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 Introdução geral  

 

 

1. Biologia geral de espécies de Gracilaria Greville 

O gênero Gracilaria pertence ao filo Rhodophyta (ou algas vermelhas). Este gênero pertence à 

classe Florideophyceae, ordem Gracilariales e a família Gracilariaceae. Foi descrito por 

Greville em 1830, incluindo somente quatro espécies (Greville 1830). Atualmente, Gracilaria 

abrange 186 espécies sendo um dos maiores gêneros do filo, juntamente com Polysiphonia 

Greville e Ceramium Roth (Brodie & Zuccarello 2006; Guiry 2016). 

A maior parte das espécies de Gracilaria são algas de regiões tropicais, principalmente 

águas mais quentes. No entanto, o gênero é cosmopolita e possui representantes em quase todo 

mundo incluindo regiões temperadas. Geralmente são algas que vivem no médio-litoral e no 

infra-litoral, frequentemente até 10 m de profundidade, porém já foram encontradas em maiores 

profundidades até 25 m (Perez & Barbaroux 1996). Espécies desse gênero crescem fixadas por 

um apressório ao substrato, vivendo parcialmente cobertas ou ancoradas diretamente na areia. 

Os talos são geralmente cilíndricos, porém algumas espécies apresentam talos achatados 

como, por exemplo, Gracilaria eucheumatoides Harvey, chegando a ser folhosos como em 

Gracilaria textorii (Suringar) De Toni (Lewmanomont 1996). Os talos podem ser desde eretos 

a prostrados. As maiores espécies podem alcançar 60 cm de comprimento (Guiry 2016). A 

coloração dessas algas pode ser amarronzada, amarelada, esverdeada até mesmo enegrecida, 

porém tons avermelhados são predominantes. De maneira geral, as variações morfológicas são 

também intraespecífica e dependentes de vários fatores, ou seja, são algas com uma grande 

plasticidade fenotípica, o que dificulta bastante a identificação taxonômica das espécies (Yarish 

et al. 2012). 

O ciclo de vida do gênero está esquematizado na figura 1. Como pode ser visto é 

trifásico do tipo Polysiphonia, incluindo as fases de vida de carposporófito (2n), tetraesporófito 

(2n) e gametófito (n). Os gametófitos e tetraesporófitos são idênticos morfologicamente e 

distintos dos carposporófitos que vivem sobre os gametófitos femininos (Kain & Destombe 

1995). Os gametas femininos são fecundados in situ e o zigoto formado gera o carposporófito 

que por sua vez produz os carpósporos (2n). Cada carpósporos pode se desenvolver em um 

tetraesporófito que, por meio de meiose, produz os tetrásporos (n) os quais, por sua vez, se 
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desenvolvem nos gametófitos (Kain & Destombe 1995). Gracilaria também podem se propagar 

vegetativamente, pois fragmentos do talo soltos podem gerar um novo indivíduo.  

 

 

Figura 1. Ciclo de vida simplificado de espécies Gracilaria. Em destaque, um talo do 

gametófito feminino com carposporófitos desenvolvidos. Figura modificada de Kain (1991). 

  

Espécies de Gracilaria toleram grandes variações ambientais e condições consideradas 

adversas para maioria das algas. Algumas espécies suportam uma ampla diferença de 

salinidade, podendo ser encontradas em baias e estuários; outras toleram altos níveis de 

turbidez, sobrevivendo com quantidades reduzidas de luz. Quando fora da água, em ambientes 

úmidos, podem suportar muitas horas (Perez & Barbaroux 1996). 

 

2. Importância econômica e usos tradicionais de Gracilaria  

Espécies de Gracilaria são algas bem exploradas pelos seres humanos e, consequentemente, 

são de grande importância econômica. O uso mais antigo remonta à pré-história há mais de 

14000 anos a.C. com indício da exploração, como alimento ou remédio, de, provavelmente, 

Gracilaria chilensis C. J. Bird, McLachlan & E. C. Oliveira pelos primeiros habitantes de 

Monte Verde no Chile (Dillehay et al. 2008; Guillemin et al. 2014). Na China, a exploração de 

espécies de Gracilaria também é relatada como bem antiga, sendo usadas diretamente na 

alimentação, além de relatos de uso como material ligante para melhorar a fixação da cal na 
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pintura de paredes (Tseng 1981). Acredita-se que a partir da China o uso destas algas se 

difundiu para os outros países orientais. No entanto, a popularização do uso de Gracilaria no 

ocidente se deu apenas com a maior exploração do ágar nessas espécies. 

O ágar é o ficocoloide conhecido mais antigo. Acredita-se que sua descoberta data do 

século XVII pelos japoneses, 200 anos antes dos outros dois ficocoloides, carragenanas e 

alginatos, serem descobertos (Armisen & Galatas 2009). 

A exploração do ágar inicialmente era feita apenas da alga vermelha Gelidium amansii 

(J. V. Lamouroux) J. V. Lamouroux, porém, a exploração excessiva acarretou na procura por 

substitutas (Armisen 1995). Devido, principalmente, as altas taxas de crescimento, as espécies 

de Gracilaria despertaram imediato interesse. No entanto, o ágar extraído diretamente é de 

baixa qualidade. Somente com a descoberta da hidrólise alcalina, processo pelo qual o teor de 

sulfato dos polissacarídeos é reduzido, houve uma melhora na qualidade do ágar obtido destas 

espécies (Armisen 1995), possibilitando a disseminação do uso de Gracilaria para este fim. 

Atualmente, mais de 80% da produção do ágar é obtida de espécies do gênero (Santelices 2014). 

Os principais países que cultivam estas algas em larga escala são China, Chile, Filipinas, 

Indonésia e Vietnã (Santelices 2014). 

O ágar obtido de Gracilaria é bastante usado pela indústria alimentícia na produção de 

sobremesas processadas, tais como doces diversos, iogurtes, pudins e geleias (Armisen & 

Galatas 2009). Na culinária ocidental, o ágar tem sido bastante difundido em dietas para 

emagrecimento e em substituição a gelatina de origem animal, principalmente, na culinária 

vegana. Em países orientais, o uso do ágar é corriqueiro, presente nas produções de doces 

tradicionais como Annin tofu na China e Japão e Ais kacang na Malásia, Singapura e Brunei. 

Na culinária japonesa, o ágar (ou kanten, nome popular), além dos doces tradicionais, como o 

Anmitsu e o Yokan, está presente desde sopas, salgadinhos, até pratos típicos, como o 

Tokoroten. Nas Filipinas, o ágar (ou gulaman, nome popular), além de tomar parte de 

sobremesas tradicionais, como o Halo-halo, está presente em um tipo de bebida bem popular, 

o sago't gulaman.  

Gracilaria também é usada diretamente na culinária, principalmente, no Japão, sudeste 

asiático, Havaí e no Caribe. É bastante consumida fresca em saladas, sopas ou fazem partes de 

pratos típicos. No Havaí, por exemplo, são conhecidas como ogo ou limu, sendo Gracilaria 

parvispora I. A. Abbott a mais utilizada, fazendo parte da tradicional salada de peixe conhecida 

como Poke (Jensen 2004). No Japão são conhecidas como ogonori, acompanham vários pratos 

como o sashimi e são consumidas, principalmente, como saladas. Na Jamaica são conhecidas 
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como “musgo irlandês”1 e são utilizadas no preparo de uma bebida típica de mesmo nome 

(Gordon 2016). 

Muitas espécies de Gracilaria são usadas na medicina popular. Na Índia, por exemplo, 

Gracilaria edulis (S. G. Gmelin) P. C. Silva (= Gracilaria lichenoides) é utilizada como 

emoliente para peles e têm propriedades anti-hipotensiva, espasmolítica e diurética (Khare 

2007). Umali-Stuart (2003), numa compilação feita sobre plantas medicinais das Filipinas, 

relatou Gracilaria bursa-pastoris (S. G. Gmelin) P. C. Silva e G. edulis sendo usadas como 

emplastos para tratamentos de feridas e articulações inchadas de joelhos. Além disso, o extrato 

aquoso obtido por decocção é usado para diarreia e no tratamento de constipação intestinal, 

para problemas no sistema urinário, problemas pulmonares e no tratamento de menorragia e 

vaginite. Já na China, segundo Kwok Chu (2009), são usadas principalmente G. bursa-pastoris, 

G. edulis e Gracilaria gigas Harvey. O extrato aquoso dessas espécies também obtido por 

decocção é indicado no tratamento de constipação intestinal, tuberculose, tumor na tireoide, 

edema, massa abdominal, beribéri, inchaço no testículos e nos nódulos linfáticos. Em alguns 

países da América Central, Gracilaria é conhecida por ter propriedades afrodisíacas (Smith et 

al. 1984).  

Outras aplicações de espécies de Gracilaria que vêm ganhando importância incluem a 

alimentação de animais, como peixes e gastrópodes (Santelices 2014), e o uso em cosméticos, 

como xampus, sabonetes, cremes, entre outros. 

 

3. Estudos de bioatividades e composição química de Gracilaria 

As espécies de Gracilaria, por apresentarem um amplo uso e uma alta biodiversidade, como 

visto anteriormente, sempre foram alvo de estudos para avaliação do potencial biológico. Para 

um quadro geral deste potencial biológico foi realizado um levantamento bibliográfico 

abrangendo o período entre 1980 a 2016. Foram levantados 385 artigos produzidos neste 

período. É possível observar que o interesse pelo potencial biológico destas algas teve um 

aumento significativo recentemente (Fig. 2). Como pode ser visto, em um curto período de 

tempo, entre 2005 a 2013, houve um aumento de 9 para 49 artigos publicados anualmente, já 

nos anos seguintes, houve uma tendência a estabilização com média de 43 artigos anuais (Fig. 

2).  

 

                                                      
1 Originalmente na Irlanda trata-se da alga vermelha Chondrus crispus Stackhouse 
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Figura 2. Número de artigos publicados por ano com estudos referentes às atividades biológicas 

de espécies de Gracilaria. A lista dessas referências estão no Apêndice I. 

 

Algas do gênero já foram submetidas a diferentes bioensaios que se encaixam em dois 

grupos: um referente a bioensaios relacionados a saúde humana e outro referente a bioatividades 

diversas. Neste último caso, inclui-se bioatividades como anti-incrustantes, aglutinantes, 

inseticidas, além de efeitos na agricultura e aquicultura, sendo estas duas últimas bioatividades 

as mais amplamente estudadas (Fig. 3).  

Algas marinhas são, há muito tempo, utilizadas na agricultura. Efeitos positivos como 

aumento na produtividade e na resistência a diferentes estresses biótico e abiótico são alguns 

dos benefícios que estes organismos podem exercer sobre a planta do cultivo (Battacharyya et 

al. 2015). Algas pardas são as mais usadas para este fim, principalmente, Ascophyllum nodosum 

(L.) Le Jolis e Ecklonia maxima (Osbeck) Papenfuss. No entanto, os estudos com espécies de 

Gracilaria também têm relatado efeitos positivos sobre a planta alvo, principalmente, no que 

se refere a melhoria na produtividade e no desenvolvimento. Chitra & Sreeja (2013) verificaram 

que o extrato aquoso de Gracilaria corticata (J. Agardh) J. Agardh promoveu um aumento no 

comprimento da raiz, do caule e no número de folhas no feijão-mungo (Vigna radiata L.). Já 

Singh et al. (2016) relataram que o fluido algáceo (“seaweed sap”) de G. edulis promoveu uma 

melhora  na produtividade do grão de milho (Zea mays L.). 
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Estudos em aquicultura com Gracilaria têm relatado resultados promissores com 

camarões, principalmente Litopenaeus vannamei (popularmente camarão-de-patas-brancas), e 

peixes diversos, sendo verificada melhoria no sistema imunológico destes animais. 

