 

sazonalmente entre os períodos de verão e inverno.  

Quanto à composição química, Heu et al. (2003) encontraram para as espécies de 

camarão Pandalus borealis  e Trachypena curvirostris, respectivamente, teores de proteína 

bruta de 13,4% e 14,9% (músculo), 9,3% e 11,6% (resíduo); lipídios de 0,4% e 0,3% 

(músculo), 0,6% e 0,7% (resíduo); cinzas de 1,6% e 1,5% (músculo), 8,2% e 7,0% (resíduo); 

e umidade de 84,4% e 83,1% (músculo), 79,1% e 78,5% (resíduo). 

A composição centesimal do camarão de água doce Macrobrachium amazonicum, 

coletado na represa da Usina Itaipu (Paraná, Brasil) foi avaliada por Furuya et al. (2006), 

tendo apresentado os seguintes resultados médios: 70,3 ± 0,3% de umidade, 24,8 ± 0,2% de 

proteína, 1,5 ± 0,1% de lipídios totais e 1,5 ± 0,1% de cinzas.  

Sriket et al. (2007) realizaram um estudo comparando a composição química do 

músculo de camarões cultivados, “Black tiger shrimp”, Penaeus monodon e de “White 

shrimp”, P. vannamei e observaram valores aproximados de 80,47% e 77,21% de umidade, 

17,1% e 18,8% de proteínas,  1,23% e 1,30% de lipídios, e 0,95% e 1,47% de cinzas, 
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respectivamente. Somente o teor de lipídios não apresentou diferença significativa entre as 

espécies.  

Lira et al. (2007) em um estudo para determinar o valor nutritivo de siri-de-Pilar 

(Callinectes bocourt ) e caranguejo-uçá (Ucides cordatus ), detectaram elevados teores de 

umidade (siri – 79,82% e caranguejo 78,85%), proteínas (siri – 17,71% e caranguejo – 

17,99%) , cinzas (siri – 2,18% e caranguejo – 2,06%) e lipídios (siri – 2.78% e caranguejo – 

2,57%). 

2.2.1 Lipídios em crustáceos 

 

2.2.1.1 Classes de lipídios em crustáceos 

 

Os lipídios dos peixes, especialmente com relação à composição em ácidos 

graxos, têm recebido atenção por pesquisadores nos últimos anos, devidos aos seus efeitos 

benéficos na saúde humana. 

O conteúdo de lipídios em pescado demonstra elevada variação quantitativa. 

Algumas espécies de pescado, na parte comestível, variam de um mínimo de 0,5% a um 

máximo de 25% de lipídios. Neste sentido, Ackman (1989) realizou uma classificação geral 

(QUADRO 2) para pescados marinhos com relação ao teor de gordura, classificando-os por 

categorias:  

 

 QUADRO 2. Classificação do pescado quanto aos teores de lipídios, segundo Ackman 

(1989). 

 

 

 

 

Ao extrair lipídios de pescado, o extrato é chamado de lipídios totais (LT), contém 

diversos componentes, incluindo-se entre eles, os acilgliceróis, glicolipídios, fosfolipídios, 

esteróis, vitaminas lipossolúveis e pigmentos carotenóides. 

Os lipídios totais podem ser fracionados em três grandes classes: lipídios neutros 

(LN), glicolipídios (GL) e fosfolipídios (PL) (KATES, 1972), sendo assim, caracterizados: 

Lipídios neutros ou apolares, são assim denominados porque apresentam em suas 

moléculas grupo apolar, polarizável ou dipolo permanente, mas que no cômputo geral, sejam 

caracteristicamente hidrofóbicas e desprovidos de carga elétrica. Como exemplos, incluem-se: 

acilgliceróis (monoacilglicerol ou MAG, diacilglicerol ou DAG e triacilglicerol ou TAG, 

TIPO DE PESCADO % DE GORDURA 

Magros Menor que 2% 

Baixo teor de gordura Entre 2-4% 

Semigordo Entre 4-8% 

Altamente gordo Maior que 8% 
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antigamente chamado de triglicérides ou TG), esteróis e seus ésteres (colesterol livre, 

colesterol esterificado, componentes principais em lipídios animais), pigmentos carotenóides 

(carotenos e xantofilas), ácidos graxos livres (AGL), hidrocarbonetos de alto peso molecular, 

ceras e vitaminas lipossolúveis (vitaminas A, D, E e K). 

Glicolipídios (GL). Como uma classe lipídica, caracterizam-se por apresentarem 

unidades de açúcares simples galactose e glicose ou seus oligômeros. Se o GL tiver como 

unidade estrutural básica o glicerol é chamado de gliceroglicolipídio; se tiver a esfingosina 

(uma base de longa cadeia), o GL é denominado de glicoesfingolipídio. Como exemplos de 

GL, temos, o monogalactosildiacilglicerol, digalactosildiacilglicerol, cerebrosídios e 

gangliosídios. 

Devido à presença de grupos hidrofílicos (carboidratos), os GL são considerados 

como lipídios polares. Mas por apresentarem também grupos hidrofóbicos (resíduos acilos), 

os GL, em geral, são tensoativos ou anfipáticos. Podem ser encontrados em abundância nas 

membranas das células nervosas, nas células do cérebro, na camada de revestimento da 

mielina, no fígado e no baço. Com raras exceções, não existem relatos mostrando a presença 

de GL em peixes. 

Fosfolipídios ou polares (PL). São compostos contendo unidades de ácido 

fosfórico como substância característica, além de ácidos graxos e glicerol (glicerofosfolipídios 

- GPL) ou esfingosina (esfingofosfolipídios - SPL). Por apresentarem unidades 

potencialmente carregadas positivamente (álcool orgânico) ou negativamente (grupo fosfato), 

os PL são considerados lipídios polares e apresentarem caráter hidrofílico. A presença de 

ácidos graxos dá uma característica hidrofílica, e como conseqüência, os fosfolipídios são 

considerados tensoativos ou anfipáticos. 

Os glicerofosfolipídios são os mais abundantes lipídios polares, presentes na 

maioria das membranas biológicas que envolvem as células e partículas subcelulares e tecido 

cerebral. Fosfatidilcolina ou lecitina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol e 

ácido fosfatídico são os GPL mais comumente encontrados na natureza. 

Dos esfingofosfolipídios a esfingomielina (SPM) é o mais abundante, sendo 

encontrado na camada gordurosa envolvendo as fibras nervosas da mielina no cérebro. 

Às vezes, durante a separação dos lipídios em classes, é freqüente a denominação 

de lipídios polares (LP) para expressar o conteúdo de GL mais PL. 

Pedersen e Storm (2002) investigando a expectativa de sobrevivência de 

diferentes estágios larvais de duas espécies de camarões Northern shrimp, Pandalus borealis e 

P. montagni em águas da Groenlândia, divulgaram resultados sobre a composição das classes 
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de lipídios, com o intuito de defini-las com um índice de condição destes crustáceos. Foi 

verificado que os fosfolipídios (80 a 92%) predominaram em todos os seis estágios de 

desenvolvimento pelágico em ambas as espécies. Foi também relatado que o conteúdo de 

ácidos graxos livres foi mais abundante do que o teor de triacilglicerol. A razão entre o teor de 

TAG e o peso úmido do camarão foi investigada como um índice de condição nutricional e do 

potencial de sobrevivências das larvas destes crustáceos. 

Rosa e Nunes (2004) analisando a qualidade nutricional de alguns crustáceos da 

costa de Portugal verificaram um teor de fosfolipídios variando de 22,9 a 25,4% para o 

camarão vermelho (Aristeus antennatus), 25,1 a 26,2% para o camarão rosa (Parapenaeus 

longirostrise) e 30,2 a 29,9% para o lagostim (Nephrops norvegicus), sem variação sazonal 

entre os períodos de inverno e verão. 

A lagosta espinhosa, Palinurus vulgaris do Mediterrâneo foi investigada por 

Garofalaki et al. (2006), que relataram teores de lipídios totais (LT) de 1,0% e 2,4%, para o 

músculo e cefalotórax (contendo hepatopâncreas), respectivamente. Os lipídios polares (LP) 

(68,6 ± 0,7% dos LT no músculo e 54,1 ± 0,4% dos LT no cefalotórax) foram constituídos por 

fosfolipídios (66,5% dos LT ou 97 ± 0,5% dos LP no músculo; e 47,5% dos LT ou 87,8 ± 

0,7% dos LP no cefalotórax) e por glicolipídios (3,0 ± 0,5% dos LP no músculo; e 12,2 ± 

1,5% dos LP no cefalotórax). Em função destes dados, deduz-se por diferença, que os lipídios 

neutros (LN) representam no músculo, 31,4% dos LT e no cefalotórax, 45,9% dos LT. 

