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Resumo Geral 

 
As macroalgas desempenham importante papel no ambiente marinho 

como produtores primários. Elas ocupam diversas zonas do costão rochoso, 

entre elas, o mediolitoral que é a mais estudada devido às rápidas mudanças 

nos fatores ambientais (temperatura, dessecação, irradiância, salinidade, entre 

outros) direcionados pela dinâmica das marés. Esse dinamismo possibilitou 

com que os organismos desenvolvessem defesas que garantissem a sua 

sobrevivência nesses ambientes. E essas defesas, na maioria das vezes 

químicas, também possuem utilidade e aplicações biotecnológicas, pois as 

algas são fonte de novas substâncias com propriedades bioativas com 

importância nutricional, médica ou farmacêutica. 

Como forma de reconhecer o potencial químico e bioativo, ainda 

subexplorado nas algas brasileiras, o presente trabalho avaliou o potencial 

antioxidante, antiviral e toxicidade, aspectos da fisiologia e a caracterização de 

ácidos graxos de três espécies de macroalgas do nordeste brasileiro: 

Sargassum vulgare (Ochrophyta), Palisada flagellifera (Rhodophyta) e Ulva 

fasciata (Chlorophyta) e seus potenciais foram testados para diferentes 

extratos. As espécies apresentaram potencial inibitório da enzima transcriptase 

reversa do vírus HIV e essa bioatividade se mostrou promissora, pois os 

extratos apresentaram baixa toxicidade frente ao crustáceo Artemia salina. 

Para todas as espécies foi observado potencial antioxidante, tanto para 

os extratos com finalidade química, quanto para os extratos com finalidade 

fisiológica e, este último, aliado às repostas fisiológicas de constituição 

pigmentar e proteínas sugerem que as algas desse estudo possuem uma boa 

aclimatação ao ambiente, pois não foi notada expressivas variações nos seus 

conteúdos pigmentares. Quanto à caracterização de ácidos graxos, P. 

flagellifera se mostrou a maior fonte de ácidos graxos poliinsaturados (AGPIs) 

entre as espécies estudadas, o que faz dela um potencial recurso para 

obtenção de AGPIs com importância na suplementação alimentar como 

possíveis nutracêuticos e de importância médica. 
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Abstract 
 

Macroalgae plays an important role in the marine environment as primary 

producers. They inhabit different zones of the intertidal rocky shore, among 

them the midlittoral is the most studied due to rapid changes in environmental 

factors (temperature, desiccation, irradiance, salinity, etc.) influenced by the 

dynamics of the tides. This dynamism enabled organisms to develop defenses 

for guarantee their survival in these environments. These defenses, mostly 

chemical, also have biotechnological utility and applications because the algae 

are a source of new substances and bioactivity properties with nutritional 

importance, medical or pharmaceutical. 

As a way to recognize the chemical and bioactive potential still 

underexploited in Brazilian seaweeds, this study evaluated the potentials of 

antioxidant, antiviral and toxicity, aspects of physiology and fatty acids 

characterization of seaweeds of the Brazilian northeastern Sargassum vulgare 

(Ochrophyta), Palisada flagellifera (Rhodophyta) and Ulva fasciata 

(Chlorophyta) tested for different extracts. The species showed potential as 

inhibitors of the enzyme reverse transcriptase of HIV virus and this bioactivity 

was more promising because the extracts showed low toxicity against the 

crustacean Artemia salina.  

All species showed antioxidant potential for extracts with chemical 

purposes and for the extracts with physiological purpose, and the latter coupled 

with the physiological responses of pigment composition and proteins suggest 

that the algae in this study have a good acclimation to the environment, since 

no significant variations were observed in their pigment contents. As regards 

the characterization of fatty acids, P. flagellifera was the largest source of 

polyunsaturated fatty acids (PUFAs) among the studied species, which makes it 

a potential resource for obtaining PUFAs with importance in food 

supplementation as possible nutraceutical and medical importance. 
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1.1 Respostas fisiológicas e bioquímicas ao ambiente 

 

Os ambientes costeiros são áreas de expressiva variabilidade ambiental, 

onde os componentes bióticos e abióticos interagem e regem o funcionamento 

e a estabilidade de um ecossistema dinâmico e complexo. Particularmente, os 

costões rochosos são sistemas de alta complexidade ambiental por se situarem 

na transição entre os ambientes terrestre e aquático. Devido à alta riqueza de 

espécies que abrigam esses ecossistemas, sua importância ecológica e 

econômica é imensurável frente à diversidade de bens e serviços 

ecossistêmicos que eles proporcionam (Burritt et al., 2002; Cox, 2010). 

A faixa do mediolitoral dos costões rochosos, região que compreende a 

zona entremarés, está sujeita a condições bióticas (e.g. predação, competição 

e herbivoria) e abióticas extremas (e.g. radiação solar, radiação UV, 

dessecamento e exposição à atmosfera, temperatura e salinidade) que podem 

se alterar a curto (diariamente), médio (sazonalmente) ou longo prazo 

(anualmente). Esses fatores podem propiciar situações de estresse celular nos 

organismos, o que levaria a um aumento na produção de compostos oxidantes 

e, consequentemente, danos por estresse oxidativo. Esses estressores 

ambientais podem interagir e ter efeitos sinérgicos ou antagônicos sobre as 

respostas fisiológicas (Bischof et al., 2006). Quando os estressores agem 

sinergicamente, os efeitos sobre os organismos podem ser imprevisíveis 

(Xenopoulos et al., 2002). Por outro lado, quando os estressores agem de 

maneira aditiva torna-se mais fácil prever os efeitos sobre os organismos 

(Martínez et al., 2012). 

Organismos bentônicos da zona do mediolitoral, devido à sua 

característica séssil, estão sujeitos a mudanças das condições abióticas 

durante o ciclo das marés (Davison & Pearson, 1996). As respostas desses 

1 
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organismos aos estressores podem variar muito rápido e envolvem ajustes em 

suas atividades metabólicas, bioquímicas e moleculares (Southward et al., 

1995, Hoegh- Guldberg & Bruno, 2010, Sorte et al., 2010).  

A disponibilidade de luz é um fator chave que afeta o ambiente marinho 

(Huovinen & Gómez, 2011). A luz é responsável por gerar atividade 

fotossintetizante, mas também pode inibir diversos processos biológicos se 

houver radiação excessiva (Hanelt & Figueroa, 2012). O interesse por estudos 

que avaliem as respostas à luz é inevitável, pois essa condição está 

diretamente ligada à produtividade primária e composição nutricional do 

organismo, informação principalmente valiosa em espécies de interesse 

comercial. Além disso, fornecem informações sobre a biologia e distribuição 

geográfica desses organismos, que podem ser utilizadas para aplicações como 

manejo e explotação racional (Hanelt, 1996; Guihéneuf et al., 2010; 2014; 

2015). 

As macroalgas são componentes fundamentais dos ecossistemas 

marinhos, ocorrem principalmente na faixa do mediolitoral e estão submetidas 

a diversas mudanças nas condições ambientais, e por isso, possuem 

mecanismos eficientes para combater essas adversidades. Estas condições 

extremas de radiação solar, radiação UV, dessecamento, entre outros, 

constituem cenários de estresse para as algas, provocando situações que 

favorecem a oxidação celular (Cox et al., 2010). Macroalgas possuem diversos 

mecanismos de fotoproteção, tais como a dissipação de energia através de 

pigmentos específicos através do ciclo das xantofilas (e.g. carotenoides; Goss 

& Jakob, 2010) ou ainda fotoinibição dinâmica mediante mudanças reversíveis 

na capacidade e eficiência fotossintetizante, acúmulo de compostos que 

absorvem na faixa do UV e aumento da atividade antioxidante (Gómez et al., 

2009).  

No caso das algas pardas, elas acumulam substâncias fenólicas 

(polifenóis) que possuem forte atividade antioxidante, situação que tem sido 

extensamente relacionada com alta radiação fotossinteticamente ativa (PAR) e 

radiação UV (Pavia et al., 1997; Connan et al., 2004; Cruces et al., 2012). Por 

outro lado, a tolerância da maioria das algas vermelhas ao excesso de 

radiação, incluindo a radiação UV, está relacionada e regida pela produção e 

acúmulo de aminoácidos tipo micosporinas (MAAs; de la Coba et al., 2009). A 
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avaliação e caracterização do perfil de clorofila e ficobiliproteínas como 

respostas fisiológicas ao estresse são comuns em algas vermelhas (Levy & 

Gantt, 1988; Cunningham et al., 1989; Bernard et al., 1996; Faria et al., 2015; 

Wu et al., 2015). 

Outra condição ambiental que afeta os organismos é a exposição ao ar 

que, no caso das macroalgas, geram estresse por dessecação. As algas 

verdes apresentam supressão da fotossíntese frente ao estresse por 

dessecação (Häubner et al., 2006; Gray et al., 2007; Karsten et al., 2010; 

Karsten & Holzinger, 2012). Holzinger & Karsten (2013) fizeram uma revisão 

sobre as respostas fisiológicas de algas verdes frente ao estresse por 

dessecação, e identificaram a presença de potentes sistemas antioxidantes 

como proteção contra dessecação, além do acúmulo de carotenoides 

secundários (astaxantina) e da modificação na ultraestrutura dos cloroplastos.   

A disponibilidade de nutrientes é outro fator ambiental limitante para o 

crescimento de macrófitas, especialmente em habitats temperados e tropicais, 

visto que constituem ambientes oligotróficos (Hanisak, 1979; Conolly & Drew, 

1985). A limitação de nitrogênio afeta muitos processos metabólicos em 

macroalgas, incluindo a capacidade fotossintetizante (Pérez-Lloréns et al., 

1996), o teor de proteínas (Vergara et al., 1995; Martínez & Rico, 2002) e os 

mecanismos de fotoproteção (Korbee-Peinado et al., 2004; Korbee et al., 2005; 

Huovinen et al., 2006).  

Os mecanismos de defesa ao estresse abiótico em macroalgas variam 

entre as diferentes espécies e entre as condições ambientais, assim como 

também com a variação diurna e a sazonalidade. Estudos sazonais tiveram 

início com as pesquisas de Haas (1950). Nesse estudo, o autor isolou 

peptídeos de algas e verificou alterações sazonais, as quais foram atribuídas à 

baixa intensidade de luz disponível durante o inverno e a períodos de 

exposição ao ar durante a maré baixa. Estudos que abordam a sazonalidade 

dos metabólitos secundários em espécies de algas brasileiras ainda são 

escassos, fazendo-se necessário investir neste tema para melhor compreensão 

do funcionamento, da produção e do mecanismo de ação desses compostos. 

Sakamoto (1993) realizou estudos no litoral de São Paulo com extratos 

da clorofícea Bryopsis pennata J.V. Lamouroux em diferentes épocas do ano. 

O autor observou que os extratos provenientes de amostras coletadas durante 
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o verão apresentaram maior bioatividade que amostras provenientes do 

inverno. Resultados semelhantes foram observados pelos autores Abdala-Díaz 

et al. (2006), que realizaram estudos sobre o ciclo anual e diário das 

substâncias fenólicas na alga parda Cystoseira tamariscifolia (Hudson) 

Papenfuss. Eles observaram variações anuais, sendo os máximos valores 

encontrados nos meses de verão, provavelmente atribuídos à maior incidência 

de irradiância solar. Os valores mínimos foram encontrados nos meses de 

inverno. Os autores observaram ainda que houve uma variação diária na 

produção de substâncias fenólicas durante o verão, com produção 50% menor 

durante a manhã do que no fim do dia, e sugeriram a existência de uma 

estreita relação entre os mecanismos de fotorregulação da produção de 

compostos fenólicos e a incidência de luz. 

Desta forma, avaliar as respostas fisiológicas em macroalgas é de grande 

importância, porque possibilita entender como esse grupo responde às 

adversidades do ambiente, além de entender como se dá o processo de 

aclimatação desses organismos em campo. Já os trabalhos de cunho 

bioquímico, avaliam as respostas dos organismos a partir de extratos brutos 

provindos de algas secas com foco mais biotecnológico, muitas vezes 

investigando bioatividades tais como antiviral, antitumoral e de toxicidade. 

Portanto, integrar as respostas fisiológicas e bioquímicas possibilita uma 

caracterização mais global da fisiologia e do potencial bioativo desses 

organismos. 

 

1.2 Defesas antioxidantes em macroalgas  

Uma única espécie de macroalga pode conter diversas classes de 

substâncias químicas com grande diversidade de ações biológicas, propiciando 

seu desenvolvimento e sobrevivência em um cenário muito competitivo por 

substrato ou nutrientes, como é o caso dos ambientes onde elas habitam 

(Stein, 2011). 

As substâncias ou frações com atividade antioxidante isoladas de 

organismos fotossintetizantes podem ser originárias tanto do metabolismo 

primário, ou seja, decorrentes do metabolismo essencial como ácidos graxos, 

carotenoides, vitaminas e esteroides, quanto do metabolismo secundário, que 

está relacionado à produção de moléculas induzida por algum estímulo 
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externo, como os flavonoides, alcaloides, taninos e polifenóis, entre outros 

(Veiga et al., 2005). Os antioxidantes são um conjunto heterogêneo de 

substâncias formadas por vitaminas, minerais, pigmentos e outros compostos 

e, ainda, enzimas que bloqueiam o efeito danoso dos radicais livres. Mesmo 

presentes em baixas concentrações em relação ao substrato oxidante, os 

antioxidantes podem atrasar ou inibir as taxas oxidativas (Sies, 1993). 

Entre os mecanismos de defesa antioxidantes conhecidos em 

macroalgas, destacam-se as substâncias fenólicas, que são fitoquímicos que 

apresentam um anel aromático em sua estrutura, com uma ou mais hidroxilas. 

Constituem um dos mais numerosos e representativos grupos de metabólitos 

secundários de plantas e algas, como as vitaminas C e E, flavonoides em 

geral, ácidos fenólicos, bromofenóis e florotaninos. A relevância das 

substâncias fenólicas nas algas é devido à sua participação na fisiologia, no 

metabolismo celular, no crescimento, na proteção contra herbivoria e como 

antioxidantes. A atividade antioxidante das substâncias fenólicas deve-se à sua 

estrutura química e à sua propriedade redutora. Estas características 

desempenham função importante na neutralização ou sequestro de radicais 

livres e quelação de íons metálicos, agindo tanto na etapa de iniciação quanto 

na propagação do processo oxidativo (Melo & Guerra, 2002; Pimentel et al., 

2005; Zhang et al., 2006; Souza et al., 2007). 

O sistema de defesa antioxidante pode ser classificado em dois tipos: (a) 

os não enzimático, que incluem moléculas que atuam diretamente na ação 

antioxidante, dentre elas vitaminas C e E (e.g. tocoferol), carotenoides (e.g. β-

caroteno e licopeno), substâncias fenólicas (e.g. fenóis, flavonoides e outros 

polifenóis) e taninos (e.g. florotaninos e taninos hidrolisáveis) e (b) os 

enzimáticos, que são catalisados mediante a ação de enzimas específicas, 

como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GP) 

e ascorbato peroxidase (APX) (Mordi et al., 1993; Burri, 1997; Burton et al., 

1998; Palace et al., 1999; Iwashina, 2000; Novoa et al., 2001; Junior, 2002; 

Barreiros et al., 2006; Zhang et al., 2006; Lee et al., 2007; Guarantini, 2008; 

Koivikko, 2008; Machado et al., 2008; Kamiya et al., 2010). 

De acordo com a ação sobre os radicais livres, os antioxidantes não 

enzimáticos, foco deste trabalho, podem ser classificados como “scavengers” 

(sequestradores), quando agem transformando um radical livre em outro 
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menos reativo, ou “quenchers” (dissipadores), quando neutralizam 

completamente o radical livre através da absorção de toda a energia de 

excitação (Renz, 2003; Guarantini, 2008). 

Um trabalho relevante do ponto de vista da atividade antioxidante é o de 

Raymundo et al. (2004), que realizaram a determinação dos metabólitos 

secundários de quatro espécies de clorofíceas: Ulva fasciata Delile, Codium 

decorticatum (Woodward) M. Howe, Ulva intestinalis Linnaeus (como 

Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Nees S.) e Chaetomorpha anteninna 

(Bory) Kutzing. Nesse trabalho, os autores avaliaram a atividade antioxidante 

através de testes para inibição da peroxidação lipídica em ácido linoleico e 

observaram que os extratos orgânicos de todas as espécies estudadas 

apresentaram alto potencial antioxidante, constituindo uma fonte interessante 

de novas substâncias para as indústrias alimentícia e farmacêutica brasileiras. 

Outro estudo de destaque é o de Zubia et al. (2007), que realizaram uma 

triagem para a atividade antioxidante de extratos brutos de 48 espécies de 

algas mexicanas com representantes dos três grupos de macroalgas. Os 

autores observaram que várias das espécies estudadas apresentaram um 

interessante potencial antioxidante, podendo servir como fonte para possível 

aplicação farmacêutica, alimentícia ou cosmética.  

A procura por fontes naturais de antioxidantes que não causem efeitos 

colaterais ou danos à saúde tem crescido nos últimos anos devido à mudança 

no perfil de consumidores que atualmente têm interesse por alimentos mais 

naturais e minimamente processados. Sob essa perspectiva, há uma pressão 

mundial para o aumento da qualidade e segurança desses produtos, o que 

exige que a indústria alimentícia remova progressivamente a adição de 

conservantes sintéticos (e.g. benzoato de sódio, nitrito de sódio e ácido 

sórbico). A utilização destes conservantes tem sido associada a alguns efeitos 

graves à saúde como irritações estomacais e doenças cardiovasculares; assim, 

a busca por fontes naturais de antioxidantes justifica o crescimento na 

bioprospecção de conservantes naturais (Lanciotti et al., 2004).  

 

1.3 Ácidos graxos e lipídios em macroalgas. 

As algas marinhas possuem a centenária tradição de compor a dieta em 

várias partes do mundo, principalmente em países asiáticos, onde 
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desempenham papel essencial na nutrição da população (Chapman & 

Chapman, 1980; McDermid & Stuercke, 2003; Dillehay et al., 2008; Bocanegra 

et al., 2009; Mouritsen et al., 2013). 

Lipídios representam de 1 a 5% do peso seco das macroalgas e o 

interesse por essas substâncias tem crescido, principalmente pela composição 

de ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs do inglês PolyUnsaturated Fatty 

Acid), principalmente os pertencentes à família do ômega-3 (ácido 

eicosapentaenoico 20:5 n-3; EPA) e ômega-6 (ácido docosahexaenoico 22:6 n-

3; DHA) (Burtin, 2003; Schmid et al., 2014). 

As algas marinhas têm mostrado um perfil lipídico preferencial na 

produção de PUFAs (Fleurence et al., 1994; van Ginneken et al., 2011; Pereira 

et al., 2012). Algas vermelhas e pardas possuem o ácido araquidônico (ARA, 

20:4 n-6) e/ou EPA como representante majoritário dos PUFAs. Por outro lado, 

as algas verdes apresentam principalmente ácidos graxos saturados (SFA do 

inglês Saturated Fatty Acid), tendo como representante majoritário o ácido 

palmítico (16:0) (van Ginneken et al., 2011). 

Os PUFAs são de grande importância para o metabolismo em humanos, 

pois são o principal componente das membranas fosfolipídicas das células, e 

também podem estar presentes em compartimentos celulares de estocagem. 

Além disso, participam na biossíntese de eicosanoides, que são moléculas 

sinalizadoras semelhantes a hormônios que incluem tromboxanos, 

prostaglandinas e lucotrienos (Radwan, 1991; Gill & Valivety, 1997; Calder, 

2010). 

Considerando seu papel fundamental no metabolismo, não surpreende o 

fato dos PUFAs também possuírem atividades biológicas já relatadas, tais 

como antimicrobiana (Ward & Singh, 2005; Huang & Ebersole, 2010; Guedes et 

al., 2011), anti-inflamatória (Pulz & Gross, 2004; Schmitz & Ecker, 2008) e 

antioxidante (Plaza et al., 2009), além de ajudar na prevenção de doenças 

cardíacas (Mozaffarian & Wu, 2011) e inibir a progressão de tumores (Field & 

Schley, 2004). Todas essas propriedades anteriormente citadas podem ser 

indicativas de que os ácidos graxos das macroalgas, que ainda são pouco 

estudados quando comparado com microalgas, podem representar mais um 

interessante recurso com aplicações nutracêutica e farmacêutica.    
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Atualmente, a principal fonte de PUFAs vem dos óleos de peixes, visto 

que apenas os organismos marinhos possuem a capacidade de sintetizar 

ácidos graxos de cadeia muito longa (VLCPUFA do inglês Very Long Chain 

PolyUnsaturated Fatty Acid). A exploração abusiva dessa matriz gerou o 

declínio desse recurso, por isso, a procura por fontes alternativas desse 

recurso é sempre interessante (Pereira et al., 2012). As macroalgas são 

promissoras fontes de VLCPUFAs, pois ocupam a base da cadeia trófica 

marinha e podem representar uma alternativa a essa sobre-exploração, não só 

para a Ásia, que já possui tradição no cultivo de algas, mas também para o 

ocidente (Pereira et al., 2012).  

 

1.4 Potencial antiviral das macroalgas. 

Os vírus estão envolvidos em grandes epidemias históricas da 

humanidade. A década de 1980 foi marcada pela epidemia que se tornou o 

maior problema mundial de saúde pública até os dias de hoje. A descoberta da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, também conhecida como AIDS, é 

uma doença causada por um lentivírus da família Retroviridae, com RNA de fita 

simples que apresenta alta taxa de mutação, o que dificulta o controle e 

erradicação da doença. O vírus da AIDS ataca células vitais do sistema 

imunológico, como os linfócitos auxiliares T CD4+, macrófagos e células 

dendríticas. O ataque progressivo ao sistema imunológico faz com que o corpo 

perca a capacidade de se defender de infecções oportunistas (Weiss, 1993; 

Douek et al., 2009). Países subdesenvolvidos como a África são os mais 

afetados pela epidemia da AIDS, mas a doença não está restrita ao território 

africano, pois existem inúmeros casos documentados em todo o mundo 

(UNAIDS, 2014). Apesar dos dados de novas infecções no mundo terem 

declinado de 2001 até 2014 (2,1 milhões de pessoas vivendo com o vírus), 

esses dados ainda são alarmantes e a corrida pela descoberta de novos 

coquetéis ou vacinas que retardem ou cessem a progressão do vírus é de 

grande interesse médico (UNAIDS, 2014), além de serem mais eficientes e 

menos tóxicos.  

Atualmente, pesquisas têm voltado seus interesses para o ambiente 

marinho na procura de novas substâncias promissoras contra o Vírus da 

Imunodeficiência Adquirida (HIV; Human Immunodeficiency Virus), e em menos 
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de três décadas esse ambiente já rendeu a descoberta de estruturas químicas 

inéditas e que possuem promissora atividade como antivirais. Entre os 

organismos promissores estão esponjas, poliquetas e macroalgas (Singh et al., 

2005). As algas marinhas têm atraído à atenção também de setores da 

biomedicina e do desenvolvimento de vacinas, devido as suas possíveis 

atividades como anti-HIV ou contra o vírus da herpes (HSV-1 ou HSV-2; 

Herpes Simplex Virus). Tais produtos podem agir sobre as diferentes fases do 

ciclo viral, ligando-se ao vírus ou agindo sobre enzimas específicas durante a 

transcrição do vírus (Matsuse et al., 1999). 

O potencial para atividade antiviral dos polissacarídeos das algas marinhas foi 

mostrado primeiramente por Gerber et al. (1958). Os autores observaram que 

polissacarídeos extraídos da alga vermelha Gelidium cartilagineum (Linnaeus) 

Gailon protegia ovos embrionários do vírus da influenza B. Muitas espécies de 

algas contêm significativas quantidades de polissacarídeos sulfatados de 

estrutura complexa, que têm mostrado habilidade de inibir vírus envelopados, 

incluindo membros dos flavivírus, togavírus, arenavírus, rhabdovírus e 

orthopoxvírus e da família do vírus da herpes (Witvrouw & De Clercq, 1997). O 

grau de sulfatação e a distribuição dos grupos sulfato do polissacarídeo 

desenvolvem um importante papel na atividade antiviral desses ficocoloides. 

Os polissacarídeos algais que possuem baixo grau de sulfatação geralmente 

são inativos para combater vírus (Damonte et al., 2004). Fucoidinas são 

polissacarídeos extraídos das algas pardas e têm mostrado atividade contra 

diversos vírus tais como HIV, herpes simplex dos tipos 1 e 2(HSV-1 e HSV-2) e 

citomegalovírus (Witvrouw & De Clercq, 1997). Carragenanas, fucoidanas e 

ramnogalactanas sulfatadas têm apresentado fortes efeitos inibitórios ao entrar 

em contato com os vírus da herpes e do HIV (Witvrouw & De Clercq, 1997). 

Assim, tanto a demanda por novas drogas antivirais de espécies com 

potencial bioativo, a diversidade de substâncias com potencial antiviral 

demonstrado em macroalgas e a crescente busca por proteção contra doenças 

negligenciadas e epidemias tornam fundamentais estudos na busca de novas 

alterativas de terapias, drogas e tratamentos a partir de espécies pouco 

tradicionais, como é o caso das macroalgas. 
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1.5 Contextualização do estudo 

A investigação do patrimônio químico provindo das algas brasileiras, 

além de inferências sobre as variações sazonais das suas defesas 

antioxidantes representam uma interessante abordagem com importância 

biotecnológica e econômica. O nordeste do Brasil apresenta a mais 

diversificada flora ficológica do país segundo classificação proposta por Oliveira 

et al. (1999), devido à abundância de águas oligotróficas e de substratos 

consolidados que propiciam a colonização pelas macroalgas. Porém, além da 

diversidade de espécies, a região do nordeste destaca-se também pela grande 

quantidade de biomassa algácea, o que facilita a coleta de material necessário 

para trabalhos com enfoque aplicado e biotecnológico. 

De acordo com Silva et al. (2005), uma maior capacidade antioxidante é 

atribuída a fatores ambientais de estresse, particularmente à radiação solar e, 

particularmente, à radiação UV. O Brasil, assim como as regiões tropicais, 

apresenta naturalmente a camada de ozônio mais delgada e, portanto, a 

radiação UV é mais intensa. A variabilidade espaço-temporal da radiação UV 

está relacionada a diversos fatores como: inclinação solar, altitude e latitude, 

proximidade do Equador e níveis de nebulosidade. 

A cidade de Ilhéus, localizada no sul baiano, onde foi realizado o 

presente estudo, apresenta alta incidência de radiação UV e altas temperaturas 

durante todo o ano, relacionados com a sua localização geográfica e baixa 

nebulosidade anual (Santos, 2010a). Portanto, esta área torna-se bastante 

atrativa no que diz respeito a estudos relacionados à produção de antioxidantes 

e substâncias bioativas por macroalgas. 

Vários estudos taxonômicos têm sido realizados no litoral da Bahia, 

sendo a sua flora relativamente bem conhecida, dentre esses trabalhos 

podemos citar: Nunes (1999), Nunes & Paula (2000; 2001; 2002; 2004a; 

2004b; 2006), Nunes (2005a; 2005b), Lyra et al. (2007), Marins et al. (2008), 

Alves (2008), Nunes & Guimarães (2009, 2010) e Bahia et al. (2010). Por outro 

lado, estudos que abordem o potencial biotecnológico das macroalgas para 

essa região são ainda reduzidos. 

A escolha das espécies foi baseada na análise do trabalho realizado por 

Santos (2010b), que investigou em duas épocas do ano a riqueza de espécies 

através da cobertura percentual. Nesse trabalho, foi observado que as 
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espécies escolhidas para o presente estudo estavam entre as que 

apresentavam maiores biomassas anuais no costão rochoso do Morro de 

Pernambuco. Outro critério utilizado para a seleção das espécies foi baseado 

em um levantamento bibliográfico que mostrou grande potencial antioxidante e 

bioativo das espécies ou das famílias escolhidas (Shiu & Lee, 2005; Cho et al., 

2007; Machado et al., 2011; Zhong et al., 2014; Topuz et al, 2015). Porém, os 

métodos utilizados nesses trabalhos apontam coletas únicas, não sazonais, e 

poucos estabelecem uma análise completa do perfil antioxidativo e avaliação 

de diversas bioatividades como a proposta no presente projeto.  

A partir dos critérios de seleção mencionados, as três espécies 

escolhidas foram: a alga vermelha Palisada flagellifera (J. Agardh) K.W. Nam, a 

alga parda Sargassum vulgare C. Agardh e a alga verde Ulva fasciata Delile, 

cada uma com importância ecológica ou biotecnológica. Visando gerar 

conhecimento sobre a potencialidade biotecnológica das três espécies 

escolhidas nesse estudo, alguns trabalhos da literatura sustentam a escolha 

dessas espécies.  

No caso de U. fasciata poucos são os trabalhos relacionados ao 

potencial antioxidante e a bioatividade para essa espécie, porém o gênero 

possui outras espécies que são comumente estudadas em trabalhos de 

prospecção. Espécies do gênero Ulva Linnaeus são comumente utilizadas na 

aquicultura mundial, por conter alto teor de proteínas, pigmentos, vitaminas e 

minerais, que são utilizadas em pequenas quantidades na suplementação 

alimentar de peixes (Guroy et al., 2007).  

Palisada flagellifera pertence ao complexo Laurencia J.V. Lamouroux. 

Espécies pertencentes a este complexo têm sido bastante estudadas devido à 

diversificada produção de metabólitos secundários com bioatividade 

comprovada. Estudos cromatográficos têm evidenciado a presença de 

esteroides, sesquiterpenoides e glicolipídeos. Tais substâncias têm 

demonstrado atividades importantes para o setor biotecnológico como 

imunoestimulantes, antitumoral e antiviral (Lhullier et al., 2007). Stein (2011) 

analisou a composição química e bioatividade de quatro espécies do complexo, 

Laurencia aldigensis Saito & Womersley, Laurencia catarinenses Cordeiro-

Marino & Fujii, Laurencia intricata J.V. Lamouroux e Laurencia dendroidea J. 

Agardh, e observou que a atividade antimicrobiana foi significativa nas quatro 
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espécies estudadas. Os extratos clorofórmicos de L. aldigensis foram os que 

apresentaram maior atividade antioxidante. Portanto, outras atividades (i.g. 

anticâncer, anticolinesterásico e fitopatógeno) deveriam ser investigadas mais 

profundamente. 

Finalmente, algas do gênero Sargassum C. Agardh possuem grande 

importância econômica na produção de ficocoloides, com grande aplicabilidade 

em diversos setores industriais tais como alimentício, têxtil, farmacêutico, entre 

outros. Zahra et al. (2007) avaliaram a atividade antioxidante de extratos brutos 

etanólicos de Sargassum boveanum J. Agardh do Golfo Pérsico e observaram 

que essa espécie apresentou alta atividade antioxidante, que foi atribuída às 

grandes quantidades de substâncias redutoras. Corpuz et al. (2013) 

observaram alto potencial antioxidante para extratos alcoólicos de Sargassum 

siliquosum J. Agardh e através da sua caracterização química os autores 

sugeriram que esta espécie representa uma potencial fonte de antioxidantes e 

de substâncias anticâncer. De forma geral, os polissacarídeos das algas 

pardas têm sido bastante estudados nos últimos anos, devido à forte atividade 

inibitória da maquinaria vital de diversos vírus com importância médica. Entre 

eles, destacam-se os trabalhos de Ahn et al. (2002), Sinha et al. (2010) e Peng 

et al. (2012) que observaram alta atividade antiviral para diversas espécies do 

gênero Sargassum.  

Finalmente, avaliar diversas bioatividades conjugadas com respostas 

fisiológicas desses organismos amplia e torna o conhecimento do potencial 

biotecnológico desse grupo mais completo. As macroalgas ainda são 

subestimadas no Brasil do ponto de vista aplicado, apesar do país apresentar 

grande diversidade de espécies. Sob esse ponto de vista, o trabalho se torna 

relevante por apresentar um panorama das atividades biológicas e a 

potencialidade de cada uma das espécies estudadas. 

Este trabalho faz parte de um Auxílio à Pesquisa intitulado 

“Biodiversidade fisiológica e química de macroalgas ecológica e 

economicamente importantes”, financiado pela FAPESP (2013/50731-1) e 

coordenado pela Profa. Dra. Fungyi Chow. A construção desta tese também 

teve a parceria da National Unversity of Ireland Galway (NUIG), onde foi 

realizado um estágio sanduíche de cinco meses relacionado à caracterização 
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dos perfis lipídicos das espécies em estudo sob a orientação da Profa. Dra. 

Dagmar Stengel e o Dr. Freddy Guihéneuf. 

 

Hipóteses 

1. Existe variação sazonal nas defesas antioxidativas (em quantidade e 

qualidade), com mecanismos de ação distintos em cada uma das espécies 

estudadas.  

2. Sabendo-se dos perfis antioxidativos das espécies estudadas, os extratos 

também mostrariam uma resposta bioativa antiviral e de toxicidade. 

 

Objetivo Geral  

Contribuir para o conhecimento do potencial biológico e perfil químico de três 

espécies de macroalgas coletadas no litoral sul da Bahia e relacionar essas 

caraterísticas com possíveis variações devidas a respostas sazonais (período 

seco versus período chuvoso). Assim como fornecer subsídios para a 

compreensão dessas respostas frente a possíveis alterações ambientais como 

radiação solar. 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar o perfil antioxidativo a partir dos extratos brutos metanólicos e 

aquosos frio e quente das algas P. flagellifera (Rhodophyta), S. vulgare 

(Ochrophyta) e U. fasciata (Chlorophyta), com ênfase na quantificação de 

substâncias redutoras e atividade antioxidante total (métodos do DPPH e 

ABTS), atividade redutora de íons de ferro (ensaios quelante e FRAP) e 

inibição da peroxidação lipídica como forma de verificar se há diferenças 

entre as espécies estudadas e entre as duas estações do ano às quais as 

amostras foram coletadas.  

2. Avaliar a atividade biológica dos extratos das algas P. flagellifera, S. vulgare 

e U. fasciata, investigando sua capacidade de inibir a enzima transcriptase 

reversa como método pré-avaliativo de atividade anti-HIV e avaliar a 

toxicidade frente a Artemia salina.  

3. Avaliar o teor de proteínas solúveis totais, pigmentos fotossintetizantes 

(clorofilas, carotenoides totais e ficobiliproteínas) e atividade antioxidante a 

partir de material in situ congelado das espécies estudadas como forma de 
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compreender se há variação química entre as duas estações do ano que o 

trabalho foi realizado e entre as espécies estudadas. 

4. Caracterizar o perfil lipídico e suas classes através de técnicas de 

cromatografia gasosa para as três espécies estudadas e investigar se há 

variação na composição dessas substâncias nas duas estações do ano em 

que as amostras foram coletadas. 
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Este estudo inclui diferentes enfoques fisio-químicos complementares 

que compõem os quatro capítulos deste trabalho. Sendo assim, a descrição do 

delineamento amostral e das metodologias gerais do presente trabalho foram 

divididas em quatro aspectos distintos que serão descritos nos itens a seguir e 

esquematizados no fluxograma da Figura 1: 

 

2.1 Testes preliminares com algas de Itanhaém 

2.2 Estudos bioquímicos e de bioatividade 

2.3 Estudos fisiológicos 

2.4 Doutorado sanduíche 

 

2.1. Testes preliminares com algas de Itanhaém 

 

Com o objetivo de avaliar aspectos fitoquímicos e fisiológicos de algas 

dominantes do litoral sul da Bahia foi necessário responder alguns 

questionamento mediante testes preliminares que estão resumidos na Figura 

1A. Uma das incógnitas era conhecer a estabilidade dos componentes 

químicos de algas processadas com diferentes metodologias de secagem (ar 

condicionado, em sílica gel e em estufa a 40°C), assim como estimar o 

rendimento dos extratos sob diferentes solventes de extração (hexano, 

metanol, água a temperatura ambiente e água a 70°C) e testes com o protocolo 

de atividade antioxidante. Para tal, testes preliminares foram realizados com 

material coletado na Praia de Cibratel em Itanhaém, litoral sul do estado de 

São Paulo. O local escolhido foi devido à proximidade e logística de coleta. 

  

2 
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Figura 1. Fluxograma representando o delineamento amostral e experimental 

do presente trabalho, com os parâmetros mesurados segundo os aspectos de: 

(A) Testes preliminares com algas de Itanhaém, (B) Estudos fitoquímicos e de 

bioatividade, (C) Estudos fisiológicos e (D) Doutorado sanduíche. 
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Assim, no dia 1° de março de 2013 foram coletados Sargassum vulgare 

C. Agardh (Ochrophyta), Palisada flagellifera (J. Agardh) K.W. Nam 

(Rhodophyta) e Ulva fasciata Delile (Chlorophyta) na Praia de Cibratel em 

Itanhaém (24º13’31”S, 46º51’7”W), litoral sul do estado de São Paulo, 

acondicionados em sacos plásticos e transportados em caixas térmicas para o 

Laboratório de Algas Marinhas “Édison José de Paula” do Instituto de 

Biociências da USP. O material foi cuidadosamente triado, limpo de 

macroepífitos e lavado com abundante água do mar filtrada. Aproximadamente 

1 g de massa fresca (MF) de cada uma das espécies (n = 5) foi seca de três 

formas distintas (tratamentos): (a) ar condicionado por cinco dias, (b) estufa a 

40°C por três dias até massa constante e (c) em sílica gel. A partir dessas 

amostras foram avaliados: 

2.1a) rendimento de MF para massa seca (MS). Este teste permitiria 

estimar a quantidade de perda de massa após as respectivas secagens do 

material, de forma a poder conhecer, aproximadamente, a quantidade de 

biomassa úmida necessária no momento de coleta (detalhes e resultados são 

apresentados no Anexo 1); 

2.1b) rendimento dos extratos sob diferentes solventes de extração 

(hexano, metanol, água a temperatura ambiente e água a 40°C). Para tal, as 

amostras de cada um dos tratamentos de secagem, aproximadamente 240 mg 

MS (n = 5), foram extraídas por maceração em 1 mL de metanol P.A. por três 

vezes a cada 24h, seguido de extração em água a temperatura ambiente por 

três vezes a cada 24h e finalmente em água quente a 70°C por três vezes por 

1 h. O sobrenadante, produto da extração do mesmo solvente, foi filtrado e 

reunido como um único extrato, e foi chamado de extrato bruto: metanólico 

(MeOH), aquoso a frio (Aq. Frio) e aquoso a quente (Aq. Quente). Os extratos 

metanólicos foram concentrados por rotaevaporação a 40°C e, posteriormente, 

liofilizados. Os extratos aquosos foram congelados em nitrogênio líquido e 

liofilizados. Todos os extratos brutos liofilizados foram mantidos em freezer -

80ºC até posteriores análises (detalhes e resultados são apresentados no 

Anexo 1); 

2.1c) o ensaio de potencial antioxidante foi analisado apenas para os 

extratos metanólicos de cada um dos tratamentos de secagem através do 

ensaio de sequestro do radical DPPH. A ação antioxidante foi testada a partir 
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de uma concentração inicial de extrato bruto de 15 mg.mL-1 e diluições para 

alcançar as concentrações de 30, 50 e 100% foram realizadas em relação ao 

volume final de amostra correspondente ao protocolo. Adicionalmente, foi 

testada a estabilidade do reagente de DPPH, pois a maioria dos protocolos 

sugere utilizar a solução de DPPH no mesmo dia da análise. Assim, a 

estabilidade da solução armazenada a 4°C foi verificada ao longo dos dias 

mediante a mensuração da sua absorbância (detalhes e resultados são 

apresentado no Anexo 1). 

 

2.2. Estudos bioquímicos e de bioatividade 

 

Este bloco experimental foi realizado segundo a descrição sumarizada 

na Figura 1B e com material coletado na região do mesolitoral do costão 

rochoso do Morro de Pernambuco (14º47’00’’S, 39º02’00’’W), situado no litoral 

sul da Bahia, Município de Ilhéus, nordeste do Brasil (Fig. 2). O litoral baiano 

apresenta cerca de 1.103 km de extensão de costa. O Município de Ilhéus está 

inserido na faixa costeira do litoral nordestino que é também conhecida como 

Zona da Mata, apresentando clima equatorial ou tropical úmido, segundo a 

classificação proposta por Köppen – Geiger (1936). A média anual de 

temperatura é de 24,5ºC (Alvares et al., 2013), com totais pluviométricos 

anuais entre 600 e 3.000 mm. O período mais chuvoso é registrado de abril a 

junho, com picos de chuva em maio; enquanto que o mais seco é registrado de 

outubro a dezembro (Molion & Bernardo, 2002). 
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Figura 2. Mapa mostrando a área de coleta, com destaque para o Estado da 

Bahia (seta vermelha) e para costa do Município de Ilhéus situado ao sul do 

Estado (asterisco). As fotos ilustram os locais onde as espécies foram 

coletadas. 