Wongprasert et al. (2013) estudando o efeito do extrato aquoso de Gracilaria fisheri (B. M. Xia 

& I. A. Abbott) I. A. Abbott, J. Zhang & B. M. Xia frente ao camarão Penaeus monodon 

verificaram uma melhora no sistema imune deste animal. Já Bansemir et al. (2006) analisaram 

o efeito do extrato diclorometânico de Gracilaria cornea J.Agardh sobre bactérias patogênicas 

de peixes, obtendo resultado bastante promissor.  

Os bioensaios referentes a saúde humana incluem atividades antimicrobianas (bac-

térias, fungos, protozoários e vírus), antioxidantes, antitumorais, antinociceptivas, além de 

atividades frente a diversas doenças, neurológicas, imunológicas, gastrointestinais e doenças 

crônicas não transmissíveis (cardiovasculares, diabetes e obesidade). Dentre estas atividades, 

as antibacterianas e antioxidantes são as mais estudadas (Fig. 3).  

A maior parte dos ensaios com atividade antibacteriana para estas algas é determinada 

por testes de inibição de crescimento por difusão e têm apresentado alguns resultados 

promissores. Por exemplo, os extratos butanólico e propanólico de G. edulis foram ativos frente 

a bactérias patogênicas resistentes a antibióticos, no caso Escherichia coli e Klebsiella 

pneumoniae (Ravikumar et al. 2002).  

As atividades antioxidantes foram, na maioria, avaliadas in vitro frente aos ensaios do 

radical DPPH e do reagente Folin-Ciocalteu. No entanto, analisando os resultados de estudos 

abrangentes como de Zhang et al. (2006) com diversas algas chinesas, Zubia et al. (2007) com 

algas mexicanas e Lee & Kim (2015) estudando algas coreanas, as espécies de Gracilaria não 

se destacam, apresentando capacidade antioxidante de moderada a fraca quando comparadas a 

outras algas vermelhas. Uma exceção é o trabalho de Francavilla et al. (2013) que, estudando 

os extratos hexânico, de acetato de etila e metanólico de  Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. 

Steentoft, L. M. Irvine & W. F. Farnham, encontraram resultados próximos ao padrão de 

referência (BHT, do inglês Butylated Hydroxytoluene) para amostras coletadas no verão, 

sugerindo uma sazonalidade do potencial antioxidante pelo menos para esta alga. 

No levantamento bibliográfico também foi possível verificar que, das 186 espécies do 

gênero, somente 46 espécies de Gracilaria já foram avaliadas para algum ensaio biológico, ou 

seja, somente cerca de 25% das espécies (Tabela 1). Além disso, há uma grande variação no 

número de espécies avaliadas para cada ensaio específico. O ensaio antioxidante, por exemplo, 

apresenta o maior número de espécies avaliadas, com 28 diferentes espécies de Gracilaria, ou 

seja, cerca de 15% do total das espécies do gênero (Tabela 1). Já para o ensaio referente a 
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aplicações na agricultura, somente 9 espécies de Gracilaria foram testadas, ou seja, menos de 

5% do total das espécies do gênero (Tabela 1). A espécie mais estudada é G. corticata, tendo 

sido avaliada para 18% do total das bioatividades já realizadas com espécies do gênero. 

Gracilaria edulis é a segunda melhor avaliada, com 13% (Tabela 1). Assim, apesar de haver 

um grande aumento no interesse pelo estudo de bioatividades para o gênero nos últimos anos 

(Fig. 2), faltam informações para a maioria da espécies. 

 

 

Figura 3. Número de artigos publicados por atividades biológicas avaliadas em espécies de 

Gracilaria entre 1980 a 2016. DCNT = Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que incluem 

doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. A lista dessas referências estão no Apêndice I.



Tabela 1. Espécies de Gracilaria avaliadas quanto ao potencial biológico e número de artigos publicados entre 1980 – 2006 com cada abordagem. 

Saúde humana: Ab = Antibacteriano, Ac = Anticoagulante, Af = Antifúngico, An = Antinociceptivo, Ao = Antioxidante, Ap = Antiprotozoário, 

At = Antitumoral, Av = Antiviral, D = Doenças Crônicas Não Transmissíveis, G = Problema gastrointestinal, I = Doenças Imunológicas, N = 

Doenças Neurológicas e O = Outras. Ensaios diversos:  A = Agricultura, Ai = Anti-incrustrates, Ag = Aglutinantes, Aq = Aquicultura e Is = 

Inseticida. A lista dessas referências estão no Apêndice I. 
 

Algas 
Saúde humana  Ensaios diversos 

Ab Ac Af An Ao Ap At Av D G I N O  A Ai Ag Aq Is 
Gracilaria aculeata 1  1   1              
Gracilaria arcuata  1                  
Gracilaria birdiae 1 1   4     2 1         

Gracilaria blodgetti 2  1        1  1  1  1   
Gracilaria bursa-pastoris 2    3 1 1 1     1    2 1  
Gracilaria canaliculata 4  1  1     1        1 1 

Gracilaria caudata 1 1 1 2 2 5 1   2 2         
Gracilaria cearensis     1   1         1   

Gracilaria cervicornis 2 1 1  1 4       1    1   
Gracilaria changii 6  4  3  2  3 1 1      1  1 
Gracilaria chilensis     1      1    1     

Gracilaria chondracantha                 1   
Gracilaria compressa            1        

Gracilaria cornea  1  1 2 1     2 2 2    1 1 1 
Gracilaria corticata 23 1 14  20 5 9 3 2   2 7  8 2 1 7 2 
Gracilaria curtissiae                 1   
Gracilaria cylindrica 1    1  1         1 1   

Gracilaria damaecornis      3              
Gracilaria debilis 1 2 1 1 3               

Gracilaria dendroides 1              1     
Gracilaria domigensis 3  1  2   1     1    1   

Gracilaria dura 1  1  1      1       1  



 

Continuação da Tabela 1 
 

                   

Gracilaria edulis 16 1 5  9 2 7  2  1 2 3  16 3  4 1 
Gracilaria eucheumatoides                 1   

Gracilaria firma     1              1 
Gracilaria fisheri 1    1             5  

Gracilaria foliifera 3 1   5  1      2    2   
Gracilaria gigas         1           

Gracilaria gracilis 4  3  6 2 2  1   1 1  1   1  
Gracilaria mammillaris  1                  
Gracilaria manilaensis   1  2  1             
Gracilaria marcialana 1                   
Gracilaria multipartita 3  2  1      1         

Gracilaria ornata 1            1      1 
Gracilaria pacifica        1            

Gracilaria parvispora     1               
Gracilaria pudumadamensis     1               

Gracilaria salicornia 4  1  8 2 3 1   1 1   1 1 1 1 1 
Gracilaria subsecundata 1                   
Gracilaria tenuistipitata     3  4 1 2  2      1 8  

Gracilaria textorii  1   3  3 2 2   2 1  2  1 1  
Gracilaria tikvahiae     2          1  3   
Gracilaria veleroae 1                   

Gracilaria venezuelensis             1    1   
Gracilaria vermiculophylla 2    4 1 1  2    1       

Gracilaria verrucosa 12 2 1  10 3 9 1 5  7 2 3  2  10 3  
Gracilaria viridis      1              

n.i. 4  1  1 3  4 3  1 1 1  14   1 2 
Espécie por ensaio* 25 11 15 3 28 12 13 8 8 4 11 7 13  9 4 18 11 8 

*Não inclui n.i.e Gracilaria verrucosa 

 



 18 INTRODUÇÃO GERAL 

De modo geral, o levantamento bibliográfico também permitiu verificar que a maior 

parte dos artigos para espécies de Gracilaria avalia apenas os extratos ou frações.  Poucos 

artigos apresentam identificações ou fazem isolamento das substâncias responsáveis pelas 

atividades. Um dos poucos exemplos é o estudo de Sakthivel et al. (2016) no qual os autores 

chegaram ao diterpeno fitol de G. edulis através do isolamento biomonitorado utilizando ensaio 

antiproliferativo frente a células de adenocarcinoma pulmonar (A549). Sheeja et al. (2016) 

chegaram a resultados semelhantes estudando a mesma alga, porém utilizando linhagens de 

células cancerígenas de mama (MCF-7). Trabalhos voltados aos ensaios relacionados a saúde 

humana foram os que mais apresentaram identificações dos constituintes ligados a atividade, 

como, por exemplo, as oxilipinas que apresentaram atividades anti-inflamatórias (Dang et al. 

2008; Lee et al. 2009) e polissacarídeos sulfatados com atividades imunoestimulantes 

(Vanderlei et al. 2011). 

Os polissacarídeos sulfatados representam 11% dos artigos de bioatividades para o 

gênero. Várias atividades já foram verificadas para estas substâncias (Fig. 4). As principais 

incluem atividades imunológicas, como anti-inflamatórias verificada por Chaves et al. (2012) 

estudando Gracilaria caudata J. Agardh, antioxidantes, como Souza et al. (2012) estudando 

Gracilaria birdiae E. M. Plastino & E. C. Oliveira, e antivirais, como Mazumder et al. (2002) 

estudando G. corticata frente ao vírus das herpes simples tipo 1 e 2. 

 

 

 



 19 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Figura 4. Número de artigos publicados com atividades biológicas avaliadas para os 

polissacarídeos sulfatados de espécies de Gracilaria entre 1980 a 2016. A lista dessas 

referências estão no Apêndice I. 

 

A maior parte da química do gênero é voltada justamente para os polissacarídeos 

sulfatados. Poucos artigos tratam de caracterização química ou isolamento de metabólitos 

secundários. Na literatura foram encontrados apenas 4 artigos referentes a caracterização 

química geral, sendo um artigo com Gracilaria foliifera (Forsskål) Børgesen (Hayee-Memon 

et al. 1991) e três artigos com Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss (Nylund et al. 

2011; Santos et al. 2015; Xu et al. 2015). No geral, estes autores encontraram ácidos fenólicos, 

ácidos graxos, ácidos dicarboxílicos, alcanos, álcoois, aldeídos, diterpenos, esteróis, 

monoacilgliceróis e oxilipinas. Outros trabalhos dando ênfase apenas a um tipo de metabólito 

têm verificado a presença de aminoácidos tipo micosporina (Cardozo et al. 2006), carotenoides 

(Guaratini et al. 2009) e bromofenóis (Whitfield et al. 1999). 

Como dito anteriormente, espécies de Gracilaria vêm ganhado atenção por causa do 

potencial biológico, no entanto há necessidade de mais estudos de caracterização química e 
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isolamento de substâncias associados com a avaliação do potencial biológico com estas 

espécies.  

 

4. Considerações sobre Gracilaria no Brasil 

Segundo Costa (2013), no Brasil são descritas em torno de 25 espécies do gênero Gracilaria 

presente desde da costa litorânea do Maranhão até ao Rio Grande do Sul (Fig. 5). Algumas 

espécies apresentam uma distribuição ampla com registro em praticamente todo litoral, como, 

por exemplo, G. caudata que não está presente apenas no Maranhão e Gracilaria domingensis 

(Kützing) Sonder ex Dickie ausente apenas no Piaui.  Outras espécies, no entanto, têm 

ocorrência bem restrita como o caso de Gracilaria flabelliformis (P. Crouan & H. Crouan) 

Fredericq & Gurgel descrita apenas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.  