Sriket et al. (2007) também analisaram comparativamente as classes lipídicas de 

duas espécies de camarões cultivados (monodon x vannamei) da Tailândia. Sem diferença 

significativa, os fosfolipídios foram os principais com 74,5% no monodon e 72,3% no 

vannamei. Entre as subclasses de lipídios neutros, destacaram os TAG (16,3 x 16,2%, sem 

diferença significativa), os DAG (6,70 x 2,71%, com diferença significativa) e os AGL (2,46 

x 8,77%, com diferença significativa). 

Barrento et al. (2009) analisaram a composição aproximada e o valor energético 

do músculo e hepatopâncreas de lagostas machos (♂) e fêmeas (♀) “clawed lobsters”  

Homarus gammarus (HG) e H. americanus (HA)  sendo relatados o que se segue: músculo de 

HG (♀78,1x♂79,2% de umidade, ♀18,3x♂17,6% de proteína, ♀0,3x♂0,5% de gordura, 

♀1,8x♂2,0% de cinzas e ♀87,0x♂83,0 kcal/100g) e músculo de HA (♀79,2x♂80,5% de 

umidade, ♀17,1x♂15,6% de proteína, ♀0,7x♂0,6% de gordura, ♀1,8x♂1,9% de cinzas e 

♀82,3x♂78,2 kcal/100g). No hepatopâncreas de HG (♀67,4x♂70,7% de umidade, 

♀12,6x♂13,2% de proteína, ♀16,6x♂11,8% de gordura, ♀1,7x♂1,8% de cinzas e 

♀213,1x♂172,8 kcal100g) e hepatopâncreas de HA  (♀58,8x♂68,9% de umidade, 
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♀12,3x♂12,4% de proteína, ♀25,5x♂14,9% de gordura, ♀1,5x♂1,7% de cinzas e 

♀290,4x♂194,9 kcal/100g).  

Três diferentes espécies de crustáceos da Grécia, tais como, camarão, Penaeus 

kerathrus, Norway lobster, Nephrops norvegicus (“langoustine”) e lagosta Palinurus vulgaris 

foram investigadas com relação às classes lipídicas presentes no músculo e cefalotórax. 

Comparando os três crustáceos foi verificado que o teor de lipídios totais foi maior no 

cefalotórax (1,3 a 2,4%) do que no músculo (0,7 a 1,3%), com os lipídios neutros variando de 

45,9 a 59,7% no cefalotórax e de 22,6 a 34,6% no músculo (TSAPE et al., 2010). 

 

2.2.1.2 Composição em ácidos graxos de crustáceos 

 

Os ácidos graxos presentes nos alimentos são de fundamental importância para a 

realização de muitas funções em nosso organismo, como por exemplo, a manutenção da 

integridade das membranas celulares, além de ser fonte de energia também são precursores de 

numerosos compostos biologicamente ativos. 

Belda e Pourchet-Campos (1991) destaca que o fornecimento de ácidos graxos ω3 

para a espécie humana depende da fonte alimentar sendo, portanto, importante conhecer quais 

são as fontes capazes de suprir essas necessidades. Dentre os alimentos melhor conhecidos 

deste ponto de vista, podem ser citados: o leite humano, óleos vegetais, peixes, óleos de 

peixes e diversos animais marinhos, margarinas, entre outros. 

Segundo Curi et al. (2002), os ácidos graxos são ácidos carboxílicos que 

geralmente apresentam uma cadeia carbônica longa, não ramificada, com número par de 

átomos de carbono. De acordo com o número de átomos de carbono, os ácidos graxos podem 

ser classificados como: 

 a) ácidos graxos de cadeia curta (4 – 6 carbonos); 

 b) ácidos graxos de cadeia média (8 – 12 carbonos); 

 c) ácidos graxos de cadeia longa (14 – 18 carbonos);  

 d) ácidos graxos de cadeia muito longa (20 carbonos ou mais). 

Os ácidos graxos podem ser classificados como saturados (AGS) ou insaturados 

(AGI). Os ácidos graxos insaturados são ainda subdivididos nas categorias monoinsaturados 

(AGMI – uma dupla ligação) ou poliinsaturados (AGPI – mais de duas duplas ligações). Nos 

ácidos graxos de ligações simples, a disposição espacial da molécula apresenta-se na forma 

trans, enquanto que as duplas ligações adotam quase sempre uma conformação cis. Essas 

diferentes conformações modificam o ângulo espacial da estrutura, e as duplas ligações são 
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responsáveis pelo aparecimento de curvatura nas moléculas, o que modifica a conformação 

dos triglicerídeos e fosfolipídios nas membranas celulares. Essa modificação angular é 

responsável ainda pela alteração das propriedades biológicas dos diferentes ácidos graxos, 

face ao papel exercido por certos ácidos graxos, como nos processos metabólicos e no sistema 

imune. Na membrana plasmática, o aumento da concentração de ácidos graxos 

poliinsaturados repercute na melhora da permeabilidade e fluidez da membrana (INNIS, 

1991; MATAIX, 2002). 

No geral, tanto os ácidos saturados como os insaturados são representados pelo 

número de carbonos totais dos ácidos e, no caso dos insaturados, o número de duplas ligações 

antecedida por dois pontos, desta maneira o ácido palmítico que contem 16 carbonos e 

nenhuma insaturação é representado simplesmente por “16:0” e o ácido oléico que contem 18 

carbonos e uma insaturação é representado por “18:1”; mas essa representação não traz 

informação sobre a posição da dupla ligação, que pode ser localizada pela letra grega delta (Δ) 

seguida por um número indicando a posição dupla ligação na cadeia carbônica contada a 

partir da extremidade carboxílica (-COOH) do ácido graxo (“Δ9” para o ácido oléico) 

(WARDLAW, 1996).  

Outra forma de representação para a posição das duplas ligações em ácidos 

insaturados considera uma característica comum entre alguns desses ácidos. Essa 

representação é baseada no carbono denominado ômega (ω), que se localiza no final da cadeia 

hidrocarbônica (extremidade metila, -CH3) que constitui o ácido, ou seja, o carbono terminal 

do lado oposto ao grupo carboxila. Assim, aos ácidos que possuem a dupla ligação localizada 

no nono carbono contados a partir do grupo metil terminal, designa-lhes o nome de ômega 9, 

que pode ser representado por “ω9”; esta representação levou ao agrupamento desses ácidos, 

que podem ser mono, di ou polinsaturados, em séries ou famílias com o mesmo nome (ômega 

9) (MORETTO et al., 2002).  

As gorduras animais constituem as principais fontes dos ácidos graxos saturados; 

as gorduras e óleos vegetais (banha, óleo de amendoim e azeite de oliva) como fontes de 

insaturados ω9; os óleos vegetais como fontes de poliinsaturados ω6 (óleos de açafrão, caroço 

de algodão e soja); e peixes e crustáceos como principais fontes de ácidos ω3, especialmente 

EPA e DHA (QUADRO 3) (VIANNI e BRAZ-FILHO, 1996). 
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QUADRO 3. Principais fontes de ácidos graxos ômega-3 em diversas fontes alimentícias 

(VIANNI e BRAZ-FILHO, 1996). 

FONTE % AGω3  

Óleo de soja 5 – 10  

Óleo de canola (colza) 5 – 11  

Óleo de arenque 8 – 38,5 

Óleo de manjuba 13 – 31 

Óleo de sardinha 19,4 

Óleo de anchova 15,1 

Óleo de bacalhau 11,1 – 29,3 

Óleo de tilápia (água doce) 16,4 

Óleo de carpa (água doce0 17,3 

Óleo de salmão 32,5 

                             

O ser humano, assim como os demais mamíferos, é capaz de sintetizar certos 

ácidos graxos saturados e insaturados, porém essa capacidade é limitada quando se trata de 

ácidos graxos poliinsaturados, sem os quais nosso organismo não funciona adequadamente. 

Por essa razão, estes ácidos graxos são chamados de “essenciais” e devem ser incluídos na 

dieta alimentar. No mundo dos ácidos graxos, dois são considerados essenciais: ácido 

linoléico e ácido alfa-linolênico. O ácido linoléico é um ácido graxo ômega-6 (18:2ω3), 

comumente encontrado nos óleos de girassol, açafrão, milho e gergelim. O ácido alfa-

linolênico é um ácido graxo ômega-3, encontrado nos óleos de linho, nozes e vegetais de 

folhas verdes. O corpo humano é incapaz de produzir o ácido linoléico a partir do ácido 

linolênico (18:3ω3, alfa-linolênico ou α-linolênico) e vice-versa; então, devemos obter ambos 

da alimentação (SCHMIDT, 2000). 

Os ácidos graxos linoléico e linolênico são precursores dos ácidos graxos 

poliinsaturados das famílias ou séries ω6 e ω3 de cadeia longa. Estes ácidos não podendo ser 

biossintetizados em animais, uma vez consumidos, podem ser alongados até cadeias de pelo 

menos 20 ou 22 carbonos. O ácido linoléico pode ser metabolizado em outros ácidos graxos 

ω6, incluindo o ácido gama-linolênico (γ-linolênico, 18:3ω6) e o araquidônico (20:4ω6). O 

ácido linolênico é metabolizado em outros da série ω3 entre eles o DHA e EPA. Este processo 

metabólico é mediado pelas enzimas chamadas elongases e dessaturases, as quais participam 

na formação dos ácidos graxos ω3 e ω6, resultando em uma competição metabólica entre os 

dois grupos (SARGENT, 1997). 