 

2.2.1. Material biológico 

 

Aproximadamente 3 kg MF de P. flagellifera (Fig. 3A), S. vulgare (Fig. 

3B) e U. fasciata (Fig. 3C) foram coletadas durante a maré baixa, de 1 a 5 de 

novembro de 2013 (época de seca) e em 16 de maio de 2014 (época chuvosa), 

com o objetivo de avaliar a diversidade fitoquímica e atividade biológica e 

possíveis variações sazonais. As algas coletadas foram acondicionadas em 

sacos plásticos e transportadas em caixas térmicas para o Laboratório de 

Ecotoxicologia da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(CEPLAC, Ilhéus). No laboratório, as algas foram triadas, limpas de 

macroepífitos e outros organismos associados e lavadas com água da torneira 

para retirada de resíduos de areia e sal. Após o processo de triagem, porções 

de cinco indivíduos de cada espécie foram separados e secos em sílica gel 

para posteriores análises moleculares de identificação taxonômica, com auxílio 

da técnica de “DNA barcode” (detalhes e resultados são apresentados no 

Anexo 2).  
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Figura 3. Aspecto geral das espécies estudadas. (A) Sargassum vulgare 

(Ochrophyta), (B) Palisada flagellifera (Rhodophyta) e (C) Ulva fasciata 

(Chlorophyta) coletadas no costão rochoso do Morro de Pernambuco, Ilhéus, 

Bahia. 

 

A porção restante de cada indivíduo foi fixada em solução de formalina 

4%, preparada em água do mar filtrada, para confecção de exsicatas e 

depósito no Herbário da Universidade de São Paulo (SPF) (Tabela1).  

 

Tabela 1. Número de voucher de depósito de exsicatas no Herbário da 

Universidade de São Paulo (SPF), referente às coletas dos anos de 2013 e 

2014 na Praia do Morro de Pernambuco. 

 

 

O restante da biomassa foi seco em estufa a 40°C, até atingir peso 

constante (aproximadamente três dias) e, em seguida, pesados para calcular o 

percentual de umidade para cada amostra. As amostras foram então trituradas 

até obter um fino pó em moinho de facas, acondicionadas em recipientes e 

armazenadas em caixas plásticas com sílica gel, protegidas da luz e da 

umidade, até o momento da extração.  

 

 

 

 

Coletas Praia do Morro de Pernambuco

Espécies Novembro 2013 Maio 2014

Sargassum vulgare SPF 57908 SPF 57907

SPF 57909

Palisada flagellifera SPF 57902 SPF 57904

SPF 57905

Ulva fasciata SPF 57903 SPF 57906

A B C 



Metodologia Geral 

35 

 

2.2.2. Obtenção dos extratos 

 

As amostras pulverizadas foram extraídas por maceração em metanol (n 

= 5), seguido de extração em água a 25ºC (temperatura ambiente; n = 5) e 

finalmente em água a 70ºC (n = 5); sempre em uma proporção de 50 g MS em 

100 mL de solvente. O procedimento de obtenção dos extratos brutos foi igual 

ao descrito no item 2.1b. O rendimento da extração para cada um dos 

solventes foi calculado baseado na massa seca inicial da amostra e na massa 

do extrato bruto seco obtido de cada alga. A partir desses extratos foram 

avaliados o potencial antioxidante e a atividade biológica, segundo descrições 

a seguir. 

 

2.2.3. Potencial antioxidante in vitro dos extratos brutos 

 

Foram escolhidos seis diferentes metodologias para avaliar a 

capacidade antioxidante dos extratos brutos das espécies estudadas: 

sequestro do radical DPPH, sequestro do radical ABTS, método da co-

oxidação do β-caroteno/ácido linoleico, poder antioxidante de redução do ferro 

(FRAP), poder antioxidante pela quelação de metais e quantificação de 

substâncias redutoras pelo método do Folin-Ciocalteu. 

De forma geral, os ensaios analíticos para determinação do potencial 

antioxidante baseiam-se em dois mecanismos de reação que são a 

transferência de um átomo de hidrogênio (HAT; do inglês Hydrogen Atom 

Transfer) e a transferência de um elétron (SET; do inglês Single Electron 

Transfer). Os métodos baseados no mecanismo de HAT investigam a 

capacidade dos antioxidantes em doar átomos de hidrogênio para bloquear a 

ação de radicais peroxila (ROO•). Os métodos baseados no mecanismo de 

SET detectam a capacidade da amostra em reduzir o oxidante, que não precisa 

ser estritamente um radical livre, ao contrário dos ensaios com mecanismo de 

HAT (Castelo-Branco & Torres, 2011).  

Para os ensaios do potencial antioxidante, 3 mg MS de extrato bruto (n = 

5) foram dissolvidos em 1 mL de metanol (extratos alcoólicos) ou em 1 mL de 

DMSO 10% (no caso dos extratos aquosos, pois foram imiscíveis em álcool). A 
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partir dessa solução mãe de extrato, a ação antioxidante foi analisada nas 

concentrações 25, 50, 100, 150 e 200 µg.mL-1 de extrato bruto (concentração 

final) mediante a respectiva reação e leitura das absorbâncias em 

espectrofotômetro de microplacas UV-vis EPOCH (Biotek Instruments, EUA). 

Para todos os ensaios antioxidantes foi preparado um branco amostra 

para cada amostra, a fim de registrar a possível interferência da coloração da 

amostra na absorbância da reação, pois devido à presença de pigmentos e 

outras substâncias, estas poderiam interferir na leitura e interpretação dos 

resultados. As absorbâncias dos brancos amostras foram utilizadas como 

brancos e descontadas dos valores das absorbâncias das respectivas 

amostras de reação. Alguns ensaios incluíram um controle negativo. 

Os resultados foram expressos em percentual de atividade antioxidante 

versus concentração de extrato bruto, que foram utilizados para calcular os 

valores de EC50 (concentração efetiva do extrato para reduzir em 50% a 

atividade antioxidante máxima). Os cálculos de EC50 foram feitos através de 

ajustes de curvas para um modelo sigmoide de dose-resposta no programa 

Prisma Graph Pad® 6. 

Os padrões ácido gálico (Sigma-Aldrich, Brasil) e Trolox (Sigma-Aldrich, 

Brasil) foram utilizados para a construção das curvas nas faixas de 

concentrações específicas para cada ensaio. As curvas padrões foram 

empregadas para calcular o potencial antioxidante em equivalentes de padrão 

(mg.g-1). 

A seguir, se apresenta a descrição de cada um dos ensaios 

antioxidantes. 

 

2.2.3.1. Sequestro do radical DPPH 

O ensaio de sequestro do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) é um 

dos mais amplamente utilizados para investigação do potencial antioxidante. O 

método utilizado foi modificado por Pires et al. (em preparação) a partir dos 

ensaios descritos em Brand-Wiliams et al. (1995), Santos (2014) e Furlan et al. 

(2015). Este ensaio se baseia primariamente no mecanismo de SET e, 

marginalmente, no de HAT. A substância com potencial antioxidante age como 

doador de um átomo de hidrogênio quando é adicionada à solução de DPPH. 
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Essa mistura provoca a redução do radical DPPH em hidrazina, o que promove 

a mudança simultânea na coloração, de violeta para amarelo claro (Fig. 4).  

 
Figura 4. Esquema da reação do ensaio de sequestro do radical livre DPPH. 

 

Alíquotas de 20 µL de amostra, nas respectivas concentrações de 

extrato bruto a serem analisadas, foram misturadas com 280 µL de solução de 

DPPH 32 µg.mL-1, preparado em metanol (Sigma-Aldrich, Brasil), e incubadas 

por 30 min sob temperatura ambiente e protegidas da luz. Após o tempo de 

incubação, as leituras das absorbâncias foram feitas no comprimento de onda 

de 517 nm. Foram elaboradas curvas padrão de ácido gálico (Fig. 5A; 0 – 2 

µg.mL-1; y = -0,3205x + 0,7303; R2 = 0,9926) e de Trolox (Fig. 5B; 0 – 10 

µg.mL-1; y = -0,05382x + 0,8436; R2 = 0,9965). 

Radical DPPH DPPH reduzido 

Antioxidante 

Extrato vegetal 
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Figura 5. Curvas padrões de (A) ácido gálico (0-2 µg.mL-1) e (B) Trolox (0-10 

µg.mL-1) utilizadas para calcular o potencial antioxidante dos extratos das algas 

estudadas em equivalente padrão através do método sequestro do radical 

DPPH. 

 

2.2.3.2. Sequestro do radical ABTS 

O método de sequestro do radical ABTS (2,2’-azino-bis-(3-etil-

benzotiazolina)-6- sulfônico) utilizado no presente trabalho foi baseado em 

Yang et al. (2011) e Santos (2014) e modificado por Torres et al. (em 

preparação). Assim como o ensaio de sequestro do DPPH, este baseia-se nos 

mecanismos de SET e HAT. O ensaio de sequestro do radical ABTS (ABTS+) 

estima a capacidade do antioxidante em capturar o radical cromóforo ABTS, 

que tem sua absorbância reduzida à medida que reage com os antioxidantes. 

No ensaio, o ABTS é oxidado quimicamente pela adição de persulfato de 
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potássio levando à formação da espécie reativa ABTS+, que possui coloração 

verde intensa (λmax = 734 nm); a atividade antioxidante é medida a partir da 

perda dessa coloração verde.  

A solução reativa de ABTS 7,46 mM foi obtida pela mistura de 17,6 µL 

de solução de persulfato de potássio (140 mM; Sigma-Aldrich, Brasil) com a 

solução de ABTS 7 mM (Sigma-Aldrich, Brasil), que foi mantida a temperatura 

ambiente e no escuro por no mínimo 16 h. Após isso, a solução reativa foi 

diluída em metanol na proporção de 1:60 (v/v) ou até alcançar a absorbância 

entre 0,8 e 1 no comprimento de onda de 734 nm. 

Alíquotas de 20 µL de amostras, nas respectivas concentrações de 

extrato bruto a serem analisadas, foram misturadas com 280 µL de solução 

reativa de ABTS e incubadas por 10 min sob temperatura ambiente e 

protegidas da luz. As leituras das absorbâncias foram feitas em 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 734 nm. As curvas padrões de 

ácido gálico e Trolox foram elaboradas nas concentrações de 0 – 1,5 µg.mL-1 

para ácido gálico (Fig. 6A; y = -1,4687x + 0,8566; R2 = 0,9932) e de 0 – 5 

µg.mL-1 para Trolox (Fig. 6B; y = -0,1183x + 0,8178; R2 = 0,9962). 
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Figura 6. Curvas padrões de (A) ácido gálico (0 – 1,5 µg.mL-1) e (B) Trolox (0 - 

5 µg.mL-1) utilizadas para estimar o potencial antioxidante dos extratos das 

algas estudadas através do método sequestro do radical ABTS. 

 
 

2.2.3.3. Método da co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico 

Para avaliação da co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico foi utilizada 

a metodologia de Harb et al. (em preparação), modificada de Duarte-Almeida et 

al. (2006) e Santos (2014). Entre os métodos para avaliar a peroxidação 

lipídica, destaca-se o sistema de co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico, 

originalmente descrito por Marco (1968) e modificado posteriormente por Miller 

(1971). Este método permite avaliar a capacidade de uma determinada 

substância em prevenir a oxidação do β-caroteno, protegendo-o dos radicais 

livres gerados durante a peroxidação do ácido linoleico (Silva et al., 1999), ou 

seja, o método avalia a atividade de inibição de radicais livres gerados durante 

a peroxidação do ácido linoleico (Duarte-Almeida et al., 2006). O método utiliza 
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ácido linoleico, monopalmitato de polioxietileno sorbitan (Tween 40) e β-

caroteno. 

A solução reativa (2 mg.mL-1) foi preparada em diclorometano e 

misturando ácido linoleico (Sigma-Aldrich, Brasil), Tween 40 (Sigma-Aldrich, 

Brasil) e β-caroteno (Sigma-Aldrich, Brasil). Essa solução foi aquecida em 

banho-maria a 45°C até a completa evaporação do diclorometano, em seguida, 

20 mL de água ultrapura previamente saturada em oxigênio foi adicionada e a 

solução foi homogeneizada. A solução deve possuir aparência translúcida e 

apresentar absorbância entre 0,8 e 1 no comprimento de onda de 450 nm. 

Alíquotas de 20 µL de amostra, nas respectivas concentrações de 

extrato bruto a serem analisadas, foram misturadas com 280 µL de solução 

reativa contendo o β-caroteno. As absorbâncias inicias tiveram as leituras 

medidas em espectrofotômetro no comprimento de onda 450 nm e a cada 20 

min durante 2 h de reação, com incubação das amostras a 45ºC, agitação 

constante e protegidas da luz. A curva padrão de Trolox foi elaborada na 

concentração de 0 – 1,25 µg.mL-1 (Fig. 7; y = 0,5377x+0,1593; R² = 0,9985). 

 

Figura 7. Curva padrão de Trolox (0 – 1,25 µg.mL-1) utilizada para estimar o 

potencial antioxidante dos extratos das algas estudadas através do método de 

co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico. 
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2.2.3.4. Poder antioxidante de redução do ferro 

O ensaio do poder antioxidante de redução do ferro (FRAP) foi baseado 

em Urrea-Victoria et al. (2016), modificado de Rufino et al. (2006), Santos 

(2014) e Furlan et al. (2015). Esse ensaio é baseado no mecanismo de SET e 

quantifica a capacidade do antioxidante em reduzir o complexo ferro férrico 

tripiridiltriazina (Fe+3-TPTZ) para o complexo ferro ferroso tripiridiltriazina (Fe+2- 

TPTZ) em pH 3,6. No ensaio FRAP, o complexo Fe+2-TPTZ apresenta 

coloração azul e a absorbância da solução é medida no comprimento de onda 

de 595 nm, permitindo o acompanhamento da capacidade redutora da amostra. 

Este ensaio tem sido eficiente para quantificar o potencial antioxidante 

principalmente de amostras que contenham substâncias fenólicas e que 

possuam um comportamento mais ácido (Gorinstein et al., 2003; Szydowska-

Czerniak et al., 2008). 

A solução do reagente FRAP foi preparada em um frasco âmbar no dia 

da análise, e consistiu na adição de tampão acetato 0,3 M (pH 3,6), solução de 

TPTZ 10 mM (2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina; Fluka Sigma-Aldrich, Brasil) 

preparada em HCl (Synth, Brasil) e solução aquosa de cloreto férrico 20 mM 

(Synth, Brasil). 

Alíquotas de 20 µL de amostra, nas respectivas concentrações de 

extrato bruto a serem analisadas, foram misturadas com 15 µL de água 

ultrapura e 265 µL da solução reativa FRAP, e incubada a 37°C por 30 min 

protegida da luz. Após o tempo de incubação, as leituras das absorbâncias 

foram feitas no comprimento de onda de 595 nm. Foram elaboradas curvas 

padrões de ácido gálico (Fig. 8A; 0 – 1,5 µg.mL-1; y = 0,8264x - 0,0234; R2 = 

0,9952) e de Trolox (Fig. 8B; 0 – 5 µg.mL-1; y = 0,1956x + 0,0023; R2 = 0,9995). 
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Figura 8. Curvas padrões de (A) ácido gálico (0 - 1,5 µg.mL-1) e (B) Trolox (0 – 

7,5 µg.mL-1) utilizadas para estimar o potencial antioxidante dos extratos das 

algas estudadas através do método poder de redução do ferro (FRAP). 

 
2.2.3.5. Poder antioxidante pela quelação de metais 

O ensaio foi realizado seguindo a metodologia de Harb et al. (2016), 

modificada de Min et al. (2011) e Santos (2014). A capacidade de quelar o íon 

ferro é também muito utilizado para examinar o potencial antioxidante. Esse 

ensaio avalia o quanto os extratos algais bloqueiam a geração do radical OH 

pela ligação com o metal de transição Fe. Esse método também segue 

principalmente o mecanismo de SET. 

Alíquotas de 20 µL de amostra, nas respectivas concentrações de 

extrato bruto a serem analisadas, foram misturadas com 250 µL de acetato de 

amônio 10% (Sigma-Aldrich, Brasil) e 15 µL da solução de sulfato de amônio 1 

mM (Sigma-Aldrich, Brasil). Após 5 min de reação foram adicionados 15 µL de 
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ferrozine 6,1 mM (Sigma-Aldrich, Brasil) (exceto para os brancos amostra) e 

incubadas por 10 min adicionais sob baixa agitação. A curva padrão de ácido 

gálico foi elaborada na concentração de 0 – 6 µg.mL-1 (Fig. 9; y = -0,0707x + 

0,8052; R2 = 0,9908).  

 
Figura 9. Curva padrão de ácido gálico (0 – 6 µg.mL-1) utilizada para estimar o 

potencial antioxidante dos extratos das algas estudadas através do método 

poder quelante de metais. 

 
2.2.3.6. Quantificação de substâncias redutoras pelo método Folin-

Ciocalteu 

 
Existem diversos métodos espectrométricos que quantificam substâncias 

redutoras, porém a metodologia que utiliza o reagente Folin-Ciocalteu é, sem 

dúvida, a mais utilizada na atualidade. O presente trabalho quantificou essas 

substâncias utilizando a metodologia descrita em Pires et al. (em preparação) e 

modificada de Singleton & Rossi (1965), Waterman & Mole (1994), Santos 

(2014) e Furlan et al. (2015).    

O reagente Folin Ciocalteu consiste da mistura dos ácidos 

fosfomolíbdico e fosfotúngstico, no qual o molibdênio e o tungstênio encontram-

se no estado de oxidação +6, porém, em presença de agentes redutores, como 

compostos fenólicos, formam-se os chamados molibdênio azul e tungstênio 

azul, cuja coloração permite a determinação das substâncias redutoras sob 

condições de pH básico, que não necessariamente precisam ter natureza 
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fenólica (Hou et al., 2003; Ikawa et al., 2003; Bonoli et al., 2004; Naczk & 

Shahidi, 2004; Valko et al., 2004; Roginsky & Lissi, 2005). 

Alíquotas de 20 µL de amostra, nas respectivas concentrações de 

extrato bruto a serem analisadas, foram misturadas com 200 µL de água 

ultrapura, 20 µL de reagente Folin Ciocalteu 1 N (Dinâmica, Brasil) e 60 µL de 

solução de carbonato de sódio saturada. A mistura foi homogeneizada e 

deixada em repouso à temperatura ambiente por 30 min e protegida da luz. As 

leituras das absorbâncias foram feitas no comprimento de onda de 760 nm. 

Foram elaboradas curvas padrões de ácido gálico (Fig. 10A; 0 – 8,5 µg.mL-1; y 

= 0,0960x + 0,0090; R2 = 0,9931) e de Trolox (Fig. 10B; 0 – 100 µg.mL-1; y = 

0,0121x + 0,0093; R2 = 0,9920). 
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Figura 10. Curvas padrões de (A) ácido gálico (0 – 8,5 µg.mL-1) e (B) Trolox (0 

– 100 µg.mL-1) utilizada para estimar a quantidade de substâncias redutoras 

presente nos extratos das algas estudadas através do método Folin Ciocalteu. 

 

2.2.4. Ensaios de bioatividade 

 

Substâncias bioativas é uma expressão criada para definir aqueles 

componentes químicos que possuem alguma ação sobre outros seres vivos e 

cujo efeito pode se manifestar tanto pela sua presença em um ambiente quanto 

pelo uso direto de substâncias delas extraídas. 

 

2.2.4.1. Ensaio de inibição da enzima transcriptase reversa (RT-HIV) 

 

O potencial antiviral dos extratos foi avaliado mediante o ensaio da 

atividade inibitória da transcriptase reversa do vírus HIV (RT-HIV), utilizando o 

kit transcriptase reversa (Roche, Suíça), um método colorimétrico para 

microplacas que possui quatro etapas de execução (Fig. 11). O protocolo foi 

executado seguindo as instruções do fabricante, baseado no protocolo 

proposto por Woradulayapinij et al. (2005) e com a colaboração da 

pesquisadora Dra. Lucimar Barbosa da Motta.  

Os extratos algáceos foram solubilizados em DMSO 10% na 

concentração estoque de 1 mg.mL-1. Todos os extratos foram triados de forma 

preliminar quanto ao seu potencial antiviral nas concentrações de 6,25; 12,5; 

25; 50 e 100 µg.mL-1. As amostras que apresentaram altos percentuais de 

inibição (> 80%) foram testadas novamente nas concentrações de 0,0625, 

0,125, 0,25, 0,5 e 1 µg.mL-1 para cálculo da concentração para inibição de 50% 

da atividade da RT-HIV (IC50). 

A primeira etapa consistiu na mistura em microtubo de 20 µL de cada 

extrato ou controle positivo (Foscarnet), 20 µL dos nucleotídeos marcados 

(biotina e digoxigenina), 19 µL do RNA viral e 1 µL da enzima transcriptase 

reversa (RT). Após o período de 1 h de aquecimento a 37°C da mistura, foi 

obtido o DNA viral. Se o extrato for ativo, não haverá formação de DNA, pois 

ele será capaz de inativar a RT-HIV (Fig. 11). 
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Numa segunda etapa, o conteúdo do microtubo foi transferido para uma 

microplaca de 96 poços e incubado a 37°C por 1 h, após a incubação inicia-se 

a segunda etapa do ensaio. Cada poço da microplaca contém estreptavidina, 

uma proteína tetramérica que possui forte afinidade com a biotina presente nos 

nucleotídeos marcados do DNA viral. Posterior ao período de incubação, a 

placa foi lavada quatro vezes com tampão de lavagem. Nesta fase, ocorre a 

ligação do DNA viral com a estreptavidina, ele permanece aderido fortemente à 

microplaca (Fig. 11).  

 



Metodologia Geral 

48 

 

 
Figura 11. Princípio das reações que ocorrem em cada uma das etapas do 

ensaio colorimétrico de inibição da atividade da enzima transcriptase reversa 

(RT-HIV). Esquema baseado no método descrito por Woradulayapinij et al. 

(2005). 

 

Durante a terceira etapa, após a lavagem e retirada total do tampão, 

foram adicionados 198 µL do tampão de incubação (pH 7,8, tampão Tris 50 

mM, contendo cloreto de potássio 319 mM, cloreto de magnésio 33 mM e DTT 

11 mM), mais 2 µL da solução de anticorpo anti-digoxigenina-peroxidase 

(ANTI-DIG-POD) e a microplaca foi incubada por mais 1 h a 37°C. O anticorpo 

(peroxidase) se ligará fortemente à digoxigenina, que assim como a biotina 

está presente nos nucleotídeos marcados do DNA viral. Após a incubação, a 

microplaca foi lavada novamente por cinco vezes com 250 µL de tampão de 

lavagem, retirando todo o tampão e certificando-se que a placa esteja 

completamente seca ao final das lavagens. Para acelerar a secagem da placa, 

recomenda-se usar apenas agitação intermediária na incubadora por cerca de 

5 min ou até a completa secagem da microplaca (Fig. 11).  

Na última etapa foram adicionados 200 µL de 2,2’-azino-bis-(3-etil-

benzotiazolina)-6-sulfônico (ABTS) dissolvidos em tampão de perborato de 

sódio e ácido cítrico/fosfato, recomendado pelo fabricante. A peroxidase reagirá 



Metodologia Geral 

49 

 

com o peróxido de hidrogênio (H2O2) do tampão produzindo um radical livre 

hidroxila (OH), que atuará sobre o ABTS formando o radical ABTS+, que 

possui coloração verde intensa. Após a adição do ABTS, a placa foi novamente 

incubada a 25°C por 30 min. Ao final, as absorbâncias foram lidas nos 

comprimentos de onda de 405 e 490 nm em espectrofotômetro de microplacas 

UV-vis EPOCH (Biotek Instruments, EUA). Quanto mais intensa for a coloração 

menor será a atividade do extrato para inibir a enzima RT-HIV.    

Foram utilizados dois diferentes controles: o branco controle contendo 

20 µL de DMSO 10% em água DPEC em substituição à amostra e o controle 

positivo contendo 20 µL de Foscarnet no lugar da amostra.    

O Foscarnet foi utilizado como controle positivo, a solução estoque foi 

preparada na concentração de 1 mg.mL-1 em DMSO 10% e, a partir desta, 

foram feitas cinco diluições nas concentrações de 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5 e 1 

µg.mL-1 para construção da curva de concentração inibitória (IC50) e as leituras 

das absorbâncias foram feitas em triplicata.  

Os resultados foram apresentados sob a forma de percentual de inibição 

da enzima RT-HIV seguindo a fórmula proposta por Woradulayapinij et al. 

(2005):  

% inibição = (Abs405-B – Abs490-B) – (Abs405-A – Abs490-A) x 100/(Abs405-B – Abs490-B) 

 

Onde, Abs405-B representa a absorbância do branco em 405 nm, Abs490-B 

a absorbância do branco em 490 nm, Abs405-A a absorbância da amostra em 

405 nm, Abs490-A a absorbância da amostra em 490 nm. 

As concentrações inibitórias (IC50) para as amostras e do controle 

positivo (Foscarnet) foram calculadas utilizando os percentuais de inibição da 

RT-HIV e ajustes não lineares de curva com o software Prisma Graph Pad® 6.  

 

2.2.4.2. Potencial tóxico frente ao crustáceo Artemia salina 

 

Os bioensaios para avaliação de toxicidade de extratos brutos ou 

substâncias isoladas são de grande relevância, pois ensaios de letalidade são 

muito utilizados em análises preliminares de toxicidade geral. 
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O método utilizado para avaliar a citotoxiciade dos extratos brutos foi o 

da letalidade de Artemia salina Leach. O princípio do método é simples e 

consiste em expor as artemias a concentrações conhecidas do extrato ou 

substância que se quer testar. Após 24 h de exposição, os animais mortos são 

contados para obter os valores de EC50. 

Em frasco Erlenmeyer foram colocados para eclodir cerca de 50 a 100 

mg de cistos de A. salina (Maramar Aquacultura, Brasil) em 450 mL de água do 

mar esterilizada (32 ups) e condições controladas de forte aeração, 

temperatura de 25 ± 1°C e intensidade luminosa de 100 µmol de fótons.m-2s-1 

por 24 h.  

Os extratos (2 mg MS) foram diluídos em 1 mL de DMSO 10% 

(preparado em água do mar), denominada aqui como concentração estoque. O 

dicromato de potássio (K2Cr2O7) foi utilizado como controle positivo na 

concentração de 0,5 mg.mL-1 em água do mar e DMSO 10% em água do mar 

como controle negativo.  

O ensaio foi feito utilizando a concentração de 1 mg.mL-1 dos extratos. 

Amostras com atividades maiores do que 50% de letalidade foram 

adicionalmente testadas em, no mínimo, cinco diluições para o cálculo da 

concentração citotóxica (CC50). 

Os náuplios de artemia foram depositados em um reservatório para 

reagentes e atraídos para um dos lados por uma fonte de luz. Com uma 

micropipeta foram misturados em uma microplaca 100 µL do volume contendo 

os náuplios, de 10 a 30 náuplios, e 100 µL de cada amostra (n = 5) e incubada 

a 25°C por 24 h. Após a incubação, com auxílio de um estereomicroscópio, os 

indivíduos mortos foram contabilizados. Em seguida, 100 µL de metanol 80% 

foram adicionados, deixado repousar por 30 min e o número total de indivíduos 

contabilizado. 

Os valores de CC50 (pode ser representado também como dose letal 

DL50) foram calculados a partir das concentrações de extrato bruto utilizadas 

versus o percentual de indivíduos mortos, utilizando o ajuste de dose-resposta 

através do software Prisma GraphPad® 6. 
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2.3. Estudos fisiológicos  

Dados climatológicos dos dois anos de coleta da localidade como: 

variações de temperatura e de precipitação foram obtidas da estação 

meteorológica da Universidade Livre do Mar e da Mata, situada no Município 

de Ilhéus, e índice de radiação ultravioleta (IUV) foram coletados do Instituto de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA- http://www.inema.ba.gov.br/). 

Estes dados permitiram subsidiar o estudo fisiológico deste trabalho (ver 

Capítulo 4). 

Para os estudos fisiológicos (Fig. 1C), a biomassa fresca das três 

espécies estudadas e coletadas na Praia do Morro de Pernambuco foi pesada 

e dividida em subamostras, de acordo às massas necessárias para as análises 

descritas nos próximos itens (n = 5). O material foi mantido em baixa 

temperatura (-4°C) e transportado ao Laboratório de Algas Marinhas “Édison 

José de Paula” do Instituto de Biociências da USP. Uma vez no laboratório, o 

material foi congelado em nitrogênio líquido e armazenado em ultrafreezer (-

80°C) até o momento das análises de pigmentos fotossintetizantes, proteínas 

solúveis totais e potencial antioxidante.  

 

2.3.1. Pigmentos fotossintetizantes e proteínas solúveis totais 

As análises de conteúdo de pigmentos fotossintetizantes e proteínas 

solúveis totais (PST) foram realizadas a partir de amostras de 70 mg MF. Na 

primeira etapa, as amostras foram trituradas em nitrogênio líquido e extraídas 

em 1 mL de tampão fosfato 50 µM de sódio pH 5,5 por 1 h a 4°C, protegidas da 

luz. Após a extração, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante foi 

transferido para um novo microtubo. Esse extrato foi chamado de extrato 

tamponado e utilizado para as análises de ficobiliproteínas (apenas para a alga 

vermelha) e PST para todas as espécies estudadas.  

Os teores de ficobiliproteínas (mg.g-1 de alga fresca) foram calculados 

segundo Kursar et al. (1983) seguindo as fórmulas da Tabela 2. Como branco 

foi utilizado tampão fosfato.  

 

 

 

http://www.inema.ba.gov.br/
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Tabela 2. Fórmulas utilizadas para quantificação de ficobiliproteínas extraídas 

em tampão fosfato de sódio pH 5,5 para a alga vermelha P. flagellifera. 

 

 

O método de quantificação de PST estabelecido por Bradford (1976) e 

utilizado neste trabalho, baseia-se na reação colorimétrica com o ácido 

Coomassie® Brilliant Blue G-250. Os extratos tamponados tiveram o teor de 

PST determinados baseando-se pelo método proposto por Bradford (1976) e 

foi feito utilizando a solução para ensaio proteico colorimétrico Bio - Rad® (Bio 

Rad, EUA). A solução de Bio Rad foi preparada no momento da análise na 

proporção 1:4 v/v em água ultrapura. A reação foi preparada adicionado 40 µL 

de água ultrapura, 900 µL da solução de Bio Rad e 60 µL do extrato 

tamponado. O teor de PST foi expresso em µg.g-1 MF e o padrão utilizado foi a 

albumina de soro bovino (BSA; Sigma, Brasil). A curva padrão foi construída na 

faixa de concentrações de 0 – 16 µg.mL-1 (Fig. 12). As leituras das 

absorbâncias tanto do padrão quanto das amostras foram feitas em cubeta de 

quartzo de 1 cm de percurso óptico no comprimento de onda de 595 nm em 

espectrofotômetro UV-vis (Hewlett Packard, modelo 8452A, EUA). Como 

branco foi utilizado a solução de Bio Rad. 

 

Pigmentos Fórmula

Ficoeritrina (155,8 x Abs498) - (40 x Abs614) - (10,5 x Abs652)

Ficocianina (151,1 x A614) - (99,1 x A652)

Aloficocianina (181,3 x A652) - (22,3 x A614)

Absx representa a absorbância no respectivo comprimento de onda.
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Figura 12. Curva padrão de albumina de soro bovino (BSA) para quantificação 

de proteínas solúveis em extratos tamponados das três espécies de algas 

estudadas. 

 

 

Na segunda etapa de extração, a partir do resíduo (pellet) obtido do 

extrato tamponado, clorofilas e carotenoides foram extraídos adicionando-se 

1,5 mL de N,N dimetilformamida (DMF) por 3 h a 4ºC e protegidos da luz. 

Como branco foi utilizado DMF. As leituras das absorbâncias foram medidas 

em cubeta de quartzo de 1 cm de percurso óptico em espectrofotômetro UV-vis 

Hewlett Packard, modelo 8452A (EUA). Os teores de clorofilas e carotenoides 

(µg.g-1 MF) foram calculados de acordo com as espécies utilizando-se as 

fórmulas apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3. Fórmulas utilizadas para quantificação dos pigmentos 

fotossintetizantes extraídos em DMF para as três espécies de algas estudadas. 

 

 

2.3.2. Potencial antioxidante 

 

O potencial antioxidante das amostras do estudo fisiológico foi avaliado 

a partir de amostras de 300 mg MF trituradas em nitrogênio líquido e extraídas 

em 1 mL de metanol por maceração durante 3 h a 4°C protegidas da luz. Após 

o processo de extração, o material foi centrifugado a 14.000 rpm por 15 min a 

4°C e o sobrenadante transferido para um novo microtubo. Os extratos foram 

armazenados em ultrafreezer -80°C até o momento das análises. O potencial 

antioxidante dos extratos foi testado em seis diferentes concentrações: 0, 2, 4, 

6, 8, 10 e 12 mg.mL-1 para S. vulgare e nas concentrações de 0, 4, 8, 10, 12, 

16 e 20 mg.mL-1 para P. flagellifera e U. fasciata. Os métodos utilizados para 

avaliar o potencial antioxidante foram os mesmos descritos no item 2.2.3.  

 

 

 

 

Pigmentos Fórmula

Sargassum vulgare  Inskeep & Bloom (1985)

Clorofila a  (Cl a ) (12,7 x A664) – (2,79 x A647)

Clorofila c (Cl c ) (24,36 x A647) – (3,73 x A664)

Carotenoides (7,6 x A480) – (1,49 x A510)

Palisada flagellifera  Chow & Wanderley (com.pess.)

Clorofila a (Cl a ) 11,0607 x Abs664

Carotenoides (1000 x A480 – 0,89 x Cl a ) / 245

Ulva fasciata Welburn (1994)

Clorofila a (Cl a ) 12 x A664 – 3,11 x A647

Clorofila b (Cl b ) 20,78 x A647 – 4,88 x A664

Carotenoides (1000 x A480 – 1,12 x Cl a  – 34,07 Cl b ) / 245

Absx representa a absorbância no respectivo comprimento de onda.
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2.3.3. Varredura espectrofotométrica dos extratos na faixa do UV  

 

Os extratos metanólicos resultantes da avaliação do potencial 

antioxidante (subitem 2.3.2) foram também analisados qualitativamente em 

espectrofotômetro UV-vis EPOCH (Biotek Instruments, EUA) na faixa de 

absorção do UV, que compreende os comprimentos de onda entre 200 e 400 

nm, utilizando alíquotas de 150 µL da concentração de 10 mg.mL-1 do extrato 

de cada uma das espécies. A partir dos gráficos com os espectros de absorção 

UV de cada extrato foi calculada a área embaixo da curva utilizando-se o 

software Prisma GraphPad® 6. 

 
2.4. Doutorado sanduíche: perfil de ácidos graxos, lipídios e suas 

classes    

Em maio de 2015, foi realizado um doutorado sanduíche no Ryan 

Institute for Environment, Marine and Energy da Universidade Nacional da 

Irlanda, Galway sob a supervisão da Dra. Dagmar Stengel e do Dr. Gerard 

Fleiming, com o objetivo de caracterizar o perfil de ácidos graxos, lipídios e 

suas classes das algas S. vulgare, P. flagellifera e U. fasciata. A descrição 

geral está sumarizada na Figura 1D. 

A cromatografia gasosa (CG) utilizando o detector de ionização de 

chamas (DIC) é a metodologia mais difundida para quantificação de ácidos 

graxos. Esse método requer que os ácidos graxos sejam previamente 

transformados em derivados mais voláteis, e normalmente são transformados 

em ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAGs).  

A quantificação dos EMAGs foi feita através do método de 

transmetilação direta (derivatização). Amostras de aproximadamente 50 mg de 

massa liofilizada (ML) das estações seca e chuvosa de P. flagellifera, S. 

vulgare e U. fasciata (n = 5) foram transmetiladas utilizando-se 2 mL de 

metanol 2% em meio ácido (H2SO4) e 20 µL do padrão interno de ácido 

pentadecanoico (C15:0), na concentração final de 5 mg.mL-1. Todas as 

amostras foram vaporizadas com N2 gasoso para evitar a degradação do ácido 

graxo. A transmetilação dos ácidos graxos foi processada durante 90 min na 

temperatura entre 80 - 90°C, em banho seco com agitação, seguindo o método 
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descrito por Guihéneuf et al. (2015). O esquema geral das etapas está descrito 

na Fig. 13. 

 

Figura 13. Fluxograma resumido com as etapas seguidas para a 

caracterização do perfil de ácidos graxos das macroalgas estudadas.  

 

Após a transmetilação, 1 mL de água ultrapura e 2 mL de hexano foram 

adicionados ao tubo que foram centrifugados a 1.000 g por 2 min. Um sistema 

bifásico foi formado após a centrifugação e apenas a fase superior foi coletada 

e colocada em frascos de vidro do tipo vials que seguiram para as análises de 

cromatografia gasosa.  

As análises de EMAGs foram feitas em cromatógrafo gasoso (Agilent 

Tecnologies, EUA) modelo 7890A GC/5975 com detector seletivo de massa e 

equipado com um detector de ionização de chamas e uma coluna capilar de 

sílica fundida (DB-WAXETR 0,25 mm x 30m x 0,25 µm, Agilent Technologies, 

EUA). Alíquotas de 2 µL de cada amostra foram injetadas no modo de 

separação seriada (razão 20:1) usando um auto injetor Agilent série 7683B. O 

hidrogênio foi usado como veículo para o gás. O injetor e o detector possuíam 

temperatura de 250 e 300°C, respectivamente. A temperatura foi programada 
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para 140°C por 1 min e aumentada de 140 para 200°C em um taxa de 15°C 

por min e por último de 200 a 250°C em uma taxa de 2°C por min e o tempo 

total de corrida para cada amostra foi de 30 min. 

Uma segunda etapa do trabalho foi a obtenção de extratos brutos 

lipídios, que foi feita utilizando-se massa entre 4,5 e 6,5 g ML e uma mistura de 

clorofórmio/metanol (1:2 v/v). A extração foi processada durante três dias. Nos 

dois primeiros dias, as amostras com o solvente foram vaporizadas com N2 

gasoso para evitar a degradação dos lipídios, a maceração foi processada por 

24 h com renovação do solvente a cada 24 h e filtradas por processo simples. 

No terceiro dia de extração, foi adicionado clorofórmio e água em todas as 

amostras até atingir a proporção de clorofórmio/metanol/água 1:1:0,9 v/v. Essa 

mistura foi posta em funil de separação e lavada duas vezes com 50 mL de 

água ultrapura com o objetivo de retirar impurezas do extrato. A fase superior 

aquosa do sistema bifásico formado foi descartada e apenas a fase inferior 

(extrato lipídico) foi coletada. Após a coleta, os extratos lipídicos brutos foram 

rotaevaporados a 40°C, solubilizados em 10 mL de clorofórmio e armazenados 

em freezer -20°C até o momento das análises. Todos os processos de 

extrações foram feitas com n = 5 para cada espécie.  

As classes lipídicas foram separadas a partir dos extratos lipídicos 

brutos através de uma coluna de sílica (Bond Elut Si da Agilent, 5000 mg, 20 

mL) e analisadas por cromatografia gasosa. As fases móveis utilizadas para 

separação foram escolhidas de acordo com polaridade de cada classe lipídica. 

Os primeiros a serem separados foram os lipídios neutros, e foi utilizado 

clorofórmio, em seguida os glicolipídios com a mistura clorofórmio/metanol (5:1 

v/v) e, por último, os fosfolipídios utilizando metanol 100%. O processo de 

separação das classes lipídicas foi seriado e consistiu em adicionar um volume 

e concentração conhecida do extrato lipídico bruto na coluna (esperar a total 

absorção do extrato pela coluna), seguida da adição individualizada de 40 mL 

de cada um dos solventes utilizados. A troca da fase móvel foi realizada 

quando a fase anterior não apresentava mais coloração indicando que havia 

mais lipídios daquela classe no interior da coluna.  

O programa Agilent MSD Producitivity Chem Station (catalogo G1701EA 

E.02.00) foi utilizado para controlar e fornecer os dados gerados nas análises 

(integração, tempo de retenção e área dos picos). A identificação dos EMAGs 
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foi feita utilizando-se padrões de EMAGs comerciais denominados Supelco™ 

37 componente misto do EMAGs (EUA) e o EMAG de óleo de peixe, o óleo 

Menhaden (Supelco, EUA).  