 

 

Figura 5. Mapa da ocorrência das espécies de Gracilaria no litoral brasileiro com base em 

Costa (2013). Em amarelo, estados com ocorrência de espécies desse gênero. 
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O litoral nordestino é onde os bancos naturais apresentam a maior abundância dessas 

espécies. Foi a partir de 1970 que estes bancos começaram a ser explotados de uma forma 

predatória por comunidades locais em busca, principalmente, de espécies de Gracilaria que 

eram comercializadas para a exploração do ágar (Marinho-Soriano 2016). A exploração 

excessiva e os baixos preços da alga, decorrente do alto teor de impureza, resultou em um 

declínio nesta atividade a partir do anos 1990 (Marinho-Soriano 2016). Ainda hoje, estes bancos 

naturais continuam sendo explotados envolvendo, principalmente, mulheres, idosos e crianças, 

visando incrementar a renda familiar. As principais espécies exploradas são G. birdiae, 

Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh, G. caudata e G. domingensis (Marinho-Soriano 

2016). 

O governo brasileiro dede 2001 tem incentivado alguns projetos de cultivo artesanal, 

afim de evitar a superexploração dos costões e aumentar o valor da renda familiar. O 

desenvolvimento desses cultivos leva a melhoria na homogeneidade do produto, por garantir 

que praticamente só uma espécie de alga seja coletada, e também no processamento da alga. 

Nesses locais, geralmente a alga cultivada é a G. birdiae.  

Atualmente, existem algumas associações de cultivadoras de algas estabelecidas no 

Ceará e no Rio Grande do Norte, compostas e gerenciadas, essencialmente, por mulheres 

(Tabela 2). Além da exploração dos ficocoloides, outros usos têm sido incentivados, como na 

alimentação direta, na produção de artesanatos e de cosméticos (Rebouças, 2013). 

Com o exposto, fica evidente que as espécies de Gracilaria desempenham um 

importante papel social e econômico para estas comunidades envolvidas no cultivo de algas no 

nordeste do Brasil. Dessa forma, estudos relacionados a estas espécies são de grande interesse 

para estas populações, pois podem fornecer informações que levem a melhoria do cultivo, 

melhoria na forma de exploração do recurso, ou mesmo agregar mais valor a este material. 
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Tabela 2. Estado sede e principais associações de cultivadoras e cultivadores de algas marinhas 

no Brasil. 

Associações Estado 

Associação das Maricultoras de Rio do Fogo (AMAR) RN 

Associação de Beneficiamento de Algas RN 

Associação de Maricultura e Beneficiamento de Algas de Pitangui 
(AMBAP) 

RN 

Associação dos Cultivadores e Cultivadoras de Algas de Maceió 
(Acalma) 

CE 

Associação dos Produtores de Algas de Flecheiras e Guajiru 
(APAFG) 

CE 

Mulheres de Corpo & Alga CE 

 

Com relação as espécies brasileiras, os trabalhos referentes ao potencial biológico de 

Gracilaria representam 8% do total dos artigos publicados em nível mundial. São avaliadas 

principalmente atividades antimicrobianas (bactérias, fungos, vírus e protozoários) e 

antioxidantes (Fig. 6). Entre as atividades antimicrobianas foram avaliadas principalmente as 

atividades antibacterianas, com resultados de não atividade para a maior parte. No que se refere 

as atividades antivirais, somente um único trabalho com o extrato de G. domingensis 

(diclorometano: metanol 50%) foi publicado, sendo este ativo frente ao vírus da herpes simples 

2 resistente ao aciclovir (Soares & Robaina 2012).  

Para a atividade antioxidante, merece destaque o trabalho de Souza et al. (2011) 

estudando G. birdiae e G. cornea no qual foi identificado o ácido gálico que apresenta uma 

capacidade antioxidante bem relatada na literatura.  

As algas melhores avaliadas são justamente as mais exploradas nos bancos naturais: G. 

birdiae (18%), G. caudata (18%) e G. domingensis (18%). Cerca de 50% dos trabalhos tratam 

apenas do polissacarídeo sulfatado, enquanto os demais, na maioria, avalia apenas extratos ou 

frações. Quanto a composição química os artigos publicados geralmente são pontuais a respeito 

de uma determinada classe química como Cardozo et al. (2011) estudando aminoácidos tipo 

micosporina, Guaratini et al. (2012) estudando ácidos graxos e carotenoides e Guimarães et al. 

(2007) estudando heterosídeos.  
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Figura 6. Número de artigos por atividades biológicas avaliadas para espécies brasileiras de 

Gracilaria entre 1980 a 2016. A lista dessas referências estão no Apêndice I. 

 

Assim, os trabalhos de potencial biológico e constituição química das espécies 

brasileiras são, na maioria, voltados para os polissacarídeos sulfatados, havendo poucos relatos 

sobre a composição química geral dessas espécies. Com o exposto, foram escolhidas para o 

presente trabalho as algas G. birdiae, G. caudata e G. domingensis. 

As algas G. birdiae e G. caudata possuem talos cilíndricos. São bem semelhantes entre 

si tanto morfológica como molecularmente (Costa 2013), sendo dificilmente diferenciadas em 

campo. Gracilaria birdiae apresenta uma distribuição mais restrita, estando presente no 

nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte) e no sudeste apenas no 

Espírito Santo. Gracilaria caudata está presente em quase todo litoral brasileiro exceto nos 

estados mais ao norte do pais.  

A alga G. domingensis apresenta o talo achatado, com grande variabilidade morfológica, 

sendo comum as variantes cromáticas no costão. Assim, como G. caudata apresenta uma ampla 

distribuição no litoral brasileiro, não há registro apenas no Piauí. 
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OBJETIVOS 

 

Sob a perspectiva de espécies de Gracilaria apresentarem um bom potencial biológico e haver 

poucos trabalhos de caracterização química, principalmente com espécies brasileiras, 

propusermos investigar os componentes químicos majoritários, avaliar o potencial biológico e 

nutricional de algumas macroalgas vermelhas da família Gracilariaceae que já são exploradas 

economicamente por comunidades litorâneas nordestinas para obtenção de ágar, afim de 

agregar valor a estas espécies.  

 

Os objetivos específicos foram divididos em duas partes, correspondendo aos capítulos 

que compõe este trabalho: 

 

Parte I: 

1) Otimização de protocolos de extração dos constituintes majoritários (Capítulo I). 

2) Determinação dos constituintes majoritários (Capítulo II). 

3) Avaliação do potencial biológico (Capítulos III, IV e V). 

 

Parte II: 

4) Avaliação do potencial nutricional e biológico incluindo uma amostra de alga 

comercializada (Capítulo VI).
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Otimização do método de extração para a análise dos 
constituintes majoritários de Gracilaria caudata (Rhodophyta: 

Gracilariales) 
 

 

RESUMO 

Poucas são as metodologias de extração e análise de componentes químicos desenvolvidas 

diretamente para algas marinhas. O objetivo deste trabalho foi conhecer melhor a matriz do 

material algáceo Gracilaria caudata J. Agardh e propor um protocolo eficiente de extração e 

análise dos constituintes majoritários. O material vegetal foi seco e submetido a extração 

seriada, sendo testadas duas formas de maceração, a quente e a temperatura ambiente. A 

composição dos extratos apolares foi avaliada através de Cromatografia à Gás acoplada a 

Espectrometria de Massas (CG-EM), enquanto os extratos polares foram avaliados em 

espectrofotometria de UV/visível e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de 

Arranjo de Diodo (CLAE-DAD). Os ensaios de DPPH e Folin-Ciocalteu foram utilizados para 

a avaliação do potencial antioxidante dos extratos polares. Aminoácidos tipo micosporina 

foram característicos dos extratos polares, enquanto ácido hexadecanoico, n-heptadecano, 

fitona e colesterol foram majoritários nos extratos apolares. De maneira geral, não foram 

observadas diferenças qualitativas entre as formas de extração. Em termos quantitativos, a 

maceração a quente foi mais eficiente. Sais halogenados foram importantes interferentes para 

os extratos polares, correspondendo a cerca de 60% do rendimento total para esses extratos. 

Dessa forma, concluímos que a maceração a quente pode ser usada eficientemente para a análise 

do perfil químico G. caudata, não prejudicando a detecção e a identificação dos componentes 

majoritários e minimizando o tempo de trabalho.  

 

Palavras chaves: Gracilaria caudata, extração seriada, maceração a quente, CG-EM, CLAE-

DAD, aminoácido tipo micosporina, ácido hexadecanoico. 
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Standardization of extraction method for the analysis of the 

major constituents of Gracilaria caudata (Rhodophyta: 
Gracilariales) 

 

 

ABSTRACT 

Methods for extraction and analysis of chemical compounds  developed directly for marine 

algae are uncommon. The main goals of this study were to improve the knowledge about the 

matrix of algal material in Gracilaria caudata J. Agardh and propose an efficient protocol for 

extracting and analyzing the its major constituents. The plant material was dried and subjected 

to serial extraction with two forms of maceration, hot and room temperature maceration. Apolar 

extracts were evaluated by Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS), 

while polar extracts were evaluated in UV/visible spectrophotometry and High Performance 

Liquid Chromatography with a Diode Array Detector (CLAE- DAD). The DPPH and Folin-

Ciocalteu tests were used to evaluate the antioxidant potential of the polar extracts. 

Mycosporine-like Amino Acids (MAAs) were representative of the polar extracts, while 

hexadecanoic acid, n-heptane, phytone and cholesterol were major compounds in apolar 

extracts. In general, no qualitative differences were observed between the extraction forms. 

However, hot maceration was more efficient in quantitative terms. Halogenated salts were 

important interferers for polar extracts, corresponding to around 60% of the total yield for those 

extracts. In conclusion, hot maceration can be used efficiently for the analysis of the chemical 

profile of G. caudata, not impairing the detection and identification of major components and 

minimizing the working time. 

 

Keywords: Rhodophyta, Gracilaria caudata, serial extraction, hot maceration, GC-MS, 

HPLC-DAD, mycosporine-like amino acids, hexadecanoic acid. 
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1. INTRODUÇÃO 

Produtos naturais são geralmente metabólitos secundários produzidos por organismos terrestres 

e aquáticos. Apesar da pesquisa em produtos naturais terrestres ser mais intensa do que em 

produtos naturais marinhos, nos últimos anos tem havido um aumento significativo na 

quantidade de metabólitos secundários isolados de organismos marinhos, devido às melhorias 

nas técnicas de análises e de coleta desses organismos (Hu et al. 2011). Dentre as algas 

marinhas, o Filo Rhodophyta vem ganhando papel de destaque. Segundo Leal et al. (2013), 

entre 1962 e 2012, 53% dos metabólitos secundários isolados em algas foram provenientes 

deste filo. Além disso, Blunt et al. (2010) verificaram que entre as algas marinhas avaliadas, 

justamente Rhodophyta apresenta o maior número de substâncias com propriedades físico-

químicas desejáveis para potencial uso farmacêutico. 