Nas células animais, os ácidos graxos linoléico e linolênico sofrem dessaturação e 

alongamento (aumento da cadeia carbonica) das cadeias, nas quais eles competem pelas 

enzimas elongases e Δ6-, Δ5- e Δ4–dessaturases. O ácido linoléico é dessaturado e alongado 

ao ácido dihomo-γ-linolênico (20:3ω6) e subseqüentemente dessaturado ao ácido 
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araquidônico. O ácido α-linolênico é dessaturado e alongado para o ácido eicosapentaenóico e 

docosaexaenóico. Os processos enzimáticos de dessaturação e alongação dos ácidos graxos 

estão localizados principalmente na fração microssomal do fígado. A dessaturação dos ácidos 

graxos ω3 é um pouco mais efetiva que a dos ácidos graxos ω6, porque a enzima Δ6-

dessaturase atua preferencialmente nos ácidos graxos ω3 (CALDER, 1998). 

Os ácidos graxos essenciais podem sofrer uma série de reações, formando ácidos 

graxos com mais de 18 átomos de carbono. Neste processo, estão envolvidas enzimas de 

dessaturação e alongação. A dessaturação é caracterizada pela introdução de uma dupla 

ligação na cadeia de carbono e a alongação, pela introdução de dois novos átomos de carbono 

(CALDER, 1997). Através destes processos, o ácido linoléico é convertido a ácido 

araquidônico (20:4ω6) e o ácido α-linolênico, aos ácidos eicosapentaenóico (20:5ω3) e 

docosaexaenóico (22:6ω3), que são comumente encontrados no óleo de peixe (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Biossíntese dos ácidos graxos poliinsaturados ômega-6 e ômega-3 (Calder, 2003). 
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Os ácidos graxos essenciais possuem funções indispensáveis ao metabolismo. A 

partir destes ácidos graxos são sintetizados outros ácidos graxos (poliinsaturados) de 

importância fundamental para o organismo: o ácido araquidônico (formado por dessaturação e 

alogamento da cadeia do ácido linoléico), o ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido 

docosahexaenóico (DHA) - ambos formados por dessaturação e alogamento da cadeia do 

ácido linolênico. O EPA é um precursor do DHA. Assim, estes ácidos graxos são 

considerados essenciais para o organismo e devem estar presentes na dieta. As fontes dos 

ácidos graxos ômega-3 e -6 (BROADHURST et al., 1998) são: 

Ômega 3: 

- ácido linolênico: encontrado em folhas verdes e em sementes oleaginosas, como 

também na semente da linhaça, mostarda e óleo de soja. 

- ácido docosahexaenóico (DHA) e ácido eicosapentaenóico (EPA): presentes 

principalmente em peixes de águas frias (como a cavala, o arenque e o salmão). Os peixes de 

carne branca e magra (como o bacalhau e o linguado) contêm apenas pequenas quantidades de 

DHA e EPA (SCHMIDT e DYERBERG, 1994).  

Ômega 6: 

- ácido linoléico: encontrado em sementes oleaginosas (por exemplo, nozes, 

pistaches, amendoins e sementes de abóbora) e óleos vegetais (por exemplo, algodão, milho, 

girassol, soja e canola). Devido à grande quantidade de alimentos a base de óleos vegetais, o 

ácido linoléico é muito mais prevalecente nas dietas atuais que no passado. 

- ácido araquidônico: os alimentos mais ricos são a gema do ovo, as vísceras e a 

carne de animais terrestres e também na carne dos peixes tropicais. 

Segundo Ogawa e Maia (1999), a maioria dos ácidos graxos existentes no pescado 

contém 14 a 22 átomos de carbono, podendo ser saturados ou insaturados, monoênicos (uma 

dupla ligação) ou poliênicos (duas ou mais duplas ligações). A composição em ácidos graxos 

varia de acordo com a espécie do animal, hábito alimentar, estação do ano, temperatura da 

água, dieta, habitat e estágio de maturação. Dentre os ácidos graxos insaturados mais comuns 

no pescado estão, principalmente o ácido monoênico (18:1ω9), diênico (18:2ω6), triênico 

(18:3ω3) e tetraênico ou araquidônico (20:4ω6). Como ácido pentaenóico, o principal é o 

ácido eicosapentaenóico (20:5ω3), e como hexaenóico, o ácido docosahexaenóico (22:6ω3). 

Especificamente, os lipídios de pescado contêm ácidos graxos polinsaturados de 

cadeia longa da família ω3 (AGPIω3), sendo que esta tendência é mais clara em peixes 

marinhos do que de água doce. O conteúdo de AGPIω3 é mais alto em fosfolipídios do que 
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em lipídios neutros. Por isso, observa-se que em espécies que contém menor teor de lipídios, 

há uma tendência de apresentarem maior proporção de AGPIω3 (Ogawa e Maia, 1999). 

Segundo Badolato et al. (1994a) os óleos de peixes contêm uma grande variedade 

de ácidos graxos com 20 a 22 átomos de carbono, altamente insaturados, destacando-se o 

eicosapentaenóico (EPA) e o docosahexaenóico (DHA), da série ω3, os quais não ocorrem em 

outros animais em quantidades além de traços. A estes ácidos são atribuídos vários efeitos 

benéficos, como a capacidade de reduzir o risco de doenças coronarianas, além de serem 

atribuídos outros efeitos imunológicos e antiinflamatórios, principalmente no caso de asma, 

artrite reumatóide e autoimunidade. Estes efeitos são resultados do fato que estes ácidos 

possuem a capacidade de reduzir o teor de lipídios séricos, levando à sua conversão a 

compostos chamados eicosanóides, que apresentam ação direta sobre a fisiologia do sistema 

vascular. 

Além da redução do risco de doenças coronarianas, outros efeitos são ainda 

atribuídos a ingestão de ácidos graxos da família ω3 e ω6. Segundo Visentainer et al. (2000), 

pesquisas com ácidos graxos pertencentes a família ômega-3, particularmente o EPA, 

indicaram uma interferência na produção de prostaglandina trombótica e tromboxano ou são 

transformados em prostaglandinas antitrombóticas e, devido aos estudos com os eicosanóides, 

têm se conhecido as suas ações vasculares e hemostáticas. Ainda, segundo os autores, o ácido 

graxo DHA é o maior constituinte da porção fosfolipídica das células receptoras e está 

presente na retina, no cérebro humano e em diversos tecidos corporais. 

Além disso, os compostos poliinsaturados que compõem os óleos de pescado são 

responsáveis pela rigidez das membranas biológicas, isto é, para que as membranas biológicas 

desempenhem adequadamente suas funções elas dependem diretamente de suas propriedades. 

A microviscosidade e a fluidez de proteínas associadas a membranas são afetadas pela 

qualidade dos ácidos graxos presentes e, por essa alteração, tem sua difusão melhorada ou 

prejudicada. A difusão é muito maior em membranas que possuem um alto teor de ácidos 

graxos poliinsaturados (BELDA e PURCHET-CAMPOS, 1991). 

Também de acordo com Pigott e Tucker (1987), existem várias evidências que 

indicam a importância da ingestão de grandes quantidades de ácidos graxos poliinsaturados. 

Entretanto, muitos fatores são introduzidos nos processos de pescaria e de processamento e 

preparação de alimentos, os quais podem afetar a qualidade do óleo para o consumo, já que 

estes se oxidam rapidamente, necessitando assim de cuidados especiais para sua utilização de 

forma efetiva. 
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Kinsella (1988) descreve que os ácidos graxos poliinsaturados presentes nos 

lipídios de peixes podem reduzir efetivamente o teor de lipídios no plasma sangüíneo. 

Entretanto, não se sabe ainda quais as quantidades que deveriam ser ingeridas para produzir 

os efeitos desejados. Segundo o mesmo autor, estudos epidemiológicos realizados no Japão e 

na Groenlândia indicaram que um consumo aproximado de 30 g de óleo de pescado por dia 

poderia ser o suficiente para causar efeitos benéficos ao organismo humano, principalmente 

em moléstias cardíacas. 

Shahidi e Synowiecki (1991) encontraram para o resíduo de camarão Pandalus 

borealis os principais ácidos graxos: oléico (21,82%), eicosapentanóico (13,16%), palmítico 

(11,80%), docosaexaenóico (10,57%), eicosenóico (20:1ω9, 10,00%) e ácido erúcico (22:1 

ω9, 7,63%). 