O total de ácidos graxos (TAG) das amostras algáceas e a quantificação 

do ácido eicosapentanoico (C 20:5 n-3) foram comparados em relação ao ácido 

pentadecanoico (C15:0) 99% (Alfa Aesar, UK) que foi utilizado como padrão 

interno durante o processo de transmetilação direta.              

 

2.5. Análises estatísticas 

Os conjuntos de dados para cada um dos parâmetros estudados foram 

testados quanto à normalidade através do teste de Kolmogorov–Smirnov & 

Lilliefors e homocedasticidade pelo teste de Bartlett (p < 0,05). Os dados foram 

avaliados para cada espécie utilizando análise de variância (ANOVA).  

ANOVA bifatorial (p < 0,05) foi utilizada para as comparações entre os 

parâmetros avaliados (antioxidantes e antiviral) e os três tipos de extratos 

(MeOH, Aq. Frio e Aq. Quente), definido como primeiro fator, e as duas 

estações (seca e chuvosa), definido como segundo fator. 

ANOVA unifatorial (p < 0,05) foi utilizada para os resultados do estudo 

fisiológico, onde os parâmetros (pigmentos fotossintetizantes, proteínas e 

antioxidantes) foram avaliados em relação a um único fator (estações seca e 

chuvosa). 

Para ambos os casos de ANOVA bi e unifatorial, as comparações 

múltiplas entre as médias foram determinadas pelo teste post hoc de Newman-

Keuls com diferenças significativas p < 0,05 utilizando-se o programa Statistica 

v.13. 

Para avaliação quantitativa dos espectros de absorção na faixa do UV 

resultante do estudo fisiológico (valores das áreas embaixo da curva) foi 

utilizado Teste t (p < 0,05) para cada uma das espécies comparando-se a 

variação entre as estações seca e chuvosa. 

O conjunto de dados referentes à caracterização lipídica foi testado para 

as diferenças significativas (p < 0,05) entre o conteúdo de ácidos nas estações 

seca e chuvosa utilizando o Teste t (p < 0,05) para as amostras independentes. 
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Atividade antiviral e ensaio de toxicidade 

de extratos brutos das macroalgas 

Sargassum vulgare, Palisada flagellifera 

e Ulva fasciata  

 

Resumo 

O tratamento do vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (HIV-1, agente causador da AIDS) 

representa o principal desafio no processo terapêutico antiviral. Muitas das dificuldades estão 

associadas ao tratamento, incluindo toxicidade das drogas, resistência do vírus e altos custos. 

Por isso, pesquisas por novos produtos naturais tornam as macroalgas fontes potenciais para 

novos bioprodutos, devido à sua reconhecida atividade biológica podem minimizar as 

limitações no tratamento da AIDS. Extratos metanólicos e aquosos das macroalgas Sargassum 

vulgare (Ochrophyta), Palisada flagellifera (Rhodophyta) e Ulva fasciata (Chlorophyta), 

coletadas em costões rochosos do nordeste brasileiro, durante as estações de seca e chuvosa, 

foram avaliados quanto a sua atividade antiviral por meio da inibição da enzima transcriptase 

reversa (RT-HIV) e sua toxicidade em Artemia salina. Os resultados mostraram que os extratos 

das algas vermelha e verde apresentaram atividades menores do que 50% para inibição da 

RT-HIV. Porém o extrato aquoso a quente da alga parda S. vulgare, que possuem 

principalmente polissacarídeos, apresentou forte atividade inibitória da RT-HIV (≥ 90%) e IC50 

entre 12,39 µg.mL
-1

 (estação seca) e 28,47 µg.mL
-1

 (estação chuvosa), mostrando que houve 

uma variação sazonal neste tipo de resposta. A baixa toxicidade dos extratos (CC50 > 200 

µg.mL
-1

), avaliada mediante teste toxicidade frente ao crustáceo A. salina, assegura que os 

extratos estudados e, principalmente, os que apresentaram alta atividade antiviral, constituem 

recursos potenciais na busca por novas substâncias químicas. 

 

 

 

Palavras-chave: atividade antiviral; macroalgae; toxicidade; extrato bruto; RT-HIV; produtos 

naturais. 
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Abstract 

The treatment of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1, the agent of AIDS) is a major 

challenge to antiviral therapeutic process. Many difficulties are associated with the treatment 

including drug toxicity, virus resistance and high costs. Therefore, researches for new natural 

products make macroalgae potential sources for novel bioproducts because of their recognized 

biological activity can minimize the limitations in the treatment of AIDS. Methanolic and aqueous 

crude extracts of the marine algae Sargassum vulgare (Ochrophyta), Palisada flagellifera 

(Rhodophyta) and Ulva fasciata (Chlorophyta) collected from rocky shores of northeastern 

Brazil, during dry and rainy seasons, were evaluated for their antiviral activity by the inhibition of 

the enzyme reverse transcriptase (RT-HIV) and its toxicity in Artemia salina. The results showed 

that extracts of red and green algae showed activities lower than 50% for inhibition of RT-HIV. 

However, the hot aqueous extract of the brown seaweed S. vulgare which is mainly composed 

of polysaccharides showed strong inhibitory activity of RT-HIV (≥ 90%) and IC50 between 12.39 

μg.mL
-1

 (dry season) and 28.47 μg.mL
-1

 (rainy season) showing that there was a seasonal 

variation for this response. The low cytotoxicity of the extracts (CC50 > 200 μg.mL
-1

), evaluated 

by the toxicity assay in A. salina ensures that the studied extracts, especially those with high 

antiviral activity, are potential resources in the search for new chemical substances.  

 

 

 

Key words: antiviral activity; crude extracts; toxicity; RT-HIV; natural products; seaweeds. 
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3.1. Introdução 

Estima-se que cerca de 36,9 milhões de pessoas em todo o mundo 

convivam com o vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS; do 

inglês Acquired Immune Deficiency Syndrome), constituindo um dos maiores 

problemas contemporâneos de saúde pública (UNAIDS, 2015). Esse cenário 

tem despertado uma série de pesquisas em busca de novas drogas para 

combater o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV; do inglês Human 

Immunodeficiency Virus), responsável pela disseminação da doença. Existem 

dois principais tipos de HIV, o HIV-1 com alta taxa de mutação, responsável 

pela epidemia mundial e referido comumente como HIV, e o HIV-2 que é 

menos patogênico e restrito geograficamente ao oeste da África (De Clercq, 

1995). 

Um marco importante no combate da AIDS tem sido estabelecido com a 

descoberta de drogas antirretrovirais, formulações que impedem a 

multiplicação do vírus. Entretanto, com o passar dos anos essas drogas têm 

evidenciado desvantagens como resistência do vírus, alta toxicidade 

mitocondrial, hipersensibilidade cutânea, lipodistrofia, disponibilidade limitada, 

altos custos e baixa eficiência de cura (Jung et al., 2000; Carr et al., 2003; 

Gulick, 2003; Mallipeddi & Rohan, 2010). Diante disto, a comunidade científica 

tem direcionado um grande esforço na descoberta de novos agentes 

antirretrovirais com efeitos colaterais minimizados (Van Wyk & Gericke, 2000; 

Scott et al., 2004). 

As macroalgas têm sido bioprospectadas para a descoberta de novas 

drogas, uma vez que apresentam metabólitos primários e secundários que 

incluem substâncias ativas com ação biológica comprovada como antifúngico, 

inseticida, anticâncer, analgésico, antioxidante e antiviral, dentre outras (Kim et 

al., 1997; Almeida-Lima et al., 2010; Harnedy & FitzGerald, 2011; Wijesekara et 

al., 2011; Pereira & Costa-Lotufo, 2012; Silva et al., 2013). Além disso, 

produtos naturais de algas exibem baixa toxicidade quando comparadas com 

drogas sintéticas (Wang et al., 2008). 

Diversas substâncias provindas de algas marinhas com efeito antiviral 

têm sido investigadas, evidenciando a inibição de diferentes etapas do ciclo de 

vida do vírus (Ng et al., 1997). Inibidores da enzima transcriptase reversa (RT; 
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do inglês Reverse Transcriptase) têm recebido destaque, pois essa enzima 

desenvolve um papel multifuncional no ciclo de replicação do vírus, tornando-

se peça chave para o desenvolvimento de novas drogas (Kohistaedt et al., 

1992; Jonckheere et al., 2000; Jung et al., 2000; Wang et al., 2004). Entre 

essas substâncias encontram-se alcaloides, polissacarídeos sulfatados, 

polifenóis, flavonoides, cumarinas, taninos, triterpenos, lectinas, floroglucinois, 

lactonas, iridoides, lactonas, saponinas, xantonas, fosfolipídios, quininas e 

peptídeos como alguns dos metabólitos com atividade biológica de ação 

antiviral que podem atuar em diferentes fases do ciclo de vida do vírus (Ng et 

al., 1997; Vlietinck et al., 1998; Yang et al., 2001). O trabalho de Yasuhara-Bell 

& Lu (2010) aponta para polissacarídeos sulfatados, lectinas e diterpenos como 

substâncias produzidas por macroalgas que mais se destacaram quanto à 

atividade antiviral.  

A produção desses bioativos pode variar de acordo com os fatores 

ambientais. Uma extensa revisão feita por Stengel et al. (2011) sobre a 

diversidade química e a bioatividade de extratos provindos de macroalgas 

demonstrou que a sazonalidade foi um fator importante na produção de 

metabólitos e na resposta de atividade biológica desses organismos. Fatores 

como localização geográfica, intensidade luminosa e fase do ciclo de vida são 

fatores sujeitos a mudanças sazonais e que já provaram ter influência na 

diversidade química das macroalgas (Stengel & Connan, 2015). 

O cenário brasileiro de pesquisas com produtos naturais provindos de 

algas marinhas, focado no potencial antiviral, é bastante recente. A maioria dos 

trabalhos está voltada para prospecção de algas pardas, com reduzido número 

de trabalhos para algas vermelhas e verdes (Tabela 1). Diante deste cenário, 

faz-se necessário contribuir com a busca de outras espécies candidatas com 

potencial bioativo.  

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo, investigar a 

atividade antiviral mediante a avaliação da ação inibitória da enzima 

transcriptase reversa (RT) e o efeito tóxico em Artemia salina de extratos 

brutos metanólicos e aquosos de três espécies de macroalgas do litoral 

nordestino do Brasil: Sargassum vulgare C. Agardh (alga parda, Ochrophyta), 

Palisada flagellifera (J. Agardh) K.W. Nam (alga vermelha, Rhodophyta) e Ulva 
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fasciata Delile (alga verde, Chlorophyta), e comparar as respostas em dois 

períodos do ano: época de seca e época chuvosa. Este estudo representa uma 

contribuição científica importante para o conhecimento do patrimônio biológico 

da diversidade química das macroalgas brasileiras e traz novas fronteiras para 

a prospecção de novos bioprodutos. 

 

Tabela 1. Estudos com macroalgas brasileiras sobre bioatividade contra os 
vírus da herpes (HSV-1 e HSV-2), metapneumovírus e da AIDS (HIV-1), 
durante o período de 2004 a 2013. 

Espécie 
Tipo de vírus 

estudado 
Referência 

Ochrophyta   
Canistrocarpus cervicornis HSV-1 Vallim et al. (2010) 
 
Dictyopteris delicatula HSV-1 e HSV-2 Soares et al. (2012) 

Dictyota menstrualis HSV-1, HSV-2 e HIV1 

 
Pereira et al. (2004) 
Soares et al. (2012) 

Cavalcanti et al. (2011) 
 

Dictyota pfaffi HSV-1 e HIV-1 
Barbosa et al. (2004) 

Cirne-Santos et al. (2007) 
 

Lobophora variegata HSV-1 e HSV-2 Soares et al. (2012) 
 
Padina gymnospora HSV-1 e HSV-2  
 
Sargassum cymosum HSV-1 e HSV-2  
 
Sargassum polyceratium HSV-1 e HSV-2  

Sargassum vulgare HSV-1 e HSV-2 

 
Soares et al. (2012) 

Plouguerné et al. (2013) 

Spatoglossum schroederi 
 

HIV-1 Queiroz et al. (2008) 
 
Stypopodium zonale 

 
HSV-1e HIV-1  

 
Soares et al. (2007) 

Stypopodium zonale  metapneumovírus 
 

Mendes et al. (2011) 
 
Stypopodium zonale HSV-1 e HSV-2 Soares et al. (2012) 

   

Rhodophyta   

Bostrychia radicans  HSV-1 e HSV-2 Soares et al. (2012) 
 
Centroceras clavulatum HSV-1 e HSV-2  
 
Chondracanthus acicularis HSV-1 e HSV-2  
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Cryptonemia seminervis HSV-1 e HSV-2  
 
Gracilaria domingensis HSV-1 e HSV-2  
 
Hypnea musciformis HSV-1 e HSV-2  
 
Hypnea spinella HSV-1 e HSV-2  
 
Jania adhaerens HSV-1 e HSV-2  
 
Jania crassa HSV-1 e HSV-2  
 
Laurencia dendroidea HSV-1 e HSV-2  
 
Osmundaria obtusiloba HSV-1 e HSV-2  
 
Plocamium brasiliense HSV-1 e HSV-2  
 
Pterocladiella capillacea HSV-1 e HSV-2  
 
Spyridia clavata HSV-1 e HSV-2  
 
Tricleocarpa cylindrical HSV-1 e HSV-2  
 
Chlorophyta   

Ulva fasciata metapneumovírus  Mendes et al. (2010) 

 
Ulva fasciata HSV-1e HSV-2 Soares et al. (2012) 
 
Avrainvillea elliottii HSV-1 e HSV-2   
 
Bryopsis sp. HSV-1 e HSV-2   
 
Caulerpa racemosa HSV-1 e HSV-2   
 
Chaetomorpha antennina HSV-1 e HSV-2  Soares et al. (2012) 
 
Cladophora prolifera HSV-1 e HSV-2   
 
Codium decorticatum HSV-1 e HSV-2   
 
Codium spongiosum HSV-1 e HSV-2   
 
Halimeda opuntia HSV-1 e HSV-2   
 
Halimeda tuna HSV-1 e HSV-2   
 
Penicillus capitatus HSV-1 e HSV-2   
 
Udotea flabellum HSV-1 e HSV-2   
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3.2. Materiais e Métodos 

3.2.1. Coleta do material 

Para o presente estudo foram escolhidas três espécies de macroalgas 

abundantes na costa nordestina do Brasil, cada uma pertencente a linhagens 

diferentes: Sargassum vulgare (alga parda), Palisada flagellifera (alga 

vermelha) e Ulva fasciata (alga verde). As algas foram coletadas durante a 

época de seca (novembro de 2013) e a época chuvosa (maio de 2014), na 

região entremarés do costão rochoso da Praia do Morro de Pernambuco 

(14º47’00”S, 39º02’00”W), localizado no Município de Ilhéus e situado no litoral 

sul da Bahia. O material foi triado, limpo de macroepífitos e lavado com 

abundante água corrente e, posteriormente, seco em estufa a 40ºC até massa 

constante (aproximadamente 48 horas).  

 

3.2.2. Obtenção e preparo dos extratos 

Cerca de 50 g de massa seca (MS) de cada espécie foram trituradas em 

moinho de facas, separadas em cinco subamostras para cada espécie e 

extraídas por maceração simples, sempre protegidas da luz. As amostras 

foram extraídas em metanol (MeOH), a temperatura ambiente por 24 horas, e 

repetido três vezes. Após a extração metanólica, o resíduo algal foi seco 

completamente por simples evaporação para retirada do metanol 

remanescente e foi extraída em água ultrapura a temperatura ambiente durante 

24 horas por três vezes, e por último, em água ultrapura a 70ºC durante 2 

horas por três vezes. Cada extrato foi filtrado e reunido em um único extrato 

bruto: metanólico, aquoso frio ou aquoso quente, mantendo sempre as cinco 

subamostras como repetições separadas. Os extratos metanólicos foram 

concentrados por rotaevaporação (40°C) e em seguida liofilizados, enquanto os 

extratos aquosos foram diretamente liofilizados. Todos os extratos brutos 

liofilizados foram armazenados em freezer -80ºC até o seu uso. Cada um dos 

extratos foi denominado de extrato bruto metanólico (MeOH), extrato bruto 

aquoso frio (Aq. Frio) ou extrato bruto aquoso quente (Aq. Quente). 
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3.2.3. Atividade anti-HIV 

O potencial antiviral dos extratos foi avaliado através do ensaio de 

inibição da enzima transcriptase reversa (RT) do vírus da imunodeficiência 

humana tipo 1 (HIV-1), utilizando-se o kit colorimétrico de ensaio da RT (Roche 

Diagnostics, Suíça) e seguindo as instruções do fabricante. Os detalhamentos 

deste ensaio estão descritos no subitem 2.2.4.1 do Capítulo 2- Metodologia 

Geral. 

3.2.4. Atividade citotóxica 

Os extratos brutos foram testados quanto à sua toxicidade no crustáceo 

Artemia salina Leach, seguindo o protocolo de Soares (2013) e descrito no item 

2.2.4.2. presente no Capítulo 2- Metodologia Geral.  

 

3.2.5. Análise estatística 

Os conjuntos de dados foram testados quanto à normalidade através do 

teste de Kolmogorov–Smirnov & Lilliefors e a homocedasticidade pelo teste de 

Bartlett (p < 0,05). Os dados foram avaliados para cada espécie por separado, 

utilizado análise de variância (ANOVA) bifatorial, sendo o percentual de inibição 

da RT-HIV testado quanto a sua interação com as épocas de coleta (seca ou 

chuvosa), que foram definidas como primeiro fator e os três tipos de extratos 

(MeOH, aquoso a frio e aquoso a quente) como segundo fator. As diferenças 

significativas entre os conjuntos de dados foram identificadas pelo teste post 

hoc Newman-Keuls (p < 0,05), utilizando-se o programa Statistica v.13. 

 

3.3. Resultados 

Os resultados da atividade antiviral para extratos de S. vulgare, P. 

flagellifera e U. fasciata na concentração final de 100 µg.mL-1 de extrato bruto 

estão apresentados na Figura 1. De forma geral, a maioria dos extratos 

testados na concentração de 100 µg.mL-1 não apresentou variação entre as 

estações seca e chuvosa para a ação inibitória da RT (Fig. 1). Essa variação foi 

observada apenas para os extratos MeOH e Aq. Frio da alga verde U. fasciata 

(Fig. 1C). 
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Comparando os percentuais de inibição da RT-HIV entre o tipo de 

extrato, o extrato Aq. Quente foi o que apresentou os maiores valores de 

atividade antiviral para as três espécies (Fig. 1), seguido dos extratos Aq. Frio, 

exceto para U. fasciata na estação seca que foi o extrato com a menor 

atividade para a espécie. Os menores potenciais antivirais foram observados 

para os extratos MeOH das algas P. flagellifera e S. vulgare. 

Para S. vulgare, o extrato Aq. Quente apresentou altos percentuais de 

inibição da RT-HIV, com 89,92 ± 0,33% e 79,31 ± 2,69% para as estações 

chuvosa e seca, respectivamente (Fig. 1A). Foi possível observar também que 

os extratos MeOH e Aq. Frio apresentaram as menores atividades, sem 

diferenças significativas entre elas. Os extratos Aq. Frio apresentaram 

atividades de 32,62 ± 1,12% (seca) e 37,21± 8,43% (chuvosa) e MeOH 

apresentaram percentuais de inibição da RT-HIV de 31,73 ± 9,69% (chuvosa) e 

23,53 ± 7,00% (seca) (Fig. 1A).  

Para P. flagellifera, os percentuais de inibição do extrato Aq. Quente foi 

de 37,18 ± 6,35% e 43,42 ± 2,56% para as estações seca e chuvosa, 

respectivamente (Fig. 1B). O extrato Aq. Frio não apresentou diferenças 

significativas com o Aq. Quente, observando-se valores de 32,68 ± 6,89% e 

37,94 ± 1,47% para as estações seca e chuvosa, respectivamente (Fig. 1B). Os 

extratos MeOH para essa espécie apresentaram os menores percentuais de 

inibição da RT-HIV, com valores de 23,11 ± 7,11% e 19,31 ± 5,30% para 

estação seca e chuvosa, respectivamente (Fig. 1B).  

A alga U. fasciata apresentou percentuais de inibição da RT-HIV para os 

extratos Aq. Quente de 35,85 ± 1,51% e 37,81 ± 3,77% para as estações seca 

e chuvosa, respectivamente (Fig. 1C). Os extratos Aq. Frio para esta espécie 

apresentou variação significativa entre os períodos estudados, com valores de 

19,94 ± 4,42% e 39,20 ± 2,28% para as estações seca e chuvosa, 

respectivamente (Fig. 1C). Variação da atividade antiviral também foi 

observada para o extrato MeOH, com valores de 27,84 ± 1,51% (seca) e 21,62 

± 2,49 % (chuvosa) (Fig. 1C).        

A Tabela 2 mostra as porcentagens de inibição viral para os diferentes 

extratos na concentração de 100 μg.mL-1 de extrato bruto e de valor de IC50 

obtidas no presente estudo comparadas com as de alguns trabalhos que 
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avaliaram o potencial antiviral de substâncias ativas isoladas de algas 

marinhas. O percentual de inibição da RT HIV-1 do extrato Aq. Quente de S. 

vulgare teve valores de 79,31 – 89,92%, percentuais semelhantes aos isolados 

registrados para Ulva lactuca Linnaeus (El-Baky et al., 2009) e Canistrocarpus 

cervicornis (Kützing) De Paula & De Clerck (Vallim et al., 2010) para inibição do 

vírus HSV-1. Os valores de IC50 estimados para o extrato Aq. Quente de S. 

vulgare foram menores que os extratos isolados de U. lactuca e Sargassum 

trichophyllum (Kützing) Kuntze, indicando atividade antiviral potencial do extrato 

estudado. Cabe destacar que os estudos compilados nessa tabela 

correspondem a extratos isolados de polissacarídeos e diterpenos. 

 



Atividade antiviral e ensaio de toxicidade  

73 

 

 
Figura1. Atividade antiviral estimada pela porcentagem de inibição da enzima 

transcriptase reversa (RT-HIV) de extratos brutos (100 µg.mL-1) de três 

espécies de macroalgas (A) S. vulgare, (B) P. flagellifera e (C) U. fasciata 

coletadas durante as épocas de seca e chuvosa. MeOH = extrato metanólico, 

Aq. Frio = extrato aquoso a frio, Aq. Quente = extrato aquoso a quente. As 

barras representam a média ± desvio (n = 5) e letras distintas representam 

diferenças estatísticas (p < 0,05). 
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Tabela 2. Percentuais de inibição e concentrações inibitória (IC50) para substâncias ativas isoladas ou extratos brutos obtidos de 

macroalgas contra os vírus da AIDS do tipo 1 (HIV-1) e da herpes dos tipos 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2). 

Espécie % inibição IC50 (µg.mL
-1

) 
Substância isolada 

ou extrato bruto 
Tipo de vírus Referência 

Chlorophyta 
Caulerpa racemosa NA 3,00 Polissacarídeos HSV-2 Ghosh et al. (2004) 

Codium fragile  NA 4,70 Polissacarídeos HSV-2 Ohta et al. (2009) 

Ulva lactuca 65,62 – 79,15 118,00 – 126,00 Polissacarídeos HSV-1 El-Baky et al. (2009) 

      
Rhodophyta 
Gracilaria corticata NA 1,10 - 27,40 Polissacarídeos HSV-1 e HSV-2 Chattopadhyay et al. (2008) 

Grateloupia indica NA 0,12 - 1,06 Polissacarídeos HSV-1 Chattopadhyay et al. (2007) 

      
Ochrophyta 
Adenocystis utricularis NA 0,60 - 70,00 Polissacarídeos HIV-1 Trinchero et al. (2009) 
Canistrocarpus cervicornis 90,00-99,00 NA Diterpenos HSV-1 Vallim et al. (2010) 

Dictyota menstrualis NA 1,00 Diterpenos HIV-1 Cavalcanti et al. (2011) 

Fucus vesicularis  NA 0,50-1,00 Polissacarídeos HIV-1 Queiroz et al. (2008) 

Sargassum naozhouense NA 8,92 Polissacarídeos HSV-1 Peng et al. (2012) 

Sargassum trichophyllum NA 18,00 – 410,00 Polissacarídeos HSV-1 Lee et al. (2011) 

      
Ochrophyta 
Sargassum vulgare 23,53 – 31,73 NA Metanólico HIV-1 Este estudo 
 32,62 – 37,21 NA Aq. Frio   
 79,31 – 89,93 12,39 – 28,47 Aq. Quente   
 
Rhodophyta 
Palisada flagellifera 19,32 – 23,12 NA Metanólico HIV-1 Este estudo 
 32,68 - 37,94 NA Aq. Frio   
 37,18 - 43,42 NA Aq. Quente   
Chlorophyta 
Ulva fasciata 21,63 – 27,84 NA Metanólico HIV-1 Este estudo 
 19,94 – 39,20 NA Aq. Frio   

 35,85 - 37,82 NA Aq. Quente   

NA - Não avaliado. 
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O IC50 foi calculado apenas para os extratos aquosos a quente de S. 

vulgare das duas épocas coletadas (Fig. 2), pois foram os únicos que 

mostraram percentuais de inibição da RT-HIV acima de 80%, que foi 

considerada atividade promissora. Os valores de IC50 foram 12,39 µg.mL-1 para 

a estação seca (Fig. 2A) e 28,47 µg.mL-1 para a estação chuvosa (Fig. 2B). O 

controle positivo Foscarnet apresentou valor de IC50 de 0,061 µg.mL-1 (Fig. 2C). 

 

Figura 2. Curva dose-resposta da atividade antiviral pela inibição da enzima 

RT-HIV de extratos Aq. Quente da alga parda Sargassum vulgare coletada 

durante as épocas de (A) seca e (B) chuvosa. (C) Representa a curva dose-

resposta do Foscarnet, utilizado como controle positivo. Para cada curva é 

apresentada a concentração necessária para inibir 50% da atividade da enzima 

RT (IC50). 
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Os resultados para o ensaio de toxicidade dos extratos evidenciaram 

que todas as concentrações dos extratos brutos não foram tóxicas para o 

crustáceo A. salina, apresentando mais de 50% dos náuplios vivos e sendo 

classificadas como NCT (não citotóxico) segundo Vinayak et al. (2011). 

 

Tabela 3. Atividade citotóxica frente ao crustáceo Artemia salina dos extratos 

das algas parda Sargassum vulgare, vermelha Palisada flagellifera e verde 

Ulva fasciata em dois períodos sazonais distintos, seca e chuvosa. Os dados 

são apresentados como CC50, concentração citotóxica para matar em 50% as 

artêmias. 

 
CC50 (µg.mL-1) 

Categoria de 
toxicidade 

 
Seca chuvosa seca chuvosa 

Sargassum vulgare   
   MeOH > 2.000 > 2.000 NCT NCT 

Aquoso Frio > 2.000 > 2.000 NCT NCT 

Aquoso Quente > 2.000 > 2.000 NCT NCT 
 
Palisada flagellifera > 2.000 > 2.000 NCT NCT 

MeOH > 2.000 > 2.000 NCT NCT 

Aquoso Frio > 2.000 > 2.000 NCT NCT 

Aquoso Quente > 2.000 > 2.000 NCT NCT 
 
Ulva fasciata > 2.000 > 2.000 NCT NCT 

MeOH > 2.000 > 2.000 NCT NCT 

Aquoso Frio > 2.000 > 2.000 NCT NCT 

Aquoso Quente > 1.000 > 1.000 NCT NCT 

NCT - Não citotóxico, número de indivíduos mortos menor ou igual a 50%. 
  

 

3.4. Discussão 

No ciclo de vida do vírus HIV, a ação da enzima RT é importante para 

dar início à transcrição do RNA viral em DNA complementar (cDNA), que 

rapidamente migra para o núcleo da célula hospedeira incorporando-se ao 

cromossomo (Singh & Bodiwala, 2010). Na ausência de atividade da RT, o 

vírus não consegue implantar o seu material genético na célula hospedeira e, 

por conseguinte, não consegue completar o seu ciclo de vida. Essa ação 
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enzimática essencial no ciclo do retrovírus do HIV tem impulsionado diversos 

estudos na busca de novas drogas retrovirais, tais como a Nevaparina e a 

Delavirdina, que são utilizadas para tratar pacientes infectados com HIV 

(Woradulayapinij et al., 2005; De Clercq, 2006). 

Os resultados do presente estudo se assemelham a outros estudos que 

investigam o potencial antiviral das macroalgas, como pode ser observado na 

Tabela 2. A ação dos polissacarídeos de macroalgas na inibição da replicação 

de vírus envelopados como o vírus da herpes, o vírus da AIDS, citomegalovírus 

e o vírus da dengue já é bem estabelecida. Portanto, o interesse envolvendo a 

atividade antiviral de extratos aquosos e polissacarídeos vem aumentando 

substancialmente nos últimos anos. Assim, pôde-se evidenciar que a maioria 

dos extratos algáceos apresentou de reduzida a moderada atividade inibitória 

da enzima RT, com exceção dos extratos aquosos da alga parda S. vulgare 

que apresentou alto potencial com mais de 80% de inibição da RT-HIV. A alga 

P. flagellifera apresentou baixa atividade antiviral de forma geral para todos os 

extratos testados, sendo o extrato bruto aquoso frio aquele que apresentou as 

melhores respostas antivirais para a espécie (cerca de 45% de inibição da RT-

HIV). Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho de Iliopoulou et 

al. (2002) com cinco sesquiterpenos inéditos isolados de Laurencia obtusa 

(Hudson) J.V. Lamouroux. Os autores realizaram testes contra os vírus HIV-1 e 

herpes 1 e 2, vaccinia, estomatite vesícular, respiratório sincicial, parainfluenza 

3 e rinovírus e as atividades antivirais também não foram significativas para 

nenhum dos vírus testados, mesmo utilizando substâncias isoladas.  

Estudos que abordam o potencial antiviral de metabólitos de espécies do 

complexo Laurencia J. V. Lamouroux, que inclui a espécie P. flagellifera, são 

escassos. Machado et al. (2010) sugerem que esse tipo de atividade está 

restrita a triterpenos produzidos pelo grupo. Soares et al. (2012), estudando a 

alga Laurencia dendroidea J. Agardh, observaram atividade contra o vírus da 

herpes tipo 1 (97,5% de inibição). Os autores atribuíram a atividade a 

sesquiterpenos halogenados presentes em extratos alcoólicos dessa alga, 

reforçando o potencial dos terpenos deste grupo para atividade antiviral.  

Os resultados do presente trabalho para P. flagellifera foram distintos 

dos resultados obtidos do trabalho de Soares et al. (2012), no qual os extratos 

metanólicos apresentaram alto potencial antiviral. Cabe destacar que a 
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extração de terpenos, que são hidrocarbonetos, é usualmente realizada em 

solventes orgânicos, diferente dos extratos testados neste estudo, os quais são 

todos extratos mais polares. Os extratos aquosos de P. flagellifera 

apresentaram os mais altos potenciais de inibição viral, talvez por não se tratar 

de substâncias isoladas ou ainda por pertencerem a gêneros distintos mesmo 

que da mesma família de Laurencia, essa atividade antiviral pode ser produto 

de sinergia de substâncias, que pode incluir polissacarídeos e terpenos 

hidrossolúveis, muito presentes neste grupo de algas vermelhas.  

Aparentemente, os polissacarídeos presentes nas macroalgas são os 

principais responsáveis pela forte inibição da enzima RT, como pode ser 

observado em resultados semelhantes de outros trabalhos citados na Tabela 2, 

que corroboram a atividade antiviral atribuída aos polissacarídeos. As 

macroalgas lideram a lista de maiores produtores de polissacarídeos entre os 

organismos marinhos, essa quantidade pode ser bastante alta, podendo 

superar 65% do seu peso seco de acordo com a espécie (Kraan, 2012).  

No caso específico de P. flagellifera, o estudo de Vlietinck et al. (1998) 

atribui a atividade anti-HIV à presença de grupamentos sulfatados nos 

polissacarídeo produzidos por esse grupo, que por sua vez são os 

responsáveis pela inibição da ligação do vírus com a célula hospedeira.  

Outro ponto importante, voltado também para os polissacarídeos 

presentes em extratos aquosos, é a grande densidade de cargas negativas 

presentes nestas substâncias, e devido à presença de grupamentos 

polissulfatados torna possível a interação com os domínios glicoproteicos 

virais, carregados positivamente. Tem sido proposto também que além da 

proteção das cargas positivas da glicoproteína viral, os polissulfatos promovem 

um potencial negativo adicional, que interrompe o contato inicial vírus-célula 

(Callahan et al., 1991). 

É importante ressaltar também que a utilização de temperatura para 

extração aquosa da alga parda S. vulgare (70°C) pode ter beneficiado os 

resultados obtidos, pois polissacarídeos e substâncias hidrofílicas presentes 

nessa espécie, reconhecidamente como bioativas, podem ter sido extraídas 

com maior eficiência. Por conseguinte, o aumentou da bioatividade pode ser 

explicada pela maior presença dessas substâncias, fato este, corroborado 
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também pelos trabalhos listados na Tabela 2, pois todos foram extraídos com a 

utilização de temperatura.   

A maior atividade antiviral observada para extratos de S. vulgare em 

relação a P. flagellifera e U. fasciata pode ser atribuída aos polissacarídeos 

sulfatos específicos de algas pardas, como fucanas, laminarina e alginatos, que 

têm se mostrado muito superiores em relação aos polissacarídeos sulfatos de 

algas vermelhas e verdes (Witvrouw & De Clercq, 1997; Chattopadhyay et al., 

2008; Hidari et al.,2008; El-Baky et al., 2009; Lee et al., 2011; Wang et al., 

2012). Esses resultados indicam que algas pardas, especificamente S. vulgare 

alvo deste estudo, podem representar um recurso interessante e alternativo na 

busca de novas biomoléculas no combate de doenças virais importantes. 

Peng et al. (2012) avaliaram a composição nutricional e química e a 

atividade antiviral de Sargassum naozhouense C. K. Tseng & B. Ren Lu. A 

espécie apresentou alta atividade contra o vírus da herpes tipo 1 e a 

caracterização química dos polissacarídeos permitiu aos autores atribuir essa 

bioatividade aos polissacarídeos alginato e fucoidana. Resultados semelhantes 

foram observados para polissacarídeos extraídos da alga Sargassum 

trichophyllum J. Agardh, que foi testado contra o vírus da herpes tipo 2, no 

trabalho realizado por Lee et al. (2011). Já é sabido que as substâncias 

fenólicas apresentam interessante atividade antiviral, e é um dos metabólitos 

majoritários das algas pardas (Quideau et al., 2004; Likhitwitayawuid et al., 

2005; Tareq et al., 2007, Soares et al., 2012). Por possuírem natureza química 

polar assim como os polissacarídeos sulfatos, em extratos aquosos brutos, as 

substâncias fenólicas podem estar presentes e atuar como agentes antivirais 

em sinergia com os polissacarídeos sulfatos.  

Algas verdes, principalmente do gênero Ulva, possuem uma grande 

quantidade de compostos bioativos, tais como polissacarídeos sulfatos e 

compostos fenólicos, com importantes bioatividades comprovadas, como 

anticarcinogênico, antiviral, antioxidantes e anticoagulante (Cassolato et al., 

2008; Sathivel et al., 2008; El-Baky et al., 2009; Godard et al., 2009). Diferente 

das evidências mostradas na literatura, no presente trabalho, os extratos de U. 

fasciata apresentaram baixa atividade para os três tipos de extratos brutos 

testados. Esses extratos podem ter mostrado baixa bioatividade devido ao fato 

da metodologia utilizada para extração ser pouco específica para a espécie, o 
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qual poderia não ter proporcionado uma extração completa dos polissacarídeos 

sulfatos.  

As seis horas de extração dos extratos aquosos quente, a temperatura e 

a forma simples de extração (maceração) podem não ter sido suficientes para o 

material algáceo. Sinha et al. (2010) descreveram que a forma de extração 

influencia diretamente no rendimento das substâncias com atividade biológica 

e, portanto, na atividade antiviral dos extratos aquosos. A forma de extração 

(solvente, tempo e temperatura) é fundamental na eficiência do extrato, 

possibilitando maior extração dos grupamentos sulfatados, identificados como 

os responsáveis pela atividade biológica. Trabalhos na literatura citam em 

média oito horas de extração alcoólica e a maioria utilizou formas mais 

sofisticadas de extração, possibilitando um extrato mais concentrado nas suas 

substâncias bioativas. Uma das metodologias de extração mais citadas é por 

refluxo utilizando Soxhlet, ou ainda por sonicação durante longos períodos para 

obtenção das substâncias hidrofílicas (Soares et al., 2007; Rhimou et al., 2010; 

Thuy et al., 2015).   

Existem poucos trabalhos que avaliem o potencial antiviral das 

clorofíceas e, os poucos que existem, atribuem essa atividade aos 

heteropolissacarídeos sulfatados produzidos por esse grupo de algas. Contudo, 

essas substâncias não apresentam grande potencial na inibição de vírus tanto 

não envelopados quanto envelopados (El-Baky et al., 2009; Karnjanapratum et 

al., 2011; Wijesekara et al., 2011; Kazlowski et al., 2012).  

El-Baky et al. (2009) investigaram o potencial de extratos aquosos e 

etanólicos contra o vírus da herpes tipo 1 (HSV-1) da alga U. lactuca. Em 

relação ao tipo de extrato, os aquosos apresentaram os maiores potenciais 

para inibição viral, assim como o presente trabalho com U. fasciata. Os autores 

classificaram os extratos etanólicos de U. lactuca como sendo de baixo 

potencial antiviral e os extratos aquosos quentes como de potencial moderado 

(aproximadamente 66% de inibição viral), e essa atividade foi duas vezes maior 

do que a do presente trabalho com U. fasciata. Estas diferenças podem sugerir 

que há diferenças na constituição química dos polissacarídeos sulfatos e eles 

variam entre as espécies do gênero Ulva. Outra hipótese para a maior 

atividade antiviral no trabalho de El-Baky et al. (2009) é o fato da extração por 

refluxo utilizada pelos autores talvez ser mais eficiente na extração das 
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substâncias com potencial antiviral do que a extração simples por maceração 

utilizada no presente estudo. 

Desta forma, aprimorar metodologias de extração e avaliar mais 

profundamente o perfil químico dos extratos brutos podem dar pistas de quais 

moléculas seriam as responsáveis pela atividade. A elucidação química 

também é fundamental, pois, a partir disso, seria possível aprofundar o 

entendimento dos mecanismos químicos responsáveis pela ação biológica e 

assim gerar modificações na estrutura química que possam aumentar essa 

atividade, tornando-a viável e interessante biotecnologicamente.   

A maioria dos estudos atribui a atividade antiviral à classe química dos 

polissacarídeos sulfatos, essas substâncias possuem comportamento polar e, 

provavelmente, estão presentes mesmo que em diferentes proporções nos 

extratos obtidos nesse estudo e, principalmente, dos que apresentaram 

interessante potencial antiviral. E as evidências sustentam cada vez mais a 

atuação destas substâncias na inibição da replicação do vírus. Os 

polissacarídeos sulfatos são hidrofílicos e possuem diversos mecanismos de 

ação, relacionados com fatores químicos como peso molecular e conformação 

estrutural, o que sustenta que não se trata de simples interações não 

específicas como se presumia antigamente (Witvrouw & De Clercq, 1997; 

Luescher-Mattli, 2003; Ghosh et al., 2009). 

O teor de polissacarídeos varia de acordo com as fases do histórico de 

vida e o período sazonal, e essas substâncias obtidas a partir das macroalgas 

têm sido importantes recursos na descoberta e produção de novas drogas. 

(Roleda et al., 1997; Holdt & Kraan, 2011).  

Mesmo que seja sabido que a constituição desses polissacarídeos 

sulfatos pode mudar com a sazonalidade, estudos que investiguem o potencial 

antiviral dos extratos algáceos sob essa ótica ainda são reduzidos. Sobre a 

abordagem de variação sazonal, existe um número reduzido de estudos, que 

analisaram as atividades antioxidante, antimicrobiana ou os aspectos 

fisiológicos das espécies (Bischof et al., 2002; Lohrmann et al., 2004; Zubia et 

al., 2007). 