 Contudo, antes de serem analisados ou mesmo isolados, os produtos naturais precisam 

ser extraídos das matrizes vegetais, as quais possuem características físico-químicas diversas 

entre os organismos. A maioria dos protocolos empregados na obtenção de produtos naturais 

de origem vegetal foi estabelecida para plantas terrestres. Poucas são as metodologias de 

extração desenvolvidas para algas marinhas, que se constituem por matrizes únicas e diferentes 

daquelas de plantas terrestres.  

 Plantas terrestres são ricas em ceras, substâncias fenólicas (por exemplo, ligninas, 

taninos e flavonoides), terpenoides, fitoesteroides e óleos voláteis que variam em termos 

qualitativos e quantitativos entre diferentes taxa (Croteau et al. 2000). Segundo Azmir et al. 

(2013), essas diferenças podem levar a adequações metodológicas de extração e análise mesmo 

entre diferentes espécies de mesmo gênero. Em algas marinhas, por sua vez, muitas dessas 

classes de substâncias estão ausentes (p. ex. – ceras e ligninas) ou, quando presentes, muitas 

vezes diferem nos padrões de substituição e/ou substituintes (Maschek & Baker 2008). Assim, 

estudos de adequações metodológicas nas etapas iniciais de extração são necessários com 

matrizes algáceas antes de começar as análises e os isolamentos dos metabólitos. 

 Eahamban & Antonisamy (2012), estudando o efeito da temperatura na eficiência da 

obtenção de extratos da macroalga vermelha Gracilaria corticata (J. Agardh) J. Agardh, 

verificaram que a extração a quente em Soxhlet foi mais vantajosa que a maceração a 

temperatura ambiente. Entretanto, como estes autores usaram solventes diferentes para as duas 

formas de extração, não é possível concluir o real efeito da temperatura. Outros estudos têm 

dado enfoque na padronização de métodos visando a extração de substâncias específicas. 

Tartarotti & Sommaruga (2002) avaliaram métodos de extração de aminoácidos tipo 

micosporina (MAAs, do inglês Mycosporine-like Amino Acids), um dos principais metabólitos 
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secundários presentes em rodófitas, e Torres et al. (2014) padronizaram métodos de extração 

de carotenoides e clorofila a usando a macroalga vermelha Gracilaria tenuistipitata var. liui 

Zhang & Xia. 

 Dessa forma, os objetivos deste trabalho foram conhecer melhor a matriz algácea da 

macroalga vermelha Gracilaria caudata J. Agardh, padronizar protocolos de extração e análise 

dos constituintes majoritários para esta alga e, com isso, estabelecer a metodologia que será 

realizada, posteriormente, para a caracterização química desta espécie.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta do material e preparação dos extratos 

Gracilaria caudata foi coletada na Praia Martin de Sá no município de Caraguatatuba no Estado 

de São Paulo em abril de 2013 (Fig. 1). O material foi triado e lavado em água corrente para 

retirada de excesso de sal, restos de areias, epífitos, epibiontes e fauna acompanhante. Em 

seguida, foi lavado com água destilada e seco em estufa (40 °C). A alga foi identificada pela 

Dr.a Beatriz Nogueira Torrano da Silva por meio de DNA BarCode. 

 

 

Figura 1. Detalhe do local da coleta na Praia Martin de Sá no município de Caraguatatuba no 

estado de São Paulo (Imagens do Google Maps®). Em destaque, a alga Gracilaria caudata J. 

Agardh. Foto: Priscila Bezerra Torres. 
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O material seco foi triturado até pó fino com auxílio de nitrogênio líquido e dividido em 

réplicas de 1 g (n = 3). Cada uma das subamostras foi submetida a maceração seriada em 10 

mL de solventes em ordem crescente de polaridade (hexano, diclorometano, metanol e metanol 

80%) com diferentes temperaturas (ambiente e 60 °C). Para a maceração a quente, após 2 h o 

sobrenadante foi transferido para novo recipiente e ao resíduo (material vegetal) foi adicionado 

o próximo solvente. Já na maceração a temperatura ambiente, a troca do solvente foi realizada 

a cada dois dias. Em seguida, os extratos dos dois tipos de maceração foram secos em N2(g) e/ou 

liofilizados.  

Após seco, os extratos metanólicos e hidrometanólicos 80% foram ressuspendidos em 

metanol (100 mg/mL) e centrifugados (10000 RPM por 10 min a temperatura ambiente) para a 

retirada de sais. Os sobrenadantes foram transferidos para novos tubos, novamente secos e 

armazenados, assim como os precipitados formados.  

Ao final, cada tipo de maceração resultou nos seguintes extratos e precipitados: 

hexânico, diclorometânico, metanólico, hidrometanólico 80%, precipitado do metanólico e 

precipitado do hidrometanólico 80%. 

 

2.2. Teor de halogênios dos precipitados dos extratos metanólicos e hidrometanólico 80% 

A partir dos precipitados obtidos dos extratos metanólicos e hidrometanólico 80% foi estimado 

o teor de halogênios através de turbidimetria adaptando o Método de Mohr para microplacas de 

96 poços. Neste método, os íons halogenados da amostra reagem com o nitrato de prata 

formando um precipitado. Para fazer o reagente turbidimétrico, 50 mg de gelatina animal foram 

dissolvidos em 1 mL de água ultrapura fervente. Em seguida, foram adicionados 800 mg de 

nitrato de prata e 50 mL de água ultrapura, e a solução homogeneizada. 

 Para realização do ensaio, os precipitados obtidos dos extratos em metanol e em metanol 

80% foram dissolvidos em água ultrapura na concentração de 1 mg/mL. Em cada poço utilizado 

da microplaca foram adicionados 125 µL de água ultrapura, 25 µL da amostra ou solução 

padrão e 25 µL do reagente turbidimétrico. Para o branco, 25 µL de água ultrapura substituíram 

a amostra na reação. A microplaca foi incubada a temperatura ambiente por 15 min e as 

absorbâncias lidas a 405 nm. A curva padrão foi realizada com cloreto de sódio (0 a 1000 

µg/mL) e os valores expressos em % (g de equivalente de cloreto de sódio x 100/massa do 

extrato). 
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2.3. Espectrofotometria de UV/visível 

Os extratos metanólicos e hidrometanólico 80% foram dissolvidos em metanol 80% (5 mg/mL) 

e submetidos a uma varredura entre 200 - 750 nm em espectrofotômetro de UV/visível (UV-

1650 PC, Shimadzu) em cubetas de quartzo de percurso óptico de 1 cm. Foram calculadas as 

áreas sob as curvas pelo método dos trapézios, afim de se comparar eficiência de extração das 

macerações a quente e a frio. 

 

2.4. Cromatografia a Gás acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM) 

Os extratos hexânico e diclorometânico (1 mg/mL em hexano) foram analisados em 

Cromatografia a Gás acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) (Agilent 6890N/5975) na 

seguinte programação de análise: T0 = 100 °C por 6 min, 15 °C/min até 225 °C, 5 °C/min até 

300 °C, permanecendo nesta temperatura por 9 min. A coluna empregada foi a DB-5HT (30 m 

x 0,32 mm x 0,1 µm). O gás de arraste utilizado foi o hélio com fluxo de 1 mL/min. A 

temperatura do injetor foi de 320 ºC. A temperatura da fonte do espectrômetro de massas foi de 

230 °C, temperatura do quadrupolo de 150 °C, voltagem da eletromultiplicadora (EM) de 70 

eV e amplitude de detecção de massa foi de 40 - 1000 unidades de massa atômica com 2,64 

scan/s. O teor relativo de cada componente principal foi calculado a partir da área total dos 

picos no cromatograma, excluindo-se os componentes com áreas menores do que 1%. A 

identificação dos componentes foi feita através da comparação do espectro de massas obtido ao 

do banco de dados NIST/NBS e confirmado com a literatura. 

 

2.5. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector por Arranjo de Diodo 

(CLAE-DAD) 

Os extratos metanólicos e hidrometanólico 80% (20 mg/mL em metanol 80%) foram analisados 

através de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector por Arranjo de Diodo 

(CLAE-DAD) no cromatógrafo da marca Agilent 1260. Foi empregada uma coluna de fase 

normal Zorbax RX-SIL (250 mm x 4,6 mm x 5 µm). A fase móvel foi modificada de Hartmann 

et al. (2015), consiste de um gradiente de acetonitrila: acetato de amônio (5 mM) (9:1; v/v) (A) 

e acetonitrila: acetato de amônio (5 mM) (1:1; v/v) (B), com a seguinte programação: 20% A 

(0 min), aumentando para 55% A até 15 min, descendo para 20% A até 16 min e ficando 

constante até 21 min. Fluxo constante de 1 mL/min. Temperatura da coluna = 30 °C. Detecção 

em 225, 270, 320, 330 e 360 nm. Este método foi utilizado para análises dos metabólitos gerais 

e MAAs. Os MAAs foram identificados por padrões e quantificados por uma curva padrão feita 

com porphyra 334 (0 - 25 µg/mL; R2  > 0,99).  
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2.6. Capacidades antioxidantes 

Os extratos diclorometânico e hexânico não foram avaliados quanto ao potencial antioxidante 

devido aos baixos rendimentos. Já os extratos metanólico e hidrometanólico 80% foram 

avaliados através dos ensaios do radical DPPH conforme descrito em Furlan et al. (2015) e do 

reagente Folin-Ciocalteu adaptado para microplaca de 96 poços com base no método de 

Waterman & Mole (1994). Para isso, foram solubilizados em metanol 80% na concentração de 

20 mg/mL. Os protocolos foram realizados em microplacas de 96 poços e as leituras de 

absorbância realizadas em espectrofotômetro de UV/visível para microplacas (Synergy™ H1). 

Ácido gálico foi o controle positivo. 

 Para a atividade sequestradora do radical DPPH, uma alíquota de 20 µL dos extratos foi 

adicionada a 200 µL de uma solução metanólica do radical DPPH (0,08 mg/mL) (Sigma-

Aldrich). Para o controle negativo, os extratos foram substituídos por igual volume de metanol 

80%. Após 20 min, as absorbâncias foram lidas a 515 nm. A atividade sequestradora do extrato 

foi expressa em porcentagem, como segue: % atividade = [(Anegativo - Aextrato) x 100] / Anegativo, 

onde: Anegativo (absorbância do controle negativo) e Aextrato (absorbância do extrato).  

 No ensaio com o reagente de Folin-Ciocalteu, uma alíquota de 20 µL dos extratos foi 

adicionada a 200 µL de água ultrapura e 20 µL do reagente Folin-Ciocalteu (Dinâmica®). Entre 

5-8 min, foi adicionado a essa mistura 60 µL de uma solução saturada de carbonato de sódio 

(250 mg/mL utilizada após formação de um precipitado). Após 30 min, as absorbâncias foram 

lidas a 760 nm. Através de uma curva de calibração de ácido gálico (0 - 120 µg/mL), os valores 

foram calculados em equivalentes de ácido gálico (EAG) por g de extrato.  