Durante a determinação dos teores de lipídios totais, colesterol e ácidos graxos em 

camarão rosa (Penaeus brasiliensis), Bragagnolo e Rodriguez-Amaya (1997) encontraram 

teor médio de 1% de lipídios, com o total de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e 

poliinsaturados de 30,2%, 22,6% e 45,0%, respectivamente. Dos AGS, o palmítico (16:0) foi 

o predominante (14,9%) e AGMI, o ácido oléico (18:1ω9) com 7,9% e o palmitoléico 

(16:1ω7) com 6,3% foram os principais. Já nos AGPIω3, o ácido eicosapentaenóico (EPA) e 

o ácido docosahexaenóico (DHA) representaram 32% do total de ácidos graxos. 

Ibrahim et al. (1999), em estudo com resíduo de camarão Penaeus ssp, 

encontraram no cefalotórax 38,0 e 61,9% de ácidos graxos saturados e insaturados, 

respectivamente. Já para o exoesqueleto, os percentuais obtidos de ácidos graxos saturados e 

insaturados foram 39,9 e 60,10%, respectivamente. Os ácidos graxos mais importantes do 

cefalotórax foram: 18:1 (21,66%), 18:2 (19,49%), 14:0 (16,79%), 18:3 (15,94%), 18:0 

(9,44%) e 12:0 (6,41%). Os principais para o exoesqueleto foram: 18:2 (34,49%), 20:0 

(33,57%), 18:3 (13,72%), 18:1 (9,44%), 18:0 (4,43%) e palmitóleico (16:1, 2,45%). 

Além de avaliar a composição aproximada do músculo e hepatopâncreas da 

lagosta americana com carapaças saudáveis e com carapaça lesionadas, Floreto et al. (2000) 

investigaram a sua composição em ácidos graxos. Os AGS contribuíram com 21,85 ± 0,65% 

no músculo da lagosta saudável e com 20,67 ± 0,64% na lagosta lesionada, sem diferença 

significativa. Da mesma maneira, os AGMI representaram, respectivamente, 30,36 ± 0,26% e 

28,53 ± 0,45%, com diferença significativa, enquanto os AGPIω3 tiveram apenas 40,28 ± 

0,62% e 48,28 ± 0,60%, respectivamente, com diferença significativa e os AGPIω6 

participaram, respectivamente, com apenas 3,92 ± 0,24% e 5,55 ± 0,17%, com diferença 

significativa. No hepatopâncreas da lagosta de saudável e lesionada, respectivamente, a 
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contribuição dos AGS foi de 18,31 ± 0,95% e 14,52 ± 0,52%, com diferença significativa; os 

AGMI tiveram 44,93 ± 3,16% e 56,62 ±2,95%, com diferença significativa; os AGPIω3 os 

teores foram de 24,66 ± 1,41% e 17,60 ± 1,89%, com diferença significativa, enquanto os 

AGPω6, a média foi de 4,06 ± 0,27% contra 4,26 ± 0,48%, sem diferença significativa. 

 Bragagnolo e Rodriguez-Amaya (2001), analisando o conteúdo de ácidos graxos 

em músculos de várias espécies de camarão marinho, obtiveram para a espécie Xiphopenaeus 

kroyeri a seguinte composição: mirístico (9,0mg/100g), palmítico (139mg/100g), esteárico 

(51mg/100g), palmitoléico (60mg/100g), eicosenóico (20:1ω9; 3,6mg/100g), 20:4ω6 

(31mg/100g), EPA (86mg/100g) e DHA (97mg/100g). Os ácidos graxos saturados 

contribuíram com 34% do total dos ácidos graxos, enquanto 39% foram de ácidos graxos 

poliinsaturados, com EPA mais DHA correspondendo a 27%. 

Em um trabalho realizado por Moura et al. (2002), o teor médio de lipídios totais 

em amostras comerciais refrigeradas de camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus 

paulensis) foi de 1,13 ± 0,09 g/100g. Quanto ao perfil de ácidos graxos, este revelou a 

presença de 33% de saturados, 20% de monoinsaturados e 41% de polinsaturados. Foram 

identificados e quantificados 18 ácidos graxos, sendo 7 saturados:14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 

20:0, 22:0; 4 monoinsaturados: 16:1ω7, 17:1ω9, 18:1ω9, 20:1ω9; e 7 polinsaturados: 18:2ω6, 

18:3ω3, 20:2ω6, 20:4ω6, 20:5ω3, 22:5ω3 e 22:6ω3. 

 Freitas et al. (2002) encontraram um  teor de lipídios de 2,66% em resíduos 

desidratados de camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri), que teve como ácidos graxos 

principais os ácidos palmítico (16:0) e esteárico (18:0), que somaram 26,30% dos lipídios 

totais e os ácidos graxos monoinsaturados que se mostraram significativos foram os ácidos 

palmitoléico e oléico, os quais somados correspondem a 27,62% do total. Entre os ácidos 

graxos poliinsaturados destacaram-se o ácido araquidônico, eicosapentanóico e 

docosahexaenóico, correspondendo a 33,24% dos lipídios totais. 

Pedersen e Storm (2002) determinaram o perfil lipídico de larvas dos camarões 

pelágicos Pandalus borealis e P. montagui. Em ambas as espécies, os fosfolipídios foram 

dominantes em todos os estágios pelágicos de desenvolvimento (80-92% do total de lipídios). 

Os ácidos graxos encontrados em maior quantidade foram o palmítico (17%), EPA (20%) e 

DHA (13%). 

Luzia et al. (2003), analisando o perfil de ácidos graxos do camarão sete-barbas 

(Xiphopenaeus kroyeri) no inverno e no verão, observaram que os principais ácidos graxos 

encontrados no verão foram o palmítico (35,8 %), seguido do oléico (19,5 %), o esteárico 

(16,2 %) e o DHA (8,23 %). Quando as análises foram realizadas no inverno, o palmítico 
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apresentou um teor de (34,2 %) seguido do oléico com (24,5 %), o esteárico (14,7%) e o DHA 

(4,83%). 

Heu et al. (2003), em um estudo avaliando a qualidade nutricional de  produtos do 

camarão, demonstraram que os ácidos predominantes foram palmítico (13,1% a 16,3%), 

oléico (6,3% a 10,2%), eicosapentaenóico (8,9% a 13,2%) e docosahexaenóico (10,7% a 

14,5%).  

Rosa e Nunes (2004), além de avaliar a composição centesimal e as classes 

lipídicas de três espécies de crustáceos (camarão e lagosta), também investigaram as suas 

composições em ácidos graxos, sob a influência das estações de verão e inverno. Os AGPI 

predominaram (42,1 – 48,4%), seguido dos AGMI (26,3 – 34,6%) e dos AGS (22,9 – 27,4%). 

Os principais ácidos graxos foram: 16:0 (15 – 20%), 18:1ω9 (14 – 19%), 20:5ω3 (13 – 16%) e 

22:6ω3 (17 – 24%). Finalmente, foi concluído que a qualidade nutricional das três espécies de 

crustáceos foram similares, sendo importantes fontes de proteína e lipídios para a dieta 

humana. 

Garofalaki et al. (2006) determinaram os ácidos graxos no músculo e cefalotórax 

da lagosta Palinurus vulgaris. Os principais ácidos graxos encontrados no músculo foram: 

ácido araquidônico (23,02%), palmítico (12,6%), oléico (12,05%), eicosapentaenóico 

(12,79%), docosahexaenóico (10,56%) e esteárico (9,27%). Os ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados e poliinsaturados corresponderam a 28,35%, 19,46% e 52,19%, 

respectivamente. Já no cefalotórax os principais ácidos graxos foram o palmítico (23,84%), 

oléico (19,92%), esteárico (13,11%) e DHA (6,85%). Os ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados e poliinsaturados corresponderam a 45,45%, 37,39 e 17,16%, 

respectivamente. 

A composição em ácidos graxos também foi investigada por Furuya et al. (2006) 

para o camarão Macrobrachium amazonicum inteiro. O total de AGS foi de 29,8%, com 

predominância de 16:0 (18,2%), seguido do 18:0 (8,2%). Entre os AGPω3 (36,9%), os 

principais foram o EPA (13,9%), 20:3 (9,5%), DHA (6,8%) e 18:3 (4,2%). A contribuição 

total dos AGPω6 foi de 9,6%, que teve como principal o 18:2 (5,4%), redundando numa razão 

de 0,3 entre ω6/ω3 e de 1,6 entre APGI/AGS. 

Sriket et al. (2007), além de  investigarem a composição centesimal e as classes de 

lipídios, também determinaram a composição em ácidos graxos do P. monodon e P. 

vannamei. Foi relatado que o monodon e vannamei tiveram, respectivamente, 35,4 e 35,8% de 

AGS, 25,1 e 21,1% de AGPIω3, 19,3 e 21,1% de AGPIω6 e 0,77 e 1,00 de ω6/ω3 
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Lira et al. (2007) reportaram valores de 37,9% de AGS, 23,2.% de AGMI e de 

29,9% de AGPI para o siri-do-Pilar e de 30,0% de AGS, 31,4% de AGMI e de 34,9% de 

AGPI para o caranguejo-uçá. Entre os AGPI, a contribuição foi de 23,0% para os AGPIω3 e 

de 6,9% de AGPω6, redundando numa razão ω6/ω3 de 0,3 para o siri-do-Pilar. Essa 

contribuição foi de 20,1% para os AGPIω3 e de 14,8% de AGPω6, redundando numa razão 

ω6/ω3 de 0,74 para o caranguejo-uçá. Os principais ácidos graxos foram 16:0 (24,3% no siri e 

21,0% no uçá, p > 0,05), 18:1ω9 (13,9% no siri e 26,1% no uçá, p < 0,05), 18:2ω6 (6,9% no 

siri e 14,8% no uçá, p < 0,05), EPA (10,9% no siri e 8,6% no uçá, p > 0,05) e 18:0 (9,4% no 

siri e 9,0% no uçá, p > 0,05). O teor de DHA foi de 2,3% no siri e não detectado no uçá.  