Os polissacarídeos sulfatos podem interagir com partículas virais de 

forma extracelular, impedindo a adesão do vírus à célula; Ainda testes com 

receptores celulares podem servir como alternativas na elucidação da ação 
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viral e como medidas preventivas de infecção e de terapias antirretrovirais. Por 

exemplo, são utilizadas em mulheres gestantes soro positivas para proteção do 

feto (Mendes et al., 2010). Desta forma, os extratos das algas estudadas no 

presente trabalho podem constituir fontes interessantes para terapias 

preventivas do HIV.  

Assim, investigações exploratórias em torno da composição química 

desses extratos são necessárias a fim de identificar quais classes químicas 

poderiam ser responsáveis por essa bioatividade. Esse conhecimento constitui 

um interessante passo para o entendimento de substâncias algáceas com 

potencial antiviral, pois esse tema envolve doenças com grande problemática 

para a saúde pública mundial, e algumas espécies de macroalgas estudadas 

mostraram interessantes potenciais para prospecção neste sentido.  

O ensaio de toxicidade frente ao crustáceo A. salina, um organismo 

sensível a substâncias químicas, foi escolhido como modelo biológico. Este 

procedimento é um teste rápido, eficiente, fácil de ser executado e barato, além 

de ser bastante utilizado como forma preliminar de investigar a toxicidade de 

substâncias bioativas. A toxicidade de uma substância é um ponto 

indispensável para tornar uma nova droga segura e reduzir a possibilidade de 

intoxicação ou até mesmo morte de pacientes se a dose administrada for 

incorreta (Cáceres, 1996). No presente estudo, nenhuma das amostras 

apresentou toxicidade para este ensaio e esse resultado faz com que os 

extratos com alto poder inibitório da enzima RT-HIV, como é o caso da alga S. 

vulgare, sejam ainda mais promissores para os passos seguintes da 

investigação do potencial antiviral. 

De forma geral, foi observado para todos os extratos algum potencial 

antiviral e mesmo os que apresentaram baixa a moderada inibição da RT-HIV-1 

podem ser futuramente empregados em testes quanto ao seu potencial 

virucida, que principalmente, impedem a entrada do vírus na célula. Assim, 

novas abordagens para produtos naturais das algas marinhas, como elucidar 

os mecanismos químicos ou melhorias nos métodos de extração, que inibam 

ou retardem a proliferação do HIV, constituirão sempre um interessante foco 

para as pesquisas científicas.            
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Potencial antioxidante de extratos 

metanólicos e aquosos de três espécies 

de macroalgas marinhas do nordeste do 

Brasil em duas estações do ano 

 

 

Resumo 

Macroalgas são ricas em diversas classes de produtos naturais que são utilizados nas 

áreas nutricionais e farmacêutica. Nesse estudo, extratos metanólicos, aquosos frio e 

quente das algas Sargassum vulgare (Ochrophyta), Palisada flagellifera (Rhodophyta) 

e Ulva fasciata (Chlorophyta) foram investigados quanto ao seu potencial antioxidante 

em duas estações (seca e chuvosa) no litoral sul da Bahia. Os extratos de todas as 

espécies apresentaram potencial antioxidante frente ao ensaio de sequestro do radical 

ABTS e S. vulgare apresentou percentuais de até 100% para o extrato aquoso quente 

da estação chuvosa. Os extratos aquosos quente de S. vulgare mostraram poder 

redutor significativo avaliados pelo ensaio de Folin-Ciocalteu, 20,20 ± 1,13 mg.g-1 EAG 

(seca) e 40,53 20 ± 2,21 mg.g-1 EAG (chuvosa), que pode estar relacionado à 

presença de substâncias fenólicas. Ulva fasciata  apresentou os menores potenciais 

antioxidantes quando comparada às algas parda e vermelha deste estudo. Os extratos 

metanólicos de todas as espécies apresentaram alta resposta frente ao ensaio de co-

oxidação do β-caroteno. Não foi possível observar uma variação do potencial 

antioxidante entre as estações para as algas parda e vermelha, porém U. fasciata 

mostrou uma clara variação entre as estações seca e chuvosa para o potencial 

antioxidante, e essas propriedades podem estar relacionados tanto a mudanças 

ambientas, quanto às técnicas de extração. De forma geral, S. vulgare e P. flagellifera 

foram consideradas uma fonte promissora de substâncias antioxidantes com potencial 

biotecnológico.  

 

Palavras-chave: Antioxidantes, biotecnologia, extratos, macroalgas, radicais 

livres. 
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Abstract 

Macroalgae are rich in several classes of natural products which are used in nutritional 

and pharmaceutical areas. In this study methanol, cold and hot aqueous extracts of 

Sargassum vulgare (Ochrophyta) Palisada flagellifera (Rhodophyta) and Ulva fasciata 

(Chlorophyta) were investigated for their antioxidant potential in two seasons (dry and 

rainy) on the south coast of Bahia. The extracts of all species showed antioxidant 

potential against the ABTS radical scavenging and S. vulgare showed percentages of 

up to 100% for the hot aqueous extract of the rainy season. The hot aqueous extracts 

of S. vulgare showed significant reducing power evaluated by the Folin-Ciocalteu 

assay, 20.20 ± 1.13 mg g-1 EAG (dry) and 40.53 20 ± 2.21 mg g-1 EAG (rainy), which 

may be related to the presence of phenolic compounds. Ulva fasciata showed the 

smallest antioxidant potential when compared to the brown and red algae of this study. 

Methanolic extracts of all species showed a high response for the β-carotene co-

oxidation assay. It was not possible to observe a variation of the antioxidant potential 

between the seasons for the antioxidant potential, and these properties may be related 

to both environmental changes and extraction procedures. In general, S. vulgare and 

P. flagellifera were considered a promising source of antioxidant substances with 

biotechnological potential.    

 

 

 

Keywords: Antioxidants, biotechnology, extracts, free radicals, macroalgae.  
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4.1. Introdução 

 

As macroalgas possuem substâncias já conhecidas e importantes do 

ponto de vista médico, entre elas estão os antioxidantes que provavelmente 

são considerados um dos mais interessantes (Kohen & Nyska, 2002). Os 

antioxidantes são sustâncias que desempenham um importante papel no 

combate a várias doenças graves como, por exemplo, câncer, inflamações 

crônicas, aterosclerose e doenças cardiovasculares, além de atuar retardando 

o processo de envelhecimento (Kohen & Nyska, 2002). Embora o benefício no 

consumo de antioxidantes seja, na maioria das vezes, associado a plantas 

terrestres (vegetais e frutas), tem sido observado um aumento no número de 

pesquisas científicas que atribuem às macroalgas os mesmos benefícios 

(Cornish & Garbary, 2010).  

As macroalgas que ocorrem nos costões rochosos, principalmente no 

mediolitoral, estão submetidas frequentemente a bruscas mudanças de 

radiação solar e UV, dessecamento por exposição à atmosfera e variações na 

temperatura e na salinidade, que podem se alterar a curto (diariamente), médio 

(sazonalmente) ou longo prazo (anualmente). Frente a essas condições 

ambientais, as macroalgas precisam de mecanismos, entre ele os 

antioxidantes, para combater de forma eficiente essas adversidades e evitar 

assim o dano por estresse oxidativo (Addala-Díaz et al., 2006; Rocha et al., 

2007; Cox et al., 2010). 

Estudos sazonais sobre a fisiologia das macroalgas tiveram início com 

as pesquisas de Haas (1950). Ele isolou peptídeos de macroalgas e verificou 

alterações sazonais, que atribuiu à baixa intensidade de luz disponível durante 

o inverno e a períodos de exposição ao ar durante a maré baixa. Após esse 

estudo, outros estudos fenológicos foram publicados, mas poucos com uma 

abordagem verificando variações sazonais do potencial antioxidante de 

macroalgas (Sakamoto, 1993; Abdala-Díaz et al., 2006; El Gamal, 2010; 

Apostolidis et al., 2011; Trigui et al., 2013). 

Macroalgas, assim como as plantas terrestres, apresentam inúmeros 

compostos antioxidantes, entre eles florotaninos, ácido ascórbico, tocoferol, 

carotenoides, fosfolipídios, compostos relacionados à clorofila, bromofenóis, 

catequinas, aminoácidos tipo micosporinas (MAAs) e polissacarídeos. Todos 
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eles possuem comprovados benéficos à saúde humana e por isso são 

considerados uma fonte de compostos bioativos com alta diversidade de 

classes químicas e reconhecida atividade antioxidante (Fujimoto, 1990; Le 

Tutour et al., 1998; Kuda et al., 2002; Rupérez et al., 2002; Yuan et al., 2005; 

Bansemir et al., 2006; Chew et al., 2008; Cox et al., 2010; Souza et al., 2012; 

Dotulong et al., 2013; Lee et al.,2013; Sabeena Farvin et al., 2013; Rodriguez-

Jasso et al., 2014). 

Tratando-se da avaliação do potencial antioxidante de diversas algas 

marinhas, alguns trabalhos merecem destaque. Zhang et al. (2007) realizaram 

o screening de extratos metanol:clorofórmio (2:1 v/v) de 28 espécies de algas 

clorófitas, rodófitas e feófitas para os ensaios de inibição do radical DPPH e 

poder redutor (Folin-Ciocalteu). De todas as espécies estudadas, os autores 

encontraram o maior potencial antioxidante na alga vermelha Symphyocladia 

latiuscula (Harvey) Yamada. O trabalho de Zubia et al. (2007), com 48 extratos 

diclorometano:metanol (2:1 v/v) de macroalgas, mostrou que as maiores 

atividades de sequestro de DPPH foram encontradas na alga parda Lobophora 

variegata (J.V. Lamouroux) Womersley ex E.C. Oliveira, seguido da alga verde 

Avrainvillea longicaulis (Kützing) G. Murray & Boodle e, por último, da alga 

vermelha Chondria baileyana (Montagne) Harvey. Apesar da grande 

contribuição desses trabalhos, nenhum deles fez uma comparação em 

períodos sazonais diferentes. 

Matanjun et al. (2008) realizaram o screening de extratos metanólicos 

que foram testados frente aos ensaios do sequestro do radical ABTS, poder 

redutor FRAP e quantificação de substâncias redutoras pelo Folin-Ciocalteu  

com oito espécies de algas vermelhas (Eucheuma cottonii Weber-van Bosse, 

Eucheuma spinosum J. Agardh, Halymenia durvillaei Bory de Saint-Vicent), 

algas verdes (Caulerpa lentillifera J. Agardh  e Caulerpa racemosa (Forsskål) J. 

Agardh) e algas pardas (Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux, 

Sargassum polycystum C. Agardh, Padina spp.). Nesse trabalho os autores 

observaram que de forma geral, C. lentillifera e S. polycystum apresentaram os 

maiores potenciais antioxidantes frente os ensaios testados.   

Belattmania et al. (2016) avaliaram o potencial nutracêutico da alga 

parda Cystoseira humilis Schousboe ex Kützing quanto ao potencial 

antioxidante de extratos metanólicos dessa alga e observaram alta atividade 
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frente ao ensaio sequestro do radical DPPH (82%) e moderada atividade 

quelante de metais (68%) e concluíram que esta espécie possui interessante 

aplicabilidade como recurso promissor de substâncias bioativas.  

Existe grande diversidade de substâncias com comprovada atividade 

antioxidante em algas marinhas. Alguns desses grupos químicos podem ser 

observados na Figura 1.  

Substâncias bromadas são comuns em macroalgas vermelhas; 

bromofenóis foram encontrados em Symphyocladia latiuscula (Harvey) Yamada 

(Fig. 1A) e foram responsáveis pela alta capacidade antioxidante desta espécie 

(Mayer et al., 2009). Alguns compostos aromáticos das algas parda Undaria 

pinnatifida (Harvey) Suringar (Fig. 1B), vermelha Hypnea musciformis (Wulfen) 

J. V. Lamouroux (Fig. 1C) e verde Ulva compressa Linnaeus (como 

Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees)  (Fig. 1C) têm sido investigados 

quanto ao seu possível potencial antioxidante (Dembitsky, 2006). Carotenoides, 

presentes em uma variedade de grupos de macroalgas, possuem conhecida 

capacidade antioxidante e conferem proteção às algas contra radiação UV. A 

fucoxantina (Fig. 1D), um tipo de carotenoide encontrado em algas pardas, 

atribui-se que as ligações alênicas presentes nessa molécula são responsáveis 

pela alta ação antioxidante (Peng et al., 2011).  

Algas pardas possuem grande quantidade de substâncias fenólicas, o 

eckol (Fig. 1F) e o dieckol (Fig. 1G) são florotaninos que possuem reconhecida 

capacidade antioxidante, isolados da alga Ecklonia cava Kjellman (Shibata et 

al., 2008). Polissacarídeos sulfatados como as fucoidanas (Fig. 1H), presentes 

também em algas pardas como Laminaria japonica Areschoug, conferem alta 

atividade redutora dos radicais livres DPPH e ABTS (Li et al., 2008).  

Dois sesquiterpenos (Fig. 1I, 1J), isolados da alga verde Ulva fasciata 

Delile também apresentaram alta ação antioxidante de acordo com o trabalho 

de Chakraborty et al. (2010), assim como o alcaloide fragilamina (FRG) (Fig. 

1E) isolado da alga vermelha Martensia fragilis Harvey (Güven et al., 2010).  
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Figura 1. Substâncias com reconhecida atividade antioxidante encontradas em 

macroalgas. (A) Bromofenol da alga vermelha Symphyocladia latiuscula, (B) 

substância aromática isolada de Undaria pinnatifida, (C) substância aromática 

encontrada em Hypnea musciformis e Enteromorpha compressa, (D) 

carotenoide fucoxantina isolado de algas pardas, (E) alcaloide fragilamina 

(FRG) isolado da alga vermelha Martensia fragilis, (F e G) florotaninos eckol e 

dieckol, respectivamente, isolados da alga Ecklonia cava, (H) polissacarídeo do 

tipo fucoidana isolado da alga parda Laminaria japonica, (I e J) sesquiterpenos 

isolados da alga verde Ulva fasciata. 

 

Trabalhos que investiguem o potencial antioxidante em macroalgas 

tropicais ainda são escassos. E este é um fato curioso, pois a zona tropical do 

globo terrestre é caracterizada por possuir alta incidência de radiação UV e 

elevada temperatura, devido à proximidade com a linha do equador. Essa 

condição, varia consideravelmente com a sazonalidade, e estudos prévios 

afirmam que essa combinação de fatores estimula o desenvolvimento de 
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defesas antioxidantes nos organismos que ocupam essa zona (Aguilera et al., 

2002; Bischof et al., 2002; Zubia et al., 2007; Hupel et al., 2011; Cruces et al., 

2012; Cruces et al., 2013). 

O presente trabalho teve como objetivo investigar o potencial 

antioxidante de extratos metanólicos, aquosos a frio e aquosos a quente das 

espécies Sargassum vulgare C. Agardh, Palisada flagellifera (J. Agardh) K.W. 

Nam e Ulva fasciata Delile, macroalgas abundantes da costa nordeste do 

Brasil, região tropical. Assim como avaliar sua variação entre uma época de 

seca e uma chuvosa. 

 

4.2. Materiais e métodos  

4.2.1. Coleta do material 

Sargassum vulgare (Ochrophyta), Palisada flagellifera (Rhodophyta) e 

Ulva fasciata (Chlorophyta), macroalgas abundantes na costa nordestina do 

Brasil e pertencentes a três linhagens diferentes, foram coletadas durante a 

estação de seca (1 a 5 de novembro de 2013) e a estação chuvosa (16 de 

maio de 2014), na região entremarés do costão rochoso da Praia do Morro de 

Pernambuco (14º47’00”S, 39º02’00”W), localizada no Município de Ilhéus, 

situado no litoral sul da Bahia. O material foi triado, limpo de macroepífitos e 

lavado com abundante água corrente e posteriormente seco em estufa a 40ºC 

até peso constante (aproximadamente 48 h).  

 

4.2.2. Obtenção e preparo dos extratos 

As amostras secas e pulverizadas de cada espécie foram extraídas por 

maceração simples em metanol (n = 5), água ultrapura a 25ºC (temperatura 

ambiente; n = 5) e água ultrapura a 70ºC (n = 5), em uma proporção de 

aproximadamente 50 g de massa seca (MS) em 100 mL de solvente. A 

maceração em metanol e água a temperatura ambiente foi realizada a cada 24 

h por três vezes. A maceração em água a 70°C foi realizada por 1 h em banho-

maria e repetida três vezes. O produto resultante da extração do mesmo 

solvente foi reunido como um único extrato e foi chamado de extrato bruto: 

extrato metanólico (MeOH), extrato aquoso frio (Aq. Frio) e extrato aquoso 

quente (Aq. Quente).  



Potencial antioxidante 

98 

 

Os extratos brutos metanólicos foram filtrados com auxílio de funil de 

vidro e papel filtro. Os extratos aquosos, devido à alta viscosidade, foram 

filtrados em sistema a vácuo. Os extratos metanólicos foram concentrados por 

rotaevaporação a 40°C e, posteriormente, liofilizados. Os extratos aquosos 

foram congelados em freezer -80ºC e em seguida liofilizados. Todos os 

extratos brutos liofilizados foram mantidos em freezer -80ºC até posteriores 

análises.  

 

4.2.3. Avaliação do potencial antioxidante 

O potencial antioxidante foi avaliado por meio de seis diferentes ensaios 

colorimétricos: sequestro do radical DPPH (2,2–difenil–1–picrilhidrazil), redução 

do radical ABTS (2,2'–azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico), sistema 

β-caroteno/ácido linoleico, potencial antioxidante de redução do ferro (FRAP, 

do inglês Ferric Reducing Antioxidant Power), atividade quelante de metais e 

determinação de substâncias redutoras pelo método do Folin-Ciocalteu.  

Os extratos metanólicos destinados para os ensaios antioxidantes foram 

solubilizados em 1 mL de MeOH (Synth, Brasil) e os extratos aquosos em 1 mL 

de DMSO 10% (Sigma-Aldrich, Brasil), devido à incompatibilidade dos 

constituintes desses extratos com solventes orgânicos.  

O potencial antioxidante dos extratos de S. vulgare, P. flagellifera e U. 

fasciata, para todos os ensaios, foi testado em concentrações de 25, 50, 100, 

150 e 200 µg.mL-1 de extrato bruto (Anexo 3). As absorbâncias foram lidas em 

espectrofotômetro de microplacas UV-vis EPOCH (Biotek Instruments, EUA) 

Os resultados foram expressos em percentual de atividade antioxidante versus 

concentração de extrato bruto e foram utilizados para calcular os valores de 

EC50 (concentração efetiva do extrato para reduzir em 50% a atividade 

antioxidante máxima). Os cálculos de EC50 foram feitos através de ajustes de 

curvas para um modelo sigmoide de dose-resposta no programa Prisma Graph 

Pad® 6. 

Os resultados foram também expressos em equivalentes padrão, 

utilizando ácido gálico (Sigma-Aldrich, Brasil), BHT (Sigma-Aldrich, Brasil) e 

Trolox (Sigma-Aldrich, Brasil) como padrões, nas concentrações descritas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Faixa de concentração dos padrões utilizada para a construção da 

curva padrão de ácido gálico, butil-hidroxi-tolueno (BHT) e Trolox, equação da 

reta e coeficiente de correlação para os diferentes ensaios. 

 

 

Para todos os ensaios antioxidantes foi necessário preparar um branco 

amostra para cada amostra, pois a presença de pigmentos nos extratos 

poderia interferir na leitura e interpretação dos resultados. As absorbâncias dos 

brancos amostra foram descontadas das respectivas absorbâncias das 

amostras. 

A comparação do potencial antioxidante entre os diferentes tratamentos 

foi realizada apenas para a concentração de 200 µg.mL-1 de extrato bruto, 

comparando o percentual de atividade. 

 

4.2.3.1. Ensaio antioxidante de redução do radical DPPH 

O potencial antioxidante foi avaliado utilizando-se o ensaio de sequestro 

do radical DPPH seguindo o método de Pires et al. (em preparação), 

modificado de Brand-Williams et al. (1995) que encontra-se descrito no subitem 

2.2.3.1. no Capítulo 2- Metodologia Geral.  

 

 

 

 

Concentração Eq. da reta Concentração Eq. da reta Concentração Eq. da reta

(µg.mL
-1

) Correlação (µg.mL
-1

) Correlação (µg.mL
-1

) Correlação

y = -1,0684x + 0,7303 y = -0,1794x + 0,8436

R² = 0,9936 R² = 0,9987

y = -1,4687x + 0,8566 y = -0,0428x + 0,8375 y = -0,3942x + 0,8178

R² = 0,9932 R² = 0,9945 R² = 0,9979

y = 2,8627x - 0,0554 y = 0,1552x - 0,0131 y = 0,6522x + 0,0024

R² = 0,9958 R² = 0,9948 R² = 0,9995

y = -0,3842x + 0,7542

R² = 0,9943

y = 0,3201x + 0,009 y = 0,0121x 0,0093

R² = 0,9931 R² = 0,9920

Ácido gálico BHT Trolox

Ensaio

DPPH 0 – 2 ----- ----- 0 – 10

-----

ABTS 0 – 1,5 0 – 50 0 – 5

FRAP 0 – 2,5 0 – 17,5 0 –7,5

Quelante 0 – 3,5 ----- ----- -----

Folin-

Ciocalteu
0 – 8,5 ----- ----- 0 – 100
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4.2.3.2. Ensaio do potencial de sequestro do radical ABTS  

O ensaio foi preparado seguindo o método de Torres et al. (em 

preparação), modificado de Yang et al. (2011) descrito no subitem 2.2.3.2. no 

Capítulo 2- Metodologia Geral. 

 

4.2.3.3. Co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico 

Para avaliação da co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico foi utilizada 

a metodologia de Harb et al. (em preparação), modificada de Duarte-Almeida et 

al. (2006) descrita no subitem 2.2.3.3. do Capítulo 2- Metodologia Geral.  

 

4.2.3.4. Poder redutor de Ferro (FRAP) 

O ensaio do poder de redução do ferro (FRAP) foi preparado seguindo 

método Urrea-Victoria et al. (2016) modificado de Brito et al. (2006) descrita no 

subitem 2.2.3.4. do Capítulo 2- Metodologia Geral. 

 

4.2.3.5. Atividade quelante de metais 

O ensaio foi realizado seguindo a metodologia de Harb et al. (2016), 

modificada de Min et al. (2011) descrita no subitem 2.2.3.5. do Capítulo 2- 

Metodologia Geral. 

 

4.2.3.6. Substâncias redutoras pelo método do Folin-Ciocalteu 

O ensaio capacidade redutora do Folin-Ciocalteu foi feito seguindo 

metodologia de Pires et al. (em preparação), adaptado de Singleton & Rossi 

(1965) e Waterman & Mole (1994) descrita no subitem 2.2.3.6. do Capítulo 2- 

Metodologia Geral.   

  

4.2.4. Análise estatística dos dados 

A ação antioxidante de S. vulgare, P. flagellifera e Ulva fasciata foi 

avaliada separadamente para cada espécie quanto à potencialidade dos três 

tipos de extratos estudados (MeOH, Aq. Frio, Aq. Quente) e a sua variação 

sazonal. Para tanto, a normalidade dos dados foi avaliada através do teste de 

Kolmogorov–Smirnov & Lilliefors e a homocedasticidade das variâncias pelo 

teste de Bartlett, dentro de um intervalo de confiança de 95% (p < 0,05). A 

análise das diferenças entre as médias foi realizada mediante análises de 
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variância (ANOVA) bifatorial (p < 0,05), considerando os fatores tipo de extrato 

e período de coleta. Comparações múltiplas dentre os tratamentos com 

diferenças significativas (p < 0,05) foram determinadas pelo teste post hoc de 

Newman-Keuls. Análise multivariada utilizando o método de PCA (Análise de 

Componentes Principais) foi feita utilizando-se os valores em porcentagem.  

 

4.3. Resultados  

4.3.1. Sequestro do radical DPPH 

Todos os tipos de extrato de S. vulgare apresentaram variação 

significativa entre a época de seca e a chuvosa (Fig. 2A). A estação chuvosa 

apresentou os maiores potenciais antioxidantes quando comprados com os da 

estação seca. O extrato aquoso quente (Aq. Quente) apresentou potencial 

antioxidante de 64,82 ± 4,24% para a estação chuvosa e valores menores na 

estação seca (1,67 ± 1,37%). O mesmo foi observado para o extrato aquoso 

frio (Aq. Frio), que apresentou potencial antioxidante de 37,01 ± 1,69% na 

estação chuvosa, atividade que foi reduzida a 12,32 ± 1,24% na estação seca 

(Fig. 2A).   

Todos os extratos da alga P. flagellifera apresentaram variação entre as 

estações seca e chuvosa para o potencial antioxidante (Fig. 2B). A maior 

atividade antioxidante foi observada para o extrato metanólico (MeOH), 38,68 ± 

1,65% para estação seca. Em relação aos extratos aquosos frios houve 

diferenças significativas entre a estação seca, com valores menores de 16,60 ± 

1,55%, em relação à estação chuvosa, 28,41± 1,65%. O extrato Aq. Quente da 

estação seca apresentou reduzido potencial antioxidante, enquanto que o 

mesmo extrato da estação chuvosa apresentou potencial antioxidante de 19,84 

± 1,62% (Fig. 2B).  

O extrato que apresentou maior potencial antioxidante da alga U. 

fasciata foi o MeOH, 42,19 ± 4,06% durante à estação seca (Fig. 2C). O 

mesmo tipo de extrato apresentou uma redução maior que 50% do potencial 

durante a estação chuvosa (19,45 ± 6,14%). As respostas de potencial 

antioxidante dos extratos aquosos a frio e a quente para essa espécie mostrou 

variação oposta na estação chuvosa, com baixos potenciais de 19,21± 1,21% e 

16,89 ± 2,03%, respectivamente (Fig. 2C). 
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Figura 2. Atividade antioxidante (%) de extratos brutos na concentração de 200 

µg.mL-1 pelo método do sequestro do radical DPPH para três espécies de 

macroalgas do baixo sul baiano: (A) S. vulgare, (B) P. flagellifera e (C) U. 

fasciata para os extratos metanólicos (MeOH), aquoso a frio (Aq. Frio) e 
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aquoso a quente (Aq. Quente). Letras distintas representam diferença 

significativa para p < 0,05. 

 

Os valores de EC50 para o ensaio de DPPH estão apresentados nas 

Tabela 2. O respectivo valor de EC50 para os padrões ácido gálico e Trolox 

também são apresentados na Tabela 2. Vale ressaltar que os valores de EC50 

são inversamente proporcionais ao potencial antioxidante, portanto, quanto 

menor for o valor desse parâmetro maior será o potencial antioxidante. 

Para o ensaio de sequestro do DPPH, o extrato Aq. Quente da alga 

parda S. vulgare apresentou o maior potencial antioxidante entre as espécies 

estudadas, com EC50 de 96,61 µg.mL-1 para amostras da estação chuvosa 

(Tabela 2). 

Os extratos metanólicos apresentaram uma tendência semelhante no 

EC50 para as três espécies, pois apenas para estação a seca foi possível 

calcular esse parâmetro, devido às baixas atividades desses extratos durante a 

estação chuvosa (Tabela 2). 

Os resultados de EC50 apresentados na Tabela 2 demonstram que os 

extratos das espécies estudadas não apresentaram alto potencial antioxidante 

frente ao radical DPPH quando comparados com o EC50 dos padrões utilizados 

neste ensaio.   

 

Tabela 2. Concentração efetiva para atingir 50% do potencial antioxidante do 

ensaio de sequestro do radical DPPH (EC50 µg.mL-1) de três tipos de extratos 

das macroalgas Sargassum vulgare, Palisada flagellifera e Ulva fasciata em 

duas estações de coleta.  

*Não foi possível calcular o EC50. 

 

 

Extratos Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa

MeOH 8336,81 * 847,22 * 291,07 *

Aq. Frio 867,3 257 * * * 921,4

Aq. Quente * 96,61 * 585,8 * *

Padrão Ác. Gálico 1,04 Trolox 4,2

DPPH (EC50 µg.mL-1)

Sargassum vulgare Palisada flagellifera Ulva fasciata
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4.3.2. Sequestro do radical ABTS 

Foi observada variação significativa entre as estações seca e chuvosa 

para o potencial antioxidante em todos os extratos da alga parda S. vulgare, 

observando-se menor capacidade antioxidante na estação seca para todos os 

três tipos de extrato (Fig. 3A). A alga parda S. vulgare apresentou potenciais 

antioxidantes superiores a 80% para os todos os extratos estudados quando 

comparado com as outras espécies, exceto para o extrato metanólico que 

apresentou percetuais próximos a 60%. O extrato Aq. Quente apresentou os 

maiores potenciais, com valores de 105,31 ± 1,18% durante a estação 

chuvosa, seguido do extrato Aq. Frio, também para estação chuvosa, com 

valores de 95,69 ± 2,34%. O extrato MeOH foi o que apresentou o menor 

potencial antioxidante com valores de 57,50 ± 4,36% durante a estação seca 

(Fig. 3A).        

Para P. flagellifera houve variação entre as estações seca e chuvosa 

apenas para os extratos MeOH e Aq. Quente, com maior potencial antioxidante 

na estação chuvosa (Fig. 3B). Essa tendência foi observada mais claramente 

para os extratos MeOH, que apresentaram capacidade antioxidante de 29,36 ± 

4,59% durante a estação seca e esse potencial mais que dobrou durante a 

estação chuvosa, 62,88 ± 11,30% (Fig. 3B). O maior potencial antioxidante foi 

observado para o extrato MeOH 62,88 ± 11,30% na estação chuvosa, seguindo 

pelo Aq. Frio 61,19 ± 9,30% da estação seca e, por fim, do extrato Aq. Quente 

53,36 ± 6,69% da estação chuvosa (Fig. 3B).  

Não foram observadas diferenças significativas entre as estações seca e 

chuvosa para nenhum dos três tipos de extrato testados da alga verde U. 

fasciata, para esse ensaio (Fig. 3C). A alga verde U. fasciata apresentou a 

menor atividade antioxidante quando comparada às outras duas espécies (Fig. 

3). 
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Figura 3. Atividade antioxidante (%) de extratos brutos na concentração de 200 

µg.mL-1 pelo método do sequestro do radical ABTS para três espécies de 

macroalgas do baixo sul baiano: (A) S. vulgare, (B) P. flagellifera e (C) U. 

fasciata para os extratos metanólicos (MeOH), aquoso a frio (Aq. Frio) e 

aquoso a quente (Aq. Quente). Letras distintas representam diferença 

significativa para p < 0,05. 
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Tabela 3. Concentração efetiva para atingir 50% do potencial antioxidante do 

ensaio de sequestro do radical ABTS (EC50 µg.mL-1) de três tipos de extratos 

das macroalgas S. vulgare, P. flagellifera e  U. fasciata em duas estações de 

coleta. 

*Não foi possível calcular o EC50. 

 

 Os resultados da concentração efetiva (EC50) (Tabela 3) mostraram que 

principalmente o extrato Aq. Quente da alga parda S. vulgare apresentou alto 

potencial antioxidante na estação chuvosa (EC50 = 24,83 µg.mL-1), sendo mais 

potente que o padrão comercial BHT (EC50 = 31,92 µg.mL-1) . 

 Houve variação dos valores de EC50 para todos os extratos de S. vulgare 

e foi possível observar um aumento do potencial antioxidante na estação 

chuvosa (Tabela 3). A alga vermelha P. flagellifera apresentou tendência 

parecida para os extratos MeOH e Aq. Quente, com menores valores na 

estação chuvosa do que a estação seca. A alga verde U. fasciata apresentou 

um discreto aumento no EC50 para o extrato Aq. Frio na estação chuvosa 

(Tabela 3).   

 

4.3.3. Co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico 

 Todas as espécies tiveram um bom desempenho quanto à proteção da 

peroxidação lipídica (Fig. 4), na qual a maioria dos extratos apresentaram 

percentuais de atividade antioxidante acima de 50%. A alga parda S. vulgare 

apresentou os maiores percentuais de proteção e os extratos MeOH foram os 

melhores, com atividade antioxidante de 96,01 ± 1,86% para a estação seca e 

95,13 ± 2,02% na estação chuvosa (Fig. 4A). O desempenho antioxidante do 

extrato Aq. Frio não diferiu estatisticamente entre as estações coletadas, com 

percentuais de 63,99 ± 3,92% na estação seca e 63,50 ± 3,55% na estação 

chuvosa. Foi observada uma queda na atividade antioxidante do extrato Aq. 

Extratos Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa

MeOH 171,39 135,83 409,26 133,97 289,73 *

Aq. Frio 65,46 52 139,96 151,36 295,8 292,41

Aq. Quente 44,67 24,83 235,5 184,93 * 394,8

Padrão Ác. Gálico 0,79 BHT 31,92 Trolox 3,42

ABTS (EC50 µg.mL-1)

Sargassum vulgare Palisada flagellifera Ulva fasciata
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Quente em relação aos períodos de coleta, com atividade antioxidante de 

79,55 ± 2,31% na estação seca e 59,82 ± 5,98% na estação chuvosa (Fig. 4A). 

Para a alga vermelha P. flagellifera foi observada variação entre as 

extações na capacidade antioxidante, principalmente para o extrato MeOH, que 

apresentou um aumento da estação seca (76,33 ± 7,76%) para a estação 

chuvosa (88,05 ± 4,76%) (FIg. 4B). Para os extratos Aq. Frio e Aq. Quente, não 

houve diferenças estatística entre eles e nem entre as estações (Fig. 4B). 

A alga verde U. fasciata apresentou variação sazonal nas atividade 

antioxidante (Fig. 4C), com maior amplitude no extrato MeOH. Na estação 

seca, os percentuais para o extrato MeOH foram de 84,11 ± 5,13% e na 

chuvosa de 58,64 ± 3,21%. Um decréscimo na atividade também foi observado 

para os extratos Aq. Frio e Aq. Quente na estação chuvosa, 28,94 ± 0,97% e 

33, 50 ± 3,13%, respectivamente, em relação à estação seca, 44,95 ± 2,86% e 

50,58 ± 3,21% (Fig. 4C).  
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Figura 4. Atividade antioxidante (%) de extratos brutos na concentração de 200 

µg.mL-1 pelo método da peroxidação lipídica do β-caroteno para três espécies 

de macroalgas do baixo sul baiano: (A) S. vulgare, (B) P. flagellifera e (C) U. 

fasciata para os extratos metanólicos (MeOH), aquoso a frio (Aq. Frio) e 

aquoso a quente (Aq. Quente). Letras distintas representam diferença 

significativa para p < 0,05. 
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Para esse ensaio, independente da espécie e estação, foi possível 

observar que os extratos metanólicos apresentaram melhor desempenho na 

proteção do β-caroteno contra a peroxidação lipídica e, portanto, atuaram como 

potentes antioxidantes para as três espécies estudadas (Fig. 3).  

 

Tabela 4. Concentração efetiva para atingir 50% do potencial antioxidante do 

ensaio peroxidação lipídica do β-caroteno (EC50 µg.mL-1) de três tipos de 

extratos das macroalgas S. vulgare, P. flagellifera e U. fasciata em duas 

estações de coleta.  

*Não foi possível calcular o EC50. 

 

Os extratos com maiores potenciais contra a oxidação do β-caroteno, 

avaliados pela estimativa do EC50 (Tabela 4), foram os extratos MeOH das 

algas S. vulgare (EC50 = 14,45 µg.mL
-1

 e EC50= 29,58 µg.mL
-1

) em ambas 

estações, P. flagellifera para a estação chuvosa (EC50= 25,18 µg.mL
-1

) e U. 

fasciata (EC50= 35,73 µg.mL
-1

) para a estação seca.  

Foi possível observar variações para os valores de EC50 entre as 

estações seca e chuvosa (Tabela 4), porém essa variação não seguiu um 

padrão entre as estações para as espécies. Por exemplo, os extratos de S. 

vulgare e U. fasciata apresentaram aumento do potencial antioxidante da 

estação chuvosa para seca, enquanto que P. flagellifera apresentou aumento 

na atividade da estação seca para chuvosa, excetuando para o extrato Aq. 

Quente (Tabela 4). 

 

4.3.4. Potencial antioxidante redutor de ferro (FRAP) 

Houve variação significativa entre as duas estações para a resposta 

antioxidante do poder redutor de ferro de todos os extratos da alga parda S. 

Extratos Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa

MeOH 14,45 29,58 74,49 25,18 35,73 124,45

Aq. Frio 154,17 136,77 175,79 142,5 371,53 *

Aq. Quente 61,8 142,56 135,3 157,04 190,54 777,5

Padrão Trolox 0,83

Peroxidação lipídica do β- caroteno (EC50 µg.mL
-1

)

Sargassum vulgare Palisada flagellifera Ulva fasciata
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vulgare, com redução da estação seca para a chuvosa (Fig. 5A). A maior 

atividade redutora de ferro para S. vulgare foi observada na estação seca no 

extrato MeOH com 17,87 ± 1,17 mg.g-1 equivalentes de Trolox (ET), seguido do 

extrato Aq. Quente com 15,40 ± 1,44 mg.g-1 ET e, por último, o extrato Aq. Frio 

com valores de 6,77± 0,77 mg.g-1 ET (Fig. 5A). 

Para todos os extratos estudados da alga vermelha P. flagellifera foram 

observadas variações significativas entre as estações seca e chuvosa (Fig. 

5B). A atividade antioxidante foi menor durante a estação chuvosa com valores 

entre 4,12 ± 1,35 mg.g-1 ET e 1,70 ± 0,18 mg.g-1 ET. Durante a estação seca, a 

maior atividade antioxidante foi observada no extrato Aq. Frio, com valores de 

12,88 ± 0,90 mg.g-1 ET, seguido do extrato MeOH e Aq. Quente com valores de 

7,36 ± 0,44 mg.g-1 ET e 5,09 ± 0,20 mg.g-1 ET, respectivamente (Fig. 5B).  

Na alga verde U. fasciata, houve variação significativa entre as estações 

seca e chuvosa (Fig. 5C), sendo observada uma queda do potencial 

antioxidante nos extratos metanólicos da estação seca para a chuvosa, com 

valores de 7,45 ± 1,76 mg.g-1 ET e 2,45 ± 1,06 mg.g-1 ET, respectivamente. 

Essa redução também foi observada nos extratos Aq. Frio, de 5,69 ± 0,36 

mg.g-1 ET (seca) para 0,94 ± 0,16 mg.g-1 ET (chuvosa) e para o extrato Aq. 

Quente de 5,78 ± 0,10 mg.g-1 ET (seca) para 1,87 ± 0, 26 mg.g-1 ET (chuvosa). 

A alga verde apresentou o menor potencial redutor entre as três espécies 

estudadas (Fig. 5). 

  



Potencial antioxidante 

111 

 

 

Figura 5. Potencial antioxidante em equivalente Trolox (mg.g-1) pelo método 

redutor de ferro (FRAP) para três espécies de macroalgas do baixo sul baiano: 

(A) S. vulgare, (B) P. flagellifera e (C) U. fasciata para os extratos metanólicos 

(MeOH), aquoso a frio (Aq. Frio) e aquoso a quente (Aq. Quente). Letras 

distintas representam diferença significativa para p < 0,05. 
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4.3.5. Atividade quelante de metais 

Em S. vulgare o extrato Aq. Quente apresentou o maior potencial 

quelante de metais na estação chuvosa, com percentual de 32,52 ± 9,09% (Fig. 

6A). Apenas esse extrato variou significativamente na sua atividade para a 

estação seca (17,54 ± 1,56%), com redução do potencial antioxidante na 

estação seca (Fig. 6A).  

O extrato MeOH da estação seca da alga P. flagellifera (Fig. 6B) 

apresentou os maiores potenciais antioxidantes frente ao ensaio quelante de 

metais em relação às outras espécies (Fig. 6). Para o extrato MeOH, o maior 

potencial foi de 44,62 ± 5,34% para a estação seca, enquanto que para 

estação chuvosa essa atividade foi reduzida quase a zero, com valor de 0,81 ± 

0,05% (Fig. 6B). Foi observado um aumento do potencial antioxidante do 

extrato Aq. Frio da estação seca, de 7,93 ± 1,20% para 13,84 ± 6,44% na 

estação chuvosa. O oposto ocorreu com o extrato Aq. Quente, sendo 

observada uma redução no potencial oxidante da estação seca, 24,09 ± 0,00%, 

para a estação chuvosa, 14,46 ± 1,16% (Fig. 6B). 
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Figura 6. Atividade antioxidante (%) de extratos brutos na concentração de 200 

µg.mL-1 pelo método quelante de metais para três espécies de macroalgas do 

baixo sul baiano: (A) S. vulgare, (B) P. flagellifera e (C) U. fasciata para os 

extratos metanólicos (MeOH), aquoso a frio (Aq. Frio) e aquoso a quente (Aq. 