 

2.7. Análises estatísticas 

Todos os dados foram obtidos em réplicas (n = 3), submetidos a teste de normalidade de 

Anderson-Darling e de homocedasticidade de Brown-Forsythe e transformados quando não 

houve homocedasticidade ou normalidade. Comparações entre os tipos de macerações foram 

feitas por ANOVA unifatorial e, quando houve diferenças, foram submetidas ao teste a 

posteriori de Tukey (p < 0,05). Os resultados foram expressos como média ± DP (desvio 

padrão). O software para processamentos dos dados, obtenção dos gráficos e análises 

estatísticas foi o GraphPad 6®. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Interferentes e rendimentos dos extratos 

Após a secura e ressuspensão em metanol dos extratos metanólico e hidrometanólico 80% de 

G. caudata foi observada a formação de um precipitado branco cristalino (Fig. 2). A análise 

desse precipitado mostrou ser constituído por pelo menos 80% de sais equivalentes a cloreto de 

sódio. Essa observação foi confirmada independente do solvente usado na extração ou do tipo 

de maceração, ou seja, se a temperatura ambiente ou a quente (Fig. 3).  

 

 

Figura 2. Precipitado (seta) formado a partir da ressuspensão em metanol (100 mg/mL) do 

extrato metanólico seco. 

 

Na literatura é bem conhecido que organismos marinhos, incluindo as algas, podem 

acumular alto teor de sais nos seus corpos, principalmente, cloreto de sódio e cloreto de potássio 

(Brownlee et al. 2012). No caso de algas, essa característica é explorada comercialmente como 

substituinte ao uso do sal comercial na alimentação (Brownlee et al. 2012).  

Durante o processo de extração do material algáceo em metanol ou metanol 80% houve 

extração destes sais, além de outros metabólitos, sem a formação de precipitado. No entanto, 

ao ressuspender este extrato seco em um volume menor de solvente (ex. 100 mg/mL), a 

quantidade de sal presente acabou saturando o solvente e o sal precipitou. Dessa forma, esta 

pode ser uma técnica adotada para precipitação de sais por metanol bastante eficaz. 

 A possibilidade de separação do sal de um extrato através da sua diluição em volumes 

reduzidos de solvente metanólicos se mostrou bastante interessante, pois a presença destes sais 

oferece uma grande dificuldade em se trabalhar com extratos de organismos, ricos nessas 
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substâncias. Estes sais, quando presentes, são interferentes importantes, podendo subestimar ou 

superestimar resultados de alguns ensaios biológicos. Em ensaios de fitotoxicidade, por 

exemplo, o cloreto de sódio pode atuar de diferentes formas sobre o desenvolvimento da planta 

testada dificultando a interpretação dos resultados (Parida & Das 2005). Cloreto de sódio pode 

também reduzir a reatividade de anticorpos e, assim, subestimar os resultados de imuniensaios 

(Pace 2009). 

 

 

Figura 3. Teor de sais equivalentes ao cloreto de sódio (%) dos precipitados formados nos 

extratos metanólico e hidrometanólico 80% de Gracilaria caudata obtidos por maceração a 

temperatura ambiente e a quente. Valores expressos em médias ± DP (n = 3). As letras iguais 

indicam que não houve diferenças significativas entre as macerações (ANOVA unifatorial; p < 

0.05).  

 

O precipitado formado representou cerca de 60% dos extratos metanólico e 

hidrometanólico 80%, independentemente do tipo de maceração (Fig. 4). Esse resultado reforça 

a importância da retirada destes sais dos extratos, pois como a massa em relação ao rendimento 

do extrato original é considerável, poderia subestimar o resultado de rendimento, além de 

influenciar resultados de bioatividade e dificultar o isolamento biomonitorado. Após a 

precipitação dos sais nos extratos alcoólicos foram calculados os rendimentos de todos os 

extratos (Fig. 5). Os maiores rendimentos foram obtidos para os extratos mais polares. Os 

extratos metanólicos, para as duas formas de macerações, renderam em torno de 3% e os obtidos 
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em metanol 80% renderam cerca de 2%. Já os extratos mais apolares, hexânico e 

diclorometânico, renderam menos de 1% (Fig. 5). Ao se comparar a maceração a quente e a 

maceração a temperatura ambiente, com um mesmo solvente, não houve diferenças 

significativas (Fig. 5).  

Dessa forma, podemos sugerir que a matriz vegetal é constituída principalmente por 

componentes mais polares. Este resultado é similar a muitos trabalhos utilizando distintas 

matrizes vegetais como, por exemplo, Kokabi et al. (2013) estudando diferentes grupos de 

algas. 

 

 

Figura 4. Porcentagens correspondentes ao precipitado e a parte solúvel em metanol dos 

extratos metanólicos e hidrometanólico 80% após a ressuspensão dos extratos.  
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Figura 5. Rendimento dem relação a massa seca dos extratos de Gracilaria caudata obtidos 

através de maceração a quente e a temperatura ambiente para os extratos hexânico, 

diclorometânico, metanólico e hidrometanólico 80%. Valores expressos em médias ± DP (n = 

3). Letras diferentes sobre a barra significam que as médias diferem significativamente entre si 

(Anova unifatorial e posteriori de Tukey; p < 0,05).  

 

3.2. Análise química dos extratos metanólico e hidrometanólico 80%  

Em espectrofotômetro de UV/visível, os extratos em metanol apresentaram absorbâncias 

menores do que os extratos hidrometanólico 80% (Fig. 6). Além disso, a maceração a quente 

foi mais eficiente, principalmente para os extratos em hidrometanólico 80%, pois apresentou 

absorbâncias e valor de área sob a curva significativamente maiores (Fig. 6).  

No geral, os extratos apresentaram cinco picos de absorção, em 225 nm, 270 nm, 330 

nm, 401 nm e 665 nm, visíveis, principalmente, no extrato em metanol 80% a quente. Essas 

bandas máximas de absorção podem evidenciar a presença de distintas substâncias: clorofila a 

(máxima absorção em 400 e 665 nm), aminoácidos tipo micosporina (máxima absorção entre 

310 a 360 nm) (Barre et al. 2014), substâncias fenólicas (máxima absorção em 270 nm) e 

acetogeninas (máxima absorção em 225 nm). A maior intensidade dessas bandas de absorção 

máxima no extrato em metanol 80% sugere que, em termos quantitativos, este solvente foi mais 

eficiente na obtenção de substâncias que absorvem na região estudada (200-750 nm).  

Os resultados em espectrofotômetro de UV/visível evidenciaram três bandas de 

absorção importantes em termos de caracterização química e busca por produtos naturais: 225 
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nm, 270 nm e 330 nm e, por isso, esses comprimentos de onda foram adotados para análises 

em CLAE-DAD.  

Análises em espectrofotômetro de UV/visível, apesar de serem mais simples, servem 

como análises exploratórias iniciais dos extratos em termos quantitativos e qualitativos. 

 

 

Figura 6. Espectro de varredura entre 200 – 750 nm obtido em espectrofotômetro de UV/visível 

dos extratos metanólico e hidrometanólico 80% de Gracilaria caudata comparando maceração 

a quente e a temperatura ambiente. Médias das absorbâncias para cada extrato padronizadas 

para a concentração de 5 mg/mL. Na tabela, área sob a curva para cada extrato. Valores 

expressos em médias ± DP (n = 3). Letras diferentes significam que as médias diferem 

significativamente entre si (Anova unifatorial e posteriori de Tukey; p < 0,05). 

 

Nas análises em CLAE-DAD, os extratos em metanol e metanol 80% apresentaram 

perfis cromatográficos similares. Nos primeiros 6 min estão presentes os picos de substâncias 

que absorvem fortemente em 225 e/ou 270 nm e nos minutos seguintes os picos que de 

substâncias que absorvem fortemente em torno de 330 nm, identificados como aminoácidos 

tipo micosporina (MAAs) (Fig. 7).  

MAAs são característicos de algas gracilarioides (Sinha et al. 2000; Cardozo et al. 

2011). Essas substâncias são altamente polares e absorvem fortemente entre 310 a 360 nm. Os 
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MAAs encontrados em G. caudata foram identificados como porphyra 334, chinorina, palitina, 

palitinol e asterina 330 (Fig. 7), composição similar a outras Gracilariaceae (Torres et al. 2016), 

incluindo a amostra de Gracilaria caudata (=Hydropuntia caudata) analisada por Marques 

(2015). 

 

 

Figura 7. Perfil cromatográfico representativo dos extratos metanólico e hidrometanólico 80% 

de Gracilaria caudata. Em destaque, substâncias com absorção máxima em 225 e/ou 270 nm 

e os aminoácidos tipo micosporina com absorção máxima em torno de 330 nm (porphyra 334, 

chinorina, palitina, palitinol e asterina 330). O cromatograma representa a sobreposição dos 

picos obtidos em 225, 270 e 330 nm. 

  

Em termos qualitativos, não houve diferenças entre as amostras extraídas a quente ou a 

temperatura ambiente em um mesmo tipo de solvente comparando os cromatogramas obtidos 

em 270 nm e 330 nm. Em termos quantitativos diferenças significativas entre as duas formas 

de extração foram obtidas somente para as substâncias detectadas no cromatograma processado 

em 270 nm do extrato hidrometanólico 80%. (Fig. 8). Os MAAs, detectados no cromatograma 

processado em 330 nm, foram melhores extraídos em metanol 80% e não houve diferenças 

significativas em macerar a quente e a temperatura ambiente (Fig. 8).  
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Figura 8. Comparação quantitativa entre a maceração a quente e a temperatura ambiente para 

os extratos metanólico e hidrometanólico 80% de Gracilaria caudata para as substâncias com 

absorção máxima em 270 nm e 330 nm (aminoácidos tipo micosporina). Valores expressos em 

médias ± DP (n = 3). Letras diferentes sobre a barra significam que as médias diferem 

significativamente entre si (Anova unifatorial e posteriori de Tukey; p < 0,05). 

 

 Analisando os MAAs isoladamente, observamos que porphyra 334 foi o componente 

majoritário tanto no extrato metanólico como no hidrometanólico 80%, sendo porém melhor 

extraído na maceração a quente em metanol 80% (Fig. 9). Palitinol não foi detectado no extrato 

obtido com metanol. Marques (2015), estudando a mesma espécie de alga, verificou que 

porphyra 334 também foi majoritário.  

Com o exposto, os resultados indicam que estas substâncias, aminoácidos tipo 

micosporina, são melhores extraídas a quente e na presença de solventes hidroalcoólicos, como 

já sugerido por Tartarotti & Sommaruga (2002) que já haviam verificado que esses MAAs são 

melhores extraídos em metanol 25% e a quente (45 °C) do que em metanol e a frio (4 °C). 
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Figura 9. Comparação quantitativa entre a maceração a quente e a temperatura ambiente para 

as diferentes aminoácidos tipo micosporina nos extratos metanólico e hidrometanólico 80% de 

Gracilaria caudata. Valores expressos em médias ± DP (n = 3). Letras diferentes sobre a barra 

significam que as médias diferem significativamente entre si (Anova unifatorial e posteriori de 

Tukey; p < 0,05). P334 = Porphyra 334; Ch = Chinorina; Pl = Palitina; P = Palitinol; A330 = 

Asterina 330. 