Tsape et al. (2010) apresentaram informações sobre a composição em ácidos 

graxos do músculo e cefalotórax de camarão, “langoustine” e lagosta coletados no mar 

Mediterrâneo (Grécia), sendo relatado como principais, 16:0 (10,86 a 22,50%), 18:0 (5,25  a 

7,37%), 18:1ω9 9,41 a 21,55%), 20:4ω6 (4,96 a 22,76%), EPA (10,70 a 17,28%) e DHA 

(7,88 a 18,45%). A maiores concentrações de EPA ocorreu no músculo de “langoustine” 

(15,30%) e de camarão (17,28%); o nível de DHA no músculo (18,45%) e cefalotórax 

(18,40%)  de “langoustine”, enquanto o maior teor de 20:4ω6 ocorreu no músculo de lagosta 

(22,76%) e do camarão (11,04%). No “langoustine” foi observado o seguinte perfil de ácidos 

graxos: músculo – AGS (31,34%), AGMI (27,11%), AGPIω3 (30,40%), AGPω6 (7,24%) e 

ω6/ ω3 (0,24) e cefalotórax – AGS (30,36%), AGMI (29,77%), AGPIω3 (32,47%), AGPω6 

(7,39%) e ω6/ ω3 (0,23). Na lagosta o perfil foi de: músculo – AGS (24,79%), AGMI 

(23,06%), AGPIω3 (22,99%), AGPω6 (27,57%) e ω6/ ω3 (1,20) e cefalotórax – AGS 

(26,95%), AGMI (27,54%), AGPIω3 (22,06%), AGPω6 (15,12%) e ω6/ ω3 (0,69). O perfil 

de ácidos graxos no camarão foi o seguinte: músculo – AGS (30,95%), AGMI (23,54%), 

AGPIω3 (31,77%), AGPω6 (13,58%) e ω6/ ω3 (0,42) e cefalotórax – AGS (42,40%), AGMI 

(22,40%), AGPIω3 (22,69%), AGPω6 (12,41%) e ω6/ ω3 (0,55). O perfil da fração dos 

lipídios neutros foi muito semelhante aos dos lipídios totais para as três espécies de 

crustáceos. Finalmente, os autores concluíram que os músculos dos crustáceos são boas fontes 

de AGPIω3 para os consumidores e que os cefalotórax pode ser usado efetivamente na 

produção desses ácidos graxos e que o “langoustine” apresenta-se com o perfil lipídico mais 

saudável do que a lagosta e camarão por ter a menor razão ω6/ ω3. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Aquisição de amostras: as amostras frescas ou congeladas de pescado foram adquiridas 

nas bancas de pescado do mercado do Mucuripe (Fortaleza, Ceará), sendo as mesmas 

inspecionadas quanto ao seu teor de frescor. 

As amostras investigadas foram: 

1. Cauda e hepatopancreas de lagosta, Panulirus argus.  

2. Cauda e cabeça de camarão branco, Litopenaeus vannamei. 

3. Carne e vísceras de caranguejo uçá, Ucides cordatus. 

 

3.2 Preparação das amostras para análises: no Laboratório de Recursos Aquáticos 

(LARAq) os crustáceos foram adequadamente manuseados para preparação das amostras 

visando a realização das análises químicas, da seguinte maneira: 

 Cabeças e caudas do camarão foram trituradas separadamente em 

liquidificador até obtenção de um material reduzido em pequenos pedaços, de onde se 

determinou a composição química e a extração de lipídios. 

 Do caranguejo foi retirada a víscera “in natura”. O abdômen foi cozido para 

facilitar a retirada da carne e em seguida homogeneizada em liquidificador até obtenção de 

uma massa homogênea. 

 A carne da lagosta foi homogeneizada com o auxílio de processador Walita e o 

hepatopâncreas foi macerado em almofariz até a obtenção de massa homogênea. 

 

3.3 Composição centesimal  

 

3.3.1 Determinação de umidade (%) 

 

O teor de umidade foi realizado em triplicata, sendo utilizados para isso cadinhos 

de porcelana previamente tarados, contendo aproximadamente 4g da amostra das respectivas 

amostras. Estas foram levadas a estufa com temperatura em torno de 105 ºC por um período 

de 24 horas. Após este período as amostras quentes foram colocadas num dessecador para 

equilíbrio com a temperatura ambiente, sendo em seguida as amostras pesadas. Após este 

processo foram realizados os cálculos da diferença entre os pesos iniciais e finais das 

amostras, obtendo-se dessa forma o teor de umidade (A.O.A.C, 1990). 
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3.3.2 Determinação da proteína total (%) 

 

O teor de proteína total foi determinado em triplicata, através do método semi-

micro Kjeldahl (PEARSON, 1973), utilizando-se o fator de 6,25 para conversão do nitrogênio 

total em proteína bruta (A.O.A.C, 1990). 

 

3.3.3 Determinação de lipídios totais (%) 

 

Para a determinação do teor de lipídios totais foi utilizada a acetona como 

solvente de extração. Durante a extração o aparelho de Soxhlet foi usado, sendo colocados 

cartuchos de papel de filtro contendo 4 g da amostra por um período de 16 horas. Com a 

finalização desse processo o percentual de lipídios totais foi obtido entre os pesos dos lipídios 

extraídos e o peso inicial da amostra (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1976). 

 

3.3.4 Determinação de cinzas (%) 

 

Para a determinação do teor de cinzas foi utilizado o mesmo processo que 

determinou o teor de umidade dos alimentos, sendo que ao invés de se utilizar estufa, utilizou-

se um forno mufla a 550 ºC por um período de 4 horas. Em seguida foram realizados os 

calculados da diferença dos pesos iniciais e finais das amostras (A.O.A.C, 1990). 

 

3.3.5 Cálculo do valor energético dos crustáceos 

 

Para o cálculo do valor energético (valor calórico ou conteúdo de energia) dos 

crustáceos foram usados os fatores de Atwater descritos pela ANVISA (2001) e uso da 

seguinte fórmula: 
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3.3.6 Separação das Frações Lipídicas 

 

Os lipídios totais foram separados nas classes de lipídios neutros e fosfolipídios de 

acordo com o procedimento descrito por MAIA (1992), usando cromatografia em coluna 

aberta, com sílica gel (70 – 230 mesh) como adsorvente. 

 

3.4 Composição em Ácidos Graxos 

 

3.4.1 Metilação dos ácidos graxos: foi utilizada a técnica de MAIA & 

RODRIGUEZ-AMAYA (1993) para hidrolisar e esterificar para obter os ésteres metílicos dos 

ácidos graxos presente nas frações lipídicas (FIGURA 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Metilação dos ácidos graxos (MAIA e RODRIGUEZ-AMAYA, 1993). 
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Uma alíquota de 200mg de lipídios totais foi saponificada utilizando-se 4 mL de 

solução de NaOH 0,5N em metanol. A mistura foi aquecida em banho-maria fervente em tubo 

de ensaio fechado por 5 minutos e depois resfriada sob água corrente até temperatura 

ambiente. 

Após o resfriamento da solução se adicionou 3 mL de reagente esterificante no 

tudo de ensaio e a mistura foi aquecida em banho-maria fervente por 2 minutos, rapidamente 

resfriada à temperatura ambiente, para então, adicionar 4 mL de solução saturada de NaCl e 

agitou-se em agitador de tubo magnético por 10 segundos. 

Para a extração dos ésteres metílicos formados adicionou-se 8 mL de éter de 

petróleo  agitou-se em agitador magnético. Após a agitação, a amostra foi deixada em repouso 

e a fase orgânica superior foi transferida com auxílio de uma pipeta Pasteur para frascos de 

vidro âmbar. Os ésteres metílicos dos ácidos graxos foram submetidos à cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas. 

 

3.4.2 Cromatografia gasosa de ácidos graxos: foi utilizado um cromatógrafo a gás 

com detector de ionização de chama e de massa com impacto eletrônico com energia do feixe 

eletrônico de 70eV para separação e identificação dos ácidos graxos, presente nos lipídios 

totais e nas frações de lipídios neutros e polares.  