Quente). Letras distintas representam diferença significativa para p < 0,05. 
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O extrato MeOH da alga verde U. fasciata apresentou o maior potencial 

quelante de metais na estação chuvosa (Fig. 6C), com percentual de 39,83 ± 

3,10% e uma queda significativa desse potencial na estação seca, 28,28 ± 

6,68%. Os extratos Aq. Frio e Aq. Quente não foram significativamente distintos 

entre as estações (Fig. 6C). 

Devido à baixa porcentagem de atividade antioxidante, não foi possível 

calcular a concentração efetiva (EC50) para nenhuma das espécies, extratos e 

estações.  

 

4.3.6. Substâncias redutoras pelo método do Folin-Ciocalteu 

Os extratos Aq. Quente da alga parda S. vulgare apresentaram as maiores 

quantidades de substâncias redutoras representadas em equivalentes de ácido 

gálico (EAG), 38,93 ± 2,09 mg.g-1 para a estação seca e 309,18 ± 16,52 mg.g-1 

para a estação chuvosa (Fig. 7A). O extrato Aq. Frio também apresentou 

elevada quantidade de substâncias redutoras para a estação chuvosa, 18,07 ± 

1,31 mg.g-1 EAG, com a mesma tendência de variação entre as estações seca 

e chuvosa observada para o extrato Aq. Quente (Fig. 7A). Os extratos MeOH 

de S. vulgare apresentaram a menor quantidade de substâncias redutoras, com 

valores de 9,64 ± 4,47 mg.g-1 de EAG, ambos para estação chuvosa (Fig. 7A). 

Sargassum vulgare apresentou variação na quantidade de substâncias 

redutoras entre as estações estudadas, com uma tendência de aumento 

dessas substâncias durante a estação chuvosa (Fig. 7A). 

A alga vermelha P. flagellifera apresentou a maior quantidade de 

substâncias redutoras no extrato Aq. Frio, com valores de 8,13 ± 0,41 mg.g-1 

EAG na estação seca (Fig. 7B), não mostrando diferença significativa com o 

extrato MeOH da estação seca e os extratos MeOH e Aq. Frio da estação 

chuvosa. Os extratos não mostraram variação entre as estações.  

A alga verde U. fasciata foi a espécie que, comparativamente, 

apresentou a menor quantidade de substâncias redutoras (Fig. 7). O extrato 

que apresentou a maior quantidade de substâncias redutoras foi o extrato 

MeOH para a estação seca, 5,44± 1,31 mg.g-1 EAG (Fig. 7C).  
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Figura 7. Atividade do potencial antioxidante de substâncias redutoras pelo 

método de Folin- Ciocalteu em equivalente de ácido gálico para três espécies 

de macroalgas do baixo sul baiano para as estações seca e chuvosa: (A) S. 

vulgare, (B) P. flagellifera e (C) U. fasciata para os extratos metanólicos 

(MeOH), aquoso a frio (Aq. Frio) e aquoso a quente (Aq. Quente). Letras 

distintas representam diferença significativa para p< 0,05. 
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4.3.7 Análise de Componentes Principais (PCA) 

Todos os resultados do potencial antioxidante para os seis ensaios, as 

três espécies, os três extratos e as duas estações foram diagnosticadas 

conjuntamente mediante uma análise multivariada de componentes principais 

(PCA). As PCA foram avaliadas para cada uma das espécies por separado 

Para S. vulgare, o componente 1 foi capaz de explicar 46,94% da 

variação do conjunto de dados e o componente 2 explica 22,98% da variação 

dos dados (Fig. 8). Os extratos MeOH de S. vulgare apresentaram alta 

correlação com o ensaio de co-oxidação do β-caroteno, tanto para a estação 

seca quanto a estação chuvosa, formando um único agrupamento (Fig. 8). 

Outros agrupamentos evidenciados na análise de PCA destacam a separação 

entre as estações seca e chuvosa para os extratos Aq. Frio e Aq. Quente. Os 

extratos aquosos da estação seca apresentaram alta correlação com os 

ensaios Folin e FRAP (Fig. 8). Por outro lado, os extratos aquosos da estação 

chuvosa apresentaram correlação com o ensaio de sequestro do radical ABTS 

(Fig. 8). Os ensaios de sequestro do radical DPPH e quelante de metais não 

mostraram correlação com os extratos estudados para essa espécie (Fig. 8). 

 

 

Figura 8. Análise de componentes principais para três tipos de extratos de S. 

vulgare em duas estações e frente aos ensaios antioxidantes sequestro dos 

radicas DPPH e ABTS, co-oxidação do β-caroteno (β-car), potencial redutor do 

ferro (FRAP), quelante de metais (Quelante) e quantificação de substâncias 
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redutoras Folin-Ciocalteu (Folin). AFCh = aquoso frio-chuvosa, AFS = aquoso 

frio-seca, AQCh = aquoso , Metanólico (M), Aq. Frio (AF) e Aq. Quente (AQ), 

seca (S) e chuvosa (Ch) de S. vulgare (SRG) 

 

A PCA para P. flagellifera mostrou que em relação às respostas 

antioxidantes os tratamentos de extratos e de estação tiveram 62,08% da 

variação do conjunto de dados explicados pela componente 1 e 26,48% 

explicado pela componente 2 (Fig. 9). Foi possível observar que o extrato 

metanólico na estação chuvosa apresentou alta correlação com os ensaios de 

co-oxidação do β-caroteno (β-car), FRAP e ABTS (Fig. 9). Enquanto que os 

extratos aquosos de ambas as estações formaram um único grupo com o 

ensaio de substâncias redutoras Folin-Ciocalteu (Fig. 9). Um agrupamento 

isolado foi formado pelo extrato MeOH da estação de seca. Os ensaios 

sequestro do radical DPPH e quelante de metais não foram informativos para 

as respostas antioxidativa de P. flagellifera (Fig. 9).  

 

 

Figura 9. Análise de componente principal de três tipos de extrato, Metanólico 

(M), Aq. Frio (AF) e Aq. Quente (AQ) em duas estações seca (S) e chuvosa 

(Ch) de P. flagellifera (PLD) frente aos ensaios antioxidantes sequestro dos 

radicas DPPH e ABTS, co-oxidação do β-caroteno, potencial redutor do ferro 

(FRAP) e quantificação de substâncias redutoras Folin-Ciocalteu. 
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A PCA para os extratos e ensaios antioxidantes de U. fasciata teve 

60,02% da variação do seu conjunto de dados explicadas pelo componente 1 e 

24,98% explicado pelo componente 2 (Fig. 10). Foi possível observar a 

formação de dois grupos entre os extratos e as respostas antioxidativas para U. 

fasciata (Fig. 10). Um grupo composto por todos os extratos (metanólicos e 

aquosos) pertencentes a estação seca e que foram mais correlacionados com 

os ensaios sequestro do radical ABTS, co-oxidação do β-caroteno e potencial 

redutor do ferro (FRAP) (Fig. 10). E um outro grupo formado por todos os 

extratos da estação chuvosa, com maior correlação com os ensaios de 

sequestro do radical DPPH e quelante de metais (Fig. 10). Nenhum dos 

extratos de U. fasciata apresentou forte correlação com o ensaio de 

quantificação de substâncias redutoras Folin-Ciocalteu (Fig. 10). 

 

 

Figura 10. Análise de componente principal de três tipos de extrato, Metanólico 

(M), Aq. Frio (AF) e Aq. Quente (AQ) em duas estações seca (S) e chuvosa 

(Ch) de U. fasciata (ULV) frente aos ensaios antioxidantes sequestro dos 

radicas DPPH e ABTS, co-oxidação do β-caroteno, potencial redutor do ferro 

(FRAP) e quantificação de substâncias redutoras Folin-Ciocalteu. 
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4.4. Discussão 

O screening da potencialidade antioxidante dos extratos de macroalgas 

é de grande importância, pois esse conhecimento pode levar também ao 

conhecimento de seus metabólitos secundários. Além disso, a diversidade 

estrutural e das propriedades químicas de substâncias que ocorrem na 

natureza podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de produtos naturais 

com interesse comercial e fitoterápico. 

Os métodos antioxidantes mensuram o potencial dos extratos testados, 

porém cada ensaio possui um princípio e uma afinidade química particular e 

característica com os componentes de cada extrato. Desta forma, avaliar o 

potencial antioxidante utilizando diversos ensaios possibilta respostas 

antioxidativas mais completas das espécies estudadas (Matanjun et al., 2008). 

De forma geral, os extratos das algas testadas neste trabalho 

apresentaram baixo potencial de sequestro do radical livre DPPH para as 

estações seca e chuvosa, comprovado pelas análises de componentes 

principais nas quais, apenas a alga U. fasciata apresentou interação com esse 

ensaio. Uma possível explicação é o fato dos extratos serem extratos brutos e 

as diferentes substâncias presentes podem atuar como antagonistas, 

reduzindo a atividade para esse ensaio. Isso corrobora o descrito por Heo et al. 

(2005), que também observaram baixos potenciais antioxidantes para o ensaio 

de sequestro do DPPH em extratos enzimáticos da alga parda Ecklonia cava 

Kjellman.  

O baixo percentual de atividade antioxidante registrado nas espécies 

estudadas para o ensaio de DPPH, de 20 a 60%, também pode ser explicado 

pelas características polares dos extratos testados. Esse ensaio é amplamente 

utilizado para óleos vegetais, que são altamente apolares. Segundo Castelo 

Branco & Torres (2011), o ensaio de DPPH não seria o mais indicado para 

avaliar o potencial em extratos polares como os metanólicos e aquosos 

testados no presente trabalho. 

Os extratos de S. vulgare e P. flagellifera apresentaram alto potencial 

antioxidante frente ao ensaio de sequestro do radical ABTS. Castelo & Torres 

(2011) e Floegel et al. (2011) descreveram detalhadamente o princípio dos 

ensaios mais utilizados na avaliação do potencial antioxidante. Segundo esses 
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autores, o sequestro do radical ABTS é compatível com substâncias hidrofílicas 

e lipofílicas, sugerindo que esse ensaio é mais sensível do que o do sequestro 

do DPPH, que possui afinidade por substâncias apolares. Os autores sugerem 

a combinação dos dois ensaios para avaliar de forma global o potencial de 

alimentos e/ou extratos candidatos a novas fontes antioxidantes. 

O alto potencial antioxidante frente ao ensaio de sequestro do radical 

ABTS observado em extratos aquosos frio e quente de ambas estações da 

alga parda S. vulgare no presente trabalho pode ser explicado através dos 

resultados semelhantes encontrados por Jiménez-Escrig et al. (2012) para 

extratos aquosos da alga parda Bifurcaria bifurcata R. Ross frente ao ensaio de 

sequestro do radical ABTS. Esses autores justificam que o alto potencial esteja 

ligado a presença de polissacarídeos sulfatados no extrato aquoso, os quais 

possuem reconhecida importância pelo papel que desempenham no sequestro 

de radicais livres e na prevenção ao dano oxidativo nas macroalgas.  

A resposta antioxidativa da alga vermelha P. flagellifera foi semelhante à 

observada para S. vulgare com maior potencial de sequestro do radical ABTS 

para os extratos aquosos frio e quente de ambas estações. Uma explicação 

para o alto potencial antioxidante desses extratos pode estar relacionada com 

características estruturais dos polissacarídeos das macroalgas tais como: o tipo 

de açúcar, a ramificação glicosídica e o grau e posição das sulfatações e essas 

características podem variar entre os grupos de algas e entre as espécies. No 

trabalho proposto por Jiménez-Escrig et al. (2012), que apesar de não ter 

observado potencial para os extratos aquosos das algas vermelhas 

Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq, Dumontia contorta (S.G.Gmelin) 

Ruprecht, Gigartina pistillata (S.G.Gmelin) Stackhouse, Mastocarpus stellatus 

(Stackhouse) Guiry, Nemalion helminthoides (Velley) Batters e Osmundea 

pinnatifida (Hudson) Stackhouse, observaram forte correlação entre o grau de 

sulfatação de polissacarídeos das algas vermelhas e a atividade antioxidante.  

O potencial antioxidante do extrato metanólico da alga vermelha P. 

flagellifera foi considerado interessante e houve variação entre as estações 

seca e chuvosa. Uma explicação para essa atividade é a grande quantidade de 

sesquiterpenoides halogenados presentes em representantes da Ordem 

Ceramiales, na qual a espécie Palisada flagellifera está incluída. De acordo 

com Gressler et al. (2011) cerca de 50% da composição da alga Laurencia 
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dendroidea J. Agardh, também representante da Ordem Ceramiales, são dos 

sesquiterpenoides LD3 e LD4 que podem variar com a época do ano e 

localização geográfica. Os autores atribuíram o potencial antioxidante de L. 

dendroidea a essas substâncias e afirmam ainda que os sesquiterpenos 

halogenados ocorrem exclusivamente em algas vermelhas. 

Os resultados obtidos, suportados pelas análises de PCA, mostraram 

que o ensaio de co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico apresentou elevados 

percentuais de proteção do β-caroteno para os extratos metanólicos das 

estações seca e chuvosa em todas as espécies. Esse resultado foi inesperado, 

pois de acordo com a teoria do “paradoxo polar”, proposta por Porter (1993) e 

Frankel et al. (1994), extratos polares, como os extratos metanólicos, não 

deveriam apresentar alta atividade antioxidante em uma emulsão lipofílica, 

como é o sistema do ensaio de co-oxidação do β-caroteno/ácido linoléico. Isso 

ocorre porque os antioxidantes polares permanecem na fase aquosa da 

emulsão e são menos eficazes em proteger substâncias lipofílicas, como o β-

caroteno. No entanto, resultados semelhantes ao presente estudo também 

foram encontrados por Koleva et al. (2002). Uma possível explicação para a 

alta atividade dos extratos metanólicos no ensaio de co-oxidação do β-

caroteno/ácido linoleico é que nem sempre se deve atribuir à polaridade dos 

extratos como o principal fator da bioatividade, mas levar em consideração a 

complexa constituição de alguns extratos e que essa bioatividade pode ser 

resultado de interações (efeitos sinérgicos, aditivos ou antagônicos) entre os 

compostos e/ou entre o meio (Koleva et al., 2002; Wang et al., 2009).     

Os resultados para o ensaio do potencial redutor de íons ferro (FRAP) 

para alga S. vulgare apresentaram os maiores valores para os extratos 

metanólicos e houve variação entre a estação seca e chuvosa. De acordo com 

Matanjun et al. (2008), os extratos metanólicos de algas pardas apresentaram 

alta quantidade de substâncias fenólicas, e foi observada uma forte correlação 

entre essas substâncias e o FRAP, o que pode explicar a alta atividade dos 

extratos metanólicos para este ensaio. Segundo Castelo Branco & Torres 

(2011), o FRAP é bastante utilizado para avaliar o comportamento redutor das 

substâncias em meio ácido, e as substâncias fenólicas estão inclusas neste 

grupo.   
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As substâncias fenólicas são responsáveis pela maioria das atividades 

antioxidantes em extratos e óleos vegetais, e devido ao potencial redox 

semelhante ao do Fe+3 e do radical ABTS os resultados destes métodos 

deveriam ser positivamente correlacionados. Porém, no presente trabalho não 

foi possível observar essa tendência. A ausência de uma tendência próxima 

entre os ensaios FRAP e ABTS para o presente estudo pode indicar que 

existem outras classes de substâncias que contribuem para o potencial 

antioxidante das espécies estudadas (Matanjun et al., 2008). 

As amostras testadas no presente trabalho não apresentaram alto 

potencial frente ao ensaio quelante de metais. Uma explicação para esse 

comportamento, segundo Sabeena Farvin & Jacobsen (2013), é o fato de que 

os fenóis podem não ser os únicos envolvidos nessa atividade. A partir da 

análise multivariada de PCA, os autores observaram que a atividade quelante 

não apresentou correlação com o teor fenólico e sugeriram que pode haver 

outros compostos agindo sinergicamente ou antagonicamente, orquestrando a 

intensidade dessa atividade.    

O método do Folin-Ciocalteu quantifica as substâncias com 

comportamento redutor, mas ao contrário do FRAP, sob condições de pH 

básico. Os resultados mostraram que os extratos aquosos frio e quente da alga 

parda S. vulgare para ambas estações apresentaram os maiores potenciais 

redutores. Comportamento semelhante foi observado para os extratos da alga 

P. flagellifera, nos quais a maior quantidade de substâncias redutoras foi 

encontrada no extrato aquoso frio das estações secas e chuvosas. De acordo 

com Yuan et al. (2005), o comportamento redutor dos extratos aquosos de 

algas pardas e vermelhas está relacionada à presença de polifenóis.  

Representantes da família Myrtaceae tiveram o seu potencial 

antioxidante avaliado no trabalho de Reynertson et al. (2008), a partir da 

constituição fenólica de 14 frutas dessa família. Comparando com o presente 

trabalho, os extratos aquosos da alga S. vulgare possuem maior quantidade de  

substâncias redutoras do que o encontrado em frutos de Myrciaria cauliflora 

(Mart.) O. Berg., a jabuticaba (31,6 mg AG. g-1 ), e quantidades semelhantes à 

fruta Syzygium curranii C. B. Rob. (Merr.), conhecida como lipote (39,6 ± 0,77 

mg AG. g-1). A comparação entre os trabalhos mostra que a macroalga S. 



Potencial antioxidante 

123 

 

vulgare constitui um recurso com interessante potencial para medicina 

tradicional e nutricional. 

Não foi possível observar um padrão de variação entre as estações seca 

e chuvosa para as respostas antioxidativas da alga parda S. vulgare. Uma 

hipótese levantada por Kamiya et al. (2010) foi a presença de um padrão 

sazonal para a quantidade de substâncias fenólicas em algas pardas do Japão, 

e os autores sugerem que essas alterações podem ser independentes da 

sazonalidade e mais relacionadas à idade das plantas, estágio reprodutivo ou 

parte da planta utilizada no experimento.  

Os extratos metanólicos da estação chuvosa da alga P. flagellifera 

apresentaram correlação entre os ensaios sequestro do radical DPPH e co-

oxidação do β-caroteno. Provavelmente a constituição desse extrato possui 

características mais lipofílicas do que os extratos metanólicos da estação seca, 

no qual essa interação foi fraca, indicando que pode haver uma diferença na 

constituição dos extratos metanólicos dessa espécie. 

Dentre as espécies estudadas, U. fasciata, foi a única que apresentou 

uma variação clara entre as respostas antioxidativas dos extratos e as 

estações seca e chuvosa, resultados que foram suportados pelas análises de 

PCA. Trigui et al. (2013) também observaram variação sazonal para extratos 

alcóolicos e aquosos de U. rigida C. Agardh, porém para essa espécie o 

potencial antioxidante foi alto, incluindo a grande quantidade de substâncias 

fenólicas, o que não foi observado no presente  trabalho. Uma possível 

explicação sugerida por Trigui et al. (2013), é o fato das respostas 

antioxidantes estarem ligadas também com a variação dos bioativos entre as 

espécies, a polaridade do solvente e a forma de extração.   

De forma geral, os extratos das algas estudadas se mostraram um 

interessante recurso como fonte alternativa de antioxidantes. Os potenciais 

antioxidantes variaram entre os ensaios, podendo-se concluir que as 

substâncias presentes nesses extratos possuem diferentes mecanismos para 

combater a ação dos radicais livres e que as respostas antioxidativas variam 

muito entre os grupos de macroalgas.  

Sargassum vulgare e P. flagellifera parecem ter desenvolvido perfis 

antioxidativos com caracteríticas redutoras, muitas vezes relacionadas com a 
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presença de fenóis. Enquanto que U. fasciata apresentou baixo potencial 

antioxidante quando comparada com as outras duas espécies estudadas. 

Essas respostas antioxidativas sugerem um processo de aclimatação dessas 

espécies aos fatores ambientais do local de estudo.   
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Respostas fisiológicas de três 

espécies de macroalgas marinhas do 

nordeste do Brasil nas estações seca 

e chuvosa 

 

Resumo 

Macroalgas da faixa do mediolitoral experimentam rápidas e frequentes mudanças nas 
condições abióticas, condicionadas à constante flutuação do nível das marés. Fatores 
abióticos como alta intensidade de luz PAR e UV, choque osmótico e alterações na 
salinidade e elevadas temperaturas podem ser potenciais estressores e, por isso, as 
macroalgas desenvolveram ao longo da sua evolução diversas respostas de 
adaptação e aclimatação para sobreviver esses ambientes estressantes. Alterações 
nos pigmentos fotossintetizantes, proteínas ou nos potenciais antioxidantes são 
respostas fisiológicas comumente observadas para macroalgas, e avaliar a existência 
de tais mudanças foi o objetivo do presente trabalho. Extratos de Sargassum vulgare, 
Palisada flagellifera e Ulva fasciata foram avaliados quanto à sua constituição 

pigmentar, teor de proteínas solúveis e potencial antioxidante em dois períodos de 
coleta (estações de seca e chuvosa). Os resultados das algas S. vulgare e P. 
flagellifera mostraram pouca ou nenhuma variação no teor de pigmentos e proteínas 
entre as estações de seca e chuvosa, essa pode ser uma resposta de aclimatação dos 
pigmentos dessas macroalgas que aliada a um bom sistema de defesa antioxidante 
promove o estabelecimento dessas espécies no costão rochosos. Para U. fasciata foi 
possível observar alta quantidade de carotenoides variando entre as estações. Os 
carotenoides são substâncias conhecidas pelo seu potencial como fotoprotetor e 
antioxidante em altas irradiâncias e são acumulados por plantas terrestres e algas 
verdes. O espectro de absorção na faixa dos comprimentos de onda do UV dos 
extratos mostrou que a constituição dos extratos variou qualitativamente e 
quantitativamente entre as espécies, com perfis quantitativos diferentes entre as 
estações. Os resultados do presente trabalho demonstram que as algas estudadas 
possuem uma boa resposta de aclimatação suportada pela baixa variação dos seus 
pigmentos fotossintetizantes e presença defesas antioxidantes. 

 

Palavras-chave: Antioxidantes, biotecnologia, extratos brutos, fisiologia, macroalgas, 

radicais livres. 
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Abstract 

Macroalgae of the mid intertidal zone experience rapid and frequent changes in abiotic 
conditions, conditioned by the constant fluctuation of the tidal levels. Abiotic factors 
such as high intensity of PAR and UV radiations, osmotic shock and variation in salinity 
and elevated temperatures may be potential stressors and, therefore, macroalgae have 
developed along their evolution several adaptation and acclimation responses to 
survive these stressful environments. Changes in photosynthetic pigments, proteins or 
antioxidant potential are physiological responses commonly observed for macroalgae, 
and to evaluate the existence of such changes was the aim of this work. Extracts of 
Sargassum vulgare, Palisada flagellifera and Ulva fasciata were evaluated for their 

pigment composition, soluble protein content and antioxidant potential in two collection 
periods (dry and rainy seasons). The results of the algae S. vulgare and P. flagellifera 

showed little or no change in pigment composition and protein content between the dry 
and rainy seasons, this can be an acclimation response of the pigments of these 
macroalgae that together with a good antioxidant defense system promotes the 
establishment of these species in the rocky shore coast. For U. fasciata it was 

observed a high amount of carotenoids varying between the seasons. Carotenoids are 
substances known for their potential as a sunscreen and antioxidant at high irradiance 
are accumulated by land plants and green algae. The absorption spectra in the UV 
wavelength range of the extracts showed that the composition of the extracts varied 
qualitatively and quantitatively among species, with different quantitative profiles 
between seasons. The results of this study demonstrate that the studied algae have a 
good acclimation response supported by low variation of their photosynthetic pigments 
and the presence of antioxidant defenses. 

 

Key words: Antioxidants, biotechnology, crude extracts, free radicals, macroalgae, 

physiology. 
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5.1. Introdução 

As macroalgas são importantes componentes do ecossistema marinho 

(costões rochosos), além de produtores primários possuem inúmeras funções 

nesses ambientes (Luning, 1990; Bischof et al., 2006). A zona do mediolitoral 

dos costões rochosos é um ambiente dinâmico, sujeita a rápidas mudanças 

nos parâmetros físicos e químicos relacionados à flutuação das marés e às 

alterações causadas pelas variações sazonais diurnas e meteorológicas 

(Collén et al., 2007). Entre essas mudanças, estão incluídas as variações de 

umidade, dessecação quando emersas, temperatura, estresse por 

aquecimento ou congelamento, choques osmóticos devido à precipitação, 

principalmente em poças de maré, e intensidade de luz. Essas condições, que 

já são estressantes para os seres vivos que habitam costões rochosos, podem 

ser exacerbadas pelas mudanças climáticas globais, podendo gerar a morte 

desses organismos (Collén et al., 2007; Stengel, 2014). Portanto, adaptações e 

aclimatações dos seres vivos para o estresse são particularmente importantes 

para sobrevivência de organismos sésseis como as macroalgas (Collén et al., 

2007). 

A radiação solar que atinge a superfície terrestre consiste principalmente 

de radiação ultravioleta (UV), radiação fotossinteticamente ativa (PAR) e 

radiação infravermelha (IR). Os efeitos danosos da radiação UV para os 

organismos são causadas principalmente pelos raios UVA (315 - 400 nm) e 

UVB (280 - 315 nm) (Polo et al., 2014). Altas quantidades de UVA atingem a 

superfície da terra e servem para reparar processos danosos causados pela 

radiação UVB. Muitos desses danos são causados quando essa radiação é 

absorvida pelos ácidos nucleicos e proteínas, causando fotoxidação e 

alterações em moléculas que podem alterar processos metabólicos vitais como 

transcrição, duplicação e tradução (Lão & Glaser,1996; Buma et al., 2000). 

Podem causar também alterações celulares e fisiológicas em processos como 

fotossíntese e crescimento de plantas, absorção de nitrato em diatomáceas, 

locomoção de protistas e no crescimento de macroalgas (Dohler & Biermann, 

1987; Wood, 1987; Tevini & Teramura, 1989; Håder et al., 2007). 

Mudanças sazonais dos fatores abióticos como radiação solar ou UV, 

temperatura e disponibilidade de nutrientes têm sido referidas como fatores 
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responsáveis pela alteração de processos bioquímicos e/ou fisiológicos como a 

produção de compostos oxidantes e antioxidantes, taxas fotossintetizantes, 

níveis de pigmentos e de metabólitos primários e secundários, essas 

alterações ocorrem como mecanismo do organismo de proteger a sua 

maquinaria vital e reestabelecer a homeostase sem que essas alterações 

interfiram no seu crescimento e desenvolvimento (Kain, 1989; Demmig-Adams 

& Adams, 1992; Franklin & Forster, 1997; Hader & Figueroa, 1997; Cruces et 

al., 2012).  

O limite superior de distribuição para algumas macroalgas do 

mediolitoral é principalmente controlada por estressores abióticos (Davison & 

Pearson, 1996). Portanto, em muitos casos o estresse abiótico é decisivo e não 

é completamente conhecido como ele influência as macroalgas. Desta forma, a 

importância e como esses estressores atuam sobre as macroalgas da zona do 

médiolitoral ainda é pouco conhecido (Collén et al., 2007).  

O excesso de luz desempenha importante papel como estressor para as 

macroalgas e tem ganhado bastante destaque entre os estudos fisiológicos, 

pois esse fator pode reduzir a atividade fotossintetizante de algas marinhas 

durante curtos (diariamente) e longos (sazonalmente) períodos. Tal fator 

abiótico pode causar dano direto aos pigmentos fotossintetizantes, além de 

danificar complexos proteicos que são responsáveis pelo processo de 

fotoaclimatação (Davison & Pearson, 1996; Figueroa et al., 1997; Figueroa et 

al., 2003; Bischof et al., 2006). Os pigmentos são a primeira linha de defesa em 

organismos fotossintetizantes e, por isso, sofrem efeitos sob o estresse de 

altas irradiâncias (Jordan, 2002). De forma geral, caracteriza-se por um 

processo degradativo dos pigmentos, que é ocasionado pelo dano fotoxidativo. 

A degradação disponibiliza componentes orgânicos (fontes de carbono) e 

inorgânicos (fontes nitrogenadas) que podem ser translocados para formação 

de novos compostos que permitirão a manutenção e defesa das células (Foyer 

& Shigeoka, 2011). Excesso luz pode ocasionar também a redução dos níveis 

de proteínas totais em macroalgas. As proteínas são conhecidas por estarem 

associadas a cenários de estresse em plantas terrestres, sendo 

constantemente produzidas, acumuladas e consumidas, pois o mecanismo 

adotado pelas plantas para lidar com o estresse oxidativo é através do reparo 
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de proteínas oxidadas, estabilização ou remoção de proteínas danificadas 

(Beardall et al., 2009). 

Os estudos com abordagem fisiológica de espécies de macroalgas 

representam um primeiro passo na investigação dos mecanismos de 

sobrevivência desses organismos frente às variações dos fatores abióticos. E 

podem adicionalmente proporcionar informações da composição nutricional das 

espécies para possíveis aplicações na indústria alimentícia e farmacêutica 

(Benson et al., 1983; Darcy- Vrillon, 1993). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar variações no desempenho 

fisiológico de três espécies de macroalgas marinhas do nordeste do Brasil 

durante as estações seca e chuvosa, mediante a análise qualitativa e 

quantitativa de pigmentos fotossintetizantes, proteínas solúveis totais e 

potencial antioxidante. 

 

5.2. Materiais e Métodos 

5.2.1 Área de estudo e coleta do material 

A Praia do Morro de Pernambuco (14º47’00’’S, 39º02’00’’W), situada no 

litoral sul da Bahia, Município de Ilhéus, nordeste do Brasil, possui totais 

pluviométricos anuais entre 600 e 3.000 mm. De acordo com Molion & 

Bernardo (2002), a região apresenta período de chuvas mais intensas durante 

os meses de abril a junho, com picos em maio, enquanto que o mais seco é 

registrado entre os meses de outubro a dezembro. 

Dados climatológicos dos dois anos de coleta na localidade (2013 e 

2014) são apresentados na Figura 1, incluindo precipitação obtida da estação 

meteorológica da Universidade Livre do Mar e da Mata, situada no Município 

de Ilhéus, e índice de radiação ultravioleta (IUV) coletados do Instituto de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA- http://www.inema.ba.gov.br/). Estes 

dados permitiram subsidiar possíveis relações entre os resultados obtidos 

neste estudo e as condições ambientais especificadas em cada período. 

As algas Sargassum vulgare C. Agardh, Palisada flagellifera (J. Agardh) 

K.W. Nam e Ulva fasciata Delile foram coletadas durante a maré baixa, de 1 a 

5 de novembro de 2013 (estação de seca) e em 16 de maio de 2014 (estação 
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chuvosa) e transportadas para o Laboratório de Ecotoxicologia da Comissão 

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC, Ilhéus). No laboratório, as 

algas foram triadas e limpas para retirada de macroepífitos, pesadas e 

divididas em diferentes amostras de acordo com a biomassa necessária para 

cada um dos parâmetros analisados sempre com n = 5. As amostras foram 

mantidas em baixa temperatura (-4°C) e transportadas em caixas térmicas com 

gelo até o Laboratório de Algas Marinhas Édison José de Paula (LAM) do 

Instituto de Biociências da USP. Uma vez no LAM, o material foi congelado em 

nitrogênio líquido e armazenado em ultrafreezer (-80°C) até o momento das 

análises. 

 

5.2.2 Quantificação de pigmentos fotossintetizantes e proteínas solúveis 

totais 

As análises do conteúdo de pigmentos fotossintetizantes e de proteínas 

solúveis totais foram realizadas a partir de amostras de 70 mg de massa fresca 

(MF) de alga, através da mensuração das respectivas absorbâncias em 

espectrofotômetro UV-visível Hewlett Packard, modelo 8452A (EUA), utilizando 

cubeta de quartzo de 1 cm de percurso óptico. Os detalhamentos 

metodológicos encontram-se no subitem 2.3.1 descrito no Capítulo 2 - 

Metodologia Geral. 

 

5.2.3 Avaliação do potencial antioxidante e espectro UV de absorção 

O potencial antioxidante foi avaliado a partir dos mesmos seis diferentes 

ensaios descritos no item 2.2.3 do Capítulo 2: sequestro do radical DPPH, 

sequestro do radical ABTS, co-oxidação do β-caroteno/ácido linoleico, poder 

antioxidante de redução do ferro (FRAP), poder antioxidante pela quelação de 

metais e quantificação de substâncias redutoras pelo método Folin-Ciocalteu, 

com as modificações necessárias para os estudos fisiológicos descritas no item 

2.3.2 também do Capítulo 2.  
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5.2.3.1. Espectros de absorção UV  

Os extratos metanólicos resultantes da extração para aferir o potencial 

antioxidante foram também analisados qualitativamente em espectrofotômetro 

de microplacas UV-vis EPOCH (Biotek, EUA) na faixa do UV que compreende 

os comprimentos de onda entre 200 e 400 nm. O método encontra-se descrito 

no item 2.3.3 do Capítulo 2 - Metodologia Geral.  

 

5.2.4 Análises estatísticas 

Os conjuntos de dados para cada um dos parâmetros estudados foram 

testados quanto à normalidade através do teste de Kolmogorov–Smirnov & 

Lilliefors e homocedasticidade pelo teste de Bartlett (p < 0,05). Cada um dos 

parâmetros registrados foi avaliado individualmente para cada espécie 

utilizando análise de variância (ANOVA) unifatorial e o teste post-hoc Newman 

Keuls utilizando o software Statistica v.13. 

 

5.3. Resultados 

5.3.1 Dados climatológicos 

Os dados climáticos mostraram uma variação significativa dos índices de 

radiação UV (IUV) para os anos de 2013 e 2014 entre os meses de janeiro, 

agosto, setembro, outubro e dezembro (Fig. 1). No entanto, o padrão de baixo 

IUV entre abril até agosto e aumento do IUV nos demais meses se manteve 

igual para ambos anos. Foi possível observar uma redução desse índice na 

primeira metade do ano com os menores valores registrados no mês de junho, 

que coincidiu com o maior volume de chuvas, principalmente para o ano de 

2013 (Fig. 1). 

Os anos de 2013 e 2014 apresentaram uma dinâmica de chuvas 

coerente com o esperado para a região. É possível observar que o mês de 

novembro de 2013 enquadrou-se entre os meses com menor volume de chuva 

para o mesmo ano (Fig. 1), sendo considerada como a estação seca para este 

estudo. O mês de maio de 2014, considerado como a estação chuvosa neste 

estudo, está dentro dos meses de maior volume de chuvas para o mesmo ano 

(Fig.1).  
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Figura 1. Dados climáticos para dinâmicas de chuvas (média em mm de chuva 

mensais), representado pelas barras cinzas e pretas, e índice de radiação UV 

(IUV), representado pelas linhas azul e vermelha, referentes aos anos 2013 e 

2014 para o Município de Ilhéus, Bahia. A seta azul corresponde ao período de 

seca deste estudo e a seta vermelha ao período chuvoso deste estudo. 

Asteriscos representam diferenças significativas (p < 0,05) entre os anos de 

2013 e 2014 para o IUV nos respectivos meses do ano. 

5.3.2 Quantificação de pigmentos fotossintetizantes e proteínas solúveis 

totais 

Os dados de ficobiliproteínas de P. flagellifera mostraram diferenças 

significativas entre as estações seca e chuvosa apenas para ficocianina (Fig. 

2). A ficoeritrina foi o pigmento que apresentou as maiores quantidades para as 

duas estações coletadas 518,74 ± 64,39 µg.g MF-1 (seca) e 601,35 ± 94,96 

µg.g MF-1 (chuvosa), seguido da ficocianina com concentrações de 211,57 ± 

39,46 µg.g MF-1 (seca) e 288,64 ± 53,53 µg.g MF-1 (chuvosa) e por último a 

aloficocianina com valores de 133,60 ± 9,10 µg.g MF-1 (seca) e 159,01 ± 21,21 

µg.g MF-1 (chuvosa) (Fig. 2).  
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Figura 2. Teor de ficobiliproteínas (ficoeritrina, ficocianina e aloficocianina) da 

alga vermelha P. flagellifera coletada na Praia do Morro de Pernambuco nas 

estações seca e chuvosa. As barras correspondem à média ± desvio padrão (n 

= 5). Letras distintas representam diferenças significativas (p < 0,05). 

 

Os resultados dos teores de clorofilas e carotenoides para S. vulgare, P. 

flagellifera e U. fasciata estão apresentados na Figura 3. Para S. vulgare os 

resultados para quantificação de clorofilas a e c e carotenoides não mostraram 

diferenças significativas entre as estações seca e chuvosa (Fig. 3A).  

Palisada flagellifera apresentou variação tanto para a clorofila a quanto 

para os carotenoides entre as estações seca e chuvosa (Fig. 3B), com maiores 

teores desses pigmentos durante a estação seca, com valores de 75,60 ± 

12,10 µg.g MF-1 e 27,19 ± 4,35 µg.g MF-1, respectivamente.  

Os teores de clorofilas e carotenoides também variaram entre as 

estações para U. fasciata (Fig. 3C), com valores de clorofila a de 2.890,24 ± 

851,69 µg.g MF-1 para a estação seca e 6.440,41 ± 1.276,11 µg.g MF-1 na 

estação chuvosa. O teor de clorofila b também variou entres as estações, com 

valores de 3.946,50 ± 1.384,14 µg.g MF-1 (seca) e 10.145,89 ± 2.129,07 µg.g 

MF-1 (chuvosa), assim como os carotenoides que apresentaram valores de 

11.496,53 ± 2.388,31 µg.g MF-1 (seca) e 21.280 ± 2.592,47 µg.g MF-1 

(chuvosa) (Fig. 3C). 
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Figura 3. Quantificação de clorofilas e carotenoides de (A) S. vulgare, (B) P. 

flagellifera e (C) U. fasciata coletadas na Praia do Morro de Pernambuco em 

duas estações, seca e chuvosa. As barras correspondem à média ± desvio 

padrão (n= 5). Letras minúsculas, maiúsculas e em itálico distintas representam 

diferenças significativas (p < 0,05) entre o teor de cada pigmento referente as 

estações seca e chuvosa.  

 

A quantidade de proteínas solúveis totais apresentou variação 

significativa entre as estações coletadas apenas para S. vulgare, com aumento 

na estação de seca (875,53 ± 74,51 µg.g MF-1) e valores menores para 

chuvosa (1.540,61 ± 239,56 µg.g MF-1) (Fig. 4A). A alga vermelha P. flagellifera 

não apresentou diferenças no teor de proteínas solúveis totais entre as 

estações coletadas, com valores de 1.414,39 ± 99,55 µg.g MF-1 (seca) e 
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1.419,36 ± 129,08 µg.g MF-1 (chuvosa) (Fig. 4B). A mesma resposta foi 

observada para U. fasciata, na qual não houve variação no teor de proteínas 

entre as estações (Fig. 4C). 

 

 

Figura 4. Quantificação de proteínas solúveis totais de (A) S. vulgare, (B) P. 

flagellifera e (C) U. fasciata coletadas na Praia do Morro de Pernambuco em 

duas estações, seca e chuvosa. As barras correspondem à média ± desvio 

padrão (n = 5). Letras distintas representam diferenças significativas (p < 0,05). 
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5.3.3 Avaliação do potencial antioxidante 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, as diferentes 

espécies apresentaram variações no potencial antioxidante entre as estações 

para os ensaios avaliados. No entanto, as respostas não seguem um padrão 

claro para o mesmo ensaio entre as estações e as espécies. 

 

Tabela 1. Porcentagem do potencial antioxidante dos diferentes ensaios 

testados nos extratos metanólicos das três espécies estudadas em duas 

épocas, seca e chuvosa. Os valores representam a média ± desvio padrão 

(n=5). As letras distintas representam diferença estatística (p < 0,05) 

comparando ambas as estações para a mesma espécie e único ensaio 

antioxidante. As letras em vermelho representam os maiores potenciais 

antioxidantes para cada ensaio e para cada espécie. 