 

3.3. Análise química dos extratos hexânico e diclorometânico 

Os extratos hexânico e diclorometânico apresentaram oito picos majoritários nas análises em 

CG-EM, dos quais quatro não foram possíveis de serem identificados. Foram identificados: n-

heptadecano, fitona, ácido hexadecanoico e colesterol (Tabela 1). O ácido hexadecanoico ou 

palmítico é o principal ácido graxo encontrado para várias algas gracilarioides, incluindo G. 

caudata, Gracilaria birdiae E. M. Plastino & E. C. Oliveira e Gracilaria domingensis (Kützing) 

Sonder ex Dickie (Gressler et al. 2010; Tomaz et al. 2012). O alcano n-heptadecano também 

vem sendo identificado como um dos principais alcanos nesse grupo. A cetona 6,10,14-trimetil-

2-pentadecanona, conhecida por fitona, está, provavelmente, relacionada com o metabolismo 

de clorofila (Alves et al. 2001), já que a estrutura é muito similar ao fitol e vem sendo 

identificada em diversas espécies de organismos fotossintetizantes. Já o colesterol é um 

esteroide comum em algas vermelhas (Govindan et al. 1993). Dessa forma, as substâncias 

majoritárias dos extratos de G. caudata estão em conformidade com a literatura. 
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Tabela 1. Substâncias encontradas nos extratos hexânico e diclorometânico de Gracilaria 

caudata. n.i. = não identificado. TR = tempo de retenção. 

TR* 
(min) 

Substância 
proposta 

Principais fragmentos (m/z) e abundância 
relativa 

Similaridade* 
(%) 

12,17 n-heptadecano 
41 (25), 43 (52,9), 44 (100), 55 (18,8), 56 (14), 

57 (79,2), 69 (10), 70 (10,2), 71 (56,6), 85 
(37,3) 

>90 

13,74 
Substância 1 

(n.i.) 

41 (55,4), 43 (66,7), 44 (53), 55 (56,9), 57 
(62,1), 68 (100), 69 (63,2), 81 (47,8), 82 (78,8), 

95 (72,5) 
- 

13,79 Fitona 
41 (28,4), 43 (100), 44 (69,8), 55 (32,6), 57 

(36), 58 (78,4), 59 (36,4), 69 (24,6), 71 (47,5), 
85 (25,3) 

>90 

15,10 
Substância 2 

(n.i.) 

41 (63,9), 43 (43,1), 44 (39,5), 55 (100), 67 
(39,3), 69 (69,3), 83 (51), 84 (42,8), 88 (56,7), 

97 (38,4) 
- 

15,32 
Ácido 

hexadecanoico 

41 (20), 43 (27,4), 55 (23,2), 57 (16,9), 69 
(13,7), 70 (14,6), 73 (15,6), 88 (100), 89 (16,1), 

101 (54,6) 
>90 

16,97 
Substância 3 

(n.i.) 

41 (59,6), 43 (43,5), 55 (100), 69 (73,1), 83 
(51,3), 84 (37,8), 88 (50,3), 96 (36,4), 97 

(45,4), 101 (38,4) 
- 

23,92 Colesterol 
43 (100), 55 (81,3), 67 (65,1), 79 (65,3), 81 
(67,2), 91 (66,4), 95 (71,8), 105 (76,8), 107 

(74,8), 145 (74,7) 
>90 

26,86 
Substância 4 

(n.i.) 

43 (71,6), 44 (100), 57 (74,9), 68 (76,6), 69 
(57,5), 81 (57,7), 82 (73,7), 95 (67,3), 123 

(54,7), 207 (83,9) 
- 

*Reflete o resultado obtido na biblioteca NIST 

 

Não houve diferenças qualitativas entre os extratos obtidos por maceração a quente ou 

a temperatura ambiente para ambos solventes (Tabela 2). Os extratos hexânicos apresentaram 

seis componentes majoritários. O ácido hexadecanoico foi o principal metabólito para este 

extrato, sendo o maior teor relativo obtido para maceração a temperatura ambiente (79%), 

contra 49,5% na maceração a quente. Já o teor relativo para o colesterol foi maior quando 

macerado a quente. Os extratos em diclorometano apresentaram cinco componentes 

majoritários, sendo n-heptadecano o principal para a maceração a temperatura ambiente e ácido 

hexadecanoico para a maceração a quente.  

Para o teor de ácido hexadecanoico, o hexano a temperatura ambiente foi mais eficiente 

que a extração a quente, por outro lado, o diclorometano à temperatura ambiente foi menos 

eficiente na extração dessa substância. Ao final, houve uma compensação entre as extrações 

para esta substância, não sendo possível afirmar qual o tipo de extração mais eficiente. Em 
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termos quantitativos, é possível afirmar que colesterol foi melhor extraído a quente e o n-

heptadecano melhor extraído a temperatura ambiente. Para as outras substâncias parece ser 

indiferente o tipo de maceração. 

 

Tabela 2. Abundâncias relativas das substâncias presentes nos extratos hexânico e 

diclorometânico comparando maceração a quente e a temperatura ambiente em Gracilaria 

caudata. Valores expressos em médias ± DP (n = 3). Letras diferentes para uma mesma 

substância significam que as médias diferem significativamente entre si (Anova unifatorial e 

posteriori de Tukey; p < 0,05). 

 Hexânico Diclorometânico 

Substância Ambiente Quente Ambiente Quente 

n-heptadecano - - 42,3 ± 11,9C 12,0 ± 3,0 DEF 

Substância 1 (n.i.) 4,3 ± 1,2EF 7,2 ± 0,7F 6,5 ± 6,5F 9,1 ± 10,4F 

Fitona - - 25,8 ± 7,5D 13,2 ± 5,5 DEF 

Substância 2 (n.i.) 4,5 ± 1,7F 4,0 ± 0,4F - - 

Ácido hexadecanoico 79,0 ± 5,3A 49,5 ± 6,0BC 15,1 ± 0,9DEF 59,7 ± 11,5B 

Substância 3 (n.i.) 8,1 ± 3,3F 3,3 ± 1,6F - - 

Colesterol 2,7 ± 0,1F 23,3 ± 5,2DE 10,3 ± 2,8EF 5,9 ± 2,0F 

Substância 4 (n.i.) 1,4 ± 0,3F 12,8 ± 1,9 DEF - - 

 

3.4. Avaliação das capacidades antioxidantes 

Comparando-se a eficiência dos extratos frente ao ensaio do DPPH, não foram observadas 

diferenças entre extrair a quente ou a temperatura ambiente (Fig. 10). No entanto, no ensaio 

utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu foi verificado uma diferença significativa entre 

macerar a quente e a temperatura ambiente para o extrato hidrometanólico 80% (Fig. 10). O 

maior potencial antioxidante do extrato hidrometanólico 80% extraído a quente está, 

provavelmente, relacionado a maior eficiência da extração de algumas substâncias, como visto 

anteriormente (Fig. 6).  

O aumento da capacidade antioxidante de extratos obtidos a quente já foi relatado em 

alguns trabalhos (Soong & Barlow 2004). Entretanto, dependendo da temperatura usada, 

também é comum a redução destas atividades indicando degradação das substâncias (Moure et 

al. 2001). Dessa forma, parece que a temperatura usada para maceração no presente trabalho 
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foi adequada, ou pelo menos, não levou a degradação de substâncias potencialmente 

antioxidantes. 

 

 

Figura 10. Capacidades antioxidantes frente ao ensaio do radical DPPH e ao ensaio do reagente 

do Folin-Ciocalteu para os diferentes extratos de Gracilaria caudata. Valores expressos em 

médias ± DP (n = 3). Letras diferentes sobre a barra significam que as médias diferem 

significativamente entre si (Anova unifatorial e posteriori de Tukey; p < 0,05). 

 

4. CONCLUSÃO  

A matriz vegetal de G. caudata é constituída, principalmente, por componentes mais polares 

como MAAs. Os componentes majoritários dos extratos mais apolares, possíveis de serem 

identificados, foram ácido hexadecanoico, n-heptadecano, colesterol e fitona. No geral, os 

constituintes presentes nessa matriz vegetal, além do potencial antioxidante dos extratos 

polares, parecem não ser afetados pela temperatura de maceração. Dessa forma, sugerimos que 

a maceração a quente é mais vantajosa em relação a maceração a temperatura ambiente, 

reduzindo o tempo de extração. Cabe ressaltar que o presente trabalho demonstrou a 

importância da remoção dos sais dos extratos polares obtidos a partir de algas, já que o alto teor 

de sal pode interferir nos rendimentos e nas análises de bioatividade. 
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Caracterização química dos principais constituintes de 
Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis (Gracilariales, 

Rhodophyta) 
 

 

RESUMO 

Espécies de Gracilaria Greville são de grande importância econômica, porém poucas possuem 

algum estudo com detalhes sobre a composição química. No presente trabalho foi avaliado o 

perfil químico de Gracilaria caudata J. Agardh e Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex 

Dickie, duas macroalgas que ocorrem no litoral brasileiro. As algas apresentaram, no geral, uma 

composição química semelhante, com as mesmas classes principais de metabólitos, a saber, 

alcanos, ácidos graxos livres, açúcares livres, ácidos sulfônicos, aminoácidos livres, esteróis, 

heterosídeos, lipídios polares, monoacilgliceróis, polissacarídeos sulfatados, aminoácidos tipo 

micosporina e sais halogenados. Ésteres de ácidos graxos, ácidos carboxílicos aromáticos, fitol 

e o derivado fitona, diidroactinidiolideo também foram detectados em pequenas quantidades. 

Os resultados desse trabalho, junto com dados da literatura, sugerem grande diversidade 

química para espécies de Gracilaria, ampliando o conhecimento disponível para Rhodophyta.  

 

Palavras-chaves: Rhodophyta, Gracilaria, caracterização química, CG-EM, CLAE-DAD, 

polissacarídeos sulfatados, aminoácidos tipo micosporina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 



Chemical characterization of major constituents of Gracilaria 
caudata and Gracilaria domingensis (Gracilariales, Rhodophyta) 

 

 

 

ABSTRACT 

Species of Gracilaria Greville are known by their large economic importance. However, there 

are few species with a description of detailed chemical characterization. In the present study, 

the chemical profile of Gracilaria caudata J. Agardh and Gracilaria domingensis (Kützing) 

Sonder ex Dickie, two macroalgae occurring in the Brazilian coast, were evaluated. In general 

the chemical profiles of both algae, G. caudata and G. domingensis were similar and presented 

the same major classes of metabolites such as alkanes, free fatty acids, free sugars, sulfonic 

acids, free amino acids, sterols, heterosides, polar lipids, monoacylglycerols, sulphated 

polysaccharides, mycosporine-like amino acids and halogenated salts. Esters of fatty acids, 

aromatic carboxylic acids, phytol and phytone derivative dihydroactinidiolide were also 

detected in small amounts. The results of this study, along with literature data, suggest a great 

chemical diversity for Gracilaria species, increasing the knowledge available for Rhodophyta. 

 

Keywords: Rhodophyta, Gracilaria, chemical characterization, GC-MS, HPLC-DAD, sulfated 

polysaccharides, mycosporine-like amino acids. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar do vasto litoral do Brasil, a exploração de algas marinhas não é tradicional no país. 

Possivelmente, em decorrência disso, abordagens fitoquímicas também não são tão frequentes, 

acarretando em pouco conhecimento sobre a química das algas brasileiras. Segundo a revisão 

sobre produtos naturais de algas marinhas publicada por Leal et al. (2013), apenas cerca de 1% 

das substâncias em algas marinhas foram isoladas por grupos de pesquisas brasileiros. 