As seguintes condições operacionais foram usadas no sistema cromatográfico: 

 Coluna capilar DB 5MS (W Scientific) de 30m x 0,25 µm de espessura x 

0,25µm de diâmetro interno;  

 Temperatura programada da coluna: temperatura inicial de 150ºC por 5 

minutos, sendo então elevada para 240ºC a uma taxa de 2ºC/min. 

 Razão de split de 1:5; 

 Gás de arraste: Hélio com fluxo da coluna 1,4 mL/min e velocidade linear 

de 43,3 cm/s; 

 Temperaturas do injetor e detector: 220ºC e 245ºC, respectivamente; e 

 Tempo de análise: 70 minutos. 

Os ésteres metílicos dos ácidos graxos foram injetados manualmente em triplicata 

com  1 µL de volume de injeção.  

A identificação dos ácidos graxos foi baseada na comparação dos tempos de 

retenção, índice de KÓVATS e espectro de massa de acordo com a metodologia descrita por 

ALENCAR et al. (1984). A concentração de cada ácido graxo foi obtida através da área de 
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normalização, expressando-se o resultado em percentual  de cada ácido graxo sobre o total de 

ácidos graxos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Composição Centesimal dos Crustáceos 

 

Os resultados da composição centesimal dos crustáceos estudados encontram-se 

na Tabela 2. 

 

TABELA 2 Composição química centesimal das amostras de crustáceos. 

AMOSTRAS 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA CENTESIMAL  

Umidade 

(%) 

Proteína 

Total (%) 

Lipídio 

Total (%) 

Cinzas 

(%) 

CHO
1 

(%) 

Energia 

(kcal/100g) 

Lagosta (carne crua) 73,3 ± 0,2 20,6 ± 0,4 1,1 ± 0,1  1,5 ± 0,3 3,5 106,3 

Lagosta (hepatopâncreas cru) 56,7 ± 0,1 11,8 ± 0,0 8,9 ± 0,6 1,0 ± 0,1 21,6 213,7 

Camarão (carne crua) 76,8 ± 2,0 19,6 ± 1,7 1,3 ± 0,2 1,4 ± 0,4 0,9  93,7 

Camarão (cabeça crua) 74,5 ± 0,7 16,5 ± 0,5 3,8 ± 0,8 3,6 ± 0,2 1,6  106,6 

Caranguejo (carne cozida) 76,6 ± 1,6 19,9 ± 1,7 1,0 ± 0,5 2,3 ± 0,4 0,2 89,4 

Caranguejo (víscera crua) 83,2 ± 3,9  7,8 ± 1,0 2,8 ± 2,2 1,9 ± 0,8 4,3 73,6 

1 
CHO – carboidrato obtido por diferença. 

 

Nota-se pelos dados na tabela 2 que a composição centesimal da carne dos 

crustáceos estão dentro da faixa descrita por Ogawa e Maia (1999) para pescado em geral, 

bem como em relação aos dados para crustáceos mostrados no quadro 1. 

Análise comparativa entre as amostras de carnes dos crustáceos (tabela 2) 

mostram valores próximos entre si, com teores de umidade variando de 73,3 a 76,8%, 

proteína de 19,6 a 20,6%, lipídios de 1,0 a 1,3% e cinzas de 1,4 a 2,3%. Maiores variações 

ocorreram entre os teores de CHO (0,2 a 3,5%). Os valores energéticos variaram entre 89,4 a 

106,3 kcal/100g de amostra. 

Com relação à composição centesimal do hepatopâncreas da lagosta, com exceção 

dos teores de cinzas (1,0%), apresentaram resultados diferentes aos das carnes para os demais 

nutrientes. O hepatopâncreas teve menores teores de umidade (56,7%) e de proteína (11,8%) e 

os maiores conteúdos de lipídios (8,9%) e CHO (21,6%), sendo, portanto diferente 
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nutricionalmente da sua carne. O valor calórico do hepatopâncreas (213,7 kcal/100g) foi mais 

alto do que as outras amostras de crustáceos. 

A cabeça de camarão teve um teor de umidade (74,5%) e carboidrato (1,6%) 

próximos aos das carnes, mas com teor de proteína inferior (16,5%) e teores de lipídios 

(3,8%) e cinzas (2,3%) superiores aos das carnes. Comparado ao hepatopâncreas de lagosta, a 

cabeça de camarão teve idêntico teor de umidade, maiores teores de proteína e cinzas e 

menores teores de lipídios e carboidratos. O valor energético da cabeça de camarão (106,6 

kcal/100g) foi superior aos das carnes de crustáceos, mas inferior ao hepatopâncreas de 

lagosta. 

Já as vísceras de caranguejo apresentaram-se com o maior conteúdo de umidade 

(83,2%) e o menor teor de proteína (7,8%). Os teores de lipídios (2,8%), cinzas (1,9%) e CHO 

(4,3%) ficaram compreendidos entre os valores das carnes de crustáceos e da cabeça de 

camarão. Seu nível de energia (73,6%) foi o mais baixo entre todas as amostras pesquisadas. 

Informações sobre o valor calórico, junto com a composição química centesimal 

são de interesse das indústrias, pois a legislação brasileira (ANVISA, 2001) tornou obrigatória 

a declaração de dados nutricionais nos rótulos de alimentos embalados.  

Além disso, outro objetivo da Rotulagem Nutricional Obrigatória, instituída pelo 

Ministério da Saúde, é prover informações que permitam ao consumidor a escolha de 

alimentos mais adequados a uma dieta saudável. A Rotulagem Nutricional Obrigatória é uma 

descrição destinada a informar o consumidor sobre a composição e propriedades dos 

alimentos. 

Para a carne da lagosta os resultados descritos na tabela 2 estão próximos 

daqueles relatados para “Norway lobster” (Karakoltsidis et al., 1995; Rosa e Nunes, 2004), 

para P. argus (Pedrosa e Cozollino, 2001) e para as duas espécies de Homarus (Barrento et 

al., 2009), cujas médias variaram de 74,7 a 79,0% de umidade, de 15,6% a 21,4% de proteína, 

de 0,1% a 0,7% de lipídios e de 1,5% a 2,0% de cinzas. Pedrosa e Cozollino (2001) e Rosa e 

Nunes (2004) descreveram médias de 1,3 a 1,4% para CHO. Em função destes dados pode-se 

classificar a lagosta como um pescado magro (%LT < 2%) segundo Ackman (1989). 

Na carne de lagosta, a porcentagem de lipídios (1,1%) foi maior que o valor 

encontrado por Pedrosa e Cozzolino (2001) para Panulirus argus (0,66%) e por Tsape et al. 

(2010) para N. norvegicus (0,70%), porém equivalente ao descrito por Garofalaki et al. (2006) 

da lagosta Palinurus vulgaris (1,0%). 

O valor calórico da carne de P. argus (106,3 kcal/100g) foi inferior ao relatado 

por McLeod et al. (2004) para o músculo abdominal da lagosta, Jasus edwardsii (149,1 
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kcal/100g) e superior ao descrito por Barrento et al. (2009) para o músculo de duas espécies 

de Homarus (78,2 – 87,0 kcal/100g). 

Os valores descritos na tabela 2 para o hepatopâncreas de lagosta mostram 

diferenças com os publicados por Barrento et al. (2009), especialmente para os teores de 

lipídios e carboidratos. O valor energético do hepatopâncreas de P. argus ficou compreendido 

entre 172,8 a 290,4 kcal/100g no hepatopâncreas de lagostas Homarus sp.  

Floreto et al. (2000) analisando o hepatopâncreas de lagostas saudáveis e com 

carapaças lesionadas relatam, respectivamente, maiores teores de umidade (78,48% e 68,65%, 

p < 0,05) e de cinzas (1,83% e 7,10%, p < 0,05), e menores concentrações de proteína (6,90 e 

10,90%, p < 0,05) e de CHO (3,61% e 4,58%).  O teor de lipídio foi estatisticamente diferente 

entre as lagostas saudáveis (9,18%) e lesionadas (8,76%), mas, próximo do encontrado na 

presente pesquisa. Valor bastante inferior (2,4%) foi relatado por Garofalaki et al. (2006) para 

o cefalotórax (contendo hepatopâncreas) de P. vulgaris,  enquanto Barrento et al. (2009) 

relataram para lagosta Homarus sp., valores superiores variando entre 11,8 a 25,5% de 

gordura. 

Na carne de camarão o teor médio de umidade encontrado foi de 76,8%, estando 

abaixo do obtido por Pedrosa e Cozzolino (2001) para Penaeus brasiliensis (média de 

88,34%), mas superior ao relatado por Furuya et al. (2006) para o camarão de água-doce 

Macrobrachium amazonicum (média de 70,30%). 

O valor médio de 19,6% para proteína obtido foi maior que os encontrados por 

Sriket et al. (2007) em L. vannamei (18,8% ) e em Penaeus monodon (17,1%) e menores que  

os valores de 24,8% de proteínas obtidos por Furuya et al. (2006) no camarão de água-doce 

M. amazonicum.  

O valor médio de lipídios encontrado nesse trabalho para L. vannamei foi menor 

que os apresentados por Freitas et al. (2002), que obtiveram em estudo com o camarão sete- 

barbas (Xiphopenaeus kroyeri) um teor de lipídios de seus resíduos desidratados de 2,66%, 

enquanto o valor presente na carne desse crustáceo foi de 6,07%. 