 

 

Foi observada variação do potencial antioxidante de S. vulgare entre as 

estações seca e chuvosa para os ensaios sequestro do radical ABTS, β-

caroteno e Folin-Ciocalteu, com maior potencial antioxidante durante a estação 

chuvosa (Tabela 1). Dentre esses ensaios com variação significativa entre as 

estações, os extratos de S. vulgare apresentaram alto potencial antioxidante 

para o ensaio de sequestro do radical ABTS em ambas as estações, com 

valores de 88,45 ± 8,51% (seca) e 100,9 ± 2,00% (chuvosa), assim como para 

o ensaio de co-oxidação do β-caroteno com valores de 67,40±3,91% (seca) e 

73,07 ± 2,64% (chuvosa) e para o ensaio redutor do Folin-Ciocalteu com 

Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa

DPPH (%) 82,05±1,40
a

74,11±13,86
a

26,92±6,29
a

13,86±1,75
b

34,93±3,82
a

16,61±4,49
b

ABTS (%) 88,45±8,51
a

100,90±2,00
b

51,34±14,15
a

39,93±7,62
a

66,42±7,03
a

55,71±8,75
a

β-CAR (%) 67,40±3,91
a

73,07±2,64
b

65,17±4,08
a

50,91±4,25
b

49,82±1,71
a

60,45±4,66
b

FRAP (mg.g
-1 

ET) 229,50±14,88
a

225,60±14,29
a

96,09±5,98
a

109,10±3,38
b

120,50±1,47
a

117,00±1,47
b

Quelante (%) 13,57±4,40
a

17,68±1,88
a

12,54±3,00
a

12,23±1,46
a

14,24±3,48
a

24,28±2,64
b

Folin-Ciocalteu  (mg.g
-1

 EAG) 32,93±9,96
a

60,29±5,33
b

7,79±1,25
a

9,20±0,80
a

12,29±1,89
a

9,78±2,08
a

Ensaio antioxidante
Sargassum  vulgare P. flagellifera U. fasciata
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valores 32,93 ± 9,96 mg.g-1 EAG (seca) e 60,29 ± 5,33 mg.g-1 EAG (chuvosa) 

(Tabela 1). 

 

Para os ensaios antioxidantes de P.flagellifera que foram significativos 

entre as estações, frente ao ensaio de sequestro do DPPH e co-oxidação do β-

caroteno o potencial antioxidante foi maior para a estação seca, enquanto que 

o oposto foi observado para FRAP. Os demais ensaios não apresentaram 

diferença significativa (Tabela 1). Palisada flagellifera apresentou variação dos 

potenciais antioxidantes para os ensaios do DPPH, β-caroteno e FRAP. Para 

ensaio do DPPH e β-caroteno os maiores valores foram observados durante a 

estação seca, 26,92 ± 6,29% e 65,17 ± 4,08%, respectivamente. Para o ensaio 

de FRAP houve a inversão dessa resposta, com menor atividade na estação 

seca (96,09 ± 5,98%) do que na estação chuvosa (109,10 ± 3,38%) (Tabela 1). 

Os extratos fisiológicos de U. fasciata apresentaram diferenças 

significativas entre as estações para os ensaios de sequestro do radical DPPH, 

do β-caroteno, do FRAP e de quelante (Tabela 1). Ulva fasciata apresentou 

maior potencial antioxidante observado para os ensaio do DPPH, co-oxidação 

do β-caroteno, FRAP e quelante de metais. Os demais ensaios não 

apresentaram variação entre as estações seca e chuvosa (Tabela 1). Os 

maiores potenciais foram observados durante a estação seca para os ensaios 

DPPH e FRAP, com maiores valores de 34,93 ± 3,82% (DPPH) e 120,50 ± 1,47 

mg.g-1 ET (FRAP), oposto aos ensaios de β-caroteno e quelante, com maiores 

potenciais durante a estação chuvosa, com valores de 60,45 ± 4,66% (β-

caroteno) e 24,28 ± 2,64% (quelante) (Tabela 1).  

A Tabela 2 mostra os valores de EC50 calculados para os extratos nos 

ensaios de sequestro dos radicais DPPH e ABTS, β-caroteno e quelante. O 

menor EC50 observado para S. vulgare foi de 1,44 mg.mL-1 observado para a 

estação seca e o maior de 6,23 mg.mL-1 para o ensaio de sequestro do DPPH 

durante a estação chuvosa (Tabela 2). Os valores de EC50 são inversamente 

proporcionais ao potencial antioxidante, portanto, quanto menor for o valor 

desse parâmetro maior será o potencial antioxidante. 
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O menor valor de EC50 de P. flagellifera foi de 8,81 mg.mL-1
 (seca) para 

o ensaio de co-oxidação do β-caroteno e o maior valor foi de 39,08 mg.mL-1 

(chuvosa) o ensaio de sequestro do radical ABTS (Tabela 2). 

Os maiores e menores valores de EC50 foram observados para o ensaio 

de sequestro do radical DPPH para U. fasciata, com menor valor observado 

durante a estação seca (8,99 mg.mL-1) e com maior valor para a estação 

chuvosa (30,33 mg.mL-1) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Concentração efetiva para atingir 50% do potencial antioxidante 

(EC50) dos ensaios antioxidantes testados expresso em mg.mL-1 e equivalente 

de padrão para os extratos das macroalgas S. vulgare, P. flagellifera e U. 

fasciata em duas estações de coleta (seca e chuvosa).  

 

 

Os espectros de absorção na faixa do UV dos extratos de S. vulgare, P. 

flagellifera e U. fasciata nas duas estações de coleta são apresentados na 

Figura 5. Os perfis dos espectros de absorção UV foram distintos entre as 

espécies, sugerindo que a constituição química desses extratos também variou 

de acordo com as espécies (Fig. 5). 

Sargassum vulgare não apresentou variação qualitativa no perfil geral de 

constituição dos extratos entre as estações seca e chuvosa (Fig. 5A). Foi 

possível observar que os extratos mostraram dois picos de absorção, nas 

faixas de 230-240 nm e 280-290 nm. O valores de áreas embaixo da curva dos 

extratos de S. vulgare não apresentaram diferença significativa entre as 

estações (Tabela 3).  

Para a alga vermelha P. flagellifera foi possível notar que houve variação 

quantitativa entre os espectros de absorção UV (Fig. 5B) de ambas estações, 

com picos de absorção entre a faixa de 330 a 340 nm. Esse perfil foi 
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corroborado pela maior área embaixo da curva na estação seca (173,9±16,36) 

em relação à estação chuvosa (141,6±8,54) (Tabela 3).  

Os extratos da alga verde U. fasciata apresentaram as maiores 

magnitudes de absorção e foi possível notar a presença de vários picos em 

pelos menos três regiões do espectro UV (Fig. 5C). No entanto, não houve 

variação quantitativa entre as áreas embaixo da curva de ambas estações 

(Tabela 3). 
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Figura 5. Espectro de absorção UV (200-400 nm) dos extratos metanólicos de 

(A) S. vulgare, (B) P. flagellifera e (C) U. fasciata durante as estações seca 

(linhas cinza claro) e chuvosa (linhas cinza escuro).  
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Tabela 3. Área embaixo da curva dos espectros de absorção UV dos extratos 

metanólicos de S. vulgare., P. flagellifera e U. fasciata coletadas no Morro de 

Pernambuco em duas estações (seca e chuvosa). Letras distintas representam 

diferenças significativas pelo Test t (p< 0,05). 

 Seca Chuvosa 

S. vulgare 186,2 ± 16,28a 203,5 ± 30,34a 

P. flagellifera 173,9 ± 16,36a 141,6 ± 8,54b 

U. fasciata 311,0 ± 25,81a 275,6 ± 27,80a 

 

 

5.4. Discussão 

Os dados climatológicos para o Município de Ilhéus, onde foi realizado o 

presente estudo, apresentaram o padrão esperado para a dinâmica de chuvas 

previstas para essa ecorregião, como classificado por Köppen – Geiger (1936) 

com os meses de abril a julho com maior pluviosidade (época chuvosa) e 

meses de agosto a novembro caracterizados por menor pluviosidade (época 

seca). No entanto, os volumes de chuva observados para a época chuvosa do 

ano de 2014 foram menores quando comparados com o ano de 2013 para a 

mesma época, sugerindo que eventos climáticos podem ter influenciado na 

dinâmica de chuvas durante esse ano. O fenômeno climático mundial de El 

Niño pode interferir principalmente no regime de chuvas dos trópicos e 

dependendo da intensidade do mesmo, podem causar secas severas que 

reduzem o volume de chuvas principalmente do Norte e Nordeste do Brasil 

(Molion & Bernardo, 2000). De acordo com Silva et al. (2015) baseado em 

dados disponibilizados pela NASA, o evento de El Niño 2014 – 2016 foi 

considerado o mais intenso desde 1997 – 1998  e influenciou intensamente 

áreas tropicais do globo, causando a redução das chuvas no norte e nordeste 

do Brasil.  

Os índices de radiação ultravioleta (IUV) podem ser influenciados pelo 

aumento da umidade e nebulosidade (Côrrea, 2003; Silva, 2008). E os IUVs 

para o Município de Ilhéus seguiram um padrão anual coerente, com as 

maiores incidências nos meses de outubro a março, que corresponde à época 
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com menores níveis de precipitação. E as menores incidências de UV foram 

observadas entre os meses de abril a agosto meses, com mais chuva e com 

menor incidência de luz nos trópicos, além do aumento da nebulosidade nesta 

época (Silva, 2008).   

Desta forma, os dados de precipitação e IUV para o Município de Ilhéus 

mostraram uma distribuição coerente com o descrito para essa região entre os 

anos de 2013 e 2014, porém o ano de 2014 apresentou valores menores do 

que esperado para precipitação e esse fato pode ter influenciado as respostas 

fisiológicas (teor de pigmentos e antioxidantes) das macroalgas estudadas.  

A constituição pigmentar de S. vulgare não apresentou diferença 

significativa para o teor de pigmentos entre as estações seca e chuvosa, 

enquanto que para  P. flagellifera foram observadas variações para o teor de 

clorofila a, carotenoides e ficobiliproteínas, porém a amplitude dessa variação 

foi pequena e esse comportamento pode indicar uma boa aclimatação desses 

pigmentos frente aos fatores abióticos em que essas espécies encontram-se 

submetidas na área de estudo.  

Por outro lado, U. fasciata apresentou uma diminuição de clorofila a na 

estação seca quando comparada à chuvosa. Essa resposta pode estar 

relacionada com a alta incidência de radiação UV observada durante essa 

estação, que diferente das duas outras espécies influenciou o desempenho 

fotossintetizante da alga verde. As algas de gênero Ulva habitam o mediolitoral 

superior e estão sob forte influencia da radiação UV, temperatura e dessecação 

e, muitas vezes, podem desenvolver adaptações para combater essa condição 

estressante como verificado no trabalho de Bischof et al. (2002).  

Bischof et al. (2002) avaliaram o efeito da forte irradiância solar e UV em 

algas do gênero Ulva e observaram adaptações ecológicas nas frondes dessas 

macroalgas como o branqueamento das lâminas superiores para proteção das 

lâminas inferiores dos danos da radiação. De acordo com esses autores, foram 

observadas ainda alterações nos pigmentos e também para as proteínas 

fotossintetizantes sob altas irradiâncias. 

Foi observada uma grande quantidade de carotenoides em U. fasciata, 

que variou durante as estações seca e chuvosa. Esses pigmentos acessórios 
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exercem função de fotoproteção sob condições de alta irradiância tanto em 

plantas terrestres quanto em algas verdes (Demmig-Adams & Adam, 1996).  

A ausência ou discreta variação na composição pigmentar e de 

proteínas para as espécies estudadas representa um interessante resultado 

tanto do ponto de vista fisiológico, por indicar a possível aclimatação dos 

pigmentos nesses organismos, quanto do ponto de vista aplicado. A ausência 

de variação na constituição proteica das algas estudadas pode tornar esses 

organismos candidatos como uma interessante fonte nutricional de proteínas. 

O potencial antioxidante é um dos parâmetros que permite fazer 

inferências sobre condições oxidativas do metabolismo e, desta forma, podem 

fornecer informações sobre a aclimatação celular e tolerância ao estresse 

oxidativo (Miller-Morey & Van Dolah, 2004; Ross & Van Alstyne, 2007). 

O perfil antioxidativo das algas estudadas mostrou ser eficiente do ponto 

de vista fisiológico. Sargassum vulgare apresentou alto potencial antioxidante 

para a estação chuvosa, em três dos seis ensaios testados. Assim como P. 

flagellifera, que também apresentou potencial antioxidante em três dos seis 

ensaios. Ulva fasciata apresentou respostas antioxidativas que variaram entre 

as estações para quatro dos seis ensaios. A ampla e diversificada resposta 

antioxidativa, suportada pela pequena degradação observada na constituição 

pigmentar e de proteínas dessas algas, sugerem que o sistema de defesa 

antioxidante foi eficiente contra a influência dos fatores abióticos. 

A alta resposta antioxidativa da alga S. vulgare, principalmente para 

estação chuvosa, foi suportada pelos conjuntos de dados climáticos e dos 

espectros de absorção UV dos extratos. Esse resultado pode ser explicado 

pelas características fitoquímicas desse grupo de algas. De acordo com Zubia 

et al. (2007), Wang et al. (2009), Devi et al. (2011) e Rajauria et al. (2013), o 

alto potencial observado para algas pardas é devido à produção de substâncias 

redutoras como os polifenóis que parecem ser a primeira linha defesa para 

esse grupo.  

A alta proteção contra a oxidação lipídica do β-caroteno dos extratos 

metanólicos de S. vulgare para estação chuvosa foram semelhantes ao 

observado no estudo de Anaelle et al. (2013), com extratos hexano-metanol da 
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alga Sargassum muticum (Yendo) Fensholt. Os autores discutiram que o 

ensaio de oxidação do β-caroteno é mais específico para classes de 

substâncias mais lipofílicas e atribuem a atividade a substâncias apolares como 

lipídios que podem estar presente nesses extratos.   

A alga vermelha P. flagellifera apresentou alto potencial antioxidante 

frente ao ensaio de oxidação do β-caroteno, moderada atividade frente ao 

sequestro dos radicais DPPH e ABTS, e fraco potencial redutor frente aos 

ensaios FRAP e Folin-Ciocalteu. Entretanto, comparando-se os resultados 

obtidos pelo espectro de absorção UV desses extratos, sugere-se que o 

potencial antioxidante observado para essa espécie pode estar relacionado ao 

grupo majoritário de substâncias que absorvem na faixa dos 330-340 nm e, 

segundo a literatura, pode-se tratar do grupo dos aminoácidos tipo 

micosporinas (Moisan & Mitchell, 2001).  

Ulva fasciata apresentou baixo potencial antioxidante quando 

comparada com as outras macroalgas do presente trabalho, mesmo sendo a 

espécie que mais está exposta aos fatores abióticos (radiação solar e UV, 

dessecação e temperatura) no costão rochoso. Resultados semelhante foram 

observados por Choo et al. (2004) para alga verde Ulva linza Linnaeus (como 

Enteremorpha ahlneriana Bliding). Os autores justificaram que esse baixo 

potencial antioxidante é uma estratégia de sobrevivência para essa espécie, 

pois aparentemente, por ser efêmera, realoca seus recursos para competição 

com herbívoros ao invés de investir em defesas antioxidantes. 

A ausência ou pouca degradação dos pigmentos fotossintetizantes das 

macroalgas estudadas pode ter relação com o processo fisiológico de 

aclimatação que em conjunto com um sistema antioxidante eficiente garantiu a 

sobrevivência e bom desenvolvimento dessas macroalgas frente a mudanças 

nos fatores climáticos na região de Ilhéus durante os anos de 2013 e 2014, 

período no qual a região nordeste do país pareceu sofrer intensa influência do 

fenômeno El niño (Silva et al, 2015). 
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Caracterização lipídica de três espécies 

de macroalgas marinhas do nordeste 

do Brasil em duas estações do ano 

 

Resumo 

A composição lipídica fornece informações nutricionais que podem ser de grande 

importância, como o teor de ácidos graxos poliinsaturados (AGPIs). Essas substâncias 

possuem reconhecida importância no combate a doenças vasculares, câncer e 

diabetes. As macroalgas apresentam baixo teor lipídico, de 1 a 5% em relação ao 

peso seco, porém produzem AGPIs que são essenciais e não produzidos por 

humanos e animais. O presente trabalho foi realizado na National University of Ireland 

como parte do doutorado sanduíche e consistiu na avaliação dos perfis lipídicos de 

três espécies brasileiras de macroalgas Sargassum vulgare (Ochrophyta), Palisada 

flagellifera (Rhodophyta) e Ulva fasciata (Chlorophyta), coletadas no litoral sul da 

Bahia em duas estações (seca e chuvosa). Os resultados mostraram que S. vulgare e 

U. fasciata não representam ricas fontes de AGPIs e que P. flagellifera foi a mais 

promissora, com conteúdo de AGPIs entre 16,08 ± 0,30% (estação seca) e 14,78 ± 

0,43% (estação chuvosa). O teor de AGPIs variou entre as estações para P. 

flagellifera, confirmando que esse grupo de ácidos graxos pode ser influenciado por 

mudanças nas condições ambientais. As três espécies apresentaram constituição 

semelhante para as classes lipídicas, os glicolipídios foram majoritários, > 50% do total 

de ácidos graxos para as três espécies, seguidos dos fosfolipídios e lipídios neutros. 

Diante do perfil lipídico das algas estudadas foi possível perceber que P. flagellifera foi 

considerada uma fonte potencial de AGPIs essenciais que pode representar um 

interessante recurso do ponto de vista nutracêutico.  

 

 

 

Palavras-chave: lipídios, biotecnologia, extratos, macroalgas, nutracêutico. 
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Abstract 

The lipid composition provides nutritional information that may be of great importance, 

such as the content of polyunsaturated fatty acids (PUFAs). These substances are 

recognized as important in combat against vascular diseases, cancer and diabetes. 

Macroalgae have low lipid content, 1 to 5% of dry weight, but produce essential PUFAs 

not produced by humans and animals. The present work was carried out at the 

National University of Ireland as part of the sandwich doctorate and consisted in the 

evaluation of the lipid profiles of three Brazilian macroalgae, Sargassum vulgare 

(Ochrophyta) Palisada flagellifera (Rhodophyta) and Ulva fasciata (Chlorophyta) 

collected in the south coast of Bahia in two seasons (dry and rainy). The results 

showed that S. vulgare. and U. fasciata do not represent rich sources of PUFAs and P. 

flagellifera was the most promising, with PUFAs content between 16.08 ± 0.30% (dry 

season) and 14.78 ± 0.43% (rainy season). The PUFA content varied between season 

of P. flagellifera, confirming that this group of fatty acids can be influenced by changes 

in environmental conditions. The three species showed similar constitution for the 

lipidic classes, the glycolipids were majority, > 50% of total fatty acids for three species, 

followed by phospholipids and neutral lipids. In view of the lipid profile of the studied 

algae, it was observed that P. flagellifera was considered a potential source of 

essential PUFAs that may represent an interesting nutraceutical resource. 

 

 

 

Key words: Biotechnology, extracts, lipids, nutraceutical, seaweeds 
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6.1. Introdução 

 

Macroalgas marinhas são conhecidas pelo seu alto valor nutricional e 

dietético, devido à presença de vitaminas, minerais, proteínas, fibras e ácidos 

graxos essenciais (Ortiz et al., 2006). As algas vermelhas e pardas têm o seu 

uso bastante difundido na culinária chinesa, japonesa e coreana, sendo 

utilizadas em saladas, biscoitos, sopas e como condimentos para carnes. A 

utilização das macroalgas nesses países data desde a antiguidade (Aguilera-

Morales et al., 2005; Dawczynski et al., 2007).  

A distribuição dos lipídios em vegetais pode ser dividida de acordo com 

a sua função desempenhada no metabolismo desses organismos, tais como: 

componentes estruturais de membrana formados pelas classes dos 

glicolipídios e fosfolipídios e componentes de estoque de energia, que são os 

triacilgliceróis, também conhecidos como lipídios neutros (Buchanan, 2015).   

Lipídios encontrados em macroalgas (1 – 3% de massa seca) contêm 

grande proporção de ácidos graxos essenciais, particularmente, os ácidos 

graxos poliinsaturados de cadeia longa (CL-AGPIs) n-3, o que demonstra a 

importância nutricional que têm esses organismos (Kumar et al., 2011). O 

interesse por conhecer mais sobre os perfis de CL-AGPIs tem aumentado, 

devido a esse grupo de ácidos graxos possuírem importância médica. Estudos 

comprovaram que a inserção de AGPIs na alimentação diária tem reduzido o 

risco de doenças cardíacas, câncer, distúrbios mentais e depressão, além de 

manter sadio o sistema nervoso (Simopoulos, 2002; 2008).  

As macroalgas são fonte de CL-AGPIs, e as algas vermelhas e pardas 

contêm ácido araquidônico (ARA; 20:4, n-6) e/ou ácido eicosapentaenoico 

(EPA; 20:5, n-3) como principais constituintes de CL-AGPIs. Por outro lado, 

esses constituintes em algas verdes são baixos, apresentando principalmente 

ácidos graxos saturados (AGSs) como ácido palmítico (AP; 16:0) (Fleurence et 

al., 1994; van Ginneken et al., 2011; Pereira et al., 2012). Para entender o 

potencial das macroalgas como recurso de CL-AGPIs é interessante conhecer 

o perfil dos ácidos graxos, bem como conhecer variações espaciais e 

temporais na composição dessas substâncias nas macroalgas (Colombo et al., 

2006). 
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O perfil de ácidos graxos é altamente variável entre os grupos de 

macroalgas e já foram constatadas variações sazonais, principalmente para  a 

composição de EPA. Essas informações foram corroboradas pelo trabalho de 

Schmid et al. (2014), que avaliaram o perfil de ácidos graxos de 16 espécies de 

macroalgas irlandesas. Os autores observaram os maiores percentuais de 

ácidos graxos totais para a alga parda Pelvetia canaliculata (Linnaeus) 

Dacaisne & Thuret (6,4 ± 0,3%) e os menores para a alga vermelha Porphyra 

dioica J. Brodie & L. M. Irvine (0,8 ± 0,2%) e constataram que houve variação 

na composição de EPA para da alga vermelha Palmaria palmata (Linnaeus) F. 

Weber & D. Mohr, que foi considerada uma promissora fonte de PUFAs.  

Avaliar composição química das macroalgas é bastante interessante, 

pois esses organismos podem ser uma possível fonte com importância 

nutricional, e têm sido foco de alguns trabalhos como o realizado por Balboa et 

al. (2016) que avaliaram  a composição de proteínas, minerais, vitaminas e 

lipídios da alga parda Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, em que o teor de 

ácidos graxos totais variou entre 1,6 e 3,2%. Os autores concluíram que a 

avaliação de constituintes químicos é o primeiro passo para a valorização da 

biomassa algal como suplemento alimentar ou fertilizantes. 

Macroalgas de clima temperado são comumente ricos em AGPIs, com 

alta razão entre os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 e alto grau de 

instauração quando comparadas com algas de clima tropical. Alguns trabalhos 

apontam para uma variação sazonal quantitativa no perfil dos ácidos graxos e 

ácidos graxos totais, porém essa informação nem sempre é consistente (Kim et 

al., 1996; Nelson et al., 2002; Ivea et al., 2004; Venkatesalu et al., 2012; Kendel 

et al., 2013). 

A família ômega-6 produz eicosanoides que causam inflamações e são 

cancerígenos, aumentando o risco de situações como câncer, morte súbita, 

doenças cardíacas, vasoconstrição, aumento da pressão arterial, elevação da 

taxa de triglicerídeos, artrite, depressão, entre outras doenças inflamatórias. 

Por outro lado, os ácidos graxos ômega-3 possuem conhecida ação  

antiinflamatória, antitrombótica e antiarrítmica e reduzem os lipídios do sangue, 

tendo propriedades vasodilatadoras. Esses efeitos benéficos foram 

demonstrados na prevenção de doenças cardíacas, da hipertensão, do 

diabetes tipo 2, da artrite reumatoide, entre outras (Fagundes, 2002). As 
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doenças degenerativas como diabetes e artrite e o câncer estão relacionadas, 

em parte, à desproporção atual da concentração dos ácidos ômega-6 e ômega-

3 que constituem nossa alimentação, ou seja, uma grande concentração de 

ômega-6 e uma escassez de ômega-3 (Fagundes, 2002). 

Investigar o potencial das macroalgas tropicais em relação à sua 

composição lipídica faz-se relevante, pois elas ainda são pouco exploradas e o 

conhecimento sobre o seu potencial nutricional ainda é escasso quando 

comparado com algas de águas frias. Por isso, o presente trabalho teve como 

objetivo caracterizar o perfil de ácidos graxos totais e a sua composição em 

extratos lipídicos de três espécies tropicais do litoral nordeste do Brasil, e 

comparar a composição quantitativa e qualitativa durante dois períodos 

sazonais, estação de seca e estação chuvosa.  

 

6.2. Materiais e métodos  

 

6.2.1. Coleta e preparo das amostras 

Cerca de 500 g de material fresco de Sargassum vulgare C. Agardh 

(Ochrophyta), Palisada flagellifera (J. Agardh) K.W. Nam (Rhodophyta) e Ulva 

fasciata Delile (Chlorophyta) foram coletadas entre os anos de 2013 e 2014 

durante as estações seca e chuvosa. As amostras foram congeladas, 

liofilizadas (Liobras, Brasil) e trituradas manualmente até a obtenção de um fino 

pó. O material triturado foi dividido em dois blocos para os procedimentos: (A) 

transmetilação direta e (B) extração lipídica.  

 

6.2.2 Transmetilação direta e quantificação de ácidos graxos totais a partir 

da biomassa liofilizada, extrato lipídico e classes lipídicas  

Os ácidos graxos nunca são encontrados sob a forma livre nas 

membranas vegetais. São comumente encontrados na forma esterificada do 

glicerol e, por conta disso, é necessário realizar a transmetilação para obtenção 

de éster metílico de ácidos graxos (EMAGs) e conseguir detectá-los através 

das técnicas de cromatografia gasosa (Ohlrogge & Browse, 1995).  

A extração de ácidos graxos foi feita seguindo o método de descrito por 

Guihéneuf et al. (2015) e está descrito no item 2.4 do Capítulo 2 - Metodologia 

Geral. Todas as amostras foram vaporizadas com N2 gasoso para evitar a 
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degradação dos ácidos graxos. Em tubos fechados, a extração dos EMAGs foi 

processada durante 90 minutos na temperatura entre 80- 90°C em banho seco 

sob agitação contínua. Após transmetilação direta, 1 mL de água ultrapura e 2 

mL de hexano foram adicionados ao tubo, agitados e centrifugados a 1000 g 

por 2 minutos. A fase superior foi coletada e transferida para frascos de vidro 

do tipo vials que seguiram para as análises de cromatografia gasosa. 

As análises de EMAGs foram feitas em cromatógrafo gasoso (Agilent 

Tecnologies, EUA) modelo 7890A GC/5975 com detector seletivo de massa e 

equipado com um detector de ionização de chamas e uma coluna capilar de 

sílica fundida (DB-WAXETR 0,25 mm x 30m x 0,25 µm, Agilent Technologies, 

EUA). Alíquotas de 2 µL de cada amostra foram injetadas no modo de 

separação seriada (razão 20:1), usando um auto injetor Agilent série 7683B. O 

hidrogênio foi usado como veículo para o gás. O injetor e o detector possuíam 

temperatura de 250°C e 300°C, respectivamente. A temperatura foi 

programada para 140°C por 1 min e aumentada de 140 para 200°C em um 

taxa de 15°C por min e, por último, de 200 a 250°C em uma taxa de 2°C por 

min. O tempo total de corrida para cada amostra foi de 30 min. A identificação 

dos EMAGs foi feita atráves da comparação com padrões comerciais de 

EMAG, Supelco™ 37 Componente EMAG Mix,  47885-U, Supelco, EUA) e 

EMAG óleo de peixe (Menhaden Oil, catalogue no. 47116, Supelco, EUA).  A 

quantificação dos ácidos graxos totais e do 20:5 n-3 (EPA) foram feitas 

comparando-se com o padrão interno, ácido pentadecanoico (15:0, 99 %, Alfa 

Aesar, UK). Os resultados foram expressos em percentual de ácidos graxos 

totais. 

Foi dada ênfase ao perfil dos ácidos graxos essenciais (18:2 n-6 e 18:3 

n-3) e aos que possuem importância para saúde humana (e.g. 20:5 n-3; 

Yokoyama et al., 2007) como forma de avaliar o potencial nutricional dessas 

espécies. 

 

6.2.3 Análise estatística 

O conjunto de dados foi analisado utilizando-se o software Statistica 

v.13, estes foram testados quanto à normalidade através do teste de 

Kolmogorov–Smirnov & Lilliefors e homocedasticidade pelo teste de Bartlett (p 

< 0,05). Diferenças significativas (p < 0,05) entre o conteúdo de ácidos graxos 
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totais e a composição de ácidos graxos para cada espécie entre as estações 

seca e chuvosa foram determinadas utilizando o teste Teste t para as amostras 

independentes. As análises enfatizaram as diferenças entre as estações para 

os ácidos graxos majoritários. 

 

6.3. Resultados 

 

6.3.1 Ácidos graxos totais  

O teor total de ácidos graxos apresentou diferenças significativas entre 

os dois períodos estudados (seca e chuvosa) para as algas S. vulgare e U. 

fasciata (Fig. 2). Não foi observada variação para os extratos da alga P. 

flagellifera. Sargassum vulgare apresentou os maiores percentuais na estação 

seca, sendo 5,50 ± 1,27% de massa seca liofilizada (MSL). A alga U. fasciata 

apresentou os maiores percentuais 3,82 ± 0,42% de MSL também para 

estação seca, no entanto, não apresentou diferença com a teor da estação 

chuvosa. Comparando o teor total de ácidos graxos, a espécie que apresentou 

o maior percentual foi S. vulgare na época de seca e o menor teor foi 

observado para a alga U. fasciata na estação chuvosa (Fig. 1).  

 

 

Figura 2. Teor de ácidos graxos totais (% de MSL) de três espécies de 

macroalgas, S. vulgare, P. flagellifera e U. fasciata coletadas durante as 

épocas de seca e chuvosa. As barras representam as médias ± desvio padrão 
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(n = 5). Letras representam significância entre os tratamentos seca/chuvosa 

para a respectiva espécie (p < 0,05). 

 

6.3.2 Perfil de ácidos graxos para cada espécie 

Sargassum vulgare (Ochrophyta) 

O perfil de ácidos graxos de S. vulgare apresentou uma composição de 

ácidos graxos saturados (AGS) de 48,77 ± 018% MSL para a estação seca e 

43,70 ± 4,59% MSL para a estação chuvosa (Tabela 1). Entre os AGS, o ácido 

palmítico (C16:0) foi o mais abundante para essa espécie e não apresentou 

variação entre as estações coletadas, com 41,15 ± 0,49% durante a estação 

seca e 35,47 ± 11,54% durante a estação chuvosa. O ácido mirístico (C14:0) 

foi o segundo maior AGS e apresentou 5,54 ± 0,13% durante a estação seca e 

5,87 ± 1,14% para estação chuvosa (Tabela 1).  

Os teores de ácidos graxos moniinsaturados (AGMI) para S. vulgare 

foram de 22,57 ± 0,27% (seca) e de 25,60 ± 1,33% (chuvosa). O ácido oleico 

(C18:1 n-9) foi dominante para essa espécie e apresentou variação sazonal, 

com percentuais de 11,51 ± 0,81% (seca) e 14,98 ± 3,69% (chuvosa) (Tabela 

1). 

Os ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) apresentaram percentuais 

semelhantes aos dos AGMI, com valores de 24,79 ± 0,27% (seca) e 27,49 ± 

2,28% (chuvosa). O ácido araquidônico (ARA, C20:4 n-6) foi o majoritário para 

essa espécie e não apresentou variação entre as estações coletadas, com 

percentuais de 9,74 ± 0,50% (seca) e 10,17 ± 6,50% (chuvosa) (Tabela 1). 

Outros AGPI essenciais foram abundantes para essa espécie, o ácido linoleico 

(C18:2 n-6) e o ácido alfa linolênico (C18:3 n-3) apresentaram respectivamente 

percentuais de 4,52 ± 0,21% e 5,30 ± 0,55% para a estação seca e de 5,73 ± 

1,57% e 4,21 ± 1,06% para a estação chuvosa. Sargassum vulgare apresentou 

baixos valores do AGPI ácido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3), com 

percentuais de 2,08 ± 0,17% (seca) e 1,82 ± 0,33% (chuvosa) (Tabela 1). 

Variação entre as estações seca e chuvosa foram observadas para o ácido 

linoleico (C18:2 n-6), o ácido alfa linolênico (C18:3 n-3) e o ácido 

eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3) nessa espécie (Tabela 1). 
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Os ácidos graxos não identificados somaram 3,87 ± 0,55% (seca) e 3,26 

± 0,91% (chuvosa) (Tabela 1). 

A razão entre os ácidos graxos da família do ômega-6/ômega-3 (n-6/n-3) 

para S. vulgare apresentou percentuais de 1,57% (seca) e 2,79% (chuvosa), 

com menores valores para a estação seca (Tabela 1). 

As classes lipídicas não apresentaram variação entre as estações seca 

e chuvosa para S. vulgare. (Fig. 3). Os glicolipídios (GL) e fosfolipídios (FL) 

representaram as principais classes constituintes para essa espécie. Os 

glicolipídios apresentaram percentual entre 62,1 ± 6,3% (seca) e 58,4 ± 5,9% 

(chuvosa) e os fosfolipídios percentuais entre 25,3 ± 4,4% (seca) e 25,5 ± 5,0% 

(chuvosa). Os valores para lipídios neutros (LN) variaram entre 12,7 ± 3,2% 

(seca) e 16,1 ± 7,9% (chuvosa) (Fig. 3). 
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Tabela 1. Composição de ácidos graxos de S. vulgare, P. flagellifera e U. 

fasciata coletadas na Praia do Morro de Pernambuco, Bahia, em duas estações 

(seca e chuvosa). Letras distintas representam diferença significativa entre os 

tratamentos seca/chuvosa para a respectiva espécie (p< 0,05). 

 
n.d. = não detectado 

 

 

Ésteres metílicos 

de ácidos graxos 

(% EMAG)

Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa

AGS

C14:0 5,54 ± 0,13
a

5,87 ± 1,14
a

6,41 ±  0,03
a

6,40 ± 0,19
a 0,74 ± 0,07 0,72 ± 0,06

C16:0 41,15 ± 0,49
a

35,47 ± 11,54
a

37,63 ± 0,40
a

38,72 ± 0,67
a

44,97 ± 3,37
a

48,99 ± 3,84
b

C 17:0 n.d. n.d. 0,31 ± 0,03 0,26 ± 0,02 0,40 ± 0,03 0,49 ± 0,04

C18:0 1,14± 0,05 1,31 ± 0,31 1,13 ± 0,06 0,76 ± 0,04 0,71 ± 0,09 0,76 ± 0,10

C20:0 0,35 ± 0,07 0,40 ± 0,13 0,22 ± 0,05 0,13 ± 0,04 0,17 ± 0,12 0,38 ± 0,13

C22:0 0,59 ± 0,04 0,64 ± 0,14 n.d. n.d. 1,99 ± 0,25 2,00 ± 0,28

C24:0 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,31 ± 0,02 0,19 ± 0,10

Soma AGS (%) 48,77 ± 0,18 43,70 ± 4,59 45,71 ± 0,15 46,27 ± 0,26 49,28 ± 1,16 53,52 ± 1,33

AGMI

C14:1. 0,75 ± 0,09 0,76 ± 0,18 0,71 ± 0,08 0,61 ± 0,10 0,60 ± 0,14 0,76 ± 0,29

C15:1 2,61 ± 0,13 2,76± 0,63 0,12 ± 0,01 0,13 ± 0,02 2,50 ± 0,21 3,14 ± 0,38

C16:1 n-7 4,56 ± 0,09 3,87 ± 1,97 1,37 ± 0,08 1,11 ± 0,08 2,41 ± 0,06 3,05 ± 0,21

C17:1 n.d. n.d. 0,36 ± 0,04 0,28 ± 0,04 0,79 ± 0,15 0,99 ± 0,30

C18:1 n-9 11,51 ± 0,81
a

14,98 ± 3,69
a

7,68 ± 0,16
a

7,96 ± 0,29
a 2,37 ± 0,09 1,97 ± 0,12

C18:1 n-7 0,78 ± 0,09 0,61 ± 0,16 1,21 ± 0,03 1,17 ± 0,05 8,24 ± 0,19
a

8,88 ± 0,35
b

C20:1 n-9 1,06 ± 0,07 1,13 ± 0,25 n.d. n.d. 0,15 ± 0,09 0,15 ± 0,05

C22:1 n-9 1,30 ± 0,24 1,49 ± 0,40 n.d. n.d. 0,16 ± 0,03 0,05 ± 0,07

Soma AGMI (%) 22,57 ± 0,27 25,60 ± 1,33 11,45 ± 0,05 11,27± 0,10 17,22 ± 0,06 18,99 ± 0,13

AGPI

C16:3 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,39 ± 0,03 0,35 ± 0,05

C16:4 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,07 ± 0,84 2,40 ± 1,00

C16:2 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,11 ± 0,07 0,11 ± 0,10

C18:2 n-6 4,52 ± 0,21
a

5,73 ± 1,57
b 1,68 ± 0,06 1,28 ± 0,05 5,94 ± 0,66

a
4,62 ± 0,62

b

C18:3 n-6 0,47 ± 0,04 0,67 ± 0,13 0,45 ± 0,02 0,41 ± 0,03 0,82 ± 0,13 0,53 ± 0,15

C18:3 n-3 5,30 ± 0,55
a

4,21 ± 1,06
b 2,57 ± 0,11 0,81 ± 0,14 7,79 ± 1,45

a
6,05 ± 1,62

b

C18:4 n-3 0,75 ± 1,03 0,12 ± 0,12 1,54 ± 0,16 0,59 ± 0,08 5,36 ± 1,39
a

3,79 ± 1,50
b

C20:2 0,20 ± 0,18 0,47 ± 0,21 0,31 ± 0,26 0,31 ± 0,24 n.d. n.d.

C20:3 n-6 0,31 ± 0,42 3,31 ± 5,33 0,60 ± 0,01 0,56 ± 0,04 0,23 ± 0,04 0,11 ± 0,10

C20:4 n-6 9,74 ± 0,50
a

10,17 ± 6,50
a

16,17 ± 0,25
a

20,64 ± 0,48
b 0,52 ± 0,18 0,51 ± 0,10

C20:4 n-3 0,41 ± 0,14 0,50 ± 0,11 n.d. n.d. 0,33 ± 0,05 0,23 ± 0,13

C20:5 n-3 2,08 ± 0,17
a

1,82 ± 0,33
b

16,08 ± 0,30
a

14,78 ± 0,43
b 0,65 ± 0,09 0,47 ± 0,08

C22:5 n-3 0,59 ± 0,34 0,34 ± 0,24 0,58 ± 0,68 0,73 ± 0,47 2,09 ± 0,21 1,22 ± 0,40

C22:6 n-3 0,42 ± 0,43 0,15 ± 0,14 0,60 ± 0,21 0,51 ± 0,42 0,38 ± 0,42 0,20 ± 0,03

Soma AGPI (%) 24,79 ± 0,27 27,49 ± 2,28 40,59 ± 0,19 40,62 ± 0,19 27,68 ± 0,51 20,60 ± 0,57

Soma n-3 9,56 ± 1,92 7,14 ± 1,61 21,37 ± 6,65 17,42 ± 6,31 16,59 ± 3,12 11,96 ± 2,40

Soma n-6 15,03 ± 0,21 19,88 ± 3,02 18,90 ± 0,11 22,89 ± 0,22 7,51 ± 0,28 5,77 ± 0,25

razão n-6/n-3 1,57 2,79 0,88 1,31 0,45 0,48

AG não 

identificados
3,87 ± 0,55 3,26 ± 0,91 2,25 ± 0,14 1,85 ± 0,09 5,82 ± 0,66 6,89 ± 0,85

Sargassum vulgare Palisada flagellifera Ulva fasciata
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Figura 3. Classes lipídicas (% ácidos graxos) obtidas para S. vulgare 

comparando estação seca com chuvosa. Letras distintas representam 

diferença significativa entre os tratamentos seca/chuvosa para a respectiva 

espécie (p< 0,05). LN = Lipídios neutros, GL = glicolipídios e FL = fosfolipídios. 

 

 

Palisada flagellifera (Rhodophyta) 

O perfil de ácidos graxos de P. flagellifera apresentou maiores 

percentuais de AGS e AGPI para a composição de ácidos graxos (Tabela 1) e 

esses valores não variaram entre as estações seca (45,71 ± 0,15% AGS; 40,59 

± 0,19% AGPI) e chuvosa (46,27 ± 0,26% AGS; 40,62 ± 0,19% AGPI). Os 

AGMI apresentaram os menores percentuais e também não houve variação 

entre as estações seca (11,45 ± 0,05%) e chuvosa (11,27 ± 0,10%) (Tabela 1). 