Entre os metabólitos isolados em algas marinhas, mais da metade são provenientes de 

Rhodophyta (1962-2012) (Leal et al. 2013). As Rodófitas têm apresentado uma diversidade 

química única, com esqueletos de carbono bem distintos daqueles encontrados em plantas 

terrestres como, os bromofenóis (Liu et al. 2011) e os aminoácidos tipo micosporina (MAAs, 

do inglês Mycosporine-like Amino Acids)  (Karsten et al. 1998). Neste filo, as classes químicas 

predominantes são terpenos e acetogeninas (Maschek & Baker 2008). Metabólitos halogenados 

são comuns, sendo que cerca de 90% destes metabólitos descritos em algas são provenientes de 

Rhodophyta. Algas do complexo Laurencia (Rhodomelaceae, Ceramiales) são as mais 

estudadas, sendo responsáveis por boa parte dos metabólitos isolados neste filo (Maschek & 

Baker 2008). 

 Espécies de Gracilaria Greville são de grande importância econômica dentro do Filo 

Rhodophyta, sendo a principal fonte do ficocoloide ágar. Além disso, também são exploradas 

em menor intensidade para uso direto na alimentação (Armisen 1997; Santelices 2014). Apesar 

da importância das espécies desse gênero, poucos estudos fitoquímicos estão disponíveis para 

elas. A maior parte da química do gênero é voltada para os polissacarídeos sulfatados, devido, 

principalmente, a importância do ágar. Outros metabólitos como proteínas, carboidratos, fibras, 

pigmentos (carotenoides, clorofila a e ficobiliproteínas) e ácidos graxos também são estudados 

com frequência, principalmente, em estudos com abordagens fisiológicas, ecológicas e 

nutricionais. Excetuando estes tipos de estudos, que são mais voltados para metabolismo 

primário, poucos artigos são voltados para a caracterização química ou isolamento de 

metabólitos secundários.  

 Das cerca de 186 espécies de Gracilaria (Guiry 2016) apenas 21 possuem algum estudo 

fitoquímico com identificações de substâncias, divulgados em cerca de 72 artigos publicados 

no período de 1970 a 2016 (Tabela 1), sendo a maior parte com ênfase em uma classe específica. 

Um exemplo é o trabalho de Cardozo et al. (2011) estudando MAAs. As algas mais relatadas 

são Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss e Gracilaria edulis (S. G. Gmelin) P. C. 

Silva, & E. C. Oliveira. Gracilaria verrucosa, entretanto, apontada em um total de 16 trabalhos, 

merece um olhar mais cuidadoso visto ser, atualmente, referida como Gracilariopsis longissima 
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(S.G.Gmelin) Steentoft, L.M.Irvine & Farnham, no entanto devido a problemas de identificação 

pode se referir a distintas espécies de Gracilaria (Steentoft et al. 1995; Skriptsova & Choi 

2009). No geral, faltam estudos fitoquímicos para maior parte das espécies de Gracilaria. Estes 

tipos de estudos são essenciais para diferentes áreas, pois trazem informações básicas sobre a 

química dessas espécies, além de possibilitarem a descoberta de novas substâncias ou possíveis 

aproveitamentos para aquelas já conhecidas. 

Dessa forma, a importância econômica de Gracilaria, associada aos poucos estudos 

químicos no gênero incentivaram o desenvolvimento do presente trabalho que teve como 

objetivo avaliar as classes químicas e os principais metabólitos de duas macroalgas que ocorrem 

no Brasil, Gracilaria caudata J. Agardh e Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie. 

 



 

Tabela 1. Número de estudos fitoquímicos no período de 1970 – 2016 por espécies de Gracilaria. “Gracilaria verrucosa” atualmente é um taxon 

inválido. n.i. = espécie não identificada. 

Espécies 
Período 

Referências 1970-
1990 

1991-
2001 

2002-
2006 

2007-
2011 

2012-
2016 

Total

Gracilaria birdiae    2 2 4 
Cardozo et al. 2011; Souza et al. 2011; Guaratini et al. 2012; Tomaz 
et al. 2012 

Gracilaria bursa-pastoris    1  1 Percot et al. 2009 
Gracilaria caudata     1 1 Tomaz et al. 2012 

Gracilaria cervicornis     1 1 Tomaz et al. 2012 
Gracilaria changii  1 1  1 3 Karsten et al. 1998; Sajiki & Yonekubo 2002; Johari et al. 2013 

Gracilaria chilensis   2 1 1 4 
Gómez et al. 2005; Lion et al. 2006; Weinberger et al. 2011; Rempt 
et al. 2012 

Gracilaria conferta    1  1 Figueroa et al. 2010 
Gracilaria cornea  1  1 1 3 Sinha et al. 2000; Souza et al. 2011; Figueroa et al. 2012 

Gracilaria corticata     3 3 Kumari et al. 2014; Kailas & Nair 2015; Rahelivao et al. 2015 
Gracilaria debilis     1 1 Kumari et al. 2014 

Gracilaria domingensis    2 3 5 
Guimarães et al. 2007; Cardozo et al. 2011; Guaratini et al. 2012; 
Tomaz et al. 2012; Guder et al. 2014 

Gracilaria dura     4 4 
Upta et al. 2013; Kumari et al. 2014; Kumari et al. 2015; Xu et al. 
2015 

Gracilaria edulis 2 3   2 7 
Gregson et al. 1979; Das et al. 1989; Das & Srinivas 1992a; Das & 
Srinivas 1992b; Whitfield et al. 1999; Sakthivel et al. 2016; Sheeja 
2016 

Gracilaria foliifera 1 1  1 1 4 
Premuzic et al. 1982; Hayee-Memon et al. 1991; Alarif et al. 2010; 
Kailas & Nair 2015 

Gracilaria gigas    1  1 Hsu et al. 2007 
Gracilaria longa  1    1 Pollesello et al. 1992 

Gracilaria salicornia  1   2 3 Karsten et al. 1998; Nasir et al. 2011; Kumari et al. 2014 
Gracilaria secundata  1    1 Whitfield et al. 1999 

        



 

  

Continuação da Tabela 1 
 

      

Gracilaria tenuistipitata   1 4  5 
Collén et al. 2004; Cardozo et al. 2008; Hsu et al. 2008; Barufi et al. 
2011; Cardozo et al. 2011 

Gracilaria texorii     1 1 Kumari et al. 2014 

Gracilaria 
vermiculophylla 

 2 2 2 8 14 

Kajiwara et al. 1993; Sajiki & Kakimi 1998; Sajiki & Yonekubo 
2002; Sun et al. 2006; Illijas et al. 2008; Nylund et al. 2011; Rempt 
et al. 2012; Rybin et al. 2013; Farvin & Jacobsen 2013; Barbosa et 
al. 2015; Santos et al. 2015; Hammann et al. 2016; Honda et al. 
2016; Wang et al. 2016 

“Gracilaria verrucosa” 6 2 4 6  16 

Doyle & Patterson 1972; Fusetani & Hashimoto 1984; Kinoshita et 
al. 1986; Son 1988; Araki et al. 1989; Son 1990; Noguchi et al. 
1994; Imbs et al. 2001; Khotimchenko 2002; Dang et al. 2003; 
Shoeb & Jaspars 2003; Khotimchenko & Vas’kovsky 2004; 
Aydoğmuş et al. 2008; Dang et al. 2008; Lee et al. 2009; Dang et al. 
2010 

n.i.  1  1  2 Wilcox et al. 2001; Wilcox et al. 2007 
Total de artigos 9 13 9 20 21 72  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta do material  

As macroalgas vermelhas estudadas foram coletadas na zona entremarés em duas praias no 

nordeste brasileiro em 2013. Gracilaria caudata foi coletada na Praia de Mãe Luiza (Natal – 

Rio Grande Norte) pela Prof.a Dr.a Eliane Marinho-Soriano (Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN) (Fig. 1) que também realizou a identificação. Gracilaria domingensis 

foi coletada, independente das variantes de cores (esverdeada ou avermelhada), na Praia Morro 

de Pernambuco (Ilhéus – Bahia), tendo sua identificação confirmada pela Dr.a Beatriz Nogueira 

Torrano da Silva por meio de DNA BarCode (Fig. 2). Os materiais coletados foram lavados em 

água corrente para retirada de restos de areia, epífitos, epibiontes e fauna acompanhante e 

excesso de sal, secos ao sol para transporte e no laboratório secos em estufa (temperatura < 40 

°C) por 7 dias. 

 

 

Figura 1. Local de coleta de Gracilaria caudata em Natal (RN) (A) na Praia de Mãe Luiza (B). 

Aspecto geral da alga (C) e detalhes dos talos cilíndricos (D). Foto dos Mapas: Google Maps®. 

Fotos das algas: cortesia da Prof.a Dr.a Eliane Marinho-Soriano. 
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Figura 2. Local de coleta de Gracilaria domingensis em Ilhéus (BA) (A) no Morro de 

Pernambuco (B). Aspecto geral da alga (C) e detalhes dos talos achatados das duas variantes 

de cores (esverdeada e avermelhada) (D). Foto dos Mapas: Google Maps®. Fotos das algas: 

Priscila Bezerra Torres 

 

2.2. Método de extração, particionamento e fracionamento 

Os materiais algáceos secos (350 g de G. caudata e 1000 g de G. domingensis) foram 

pulverizados e submetidos a maceração seriada à quente (50 ± 5 °C) por 8 h com solventes de 

ordem crescente de polaridade (10%, w/v): hexano, diclorometano, metanol e metanol 80%. 

Em seguida, os solventes foram evaporados em rotaevaporador (temperatura < 50 °C). O extrato 

aquoso foi obtido a partir de uma porção do resíduo final por maceração em água (50±5 °C) 

(5%, w/v) por 8 h e depois liofilizado.  
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Os procedimentos para obtenção das fases de partição e frações estão esquematizados 

na figura 3. Os extratos brutos obtidos em metanol e metanol 80% foram ressuspendidos em 

metanol utilizando o menor volume possível de solvente para solubilizar todo o extrato e 

visualizar o precipitado. Estes precipitados, independente da origem, foram reunidos, formando 

a fração chamada precipitado. Os sobrenadantes foram mantidos separados, rotaevaporados e 

liofilizados, caracterizando os extratos metanólico e hidrometanólico 80%. 

 

 

Figura 3. Fluxograma para obtenção dos extratos, fases de partição e frações para 

caracterização química de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. As fases de partição 

foram obtidas de todos os extratos brutos (destaque da caixa em cinza), exceto o aquoso. No 

caso dos extratos metanólico e hidrometanólico 80%, esta partição foi feita após a separação 

dos precipitados. Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, M80 = 

hidrometanólico 80% e A = Aquoso. CLAE = Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. CCD 

= Cromatografia em Camada Delgada. 

 

 Os extratos brutos hexânico, diclorometânico, metanólico e hidrometanólico 80% foram 

particionados entre diclorometano e metanol 50% obtendo-se, para cada um deles, uma fase de 

partição diclorometânica (chamada de fase de partição apolar - a partir do diclorometano) e uma 

fase de partição metanólica (chamada de fase de partição polar - a partir do metanol 50%). As 

fases de partição obtidas foram fracionadas, dependendo da massa do extrato e da sua 
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composição química, em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência semipreparativa (CLAE – 

semipreparativa), coluna cromatográfica de sílica (fase reversa) ou Cromatografia em Camada 

Delgada preparativa (CCD-preparativa).  

 

2.3. Análises químicas das amostras 

De maneira geral, as amostras obtidas no item 2.2 (extratos brutos, fases de partição e frações), 

exceto o extrato aquoso, tiveram seus constituintes majoritários determinados em 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD), Cromatografia à Gás acoplada a Espectrometria de 

Massas (CG-EM) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector por Arranjo de 

Diodo (CLAE-DAD). 