O teor energético da carne de camarão (93,7 kcal/100g) foi superior ao relatado 

por Pedrosa e Cozollino (2001) para a carne de camarão, Penaeus brasiliensis  (45,72 

kcal/100g). 

 O valor da umidade para a cabeça de camarão foram 74,5%, 16,5% de proteína,  

3,8%  de lipídio e 3,6%  de cinzas. Heu et al. (2003) encontraram para as espécies de camarão 

Pandalus borealis  e Trachypena curvirostrisum um maior teor de umidade(79,1% e 78,5%) e 
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cinzas(8,2 e 7,0) e um menor teor de proteína(9,3 % e 11,6%) e lipídios(0,6% e 0,7%). Esta 

diferença ocorreu em função dos autores terem analisado camarões com cabeça, casca e cauda. 

A composição centesimal de carne de caranguejo cozida foi de 76,6% de 

umidade, 19,9 % de proteína, 1,0 % de lipídios e 2,3% de cinzas. O valor calórico de uma 

porção de 100 g de carne cozida de caranguejo foi de 89,4 kcal. Pedrosa e Cozzolino (2001) 

encontraram em carne de caranguejo cozida da espécie Ucides cordatus os valores de 

umidade, proteína, lipídios e cinzas de 82,80%, 15,01%, 0,28% e 1,01%, respectivamente, 

sendo o valor calórico de 66,16 kcal. 

Conforme apresentado na Tabela 2, o maior teor de umidade é observado nas 

vísceras do caranguejo (83,2%), em contrapartida, é observado o menor teor de proteína 

(7,8% g), Os valores de lipídios, cinzas e carboidratos foram 2,8%, 1,9% e 4,3% 

respectivamente. 

 

4.2 Composição Lipídica dos Crustáceos 

 

4.2.1 Composição de ácidos graxos da lagosta 

Os resultados sobre a composição em ácidos graxos da porção comestível da 

lagosta estão mostrados na tabela 3. 

 TABELA 3 Composição em ácidos graxos na carne de lagosta Panulirus argus. 

Ácidos graxos Amostra 1 Amostra 2 Média 

Ácidos graxos saturados (%) 

14:0 Mirístico 3,03 1,05 2,04 

16:0 Palmítico 26,65 36,36 31,50 

17:0 Margárico 1,53 ---- 1,53 

18:0 Esteárico 14,70 6,70 10,70 

18:0 DMA Dimetilacetal 1,59 0,57 1,08 

20:0 Araquídico 1,78 ---- 1,78 

Total 49,28 44,68 48.63 

Ácidos graxos monoinsaturados (%) 

16:1ω7 Palmitoléico 7,59 2,56 5,07 

18:1ω9 Oléico 11,19 20,04 15,61 

18:1ω7 Vacênico 7,14 4,99 6,06 

20:1ω9 Gondóico 3,63 ---- 3,63 

22:1ω9 Erúcico 2,45 ---- 2,45 

Total 32,00 27,59 32.82 

Ácidos graxos poliinsaturados (%) 

18:2ω6 Linoléico ---- 5,20 2,60 

20:4ω3  7,67 5,12 6,39 

20:5ω3 EPA 4,93 3,72 4,32 

22:4ω3  ---- 0,88 0,88 

22:5ω3 Clupanodônico 1,50 ---- 1,50 

22:6ω3 DHA 4,64 2,29 3,46 

Total 18,74 17,21 19,15 
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Na carne da lagosta, a média de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e 

poliinsaturados foram de 48,63 %, 32,82 % e 19,15 %, respectivamente. Dos ácidos graxos 

saturados, o palmítico (16:0) foi o predominante 31,50% e dos monoinsaturados o ácido 

oléico (18:1ω9)15,61%, o vacênico (18:1ω7) 6,06% e o palmitoléico (16:1ω7) 5,07%. Já nos 

poliinsaturados, o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA) 

representaram 7,78 % do total de ácidos graxos. 

Esses dados diferem dos resultados obtidos por Garofalaki et al. (2006) para o 

músculo da lagosta Palinurus vulgaris  onde ácidos graxos saturados , monoinsaturados e 

poliinsaturados corresponderam a 28,35%, 19,46% e 52,19%, e os ácidos graxos  palmítico, 

oléico, eicosapentaenóico, docosahexaenóico corresponderam a 12,6% ,12,05%, 12,79% e 

10,56% respectivamente . 

 Analisando apenas o músculo de camarão Xiphopenaeus kroyeri , Bragagnolo e 

Rodriguez- Amaya (2001) obtiveram um percentual de 39% de ácidos graxos poliinsaturados, 

enquanto Krzynowek e Panunzio (1989), obtiveram uma variação de 29 a 41%, para músculos 

de diferentes espécies de camarão.  

OGAWA e MAIA (1999) relatam que a maioria dos ácidos graxos existentes no 

pescado é composta de ácidos graxos com 14 a 22 átomos de carbono, podendo ser saturados 

ou insaturados. Sua composição varia de acordo com a espécie do animal, hábito alimentar, 

estação do ano, temperatura da água, dieta, habitat e estágio de maturação. 
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4.2.2 Composição de ácidos graxos do hepatopâncreas de lagosta 

 

 

A tabela 4 apresenta os resultados da composição de ácidos graxos do 

hepatopâncreas de lagosta, expressa em porcentagem relativa ao total de ácidos graxos.  

 

TABELA 4 Composição em ácidos graxos do hepatopâncreas de lagosta                          

Panulirus argus. 

 

 

 

Em todas as amostras analisadas houve predominância de ácidos graxos 

saturados(45,0%) em relação aos insaturados, havendo um equilíbrio entre as concentrações 

médias de monoinsaturados e poliinsaturados. Os ácidos graxos saturados com maiores 

concentrações médias foram os ácidos palmítico (16:0) 24,30%, seguidos em menor 

proporção pelo ácido esteárico (18:0) 16,07% e oléico(18:1 ω 9) 11,63%.  

Valores semelhantes foram encontrados por Garofalaki et al. (2006) para o hepatopâncreas  da 

lagosta Panulirus vulgaris :45,5% para os saturados, 54,55% para os insaturados. Tsape et al. 

(2010), analisando  o cefalotórax  de lagosta, encontraram 42,2%, de ácidos graxos saturados 

e 57,5% para os insaturados. 

 

Ácido graxo Amostra 1 Amostra 2 Média 

Ácidos graxos saturados (%) 

14:0 Mirístico ---- 2,11 2,11 

16:0 Palmítico 21,31 27,29 24,30 

17:0 Margárico 3,04 2,01 2,52 

18:0 Esteárico 17,63 14,51 16,07 

18:0 DMA Dimetilacetal ---- ---- ---- 

20:0 Araquídico ---- ---- ---- 

Total 41,98 45,92 45,00 

Ácidos graxos monoinsaturados (%) 

16:1ω7 Palmitoléico 7,19 7,18 7,19 

18:1ω9 Oléico 14,82 8,44 11,63 

18:1ω7 Vacênico 6,41 4,42 5,41 

20:1ω9 Gondóico ---- 6,09 6,09 

22:1ω9 Erúcico ---- 3,93 3,93 

Total 28,42 30,06 34,25 

Ácidos graxos poliinsaturados (%) 

18:2ω6 Linoléico ---- 2,29 2,29 

20:4ω3  ---- ---- ---- 

20:5ω3 EPA 8,15 6,20 7,17 

22:4ω3  10,27 6,37 8,32 

22:5ω3 Clupanodônico ---- 2,02 2,02 

22:6ω3 DHA 3,05 5,14 4,09 

Total 21,47 22,02 23,89 
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4.2.3 Composição das classes lipídicas e de ácidos graxos na cabeça de camarão. 

 

A separação das classes lipídicas na cabeça de camarão Litopenaues vannamei 

mostrou que a fração de lipídios neutros (58%) foi ligeiramente superior à fração dos 

fosfolipídios (42%). Este resultado é bastante diferente do registrado para filé e cabeça de 

peixes de água doce e marinho que, invariavelmente, apresentaram alta predominância dos 

lipídios neutros sobre os fosfolipídios (LOBO, 2006), bem como para partes comestíveis de 

camarão e lagosta (ROSA e NUNES, 2004). 

Não foi registrada a ocorrência de glicolipídios, fato também relatado para 

músculos de peixes (MAIA et al., 1994; MAIA et al., 1999; VILA NOVA et al., 2005) e de 

crustáceos em geral (ROSA e NUNES, 2004) 

A composição em ácidos graxos presentes nas amostras de cabeça camarão foi 

determinada a partir das classes de lipídios neutros e fosfolipídios e está mostrada na Tabela 

5. 

TABELA 5 Composição de ácidos graxos nos lipídios neutros e fosfolipídios da 

cabeça de camarão, Litopenaeus vannamei. 