O ácido palmítico (C16:0) foi o majoritário para a alga vermelha entre os 

AGS e não apresentaram diferenças significativas entre as estações seca e 

chuvosa, 37,63 ± 0,40% (seca) e 38,72 ± 0,67% (chuvosa) (Tabela 1). O ácido 

mirístico (C14:0) também foi majoritário, porém em menores quantidades, 

6,41± 0,03% (seca) e 6,40 ± 0,19% (chuvosa), sem variação entre as estações 

coletadas (Tabela 1). 

A quantidade de AGMI total foi menor em relação à composição global e 

o principal representante foi o ácido oleico (C18:1 n-9), com percentuais de 

7,68 ± 0,16% (seca) e 7,96 ± 0,29% (chuvosa) (Tabela 1). 
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Os AGPI majoritários para alga vermelha P. fagellifera foram os ácidos 

araquidônico (ARA, C20:4 n-6) e eicosapentaenoico (EPA, C20:5 n-3), com 

variações significativas entre as estações coletadas (Tabela 1). Os percentuais 

de ARA para a estação seca foi de 16,17 ± 0,25% e durante a estação chuvosa 

foi de 20,64 ± 0,48% (Tabela 1). O teor de EPA apresentou percentuais de 

16,08 ± 0,30% durante a estação seca e 14,78 ± 0,43% durante a estação 

chuvosa (Tabela 1). Os outros AGPI como C18:2 n-6, C18:3 n-3, C18:4 n-3, 

C20:2 n-6 e C20:3 n-6 estavam presentes, porém em quantidades menores na 

constituição de AGPI de P. flagellifera. 

Os ácidos graxos não identificados somaram 2,25 ± 0,14% (seca) e 1,85 

± 0,09% (chuvosa) (Tabela 1).     

A razão entre os ácidos graxos da família do ômega-6/ômega-3 (n-6/n-3) 

para P. flagellifera apresentou percentuais de 0,88% para a estação de seca e 

de 1,31% para a estação chuvosa, com menores valores para estação seca 

(Tabela 1). 

As classes lipídicas não apresentaram variação entre as estações seca 

e chuvosa para P. flagellifera (Fig. 4). Os glicolipídios (GL) foram os 

majoritários, com valores de 68,3 ± 2,7% (seca) e 69,3 ± 3,0% (chuvosa), 

seguido dos fosfolipídios (FL) com valores de 22,2 ± 2,7% (seca) e 19,2 ± 2,1% 

e em menor quantidade os lipídios neutros (LN) com 9,4 ± 2,5% para a estação 

seca e 11,5 ± 2,0% para chuvosa (Fig. 4).  
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Figura 4. Classes lipídicas (% ácidos graxos) obtidas para P. flagellifera 

comparando estação seca com chuvosa. Letras distintas representam 

diferença significativa entre os tratamentos seca/chuvosa para a respectiva 

espécie (p< 0,05). LN = Lipídios neutros, GL = glicolipídios e FL = fosfolipídios. 

 

Ulva fasciata (Chlorophyta) 

O perfil de ácidos graxos totais de U. fasciata apresentou altos teores de 

AGS, que não apresentaram variação entre a estação seca (49,28 ± 1,16%) e 

chuvosa (53,52 ± 1,33%) (Tabela 1). O ácido palmítico (C16:0) e o ácido 

behênico (C22:0) foram os majoritários entre os AGS para essa espécie, 

apenas para o ácido palmítico houve variação entre a estação seca e chuvosa. 

O ácido palmítico apresentou percentual de 44,97 ± 3,37% (seca) e 48,99 ± 

3,84% (chuvosa). O ácido behênico apresentou percentual de 1,99 ± 0,25% 

(seca) e 2,00 ± 0,28% (chuvosa) (Tabela 1).  

O percentual de AGMI não apresentou variação entre as estações seca 

(17,22 ± 0,06%) e chuvosa (18,99 ± 0,13%) (Tabela 1). O ácido oleico (C18:1 

n-7) foi o majoritário para essa classe de ácidos graxos, apresentando variação 

entre as estações seca (8,24 ± 0,19%) e chuvosa (8,88 ± 0, 35%).    

Os AGPI apresentaram variação do seu percentual entre as estações 

coletadas, com 27,68 ± 0,13% para a estação seca e 20,60 ± 0,57% para a 

estação chuvosa (Tabela 1). Os ácidos C18:2 n-6 (linoleico), C18:3 n-3 (alfa 

linolênico), C18:4 n-3 (estearidônico) foram os majoritários para essa espécie, 

dos quais apresentaram variação entre as estações seca e chuvosa (Tabela 1). 

O ácido linoleico apresentou percentual de 5,94 ± 0,66% (seca) e 4,62 ± 0,62% 

(chuvosa), o ácido alfa linolênico apresentou 7,79 ± 1,45% (seca) e 6,05 ± 

1,62% (chuvosa) e foi o majoritário para a calsse de AGPI e o ácido 

estearidônico apresentou 5,36 ± 1,39% (seca) e 3,79 ± 1,50% (chuvosa) 

(Tabela 1).  

Os ácidos graxos não identificados somaram 5,82 ± 0,66% (seca) e 6,86 

± 0,85% (chuvosa) (Tabela 1).      

Devido à falta de réplica durante a estação chuvosa, não foi possível 

avaliar as diferenças significativas entre as estações seca e chuvosa das 

classes lipídicas para essa espécie. No entanto, foi possível observar que a 

composição das classes lipídicas de U. fasciata foi primariamente representada 
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pelos glicolipídios (GL), com valores de 57,3 ± 9,3% (seca) e 47,2% (chuvosa), 

seguido dos fosfolipídios (FL) com valores de 23,9 ± 4,2% (seca) e 24,6% e em 

menor proporção os lipídios neutros (LN) com 9,4 ± 2,5% para estação seca e 

11,5 ± 2,0% para chuvosa (Fig. 5).  

 

Figura 5: Classes lipídicas (% ácidos graxos) obtidas para U. fasciata. Não 

houve réplicas para testar as diferenças significativas entre estações seca e 

chuvosa. LN = Lipídios neutros, GL = glicolipídios e FL = fosfolipídios. 

 

 

6.4. Discussão 

 O teor de ácidos graxos totais observado para as espécies estudadas no 

presente estudo variou de 1,23 – 5,50 % da MSL, e esse resultado é superior 

ao encontrado na literatura, que descreve macroalgas comumente 

apresentando cerca de 1 - 3% da massa seca de ácidos graxos em sua 

constituição (Ortiz et al., 2006; Cofrades et al., 2008).  

Foi possível observar perfis lipídicos completamente distintos entre as 

espécies estudadas e dados semelhantes foram encontrados na literatura. Os 

trabalhos afirmam que os perfis de ácidos graxos são específicos para cada 

grupo taxonômico, podendo ser uma ferramenta para estudos de 

quimiotaxonomia (Hanson et al., 2010; Galloway et al., 2012; Pereira et al., 

2012; Schmid et al., 2014).  
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Houve variação sazonal para o teor total de ácidos graxos para S. 

vulgare e U. fasciata, com os maiores valores observados durante a estação 

seca para ambas as espécies. De acordo com Schmid et al. (2014), 

principalmente os AGPI são afetados por mudanças nos fatores abióticos, tais 

como temperatura, salinidade, luz e nutrientes, podendo essa ser uma 

explicação para a variação entre as estações seca e chuvosa do presente 

estudo. 

Macroalgas não são consideradas potenciais fontes de lipídios quando 

comparadas com vegetais terrestres como a soja ou o girassol, ou até mesmo 

microalgas, porém os ácidos graxos encontrados em macroalgas, 

principalmente os poliinsaturados de cadeia longa como o ácido 

eicosapentaenoico (C20:5 n-3), são encontrados em altas proporções em 

algumas espécies e possuem importância do ponto de vista nutricional e 

médico (Fleurence et al.,1994; Sánchez- Machado, 2004; Schmid et al., 2014). 

Foi observado alto percentual da soma de AGS (48,77 ± 0,18% seca e 

43,70 ± 4,59% chuvosa), sendo os ácidos mirístico (C14:0) e palmítico (C16:0) 

os majoritários dentro do grupo dos AGS. Esses resultados são consistentes 

com os encontrados em literatura, comprovando que a constituição lipídica 

possui relação com o grupo taxonômico (Terasaki et al., 2009; Pereira et al., 

2012; Schmid et al., 2013). Outra explicação é o fato das espécies do presente 

estudo ser de uma zona tropical, caracterizada por apresentar águas quentes 

durante todo o ano. Narayan et al. (2004) descrevem que a alta quantidade de 

AGS está diretamente relacionada à temperatura da água em espécies 

tropicais de S. vulgare.  

Os principais AGMI foram o palmitoleico (C16:1 n-7) e o oleico (C18:1 n-

9) e esses resultados foram consistentes com o encontrado na literatura 

(Terasaki et al., 2009; Pereira et al., 2012; Schmid et al., 2013).  

O C20:4 n-3 (ácido araquidônico, ARA) foi o ácido graxo majoritário 

entre os poliinsaturados para S. vulgare, com percentuais de 9,74% e 10,17%. 

Resultados semelhantes foram encontrados no trabalho descrito por Schmid et 

al. (2014), no qual os autores descrevem que algas pardas são comumente 

fonte desse ácido graxo. O teor de C20:5 n-3 (EPA) para essa espécie foi 

considerado baixo (1,82 ± 0,33% seca e 2,08 ± 0,17% chuvosa) quando 

comparado com o trabalho de Pereira et al. (2012), em que o percentual de 
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EPA para a mesma espécie foi de 8,60 ± 0,12%. Os autores afirmam que os 

níveis desse ácido graxo costumam ser altos em algas pardas.  

Os valores de ARA para S. vulgare foram maiores que os valores de 

EPA. ARA são precursores na síntese de EPA e por isso esse ácido graxo 

possui importância médica e nutricional. Resultados semelhantes ao 

encontrado no presente trabalho foram observados por Narayan et al. (2004), 

que afirmaram que os perfis de ácidos graxos são afetados por mudanças nas 

condições climáticas ou localização geográfica.  

Guihéneuf et al. (2010) associaram as variações nos teores de ARA, 

EPA e docosahexaenoico (DHA) à oxidação geradas por excesso de radiação 

UV.   

A razão ômega-6/ômega-3 de S. vulgare. foram as maiores observadas 

entre as três espécies, com valores de 1,57% (seca) e 2,79% (chuvosa), porém 

ainda encontra-se no limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), cuja razão de ingestão diária na dieta deve ser menor que 10 (Matanjun 

et al., 2009). Os valores da razão entre ômega-6/ômega-3 flutuam entre 0 e 2 

em macroalgas (Schimd et al., 2014). 

 Os AGS representaram o maior percentual para S. vulgare, com valores 

de 45,71 ± 0,15 % (seca) e 46,27 ± 0,26 % (chuvosa). Resultados semelhantes 

foram observados no trabalho de Schmid et al. (2014) que observaram 

percentual de AGS de 46% para alga vermelha Ceramium virgatum Roth. 

Entre os AGMIs os principais representantes foram ácido linoleico, com 

percentuais de 7,68 ± 0,16% (seca) e 7,96 ± 0,29% (chuvosa). Esse resultado 

foi semelhante o encontrado por Pereira et al. (2012) para a alga vermelha 

Asparagopsis armata Harvey coletada em Portugal.  

Foi possível observar que o principal constituinte de AGPIs de P. 

flagellifera trata-se do C20:5 n-3 (EPA), que apresentou variação entre as 

estações seca (16,08 ± 0,30%) e chuvosa (14,78 ± 0,43%) para essa espécie. 

Entre as três espécies estudadas, P. flagellifera representou um recurso 

potencial na produção de AGPIs essenciais. De acordo com Pereira et al. 

(2012), esse parece ser um perfil comum para representantes do filo 

Rhodophyta. 
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Palisada flagellifera apresentou baixos valores para a razão ômega-

6/ômega-3 0,88 (seca) e 1,31 (chuvosa) e, por isso, a utilização dessa 

macroalga é interessante sob o ponto de vista nutracêutico.  

Ulva fasciata apresentou altos teores de AGS, 49,28 ± 1,16% (seca) e 

53,52 ± 1,33% (chuvosa), com resultados semelhantes aos observados nos 

trabalhos para Ulva sp. descritos por Ortiz et al. (2006), Kumar et al. (2011) e 

Pereira et al. (2012). Macroalgas de águas tropicais têm apresentado maiores 

quantidades de AGS e AGMI e menores de AGPI de acordo com 

Khotimchenko (2003).  

Ulva fasciata apresentou alta quantidade de AGMI e alta proporção de 

ácido oleico. Resultados semelhantes foram observados nos trabalhos de 

Kumar et al. (2011) e Yaich et al. (2011), que sugeriram ser esta uma 

característica dos representantes de Chlorophyta. Essa espécie apresentou 

também AGPI importantes como o ácido linoleico (C18:2 n-2), 5,94 ± 0,66% 

(seca) e 4,62 ± 0,62% (chuvosa), e o ácido linolênico (C18:3 n-3), 7,79 ± 1,45% 

(seca) e 6,05 ± 1,62% (chuvosa). Resultados semelhantes foram observados 

nos trabalhos de Ortiz et al. (2006) e Yaich et al. (2011) e esses autores 

abordaram a importância para nutrição humana e de peixes que esse gênero 

pode representar, já que animais não são capazes de sintetizar ácidos graxos 

da família C18.    

A razão entre o ômega-6/ômega-3 de U. fasciata apresentou valores de 

0,45 e 0,48, mostrando que essa macroalga também representa um 

interessante recurso nutracêutico ou como alimento funcional. 

As classes lipídicas para as três espécies não apresentaram variação 

em seus teores de classes lipídicas entre as estações seca e chuvosa e a 

constituição foi semelhante entre os três grupos de algas estudados. A 

composição das classes lipídicas foi classificada em ordem decrescente por GL 

> FL> LN. De acordo com Gosch et al. (2012) esse é um padrão comum 

apresentado pelas macroalgas, com glicolipídios (GL) representando mais da 

metade do percentual de lipídios totais, seguido dos fosfolipídios (FL), 

triacilgliceróis, esteróis, pigmentos, e por último, em menores percentuais os 

lipídios de reserva energética, também conhecidos como lipídios neutros (LN). 

Os glicolipídios são componentes da maquinaria fotossintetizante e são 

ricos em ômega-3 e AGPIs, tais como os ácidos SDA, EPA e linoleico. Esses 
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ácidos desempenham papel importante na fotossíntese, principalmente EPA e 

SDA em macroalgas, pois se ligam à cauda do fitol da molécula de clorofila a 

aumentando a atividade fotossintetizante desses organismos (Honya et al., 

1994; Kim et al., 1996; Zhukova & Titlyanov, 2006; Gerasimenko et al., 2010; 

Nomura et al., 2013). 

Desta forma, investir na produção de glicolipídios e fosfolipídios, 

consideradas classes lipídicas estruturais, talvez seja uma estratégia das 

macroalgas como forma de proteger o seu aparato fotossintetizante frente a 

estresses ambientais, pois os AGPIs presentes nessas classes possuem 

função de defesa contra o estresse oxidativo (Miyashita et al., 2013).            

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho é possível concluir 

que algas de origem tropical são ricas em AGS quando comparadas com algas 

de águas temperadas, e as altas temperaturas das águas tropicais e a radiação 

UV parecem ter influência direta sobre essa composição (Narayan et al., 2004; 

Guihéneuf et al., 2010). 

Sargassum vulgare e U. fasciata não representam potenciais fontes de 

AGPIs. Por outro lado, a alga P. flagellifera representou o maior recurso de 

EPA para este estudo, e o teor desse ácido graxo variou entre as estações 

seca e chuvosa. Essa variação pode estar relacionada a mudanças nos fatores 

ambientais.  

Quanto à composição das classes lipídicas, as três espécies investem 

na produção de lipídios com funções estruturais (GL e FL) como forma de 

garantir processos metabólicos vitais como a fotossíntese. Enquanto que algas 

de clima temperado investem na produção de lipídios neutros e degradação de 

glicolipídios sob a baixa oferta de nutriente no ambiente (Alonso et al. 2000; 

Khozin-Goldberg & Cohen, 2006).  

Os benefícios dos AGPIs para saúde humana já estão bem 

documentados na literatura e eles possuem estreita relação com a prevenção 

de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, principalmente os AGPIs da 

família do ômega-3, podendo P. flagellifera representar um recurso alternativo 

para nutrição humana e animal como a produção de alimentos funcionais ou 

rações animais.   
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Conclusões Gerais 

 

 

Conforme proposto, os resultados apresentados sob a forma de 

capítulos 3, 4, 5 e 6 cumpriram os objetivos propostos pela tese. 

 

 Os estudos que abordem o potencial das macroalgas de forma mais 

ampla, com a reunião de várias vertentes de bioatividade e fisiologia 

ainda são poucos no Brasil frente à grande diversidade de espécies que 

o país possui. O presente trabalho teve grande importância, pois 

contribuiu para o reconhecimento do patrimônio químico das espécies 

de macroalgas brasileiras. 

 

 Observamos, principalmente para a alga S. vulgare alta atividade 

antiviral frente à enzima transcriptase reversa para extratos aquosos 

quentes, e ausência de citotoxicidade para todos os extratos testados. 

De acordo com a literatura, os polissacarídeos produzidos por 

macroalgas parecem desempenhar papel determinante sobre essa 

bioatividade. As espécies deste estudo se mostraram eficientes e 

interessantes fontes na busca por novas substâncias com potenciais 

antivirais. 

 

 Todas as espécies estudadas apresentaram um interessante conjunto 

de defesas antioxidantes. Sargassum vulgare e P. flagellifera parecem 

adotar mecanismos com características de redução dos radicais livres e, 

de acordo com a literatura, essa característica é amplamente 

relacionada com a presença de substâncias fenólicas, principalmente 

em algas pardas. O presente trabalho contribuiu significativamente para 

o reconhecimento do potencial químico das macroalgas estudadas, pois 

realizou a caracterização do perfil antioxidativo e mostrou que as 
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macroalgas podem ser interessantes fontes naturais de antioxidantes 

com relevância do ponto de vista biotecnológico e farmacêutico. 

 

 Observamos, através dos estudos fisiológicos, que as espécies 

estudadas parecem ter desenvolvido estratégias eficientes de 

aclimatação, pois foi observada pequena amplitude ou ausência na 

degradação de seus pigmentos fotossintetizantes e proteínas, que foram 

aliados a uma boa resposta antioxidativa. 

 

 Caracterizamos o perfil lipídico dessas espécies e foi possível observar 

que apesar das macroalgas não apresentarem alto teor lipídico (1 a 5% 

de massa seca), principalmente as algas vermelhas produzem grande 

quantidade de ácidos graxos poliinsaturados (AGPIs) considerados 

essenciais que possuem importância médica e nutricional. 

 

 Por fim, esse trabalho apresenta subsídios para prospecção de novos 

compostos potenciais provindos de macroalgas com aplicabilidade nas 

áreas farmacêuticas, indústria química e agrícola aumentando as 

perspectivas da utilização das macroalgas.     



Anexos 

181 

 

 

 

                    

 

 

 

 

Anexo 1 – Teste preliminares com algas de Itanhaém 

 

 

O material utilizado neste estudo precisava ser transportado do Estado 

da Bahia para o Laboratório de Algas Marinhas “Édison José de Paula” em São 

Paulo. Adicionalmente, certas dúvidas deviam ser definidas antes de iniciar 

efetivamente os trabalhos relacionadas diretamente com os objetivos propostos 

neste estudo. Assim, no dia 1 de março de 2013 foram coletados Sargassum 

vulgare, Palisada flagellifera e Ulva fasciata na Praia de Cibratel em Itanhaém 

(24º13’31”S, 46º51’7”W), litoral sul de São Paulo. O local escolhido foi devido à 

proximidade e logística de coleta. 

O material triado e limpo foi separado em cinco subamostras para cada 

espécie e seco de três formas distintas: (a) ar condicionado por cinco dias, (b) 

estufa a 40°C por 3 dias até massa constante e (c) sílica gel. A partir dessas 

amostras foram avaliados os seguintes aspectos: 

a) rendimento de massa fresca (MF) para massa seca (MS); 

b) rendimento dos extratos sob diferentes solventes de extração 

(hexano, metanol, água a temperatura ambiente e água a 40°C); 

c) potencial antioxidante dos extratos metanólicos de cada um dos 

tratamentos de secagem. 

 

Anexo 1a – Rendimento de massa fresca para massa seca 

Este teste permitiria estimar a redução na quantidade de massa após as 

respectivas secagens do material, de forma a conhecer, aproximadamente, a 

quantidade de biomassa úmida necessária no momento de coleta. 
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Aproximadamente 240 mg MF foram secos em estufa por 48 h, ar 

condicionado por cinco dias e em sílica gel, considerando n = 5 para cada uma 

das espécies e para cada tipo de secagem. O teor de umidade foi maior em P. 

flagellifera do que em U. fasciata, correspondendo a rendimentos algáceos 

distintos, sendo que para U. fasciata o rendimento foi aproximadamente o 

dobro do que P. flagellifera (Tabela A.1). 

Sabendo-se que aproximadamente a quantidade de água que cada uma 

das espécies contém, foi possível ter uma ideia de quanta biomassa de alga 

deveria ser coletada para se obter uma biomassa final de 10 kg de alga seca. A 

partir dos resultados obtidos, a secagem em ar condicionado se mostrou mais 

eficiente na retirada da umidade como pode ser observado na Tabela A.1. 

Porém, um fator limitante foi o tempo maior de secagem e, por isso, como 

forma de reduzir a etapa de secagem e transporte do material optou-se por 

desidratar as amostras coletadas em estufa na temperatura de 40°C. Essa 

maior desidratação das amostras pode alterar de forma significativa a 

preservação e atividade de substâncias de interesse bioativo. 
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Tabela A.1. Valores de massa fresca (MF), massa seca (MS), percentual de 

umidade e percentual de rendimento algáceo de amostras de Ulva fasciata e 

Palisada flagellifera processadas com dois tipos de secagem (estufa 40°C e ar 

condicionado). Os valores representam as médias ± desvio padrão (DP) (n = 

5). 

Tratamento MF (mg) MS (mg) Umidade (%) Rendimento (%) 

Ulva fasciata     

Estufa 40ºC 240,0 59,7 75,13 24,88 

 
240,0 66,0 72,50 27,50 

 
240,0 068,3 71,54 28,46 

 
240,0 63,1 73,71 26,29 

 
240,2 68,1 71,65 28,35 

Média ± DP   72,90 ± 1,51 27,10 ± 1,51 

Ar condicionado 240,0 77,8 67,58 32,42 

 
240,1 72,0 70,01 29,99 

 
240,1 77,9 67,56 32,44 

 
240,3 76,6 68,12 31,88 

 
240,2 77,5 67,74 32,26 

Média ± DP   68,20 ± 1,04 31,80 ± 1,04 

Palisada flagellifera    

Estufa 40ºC 240,0 30,7 87,21 12,79 

 
240,0 30,8 87,17 12,83 

 
240,2 31,8 86,76 13,24 

 
240,2 34,9 85,47 14,53 

 
240,3 31,8 86,77 13,23 

Média ± DP   86,67 ± 0,71 13,33 ± 0,71 

Ar condicionado 240,0 46,2 80,75 19,25 

 
240,4 41,0 82,95 17,05 

 
240,0 43,6 81,83 18,17 

 
240,1 45,8 80,92 19,08 

 
240,2 41,1 82,89 17,11 

Média ± DP   81,87 ± 1,04 18,13 ± 1,04 
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Anexo 1b – Rendimento dos extratos sob diferentes solventes de 

extração (hexano, metanol, água a temperatura ambiente e água a 100°C) 

O rendimento dos extratos de cada uma das espécies sob diferentes 

solventes de extração foi estimado a partir de 240 mg MS (n = 5), secos a 40°C 

e extraídos por maceração em hexano, metanol, água em temperatura 

ambiente (25°C) e água quente a 100°C. Cada extração foi realizada por três 

vezes a cada 24 h, exceto a extração em água quente a 100°C que foi 

realizada por três vezes a cada 1 h. A proporção de extração seguiu a Tabela 

A.2. 

 

Tabela A.2. Massas, volumes e solventes utilizados para obtenção dos 

extratos das macroalgas. 

Espécie MS (g) 
Vol. solvente 

(mL) 
Solventes 

Ulva fasciata 5 100 Hexano 

Metanol 

Aquoso frio 

Aquoso quente 

Palisada flagellifera 3 60 

Sargassum vulgare 5 100 

 

O produto sobrenadante da extração do mesmo solvente foi filtrado e 

reunido como um único extrato. Os extratos hexânicos e metanólicos foram 

concentrados por rotaevaporação a 40°C e, posteriormente, os extratos foram 

completamente secos em banho-maria apenas para as frações hexânicas e 

liofilizados para as demais frações. O cálculo do rendimento dos extratos 

brutos foi feito a partir da massa seca inicial utilizada para extração através da 

fórmula: Rendimento extrato = Massa seca/ Massa extrato bruto x 100; 

segundo resultados mostrados na Tabela A.3. 

A partir desses resultados foi possível identificar que o rendimento do 

extrato hexânico foi bastante reduzido (Tabela A.3), menor que 1,8%. Portanto, 

subsequentes extrações foram realizadas apenas em metanol e aquoso a frio e 

a quente. 
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Tabela A.3. Rendimentos de extrato nos diferentes solventes. 

Espécie Extrato 
Rendimento 

(%) 

Ulva fasciata Hexânico 
Metanólico 

Aq. Frio 
Aq. Quente 

 

1,32 
9,02 

19,86 
17,66 

Palisada flagellifera Hexânico 
Metanólico 

Aq. Frio 
Aq. Quente 

 

1,71 
12,92 
15,94 
18,33 

Sargassum vulgare Hexânico 
Metanólico 

Aq. Frio 
Aq. Quente 

1,57 
13,87 
14,24 
5,62 

 

 

Anexo 1c – Potencial antioxidante dos extratos metanólicos provenientes 

de dois tipos de secagem 

A ação antioxidante pelo ensaio do DPPH dos extratos metanólicos foi 

testada a partir de uma concentração inicial de extrato bruto de 15 mg.mL-1 e 

diluições para alcançar as concentração de 30, 50 e 100% de extrato bruto no 

respectivo ensaio. O material seco em estufa ou ar condicionado foi triturado 

em nitrogênio liquido e extraído em 1 mL de metanol por 3 h. De acordo com os 

resultados obtidos foi possível observar variação do potencial antioxidante 

entre os métodos de secagem para as duas espécies testadas (Fig. A.1). Os 

extratos provenientes da secagem em estufa apresentaram um potencial 

antioxidante maior do que as amostras secas em ar condicionado para ambas 

as espécies. Esses resultados em conjunto com os dados de percentual de 

umidade foram definitivos para escolha do método de secagem e transporte do 

material do litoral da Bahia até o laboratório em São Paulo. 
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Figura A.1. Teste do potencial antioxidante frente o ensaio do sequestro do 

radical DPPH para amostras de Ulva fasciata e Palisada flagellifera submetidas 

a dois tipos distintos de secagem: estufa a 40°C e ar condicionado. As barras 

representam a média ± desvio padrão (n = 5). Letras minúsculas representam o 

conjunto de tratamentos comparados e letras maiúsculas representam outro 

conjunto de tratamentos comparados. Letras distintas indicam diferença 

significativa (p < 0,05). 

 

Adicionalmente, foi testada a estabilidade do reagente de DPPH, pois a 

grande maioria dos protocolos sugere utilizar a solução de DPPH no mesmo 

dia da análise. O teste de estabilidade do reagente DPPH foi realizado com o 

objetivo de se avaliar se seria possível reutilizar a solução reativa após alguns 

dias de preparo e sem o comprometimento nas respostas do ensaio. Assim, o 

teste foi realizado durante sete dias, sendo a solução mantida em frasco âmbar 

a 4°C. As leituras das absorbâncias foram realizadas em triplicata no 

comprimento de onda de 517 nm diariamente durante uma semana. 

Os resultados observados na Figura A.2 indicam que é possível utilizar a 

solução reativa do DPPH por até cinco dias após o preparo se mantida nas 

condições de armazenamento mencionadas acima. Esse resultado indica 

primeiramente que se armazenado de forma correta o reagente não é tão 

instável e pode ser utilizado alguns dias após o preparo, essa é uma medida 

bastante interessante, pois esse é um reagente de alto custo.   
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Figura A.2. Absorbância da solução reativa de DPPH para avaliação da 

estabilidade da solução realizado durante uma semana. Os valores 

representam a média ± desvio padrão (n = 3). Letras distintas representam 

diferenças significativas (p < 0,05). 

 

 

Anexo 2 – Identificação das amostras através de marcadores 

moleculares 

 

Contexto e Metodologia específica 

O objetivo desta etapa, inicialmente não contemplada nesta Tese, foi a 

identificação segura das amostras, dentro das ferramentas que existem hoje 

em biologia molecular e bancos públicos de dados. A técnica de DNA 

Barcoding atende a esta finalidade (Hebert et al., 2003). Seu uso foi proposto 

por Saunders (2005) e sua aplicação vem sendo investigada desde então. 

A efetiva aplicabilidade deste método depende de quatro fatores 

principais: 

i. os avanços no conhecimento dos marcadores moleculares, principalmente 

com sua aplicação em grupos distintos de algas, disponíveis na literatura, a fim 

de se conhecer as limitações e o alcance do método; 

ii. a existência de um banco de dados público, abastecido com sequências do 

grupo de organismos que se deseja investigar;  
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iii. a existência de condições físicas especializadas envolvendo reagentes, 

equipamentos e infra-estrutura apropriados; 

iv. a expertise de pesquisadores da área (Biologia Molecular e Taxonomia), 

visando a correta interpretação dos dados obtidos. 

Portanto, para esta etapa, contamos com a colaboração da Dra. Valéria 

Cassano,  Dra. Beatriz N. Torrano-Silva, Dra. Lígia Ayres-Ostrock e do MSc. 

Fabio Nauer. O apoio físico foi concedido pela seção de Biologia Molecular do 

Laboratório de Algas Marinhas Édison José de Paula (IB-USP), sob a tutoria da 

Dra. Mariana C. de Oliveira. Utilizamos o banco de dados de sequências para 

os marcadores moleculares do GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), através da plataforma BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Os marcadores e a metodologia seguida foram aplicados como segue: 

COI-5P para Palisada (Saunders, 2005); ITS-2 para Sargassum (Mattio & 

Payri, 2010); e tufA para Ulva (Saunders & Kucera 2010). 

Utilizamos uma abordagem integrativa para a identificação destas três 

espécies, incluindo os referidos marcadores moleculares e também a 

morfologia dos talos. Adicionalmente, as sequências que produzimos de 

Palisada, Sargassum e Ulva poderão ser utilizadas em futuros estudos 

comparativos entre materiais do Brasil e de outras partes do mundo.  

 

Resultados e Discussão 

 

Palisada (COI-5P) 

As sequências têm 664 pares de base de comprimento e são idênticas 

entre si. 

A comparação com o banco de dados aponta semelhança de 97% com 

as sequências de P. flagellifera das Ilhas Canárias. A localidade tipo para a 

espécie é Indonésia (Gil-Rodríguez et al., 2010). Infelizmente, ainda não foram 

depositadas sequências brasileiras sesta espécie para este marcador no banco 

de dados. 

P. flagellifera é amplamente distribuída no litoral brasileiro (Fujii & 

Sentíes (2005), como Chondrophycus flagelliferus), incluindo o Estado da 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Bahia. Apesar disto, a morfologia e anatomia das amostras confere com o que 

é conhecido para P. flagellifera para o Brasil (Fuji et al., 2006; Gil- Rodríguez et 

al., 2010). 

Assim, com base em evidências moleculares e morfológicas, 

adotaremos a nomenclatura de P. flagellifera para as amostras deste trabalho. 

 

Sargassum (ITS-2) 

As sequências têm 623 pares de base de comprimento e são idênticas 

entre si. 

A comparação com o banco de dados aponta semelhança de 100% com 

as sequências de Sargassum vulgare da Itália. O local Tipo da espécie é Israel 

(Guiry & Guiry, 2016). Existe uma semelhança de 99% para outras espécies 

que até o momento não foram descritas para o Brasil (como S. vachellianum 

Greville, S. spinuligerum Sonder, S. swartzii C. Agardh). 

Ainda não existem sequências brasileiras de Sargassum no GenBank. 

Apesar disto, a comparação com as sequências de Coimbra (2006), revela 

100% de identidade com as quatro espécies investigadas na costa brasileira: S. 

cymosum C. Agardh, S. furcatum Kützing, S. stenophyllum J. Agardh e S. 

vulgare C. Agardh. Este dado ilustra a questão da dificuldade de distinção ou 

mesmo de delimitação entre diferentes espécies deste gênero e, como se vê, 

há muito ainda a ser investigado e desenvolvido para a identificação molecular 

de Sargassum. 

Considerando os dados moleculares disponíveis até o momento, além 

da semelhança morfológica das amostras com o que é conhecido para S. 

vulgare no Brasil (Fortes Xavier, 2001), esta é a identificação que seguimos 

para a espécie utilizada em nosso trabalho. 

 

Ulva (rbcL) 

A sequência tem 504 pares de base de comprimento. 

A comparação com o banco de dados aponta semelhança de 100% com 

as sequências de várias espécies de Ulva, incluindo U. fasciata Delile, U. 

taeniata (Setchell) Setchell & N.L.Gardner, U. ohnoi M.Hiraoka & S.Shimada, U. 

lactuca Linnaeus e U. reticulata Forsskål.  Ainda não existem sequências de 

rbcL de Ulva fasciata do litoral brasileiro disponíveis nos bancos de dados. Por 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=G17678d55f53f23b2
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=N8ab090e832fab7f7
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Nd8da7e1c332519c0
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=a284d23d280aa6f93
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outro lado, há sequências dessa espécie disponíveis para todos os oceanos. A 

localidade tipo da espécie é o Egito (Guiry & Guiry, 2016). A morfologia dos 

talos remete ao que se conhece por U. fasciata para o Brasil (Joly, 1957; 1965). 

Adotamos o nome de U. fasciata para material coletado. Adicionalmente, 

acreditamos que as sequências que produzimos contribuirão para o 

conhecimento molecular de Ulva em trabalhos futuros para o material da costa 

do Brasil. 

 

Composição das sequências obtidas 

 

Palisada flagellifera (COI-5P, 664 pb) 

TACTTTATATTTAATTTTTGGTGCTTTTGCTGGTATACTAGGAGGTTGTATGT

CAATGCTAATTCGTATGGAATTAGCACAACCAGGTAACCACTTACTTTTAG

GTAATCATCAAGTTTATAATGTTTTAATAACTGCACATGCTTTTTTAATGATT

TTTTTTATGGTTATGCCAGTAATGATTGGTGGTTTTGGTAATTGATTTGTAC

CGATTATGATAGGTAGTCCAGATATGGCATTTCCAAGATTAAATAACATTTC

ATTTTGACTTTTACCTCCTTCGTTATGCTTATTACTTTTATCTTCAATTGTAG

AAGTTGGTACTGGTACTGGTTGAACTGTTTACCCTCCATTAAGTTCAATACA

AAGTCATTCTGGAGCTTCCGTAGATTTAGCTATTTTTAGTTTGCATTTATCT

GGAGCTTCTTCGATTTTAGGTGCTATAAATTTTATTTCTACAATTTTAAATAT

GCGTAATCCAGGACAAACTTTTTATAGAATTCCTTTATTTGTTTGATCAATTT

TTGTAACTGCATTTTTATTATTATTAGCTGTACCAGTTTTAGCAGGTGCGAT

TACTATGTTATTAACTGACAGAAATTTTAATACTTCATTTTTTGATCCTTCAG

GAGGAGGAGATCCTGTTTTATATCAACATTTATTT 

 

Sargassum vulgare (ITS-2, 623 pb) 

AGCGAAATGCGATACGTCTTGCGACTTGCAGAATCTCGTGAATCATCGAAA

CTTCGAACGCATCTTGCGCTCCCGGGATATGCCTGGGAGCATGCTTGTCG

GGGAGGAGGAGGCGAAAACTCGCCCACAGCTTTGGGTTCGATCTCGACC

TCAAGGCGGTGGAGCGGAATCTGAGTGTTCCGGGGAGCGGTAGTGTGGT

GTGTATTTCTGTACATACTGCCTGTTCGTCCCCTGAGTCCACCCAAACCTA

GAGAGCTACCGATTGTCCGGACTTCTATTGTCTTTGCGGCGCTGGAGACA

GGTCTACCTTGCGTCCTCCGGAAGATGCGTTGTTGACCTCACCCCCTCTC

GCGGGGCGGGGACACCGACAAGTCGCCGGGGATGTGGGCGGGTGACCT
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TGAGGCGTCGCTGGAGGCAAGTTCACCTTGCGTCCTCCGGAGGATCCGTT

GTTGACGGCGCCCCATATCACGGGGCGGGGACACGACGGGTCGCCGGG

GATGTGCGCGGGTGGTCTTGAGGCTTGGGACGGTAGGCAGTCTCGAGAG

TGCCGGTGAGAGGCCGGTAATTATGATTATGCCATACCCCCGATCAAGCA

AGAAGACCCGCTGAATTTAAGCATATAC 

 

Ulva fasciata (rbcL, 504 pb) 

TGTTGCTGCTGAATCATCAACAGGTACTTGGACAACTGTATGGACTGATGG

TTTAACATCTTTAGATCGTTATAAAGGTCGTTGTTACGATATTGAACCATTA

GGAGAAGATGATCAATATATTGCTTATATTGCTTACCCTTTAGACTTATTTG

AAGAAGGATCAGTTACAAACTTATTTACTTCAATTGTAGGTAACGTTTTTGG

TTTTAAAGCTTTACGTGCTTTACGTTTAGAAGATTTACGTATTCCACCAGCT

TATGTTAAAACATTCCAAGGTCCACCTCATGGTATTCAGGTTGAACGTGAT

AAATTAAACAAATATGGTCGTGGTTTATTAGGTTGTACAATTAAACCAAAAT

TAGGTCTTTCAGCTAAAAACTACGGACGTGCTGTTTATGAATGTTTACGAG

GTGGTCTTGATTTTACAAAAGACGATGAAAACGTAAACTCACAACCTTTTAT

GCGTTGGCGTGACCGTTTCTTATTTACTGCTGAAGCAAT 
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Anexo 3 – Potencial antioxidante expresso em percentual 

atividade antioxidante e equivalentes de padrão para diferentes 

concentrações de extrato bruto 

 

A avaliação do potencial antioxidante foi feita a partir de cinco diferentes 

concentrações de extrato bruto 25, 50, 100, 150 e 200 µg.mL-1. Essas 

concentrações foram escolhidas principalmente para o cálculo da concentração 

efetiva (EC50). 
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Todos os resultados expressos em percentual do potencial antioxidante 

e equivalente de padrão (ácido gálico e trolox) para todas as espécies, 

concentrações e diferentes ensaios foram expressos nas tabelas abaixo. 

 

Tabela A.1. Percentual do potencial antioxidante para Sargassum vulgare em 

cinco diferentes concentrações no ensaio antioxidante de sequestro do radical 

DPPH durante as estações seca e chuvosa. 

DPPH  ( % potencial antioxidante) 

 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 0,1 ± 0,00 3,45 ± 1,75 9,33 ± 1,18 14,92 ± 1,74 18,14 ± 3,50 

Aq. Frio 13,08 ± 1,26 11,80 ± 3,89 16,00 ± 3,54 11,91 ± 1,92 12,31 ± 1,23 

Aq. Quente 6,86 ± 1,87 5,42 ± 1,88  4,19 ± 0,97 1,96 ± 1,14 1,60  ± 1,36 

Estação chuvosa      

MeOH 19,52 ± 0,65 23,54 ± 1,90 21,97 ± 2,36 27,74 ± 4,57 26,47 ± 4,11 

Aq. Frio 20,67 ± 3,24 23,83 ± 0,80 30,01 ± 3,91 32,99 ± 1,57 37,00 ± 1,69 

Aq. Frio 30,19 ± 5,04 39,80 ± 5,32 50,49 ± 7,24 57,54 ± 4,81 64,82 ± 4,24 

 

 

 

Tabela A.2. Percentual do potencial antioxidante para Palisada flagellifera em 

cinco diferentes concentrações no ensaio antioxidante de sequestro do radical 

DPPH durante as estações seca e chuvosa. 