 

Ácido Graxo 

LIPÍDIOS NEUTROS FOSFOLIPÍDIOS 

Mínimo Máxima Média ± desvio 

padrão 

Mínimo Máxima Média ± desvio 

padrão 

Ácidos graxos saturados(%) 

14:0 1,7 1,2 1,4  0,4 ---- 5,3 5,3 

15:0 ---- 0,6 0,6 ---- ---- ---- 

16:0 21,4 23,7 22,6  1,6 27,3 46,0 36,6  

17:0 ---- 0,7 0,7 1,2 1,3 1,2  

18:0 4,5 4,7 4,6  15,7 17,9 16,8  

Total 29,1 29,4 29,2  46,5 68,2 57,4  

Ácidos graxos monoinsaturados (%) 

16:1ω7 2,3 3,2 2,8  0,6 ---- 3,7 3,7 

18:1 ω9 21,5 22,9 22,2 1,0 17,0 18,0 17,5  

18:1 ω7 - 3,0 3,0 1,7 2,3 2,0  

20:1 ω9 1,0 1,5 1,2  - - - 

22:1 ω9 - 0,6 0,6 - - - 

Total 26,8 29,3 28,0  20,3 22,4 21,3  

Ácidos graxos poliinsaturados (%) 

20:5ω3 2,7 3,6 3,2  - 7,8 7,8 

22:5 ω3 - 0,8 0,8 - - - 

22:6 ω3 4,0 6,2 5,1  2,5 3,2 2,8  

18:2 ω6 25,2 25,5 25,4  - 20,3 20,3 

20:3 ω6 1,9 2,5 2,2  - - - 

20:4 ω6 - 0,7 0,7 - 0,9 0,9 

Total 33,8 39,3 37,4 2,5 32,2 31,8 

Ácidos graxos não identificados 

Total 4,6 4,9 4,8  1,3 4,6 4,1  
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Na classe de lipídios neutros, os ácidos graxos principais foram, em ordem 

decrescente, linoléico (18:2ω6) 25,4%, palmítico (16:0) 22,6%, oléico (18:1ω 9) 22,2% e  

DHA (22:6ω3) 5,1%. Fato curioso nesta amostra é a diversidade entre os componentes 

majoritários, onde são encontrados ácidos graxos essenciais (18:2ω6 e DHA) e 18:1ω9, que 

apresentam funções importantes no organismo humano, junto com o hipercolesterolêmico, 

ácido palmítico .  

Os ácidos graxos monoinsaturados ocorrem em maior quantidade na fração de 

lipídios neutros (28% dos AGT) do que nos fosfolipídios (21,3% dos AGT) na cabeça de 

camarão. Houve uma maior diversidade de ácidos graxos monoinsaturados dentro dos lipídios 

neutros (5 componentes) do que dentro dos fosfolipídios (3 componentes). O ácido oléico 

(18:1ω9) foi o principal nos lipídios neutros (~22% dos AGT), representando cerca de 79% 

dos ácidos graxos monoinsaturados. Da mesma forma, ele também foi o principal nos 

fosfolipídios (17,5% dos AGT), porém, elevando sua participação para 82% dos ácidos graxos 

monoinsaturados. 

Com relação aos ácidos graxos poliinsaturados, independente da família, eles se 

apresentaram sempre em teores mais elevados nos lipídios neutros (8,6% dos AGT em 

AGPIω3 e 30% dos AGT em AGPIω6) e do que nos fosfolipídios 6,8% dos AGT em 

AGPIω3 e 21% dos AGT em AGPIω6). 

A proporção entre os ácidos graxos poliinsaturados ω6/ ω3 é de 3:1, que embora 

esteja satisfazendo a relação de até 4:1 preconizada pelo Departamento de Saúde de Londres 

(STOCKLEY, 1996) é superior à relação de 1:1 ideal para o desenvolvimento do cérebro 

humano (SCHMIDT, 2000). 

Na classe de lipídios neutros, os ácidos graxos saturados, monoinsaturados e os 

ácidos graxos poliinsaturados ω6 , cada um, contribuíram aproximadamente com 1/3 dos 

ácidos graxos totais . O total de ácidos graxos poliinsaturados ω3 foi inferior a 10%. 

Na fração fosfolipídica , o ácido palmítico (~37%) foi o majoritário, seguido pelo 

ácido linoléico (~20%), ácido oléico (17,5%) e esteárico (16,8%). 

Entre os ácidos graxos presentes nos lipídios neutros, que juntos representaram 

aproximadamente 30% dos ácidos graxos totais, o ácido palmítico (23% dos AGT) foi o 

majoritário. Sua participação relativa entre os ácidos graxos saturados foi de cerca de 77%. 

Na fração fosfolipídica, os ácidos graxos saturados contribuíram com cerca de 58% dos 

ácidos graxos totais, valor superior àquele encontrado nos lipídios neutros (30%). O ácido 

palmítico (~37% dos AGT) dentro do grupo dos ácidos graxos saturados também foi o 

principal, ao contribuir com cerca de 64%, portanto, valor inferior ao encontrado nos lipídios 
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neutros (77%). Isto se deve, a maior contribuição dos outros ácidos graxos saturados , que 

aumentaram em relação aos seus equivalentes nos lipídios neutros, a exemplo do ácido 

esteárico (18:0), com 4,6% dos AGT nos lipídios neutros e 16,8% dos AGT nos fosfolipídios. 

e participação relativa de 15,8% e 29,3% dos ácidos graxos saturados, respectivamente. 

Nas classes de lipídios neutros (LN) e fosfolipídios (PL), os ácidos graxos 

saturados contribuíram, em média, com cerca de 30% e 57% dos ácidos graxos totais (AGT) 

na cabeça de camarão. Entre os AGS, o ácido palmítico (16:0), o mais hipercolesterolêmico 

dos AGS, foi o majoritário, com 77% dos AGS nos LN e com 64% dos AGS nos PL. O ácido 

esteárico (18:0) teve maior participação na fração fosfolipídica com cerca de 16%.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados encontrados nesse trabalho, as carnes de crustáceos 

apresentam um excelente valor nutritivo, devido ao seu alto teor de proteínas, baixo 

teor de lipídios (pescado magro) e valor calórico abaixo de 100 kcal/100g de amostra. 

 

 O hepatopâncreas de lagosta apresentou composição centesimal diferente das carnes 

de crustáceos com teores de umidade e proteína inferiores e elevados teores de 

lipídios, carboidratos e valor energético.  

 

 De modo geral, a cabeça de camarão e as vísceras de caranguejo apresentaram 

composição química com valores intermediários entre as carnes de crustáceos e o 

hepatopâncreas de lagosta. 

 

  Os ácidos graxos saturados foram predominantes nas amostras de carne e 

hepatopancreas de lagosta, principalmente o palmítico, representando em média 

31,5% e 24,30% do total, respectivamente. 

 

 Nos lipídios da carne e hepatopâncreas de lagosta foi constatada a presença de 

plasmalógenos através da identificação de seu derivado dimetilacetal. 

 

 A carne e hepatopâncreas de lagosta apresentam-se como pescado como provável 

sintetização de ácidos graxos polinsaturados da família ômega-3, apesar de sua 

relativa baixa concentração.  

 

 Ao contrário dos peixes descritos na revisão de literatura, os lipídios neutros (LN) da 

cabeça do camarão apresentaram valores de ácidos graxos saturados menores do que a 

fração fosfolipídica (PL). Todavia, seus teores de ácidos graxos polinsaturados foram 

quase idênticos, com ligeira predominância para os lipídios neutros. 

 

 Na fração de LN de cabeça de camarão, os quatros ácidos graxos majoritários foram 

linoléico (25,4%), palmítico (22,6%), oléico (22,2%) e DHA ou acido cervônico 

(5,1%). Nos PL dessa amostra, os ácidos palmítico (36,6%), linoléico (20,3%), oléico 

(17,5%) e esteárico (6,8%) foram os majoritários. 
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 Não foi registrado a presença de plasmalógenos em nenhuma das classes lipídicas da 

cabeça de camarão, devido a ausência de dimetilacetal. 

 

 Diferente da carne e hepatopâncreas de lagosta, a cabeça de camarão foi mais 

caracterizada pela presença de ácidos graxos da família ômega-6, em ambas as frações 

de LN e PL. 

 

 Estes dados podem ser utilizados futuramente como informação nutricional aos 

consumidores e para análises em estudos de nutrição e processamento. 
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7 ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de carne de lagosta (amostra 1). 
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ANEXO 2 

 

Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de carne de lagosta (amostra 2). 
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ANEXO 3 

 

Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de hepatopâncreas de lagosta(amostra 1). 
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ANEXO 4 

 

Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de carne de lagosta(amostra 2). 
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ANEXO 5 

 

Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de fosfolipídios da cabeça de camarão. 
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ANEXO 6 

 

Cromatograma obtido por CG de ácidos graxos de lipídios neutros da cabeça de camarão. 

 

 