DPPH  ( % potencial antioxidante) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 17,93 ± 1,82 23,65 ± 1,32 29,15 ± 0,83 32,35 ± 2,36 38,68 ± 1,64 

Aq. Frio 23,22 ± 0,89 26,09 ± 3,07 23,46 ± 1,78 22,64 ± 4,64 16,60 ± 1,54 

Aq. Quente 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 

Estação chuvosa      

MeOH 17,39 ± 1,82 21,76 ± 1,32 24,02 ± 0,83 26,07 ± 2,36 28,41 ± 1,64 

Aq. Frio 17,31 ± 2,52 17,87 ± 1,00 18,49 ± 1,61 18,56 ± 2,26 19,36 ± 1,52 

Aq. Frio 14,12 ± 3,17 17,47 ± 4,08 15,48 ± 3,29 19,52 ± 1,71 19,84 ± 1,61 
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Tabela A.3. Percentual do potencial antioxidante para Ulva fasciata em cinco 

diferentes concentrações no ensaio antioxidante de sequestro do radical DPPH 

durante as estações seca e chuvosa. 

DPPH ( % potencial antioxidante) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 21,86 ± 1,85 25,58 ± 2,82 31,79 ± 1,70 35,91 ± 2,83 42,19 ± 4,06 

Aq. Frio 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 2,63 ± 1,08 3,45 ± 1,79 0,95 ± 1,26 

Aq. Quente 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 

Estação chuvosa      

MeOH 17,85 ± 1,63 18,72 ± 2,81 16,65 ± 1,78 18,32 ± 4,74 19,44 ± 6,13 

Aq. Frio 19,68 ± 2,58 19,39 ± 1,36 19,84 ± 1,09 18,67 ± 2,01 19,20 ± 1,20 

Aq. Frio 15,40 ± 1,52 16,97 ± 1,98 16,49 ± 1,03 18,72 ± 2,21 16,89 ± 2,02 

 

 

 

Tabela A.4. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico por grama de extrato seco para Sargassum vulgare para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante de sequestro do radical DPPH durante 

as estações seca e chuvosa. 

DPPH  (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 0,00 ± 0,00 0,00± 0,00 1,29± 0,28 1,73 ± 0,27 1,68 ± 0,41 

Aq. Frio 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Aq. Quente 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Estação chuvosa      

MeOH 7,43 ± 0,61 7,05 ± 0,89 3,35 ± 0,55 2,72 ± 0,72 1,91 ± 0,47 

Aq. Frio 10,60 ± 3,04 4,13 ± 0,25 5,82 ± 0,92 4,13 ± 0,25 3,60 ± 0,20 

Aq. Frio 18,61 ± 4,74 15,68 ± 2,50 9,87 ± 1,70 7,32 ± 0,75 5,30 ± 1,63 

 

 

 



Anexos 

195 

 

 

Tabela A.5. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico por grama de extrato seco para Palisada flagellifera para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante de sequestro do radical DPPH durante 

as estações seca e chuvosa. 

DPPH (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL

-1
) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 13,22 ± 1,71 9,29 ± 0,62 5,94 ± 0,20 4,46± 0,37 4,09 ± 0,19 

Aq. Frio 18,19 ± 0,84 10,44 ± 1,44 4,60 ± 0,42 2,94 ± 0,73 1,50 ± 0,18 

Aq. Quente 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Estação chuvosa      

MeOH 4,62 ± 0,19 4,94 ± 0,37 5,50 ± 0,20 9,22 ± 0,62 6,26 ± 1,71 

Aq. Frio 7,68 ± 2,37 6,63 ± 0,47 3,41 ± 0,38 2,33 ±0,35 2,07 ± 0,18 

Aq. Frio 4,68 ± 2,98 6,88 ± 1,92 3,19 ± 0,77 2,92 ± 0,27 2,49 ± 0,19 

 

Tabela A.6. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico por grama de extrato seco para Ulva fasciata para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante de sequestro do radical DPPH durante 

as estações seca e chuvosa. 

DPPH (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 16,91 ± 1,72 10,20 ± 1,33 6,56 ± 0,40 5,02 ± 0,44 4,50 ± 0,48 

Aq. Frio 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Aq. Quente 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Estação chuvosa      

MeOH 5,36 ± 1,53 7,28 ± 1,32 3,50 ± 0,42 3,21 ± 0,74 2,82 ± 0,72 

Aq. Frio 9,73 ± 2,42 7,23 ± 0,64 3,70 ± 0,26 2,31 ± 0,31 1,83 ± 0,14 

Aq. Frio 5,76 ± 1,43 6,01 ± 0,93 2,77 ± 0,24 2,26 ± 0,35 1,67 ± 0,24 
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Tabela A.7. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox por 

grama de extrato seco para Sargassum vulgare para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante de sequestro do radical DPPH durante 

as estações seca e chuvosa. 

DPPH (mg.g-1 Equivalente de  trolox) 

 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 60,50 ± 6,51 41,03 ± 4,91 28,73 ± 1,65 24,35 ± 1,62 20,51 ± 2,45 

Aq. Frio 26,17 ± 7,08 17,17 ± 10,86 3,86 ± 4,95 8,05 ± 1,79 5,85 ± 0,95 

Aq. Quente 24,00 ± 16,18 19,03 ± 5,25 11,22 ± 1,35 10,05 ± 1,44 8,12 ± 1,24 

Estação chuvosa      

MeOH 128,43 ± 3,65 84,05 ± 5,31 41,00 ± 3,30 30,24 ± 4,26 21,90 ± 2,87 

Aq. Frio 147,30 ±18,10 97,21 ± 2,26 55,70 ± 5,46 38,62 ± 1,46 31,93 ± 1,18 

Aq. Frio 42,08 ± 9,71 57,64 ± 4,47 79,81 ± 10,12 135,48 ± 14,87 195,02 ± 28,19 

 

Tabela A.8. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox por 

grama de extrato seco para Palisada flagellifera para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante de sequestro do radical DPPH durante 

as estações seca e chuvosa. 

DPPH (mg.g-1 Equivalente de trolox) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 162,92 ± 10,18 97,44 ± 3,71 56,40 ± 1,17 40,57± 2,19 34,85 ± 1,15 

Aq. Frio 192,49 ± 4,97 104,27 ± 8,59 48,45 ± 2,49 31,53 ± 4,32 19,43 ± 1,08 

Aq. Quente 68,68 ± 14,96 27,13 ± 5,71 11,63 ± 2,24 6,04 ± 4,02 3,19  ± 1,64 

Estação chuvosa      

MeOH 121,44 ± 10,18 96,99 ± 3,70 53,80 ± 1,17 43,45 ± 2,19 38,03 ± 1,15 

Aq. Frio 22,87 ± 1,06 27,92 ± 2,10 41,36 ± 2,25 81,60 ± 2,81 129,91 ± 14,11 

Aq. Frio 25,34 ± 1,12 31,41 ± 1,59 40,06 ± 4,59 83,09 ± 11,41 112, 08 ± 17,75 
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Tabela A.9. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox por 

grama de extrato seco para Ulva fasciata para cinco diferentes concentrações 

no ensaio antioxidante de sequestro do radical DPPH durante as estações seca 

e chuvosa. 

DPPH (mg.g-1 Equivalente de  trolox) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 184,91 ± 10,35 102,84 ± 7,89 60,08 ± 2,38 43,89 ± 2,63 37,30 ± 2,83 

Aq. Frio 55,30 ± 8,06 31,66 ± 2,45 18,61 ± 2,11 13,67 ± 1,67 9,23 ± 1,79 

Aq. Quente 52,92 ± 4,65 28,99 ± 6,72 14,75 ± 0,67 8,17 ± 0,52 5,77 ± 0,74 

Estação chuvosa      

MeOH 116,09 ± 9,11 85,47 ± 7,87 41,91 ± 2,42 33,14 ± 4,42 27,29 ± 4,28 

Aq. Frio 21,42 ± 0,84 27,79 ± 7,88 43,06 ± 1,53 85,17 ± 3,81 142,10 ± 14,42 

Aq. Frio 20,47 ± 1,41 27,49 ± 2,06 37,53 ± 1,44 77,89 ± 5,55 118,47 ± 8,52 

 

Tabela A.10. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico por grama de extrato seco para Sargassum vulgare para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante da quantificação de substâncias 

redutoras Folin Ciocalteu durante as estações seca e chuvosa. 

 Folin Ciocalteu (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 14,90 ± 1,14 13,93 ± 2,31 12,32 ± 1,24 11,21 ± 1,23 10,79 ± 1,49 

Aq. Frio 14,22 ± 1,17 14,31 ± 1,16 13,34 ± 1,42 12,59 ± 1,02 13,30 ± 0,97 

Aq. Quente 22,19 ± 1,76 20,03 ± 1,25 21,31 ± 1,63 20,25 ± 0,93 19,03 ± 0,96 

Estação chuvosa      

MeOH 27,64  ± 11,52 18,86  ± 7,57 13,51  ± 4,41 14,17  ± 7,34 9,64  ± 4,47 

Aq. Frio 19,22 ± 1,16 18,86 ± 1,19 18,07 ± 0,42 17,22 ± 0,73 18,06 ± 1,31 

Aq. Frio 49,88 ± 3,80 45,14 ± 2,51 43,04 ± 2,84 39,61 ± 4,46 38,92 ± 2,08 

 

 

 

Tabela A.11. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico por grama de extrato seco para Palisada flagellifera para cinco diferentes 
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concentrações no ensaio antioxidante da quantificação de substâncias 

redutoras Folin-Ciocalteu durante as estações seca e chuvosa. 

 Folin-Ciocalteu (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 7,27 ± 4,96 14,05 ± 1,76 5,61 ± 1,26 7,11 ± 1,93 6,46 ± 3,43 

Aq. Frio 6,42 ± 0,55 8,12 ± 0,58 8,28 ± 0,38 7,96 ± 0,24 8,13 ± 0,41 

Aq. Quente 4,73 ± 0,55 4,69 ± 0,48 4,97 ± 0,64 4,77 ± 0,62 4,72 ± 0,81 

Estação chuvosa      

MeOH 20,93  ± 2,75 15,07  ± 3,53 11,57  ± 3,11 10,52  ± 3,78 8,71  ± 4,14 

Aq. Frio 6,06 ± 2,81 5,57 ± 1,30 5,57 ± 0,74 4,35 ± 0,49 4,78 ± 0,63 

Aq. Frio 9,73 ± 1,83 7,73 ± 1,75 5,43 ± 0,71 5,57 ± 1,42 4,34 ± 0,29 

 

 

Tabela A.12. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico por grama de extrato seco para Ulva fasciata para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante da quantificação de substâncias 

redutoras Folin-Ciocalteu durante as estações seca e chuvosa. 

Folin-Ciocalteu (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 7,86 ± 1,60 6,77 ± 1,65 5,44 ± 1,11 5,71 ± 1,14 5,44 ± 1,30 

Aq. Frio 4,64 ± 1,85 4,35 ± 0,75 3,91 ± 0,56 4,13 ± 0,44 4,25 ± 0,22 

Aq. Quente 0,40 ± 0,35 1,30 ± 0,55 1,79 ± 0,62 1,89 ± 0,29 2,55 ± 0,27 

Estação chuvosa      

MeOH 23,22  ± 11,38 9,23  ± 6,32 8,16  ± 5,18 4,99  ± 1,75 4,53  ± 2,34 

Aq. Frio 7,06 ± 2,09 3,49 ± 0,75 3,53 ± 0,27 2,89 ± 0,29 3,00 ± 0,80 

Aq. Frio 7,56 ± 2,01 6,90 ± 2,76 3,34 ± 0,68 3,35 ± 0,39 3,29 ± 0,99 

 

 

Tabela A.13.  Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox 

por grama de extrato seco para Sargassum vulgare para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras 

do Folin-Ciocalteu durante as estações seca e chuvosa. 

Folin-Ciocalteu (mg.g
-1
 Equivalente de  trolox) 
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 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 60,50 ± 6,51 41,03 ± 4,91 28,73 ± 1,65 24,35 ± 1,62 20,51 ± 2,45 

Aq. Frio 105,62 ± 7,62 100,67 ± 7,97 107,65 ± 11,15 118,66 ± 9,10 124,80 ± 9,18 

Aq. Quente 150,39 ± 7,55 160,47 ± 7,31 169,88 ± 12,76 163,35 ± 9,76 187,02 ± 13,76 

Estação chuvosa      

MeOH 63,46 ± 23,50 87,10 ± 15,75 107,16 ± 35,09 149,44 ± 60,16 218,80 ± 91,57 

Aq. Frio 151,94 ± 9,24 149,44 ± 9,46 143,40 ± 3,34 136,75 ± 5,84 143,44 ± 10,43 

Aq. Frio 395,54 ± 30,20 358,29 ± 19,97 341,82 ± 22,62 314,60 ± 35,44 309,18 ± 16,57 

 

Tabela A.14.  Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox 

por grama de extrato seco para Palisada flagellifera para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras 

do Folin-Cioclateu durante as estações seca e chuvosa. 

Folin Ciocalteu (mg.g-1 Equivalente de  trolox) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 52,17 ± 26,86 57,87 ± 15,07 47,25 ± 9,88 123,47 ± 13,76 67,80 ± 43,95 

Aq. Frio 65,24 ± 3,21 64,48 ± 1,93 68,10 ± 3,04 70,34 ± 4,59 63,90 ± 4,31 

Aq. Quente 38,60 ± 6,38 39,55 ± 4,88 42,28 ± 5,01 43,53 ± 3,77 50,66  ± 4,31 

Estação chuvosa      

MeOH 69,13 ± 32,95 83,46 ± 30,06 91,77 ± 24,71 119,32 ± 28,05 165,51 ± 21,87 

Aq. Frio 47,35 ± 22,37 43,86 ± 10,36 44,10 ± 5,93 34,48 ± 3,95 37,94 ± 5,04 

Aq. Frio 76,47 ± 14,55 61,07 ± 13,92 42,95 ± 5,71 44,18 ± 11,34 34,42 ± 2,37 

 

 

 

Tabela A.15. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox por 

grama de extrato seco para Ulva fasciata para cinco diferentes concentrações 

no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras do Folin-

Ciocalteu durante as estações seca e chuvosa. 

Folin-Ciocalteu (mg.g
-1
 Equivalente de  trolox) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      



Anexos 

200 

 

MeOH 75,15 ± 12,51 59,75 ± 12,95 45,92 ± 8,67 46,94 ± 8,97 48,36 ± 5,04 

Aq. Frio 34,96 ± 1,76 34,59 ± 3,50 34,01 ± 4,41 40,88 ± 5,92 49,99 ± 14,50 

Aq. Quente 21,64 ± 2,18 17,04 ± 2,32 17,46 ± 4,87 17,05 ± 4,31 16,90 ± 2,76 

Estação chuvosa      

MeOH 35,95 ± 18,60 39,55 ± 13,98 64,62 ± 42,21 72,99 ± 50,28 183,71 ± 9,49 

Aq. Frio 55,29 ± 16,64 27,31 ± 6,03 27,89 ± 2,15 22,89 ± 2,32 23,79 ± 6,36 

Aq. Frio 59,26 ± 15,97 54,45 ± 21,98 26,40 ± 5,44 26,53 ± 3,13 26,10 ± 7,90 

 

 

Tabela A.16. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox por 

grama de extrato seco para Sargassum vulgare para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras 

do FRAP durante as estações seca e chuvosa. 

FRAP ( mg.g-1 Equivalente de trolox) 

 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 22,79 ± 12,79 17,44 ± 9,92 14,87 ± 8,43 14,52 ± 8,29 17,86 ± 1,17 

Aq. Frio 18,41 ± 10,31 13,50 ± 7,51 7,33 ± 4,18 6,23 ± 3,53 6,77 ± 0,77 

Aq. Quente 32,60 ± 18,36 21,71 ± 12,24 15,88 ± 9,02 13,65 ± 7,71 15,39 ± 1,44 

Estação chuvosa      

MeOH 5,58 ± 1,49 4,82 ± 1,23 4,70 ± 1,72 4,36 ± 1,76 4,12 ± 1,34 

Aq. Frio 7,56 ± 0,52 5,90 ± 0,30 4,90 ± 0,30 4,29 ± 0,23 4,19 ± 0,14 

Aq. Frio 17,34 ± 0,90 14,29 ± 0,46 12,12 ± 0,64 10,46 ± 0,46 9,72 ± 0,65 

 

 

 

 

Tabela A.17. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox por 

grama de extrato seco para Palisada flagellifera para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras 

do FRAP durante as estações seca e chuvosa. 

FRAP ( mg.g-1 Equivalente de trolox) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 25,70 ± 2,38 19,50 ± 4,27 14,92 ± 3,45 13,52 ± 3,01 12,24 ± 2,63 

Aq. Frio 0 ± 0,00 12,34 ± 0,53 9,95 ± 0,37 8,50 ± 0,21 7,35 ± 0,43 
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Aq. Quente 0 ± 0,00 15,29 ± 0,56 10,62 ± 0,50 6,91 ± 0,20 5,09 ± 0,20 

Estação chuvosa      

MeOH 6,97 ± 1,90 6,59 ± 2,18 5,05 ± 2,20 4,92 ± 1,92 4,63 ± 2,15 

Aq. Frio 3,87 ± 0,43 3,17 ± 0,26 2,68 ± 0,12 2,36 ± 0,16 2,18 ± 0,16 

Aq. Frio 3,54 ± 0,24 3,12 ± 0,30 2,87 ± 0,11  2,12 ± 0,22 1,70 ± 0,18 

 

Tabela A.18. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de trolox por 

grama de extrato seco para Ulva fasciata para cinco diferentes concentrações 

no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras do FRAP 

durante as estações seca e chuvosa. 

FRAP ( mg.g-1 Equivalente de trolox) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 0 ± 0,00 12,40 ± 0,94 8,97 ± 1,47 7,77 ± 1,69 7,44 ± 1,76 

Aq. Frio 0 ± 0,00 1,98 ± 4,98 7,70 ± 0,89 5,94 ± 0,67 5,43 ± 0,58 

Aq. Quente 0 ± 0,00 0 ± 0,00 5,85 ± 0,56 5,71 ± 0,59 4,23 ± 0,34 

Estação chuvosa      

MeOH 2,76 ± 1,20 2,34 ± 1,04 2,50 ± 1,15 2,36 ± 1,04 2,44 ± 1,05 

Aq. Frio 2,68 ± 0,20 1,71 ± 0,10 1,01 ± 0,13 0,90 ± 0,03 0,92 ± 0,16 

Aq. Frio 4,21 ± 0,24 3,45 ± 0,30 2,79 ± 0,11 2,05 ± 0,22 1,68 ± 0,18 

 

 

 

 

 

Tabela A.19. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico por grama de extrato seco para Sargassum vulgare para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras 

do FRAP durante as estações seca e chuvosa. 

FRAP (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Aq. Frio 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Aq. Quente 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Estação chuvosa      
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MeOH 0,69 ± 0,20 0,79 ± 0,29 0,93 ± 0,40 0,91 ± 0,41 0,88 ± 0,31 

Aq. Frio 1,09 ± 0,12 1,04 ± 0,07 0,20 ± 0,46 0,90 ± 0,05 0,90 ± 0,03 

Aq. Frio 3,41 ± 0,21 3,03 ± 0,11 2,69 ± 0,15 2,36 ± 0,11 2,21 ± 0,15 

 

Tabela A.20. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ácido 

gálico por grama de extrato seco para Palisada flagellifera para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras 

do FRAP durante as estações seca e chuvosa. 

FRAP (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Aq. Frio 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Aq. Quente 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Estação chuvosa      

MeOH 0,54 ± 0,28 0,94 ± 0,51 0,93 ± 0,52 1,01 ± 0,45 1,01 ± 0,50 

Aq. Frio 0,34 ± 0,00 0,39 ± 0,061 0,00 ± 0,00 0,42 ± 0,03 0,41 ± 0,03 

Aq. Frio 0,34 ± 0,00 0,48 ± 0,07 0,50 ± 0,02 0,38 ± 0,05 0,31 ± 0,04 

 

 

 

 

 

 

Tabela A.21. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ác. gálico 

por grama de extrato seco para Ulva fasciata para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quantificação de substâncias redutoras 

do FRAP durante as estações seca e chuvosa. 

FRAP (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL

-1
) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Aq. Frio 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Aq. Quente 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Estação chuvosa      
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MeOH 0,34 ± 0,00 0,20 ± 0,06 0,28 ± 0,24 0,36 ± 0,24 0,43 ± 0,25 

Aq. Frio 0,12 ± 0,03 0,10 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,10 ± 0,00 0,12 ± 0,03 

Aq. Frio 0,34 ± 0,00 0,48 ± 0,07 0,5 ± 0,02 0,38 ± 0,054 0,315 ± 0,04 

 

Tabela A.22. Potencial antioxidante expresso em % de potencial antioxidante 

para Sargassum vulgare para cinco diferentes concentrações no ensaio 

antioxidante quelante de metais durante as estações seca e chuvosa. 

Quelante de metais (% potencial antioxidante) 

 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 15,41 ± 3,39 13,46 ± 2,53 10,00 ± 7,47 4,86 ± 17,59 2,20 ± 2,99 

Aq. Frio 18,35 ± 11,92 14,09 ± 10,76 9,15 ± 5,51 13,21 ± 6,38 13,51 ± 7,64 

Aq. Quente 9,77 ± 1,17 11,82 ± 4,74 12,02 ± 1,07 18,15 ± 6,75 17,53 ± 1,56 

Estação chuvosa      

MeOH 4,6 ± 3,16 3,42 ± 3,33 0 ± 9,11 0 ± 11,07 0,792 ± 0,02 

Aq. Frio 15,23 ± 12,69 14,74 ± 8,15 12,34 ± 5,50 20,07 ± 12,61 12,17 ± 2,62 

Aq. Frio 15,01 ± 8,75 16,53 ± 10,90 18,75 ± 2,81 25,56 ± 11,40 28,51 ± 1,73 

 

 

 

 

 

Tabela A.23. Potencial antioxidante expresso em % de potencial antioxidante 

para Palisada flagellifera para cinco diferentes concentrações no ensaio 

antioxidante quelante de metais durante as estações seca e chuvosa. 

Quelante de metais (% potencial antioxidante) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 28,30 ± 6,60 29,72 ± 4,78 40,05 ± 8,14 45,13 ± 4,47 44,62 ± 5,34 

Aq. Frio 10,57 ± 2,06 8,53 ± 0,82 7,24 ± 1,91 8,45 ± 1,57 7,93 ± 1,20 

Aq. Quente 7,44 ± 2,27 18,91 ± 1,55 4,63 ± 1,15 7,48 ±  0,00 24,09 ± 0,00 

Estação chuvosa      

MeOH 0 ± 1,00 0 ± 3,81 0,12 ± 5,22 0 ± 16,62 0,81 ± 0,05 

Aq. Frio 14,74 ± 8,24 14,09 ± 8,26 13,54 ± 4,75 17,28 ± 10,52 13,84 ± 6,44 

Aq. Frio 24,71 ± 11,52 16,01 ± 6,77 19,52 ± 10,15 15,58 ± 1,69 14,46 ± 1,16 
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Tabela A.24. Potencial antioxidante expresso em % de potencial antioxidante 

para Ulva fasciata para cinco diferentes concentrações no ensaio antioxidante 

quelante de metais durante as estações seca e chuvosa 

Quelante de metais (% potencial antioxidante) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 19,75 ± 4,11 17,50 ± 6,09 18,90 ± 24,35 24,84 ± 9,59 28,28 ± 6,68 

Aq. Frio 6,78 ± 2,20 7,07 ± 3,10 11,48 ± 4,40 10,00 ± 3,48 12,95 ± 2,02 

Aq. Quente 19,82 ± 11,27 17,58 ± 11,49 9,35 ± 2,91 6,51 ± 2,94 6,49 ± 0,68 

Estação chuvosa      

MeOH 6,50 ± 0,40 13,32 ± 1,53 18,8 ± 6,62 28,82 ± 3,25 39,83 ± 3,10 

Aq. Frio 16,96 ± 6,01 17,50 ± 12,05 17,55 ± 10,23 24,31 ± 7,78 18,18 ± 6,39  

Aq. Frio 23,54 ± 11,24 19,20 ± 8,92 17,50 ± 6,87 18,93 ± 9,61 15,51 ± 1,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A.25. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ác. gálico 

por grama de extrato seco para Sargassum vulgare para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quelante de metais durante as estações 

seca e chuvosa 

Quelante de metais (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Sargassum vulgare 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 15,41 ± 3,39 13,46 ± 2,53 10,00 ± 7,47 4,86 ± 17,59 2,20 ± 2,99 

Aq. Frio 18,35 ± 11,92 14,09 ± 10,76 9,15 ± 5,51 13,21 ± 6,38 13,51 ± 7,64 

Aq. Quente 9,77 ± 1,17 11,82 ± 4,74 12,02 ± 1,07 18,15 ± 6,75 17,53 ± 1,56 

Estação chuvosa      

MeOH 4,6 ± 3,16 3,42 ± 3,33 0 ± 9,11 0 ± 11,07 0,792 ± 0,02 

Aq. Frio 15,23 ± 12,69 14,74 ± 8,15 12,34 ± 5,50 20,07 ± 12,61 12,17 ± 2,62 

Aq. Frio 15,01 ± 8,75 16,53 ± 10,90 18,75 ± 2,81 25,56 ± 11,40 28,51 ± 1,73 
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Tabela A.26. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ác. gálico 

por grama de extrato seco para Palisada flafellifera para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quelante de metais durante as estações 

seca e chuvosa 

Quelante de metais (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Palisada flagellifera 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 28,30 ± 6,60 29,72 ± 4,78 40,05 ± 8,14 45,13 ± 4,47 44,62 ± 5,34 

Aq. Frio 10,57 ± 2,06 8,53 ± 0,82 7,24 ± 1,91 8,45 ± 1,57 7,93 ± 1,20 

Aq. Quente 7,44 ± 2,27 18,91 ± 1,55 4,63 ± 1,15 7,48 ±  0,00 24,09 ± 0,00 

Estação chuvosa      

MeOH 0 ± 1,00 0 ± 3,81 0,12 ± 5,22 0 ± 16,62 0,81 ± 0,05 

Aq. Frio 14,74 ± 8,24 14,09 ± 8,26 13,54 ± 4,75 17,28 ± 10,52 13,84 ± 6,44 

Aq. Frio 24,71 ± 11,52 16,01 ± 6,77 19,52 ± 10,15 15,58 ± 1,69 14,46 ± 1,16 

 

 

 

 

 

Tabela A.27. Potencial antioxidante expresso em mg equivalentes de ác. gálico 

por grama de extrato seco para Ulva fasciata para cinco diferentes 

concentrações no ensaio antioxidante quelante de metais durante as estações 

seca e chuvosa 

Quelante de metais (mg.g-1 Eq. Ácido gálico) 

 Ulva fasciata 

Concentrações 
(µg.mL-1) 

25 50 100 150 200 

Estação seca      

MeOH 19,75 ± 4,11 17,50 ± 6,09 18,90 ± 24,35 24,84 ± 9,59 28,28 ± 6,68 

Aq. Frio 6,78 ± 2,20 7,07 ± 3,10 11,48 ± 4,40 10,00 ± 3,48 12,95 ± 2,02 

Aq. Quente 19,82 ± 11,27 17,58 ± 11,49 9,35 ± 2,91 6,51 ± 2,94 6,49 ± 0,68 

Estação chuvosa      

MeOH 6,50 ± 0,40 13,32 ± 1,53 18,8 ± 6,62 28,82 ± 3,25 39,83 ± 3,10 

Aq. Frio 16,96 ± 6,01 17,50 ± 12,05 17,55 ± 10,23 24,31 ± 7,78 18,18 ± 6,39  

Aq. Frio 23,54 ± 11,24 19,20 ± 8,92 17,50 ± 6,87 18,93 ± 9,61 15,51 ± 1,88 
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Anexo 4 – Potencial antioxidante expresso em percentual 

atividade antioxidante e equivalentes de padrão para diferentes 

concentrações de extratos para fisiologia. 

 

O potencial antioxidante dos extratos foi testado em seis diferentes 

concentrações: 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 mg.mL-1 para S. vulgare e nas 

concentrações de 0, 4, 8, 12, 16 e 20 mg.mL-1 para P. flagellifera e U. fasciata. 

Essas concentrações foram escolhidas principalmente para o cálculo da 

concentração efetiva (EC50). 

Todos os resultados expressos em percentual do potencial antioxidante 

e equivalente de padrão (ácido gálico e trolox) para todas as espécies, 

concentrações e diferentes ensaios foram expressos nas tabelas abaixo:  
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Tabela A.1. Potencial antioxidante expresso em % pontencial antioxidante, mg equivalentes de ác. gálico ou Trolox por grama de 

massa fresca para Sargassum vulgare, Palisada flagellifera e Ulva fasciata para seis diferentes concentrações no ensaio 

antioxidante sequestro do radical DPPH durante as estações seca e chuvosa. 

  Sequestro do radical DPPH 

  % Potencial antioxidante Eq. ác. gálico  (mg.g MF
-1

) Eq. Trolox  (mg.g MF
-1
) 

  Sargassum vulgare                 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

2 18,65 4,79 25,05 8,71 69,62 12,13 106,91 113,93 1298,08 743,14 1689,02 678,48 

4 31,54 4,86 39,99 6,36 118,97 31,52 265,70 83,13 1234,67 187,68 2634,70 495,03 

6 41,39 4,40 52,56 12,75 121,95 19,01 210,53 83,34 1077,03 113,24 1779,97 496,33 

8 49,43 2,96 58,58 11,64 117,51 9,62 155,02 50,75 962,91 57,27 1273,97 302,22 

10 68,52 3,39 63,11 11,32 143,55 8,79 128,12 37,02 1065,36 52,35 1026,08 220,44 

12 82,05 1,40 79,76 4,51 148,90 3,02 142,68 11,81 1062,14 17,98 1003,09 141,40 

  Palisada flagellifera                 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 4,41 1,57 9,33 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 186,81 60,51 349,38 57,32 

8 8,65 1,85 5,22 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 175,15 35,70 94797,84 28,30 

10 10,57 2,43 7,66 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 169,85 37,61 113739,72 20,45 

12 12,85 1,96 9,45 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 170,96 25,24 118007,02 19,33 

16 11,17 5,20 12,12 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 111,96 50,18 114516,06 16,59 

20 26,92 6,29 13,86 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 211,26 48,59 105175,62 13,63 

  Ulva fasciata                 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 3,46 3,86 8,16 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 408,83 228,88 211,89 171,96 

8 19,15 3,68 7,35 3,94 19,32 11,93 0,00 0,00 378,13 71,02 163,54 120,96 

10 23,46 4,60 10,28 4,67 26,62 11,93 0,00 0,00 369,02 71,06 121,91 44,58 

12 24,32 3,67 13,26 2,85 24,06 7,93 0,00 0,00 318,66 47,25 165,07 52,86 

16 29,66 8,30 15,27 6,76 26,70 13,46 0,00 0,00 290,55 80,14 111,73 36,30 

20 34,93 3,82 19,61 4,49 28,19 4,96 0,00 0,00 273,13 29,54 149,95 34,96 
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Tabela A.2. Potencial antioxidante expresso em % pontencial antioxidante, mg equivalentes de ác. gálico ou Trolox por grama de 

massa fresca para Sargassum vulgare, Palisada flagellifera e Ulva fasciata para seis diferentes concentrações no ensaio 

antioxidante sequestro do radical ABTS durante as estações seca e chuvosa. 

  Sequestro do radical ABTS 

  % Potencial antioxidante Eq. ác. gálico  (mg.g MF
-1

) Eq. Trolox  (mg.g MF
-1
) 

  Sargassum vulgare                 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

2 15,05 1,36 72,22 4,71 0,16 0,02 30,03 1,42 0,43 0,09 67,32 1,42 

4 62,08 2,74 86,13 6,39 0,23 0,06 10,08 0,35 0,77 0,22 28,72 0,35 

6 77,43 9,99 91,99 7,99 0,22 0,03 6,09 0,64 0,77 0,13 18,52 0,64 

8 88,45 8,51 100,87 1,99 0,20 0,02 4,10 0,41 0,71 0,09 13,42 0,41 

10 99,22 2,75 101,73 0,22 0,22 0,02 3,67 0,13 0,79 0,07 12,99 0,13 

12 101,49 0,54 101,49 0,54 0,24 0,00 3,62 0,03 0,85 0,01 12,94 0,03 

  Palisada flagellifera                 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,05 35,09 0,34 

8 7,33 3,23 6,47 3,54 0,07 0,01 16,44 0,34 0,17 0,04 17,20 0,17 

10 16,62 4,89 13,63 3,51 0,06 0,01 7,88 0,17 0,17 0,05 11,11 0,26 

12 26,59 8,95 24,47 8,06 0,05 0,01 4,90 0,26 0,16 0,05 8,18 0,26 

16 33,92 11,18 30,82 10,54 0,05 0,01 3,52 0,26 0,23 0,06 7,96 0,18 

20 51,35 14,15 39,94 7,63 0,07 0,02 3,30 0,18 0,22 0,06 7,92 0,12 

  Ulva fasciata                 

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,03 34,83 0,29 

8 11,12 2,02 9,13 2,97 0,09 0,01 16,19 0,29 0,25 0,03 16,70 0,13 

10 26,10 3,38 23,85 2,59 0,08 0,01 7,38 0,13 0,24 0,03 10,73 0,16 

12 39,57 4,67 36,47 4,91 0,07 0,01 4,51 0,16 0,23 0,02 7,78 0,13 

16 52,25 5,43 47,62 5,40 0,07 0,01 3,11 0,13 0,29 0,03 7,58 0,21 

20 66,43 7,03 55,71 8,75 0,08 0,01 2,92 0,21 0,29 0,01 7,49 0,19 
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Tabela A.3. Potencial antioxidante expresso em % potencial de proteção do β-

caroteno de Sargassum vulgare, Palisada flagellifera e Ulva fasciata para seis 

diferentes concentrações no ensaio co-oxidação do β-caroteno durante as 

estações seca e chuvosa. 

  Co-oxidação β-caroteno 

  % Potencial proteção 

  Sargassum vulgare 

  Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio 

2 27,75 5,53 40,41 7,81 

4 50,06 8,14 61,34 3,75 

6 53,29 7,66 66,86 3,74 

8 57,12 7,31 68,86 5,25 

10 66,52 4,50 68,54 5,86 

12 67,40 3,91 73,07 2,64 

  Palisada flagellifera 

  Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio 

4 26,83 2,09 26,83 2,09 

8 38,45 4,48 29,53 2,34 

10 49,35 8,22 35,44 5,41 

12 51,04 7,46 43,98 5,29 

16 53,67 6,86 47,37 4,60 

20 65,17 4,08 50,91 4,25 

  Ulva fasciata 

  Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio 

4 23,56 2,18 23,56 2,18 

8 35,43 4,31 27,84 3,68 

10 42,18 2,37 34,28 2,36 

12 44,48 4,13 49,18 13,44 

16 47,95 3,47 56,73 1,62 

20 49,82 1,72 60,45 4,66 
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Tabela A.3. Potencial antioxidante expresso mg equivalentes de ác. gálico ou 

Trolox por grama de massa fresca para Sargassum vulgare, Palisada 

flagellifera e Ulva fasciata para seis diferentes concentrações no ensaio 

antioxidante poder redutor do ferro (FRAP) durante as estações seca e 

chuvosa. 

 

 

 

 

 

 

  Poder redutor do Ferro (FRAP) 

  Eq. ác. gálico  (mg.g MF
-1

) Eq. Trolox  (mg.g MF
-1
) 

  Sargassum vulgare         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

2 130,47 12,80 229,13 16,71 426,78 56,19 858,14 73,34 

4 83,81 26,12 63,80 6,28 294,91 114,64 206,23 27,54 

6 69,34 21,14 51,34 7,37 255,72 92,80 176,16 32,33 

8 60,10 15,28 48,58 5,45 227,31 67,07 176,33 23,91 

10 72,85 27,82 60,37 6,42 283,28 122,13 228,08 28,17 

12 84,75 33,94 64,12 10,05 229,53 14,88 225,62 14,29 

  Palisada flagellifera         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 68,79 4,67 68,92 3,71 228,98 20,50 228,72 16,27 

10 41,58 3,50 40,25 1,91 146,05 15,36 139,79 8,39 

12 30,69 2,37 31,24 2,19 110,40 10,42 112,53 9,61 

16 26,05 1,36 21,25 7,84 96,09 5,98 74,81 34,42 

20 30,17 2,61 34,33 5,04 117,83 9,24 132,25 22,11 

  Ulva fasciata         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 75,60 6,27 73,64 6,27 258,88 27,53 249,42 27,53 

10 47,00 4,62 46,11 4,62 169,81 20,27 165,47 20,27 

12 36,26 4,12 34,77 4,12 134,85 18,09 128,03 18,09 

16 32,92 5,34 32,83 5,34 126,24 23,43 125,67 23,43 

20 35,90 5,89 35,16 5,89 120,47 1,48 117,02 1,48 
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Tabela A.4. Potencial antioxidante expresso em % quelante de metais e mg 

equivalentes de ác. gálico por grama de massa fresca para Sargassum vulgare, 

Palisada flagellifera e Ulva fasciata para seis diferentes concentrações no 

ensaio antioxidante poder redutor do ferro (FRAP) durante as estações seca e 

chuvosa 

  Quelante de metais 

  % quelante de metais Eq. ác. gálico  (mg.g MF
-1
) 

  Sargassum vulgare         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

2 11,09 2,53 9,27 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 21,74 2,53 9,67 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 17,20 2,53 11,94 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 16,66 1,53 10,58 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 11,59 2,32 10,34 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 11,57 2,73 17,68 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Palisada flagellifera         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 13,17 3,92 4,95 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 11,40 2,19 3,33 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 10,10 1,64 5,50 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 11,80 2,09 7,79 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 10,84 1,38 10,73 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 12,54 3,00 12,23 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ulva fasciata         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 17,54 2,53 12,37 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 20,73 2,94 17,96 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 19,36 3,90 20,15 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 14,32 1,97 23,90 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 12,11 3,48 22,58 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 14,24 3,48 24,28 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabela A.5. Potencial antioxidante expresso mg equivalentes de ác. gálico ou 

Trolox por grama de massa fresca para Sargassum vulgare, Palisada 

flagellifera e Ulva fasciata para seis diferentes concentrações no ensaio 

antioxidante quantificação de substâncias redutoras pelo Folin-Cioclateu 

durante as estações seca e chuvosa. 

  Quantificação de substâncias redutoras Folin-Ciocalteu  

  Eq. ác. gálico  (mg.g MF
-1
) Eq. Trolox  (mg.g MF

-1
) 

  Sargassum vulgare         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

2 33,07 20,44 56,92 14,50 206,50 170,43 212,98 120,94 

4 32,81 15,53 47,81 9,92 239,03 129,51 267,89 82,77 

6 31,34 15,60 42,92 8,40 238,29 130,12 270,68 70,06 

8 32,88 13,83 42,61 9,63 256,91 115,37 289,90 80,31 

10 36,70 12,06 50,20 10,11 288,72 100,54 353,22 84,27 

12 36,70 12,06 60,29 5,33 288,72 100,54 394,16 104,03 

  Palisada flagellifera         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,99 9,53 1,89 0,00 8,24 0,00 15,77 

10 3,48 0,97 8,38 0,60 11,72 8,06 4,50 5,01 

12 5,61 0,77 7,14 0,47 35,20 6,44 15,96 3,95 

16 5,56 0,92 7,67 0,47 37,74 7,67 31,26 3,88 

20 7,79 1,25 9,20 0,80 56,30 10,40 44,00 6,69 

  Ulva fasciata         

  Seca Chuvosa Seca Chuvosa 

Concentração (mg.mL
-1

) Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 3,36 3,37 16,27 2,37 0,00 28,13 4,88 19,74 

10 11,06 2,19 12,43 3,29 74,89 18,29 38,23 27,48 

12 9,82 1,28 10,22 1,55 70,35 10,67 41,58 12,96 

16 7,26 7,71 8,47 1,67 51,88 64,34 37,96 13,92 

20 12,29 1,89 9,78 2,08 93,85 15,73 48,86 17,36 
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Anexo 5 – Comprovante de submissão do artigo 

 

O artigo Antiviral and citotoxic activities of crude extracts from Brazilian 

seaweeds Sargassum vulgare C. Agardh, Palisada flagellifera (J. Agardh) K.W. 

Nam e Ulva fasciata Delile referente ao capítulo 3 desta tese foi submetido para 

avaliação na revista científica Journal Applied Phycology. Abaixo o 

comprovante de submissão. 

 