 

2.3.1.  Cromatografia de Camada Delgada (CCD) 

Alíquotas das fases de partição dos extratos hexânico e diclorometânico de concentrações 

conhecidas foram aplicadas em placa cromatográfica de silicagel (60 F - Merck). A fase móvel 

para a cromatografia foi constituída de uma mistura de hexano: éter dietílico: ácido acético 

(80:20:1, v/v) (Bartz et al. 2007). A placa foi revelada com vapor de iodo em câmara fechada. 

Foram usados como padrões ácido linoleico (Sigma-Aldrich), triaciglicerol e colesterol a partir 

da gema de ovo de galinha (Robyt & White 1987). 

 

2.3.2.  Análises químicas em Cromatografia à Gas acoplada a Espectrometria de Massas 

(CG-EM) 

Alíquotas dos extratos (exceto o aquoso), fases de partição e frações foram derivatizadas por 

reação com 50 µL de N, O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA) em 50 µL de piridina 

por 30 min a 80 °C. Em seguida, as amostras foram analisadas em CG-EM (Agilent 

6890N/5975) na seguinte programação de análise: T0 = 100 °C por 6 min, 15 °C/min até 225 

°C, 5 °C/min até 300 °C, mantido isotérmico por 9 min. A coluna empregada foi a HP-5MS (30 

m × 0.25 mm × 0.25 µm). O gás de arraste utilizado foi o hélio com fluxo de 1 mL/min. A 

temperatura de injeção foi de 300 ºC. O espectrômetro de massas foi ajustado com os seguintes 

parâmetros: temperatura da fonte = 230 °C, temperatura do quadrupolo = 150 °C, voltagem da 

eletromultiplicadora (EM) = 70 eV, amplitude de detecção de massa = 40 a 1000 unidades de 

massa atômica com 2,64 scan/s. O teor relativo de cada componente principal foi calculado a 

partir da área total, sendo excluídos os componentes com áreas inferiores a 1%. A identificação 

dos componentes foi feita através do banco de dados NIST/NBS (aceitos índice de similaridade 

> 900) e através de comparação com dados da literatura. 
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2.3.3.  Análises químicas em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector por 

Arranjo de Diodo (CLAE-DAD) 

Extratos brutos, frações e fases de partição exceto os extratos aquosos foram analisados em 

CLAE-DAD em cromatógrafo da marca Agilent 1260. Foi empregada a coluna de fase normal 

Zorbax RX-SIL (250 mm x 4,6 mm x 5 µm). A fase móvel utilizada foi um gradiente de 

acetonitrila: acetato de amônio (5 mM) (9:1; v/v) (A) e acetonitrila: acetato de amônio (5 mM) 

(1:1; v/v) (B), com a seguinte programação: 20% A (0 min), aumentando para 55% A até 15 

min e descendo para 20% A até 16 min e ficando constante até 21 min. Fluxo: 1 mL/min 

(modificado de Hartmann et al. 2015). Temperatura da coluna = 30 °C. Detecção em 225, 270, 

320, 330 e 360 nm. Os MAAs, substâncias majoritárias, foram identificados conforme o item 

2.4. 

 

2.4. Identificação e isolamento dos aminoácidos tipo micosporina (MAAs) 

A fase de partição polar obtida a partir do extrato metanólico de G. domingensis (Fig. 3) foi 

submetida ao isolamento dos MAAs.  

Primeiramente, esta fase de partição foi submetida a fracionamento em CLAE-

semipreparativa em cromatógrafo da marca Agilent 1200 series. Foi utilizada uma coluna de 

fase normal Zorbax RX-SIL (9,4 mm × 250 mm × 5 µm) a 30 °C e fase móvel isocrática 

composta de 32% de ácido acético 0,2% e 68% de acetonitrila por 20 min. O fluxo foi de 4 

mL/min e as substâncias monitoradas nos comprimentos de onda de 225, 270 e 330 nm. Foram 

coletadas três frações: fração 1 enriquecida com os MAAs porphyra 334 e chinorina, fração 2 

enriquecida com os MAAs palitina e palitinol e fração 3 enriquecida com os MAAs asterina 

330 e palitinol. As frações coletadas foram novamente submetidas a CLAE-semipreparativa 

com as mesmas condições anteriores, porém utilizando fases móveis específicas para o 

isolamento de cada MAA: 

- Fração 1: método isocrático com 20% de uma mistura de acetonitrila: metanol: água 

(80:10:10) (pH 2.2 ajustado com ácido trifluoroacético - TFA) e 80% de acetonitrila por 10 

min. Obteve-se chinorina e porphyra 334. 

- Frações 2 e 3: gradiente formado por ácido acético 0,2% (A) e acetonitrila (B) sendo de 

0 a 15 min a variação de A indo de 20% para 55%, depois até os 16 min voltando para 20% de 

A. Obteve-se asterina 330, palitina e palitinol. 

 

Os MAAs foram identificados por meio das seguintes técnicas: CLAE-DAD acoplada a 

Espectrometria de Massas (CLAE-DAD-EM) e Ressonância Magnética Nuclear de Carbono–
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13 (RMN– 13C) e de Próton (RMN – 1H) com auxílio do Prof. Dr. Marcelo José Pena Ferreira 

(Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo - IB-USP). As análises de CLAE-DAD-

EM e RMN foram realizadas na central analítica do Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo (IQ-USP).  

A CLAE-DAD-EM foi realizada em um cromatógrafo da marca Shimadzu 

(controladora: CBM-20A, bombas: LC-20AD, detector: SPD-20A, forno: CTO-20A e auto-

injetor: SIL 20AC) e espectrômetro de massas modelo Amazon Speed ETD (Bruker). Foi 

empregada a coluna de fase normal Zorbax RX-SIL (250 mm x 4,6 mm x 5 µm) com fase móvel 

conforme o item 2.3.3. A fonte de ionização do espectrofotômetro de massas foi por 

electrospray (modo positivo) e o analisador do tipo Ion trap. Os parâmetros foram os seguintes: 

capilar: 4500 V, nebulizador: 27 psi, gás de desolvatação: nitrogênio (7 L/h) e temperatura de 

secagem: 300 °C.  

As análises de RMN foram realizadas no equipamento Bruker Avance III. Alíquotas das 

substâncias isoladas chinorina, palitina e porphyra 334 foram dissolvidas em água deuterada 

(>10 mg/mL) e transferidas para tubos de 5 mm. A frequência base para 1H foi 500,13 MHz e 

para o núcleo de 13C, 125,77 MHz.  

 

2.5. Análises químicas dos extratos aquosos 

 

2.5.1.  Teor proteico e de carbono 

Alíquotas dos extratos aquosos foram submetidas a análises elementares no analisador Perkin-

Elmer (CHN 2400 series II) na Central Analítica do IQ-USP. Foram obtidos os valores em 

porcentagem de carbono e de nitrogênio. O conteúdo de proteína foi estimado usando o fator 

de correção 6,25 sobre a porcentagem de nitrogênio obtida conforme FAO (2003).  

 

2.5.2.  Teor de enxofre 

O valor de enxofre para os polissacarídeos sulfatados foi obtido por turbidimetria utilizando 

cloreto de bário com metodologia adaptada para espectrofotômetro de microplacas (Elisa) 

(Synergy™ H1) a partir de Yoshimura (2006). 

 Os extratos aquosos a serem avaliadas foram dissolvidos a 10 mg/mL em ácido 

clorídrico (0,5 N). Uma parte destes extratos foram hidrolisados em banho seco a 100 °C por 2 

h. Após esfriar, o conteúdo foi transferido para microtubos, os quais foram centrifugados a 

14000 RPM por 3 min em temperatura ambiente. O resíduo foi descartado e o sobrenadante foi 

usado para análise. Outra parte da amostra não foi aquecida e passou pelas etapas seguinte. Na 
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amostra hidrolisada é aferido o teor de enxofre total, enquanto na amostra não hidrolisada é 

aferido o teor de enxofre não esterificado.  

 O reagente turbidimétrico foi preparado dissolvendo 50 mg de gelatina de origem 

animal em pó em 10 mL de água ultrapura fervente. A esta solução foram adicionados 500 mg 

de cloreto de bário, 500 mg de cloreto e sódio e mais 20 mL de água ultrapura. O volume final 

da solução foi ajustado para 50 mL.   

 Em microplaca de 96 poços, foram adicionados, em cada poço, 50 µL do reagente 

turbidimétrico, 125 µL de água ultrapura e 25 µL da amostra hidrolisada ou não hidrolisada. 

Em seguida, a placa ficou agitando por 5 min a 200 RPM em temperatura ambiente e depois 

ficou em repouso por 15 min. A leitura de absorbância da placa foi realizada a 405 nm. Para o 

controle negativo, o volume da amostra foi substituído por ácido clorídrico (0,5 N). A curva 

padrão foi feita com sulfato de sódio diluído em diferentes concentrações entre 0 a 1000 µg/mL, 

através da qual foram calculados os teores de enxofre para amostra hidrolisada e não 

hidrolisada. O valor do teor de enxofre do polissacarídeo (TS) foi calculado descontando o valor 

obtido com a amostra não hidrolisada (N) do valor obtido com a amostra hidrolisada (H): TS 

(%)=H (%)- N (%). O grau de substituição dos polissacarídeos por grupos sulfatos (GS) foi 

estimado conforme Melo et al. (2002) a partir das porcentagens de enxofre (TS) e de carbono 

(C) utilizando a seguinte fórmula: GS (%) = 4,5 x  TS (%)/C (%). 

  

2.5.3.  Análises de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) 

As análises por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR, do inglês 

Fourier transform infrared spectroscopy) foram realizadas utilizando espectrofotômetro 

Bruker Alpha FTIR, com os espectros obtidos na faixa de 400 a 4000/cm.  

As amostras foram submetidas a duas técnicas de RMN monodimensionais: 

Ressonância Magnética Nuclear de Carbono–13 (RMN– 13C) e Ressonância Magnética Nuclear 

de Próton (RMN – 1H). Para isso, alíquotas do extrato aquoso foram dissolvidas em água 

deuterada (40 mg/mL para RMN de 13C e 10 mg/mL para RMN de 1H) e transferidas para tubos 

de 5 mm. Em seguida, as amostras foram analisadas no espectrômetro BRUKER (modelo DRX 

400). A frequência base para 1H foi 400,13 MHz e para o núcleo de 13C, 100,63 MHz. A 

temperatura foi de 70 °C. O padrão interno usado foi acetona (deslocamento químico: 30,2 e 

2,224 para 13C e 1H, respectivamente).  

As ambas análises (FTIR e RMN) foram realizadas na Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) sob a orientação do Prof. Dr. Miguel Noseda e da Dr.ª Luciana Garcia Ferreira. 
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2.6. Análises químicas dos precipitados 

Análises elementares de alíquotas dos precipitados foram realizadas conforme o item 2.5.1. 

Além disso, os teores de íons halogenados e equivalentes de cloreto de sódio foram estimados 

por turbidimetria em   microplacas de 96 poços. Este ensaio foi adaptado a partir do método de 

Mohr. O reagente turbidimétrico consiste de uma solução composta por 50 mg de gelatina de 

origem animal em pó dissolvido em 1 mL de água ultrapura fervente, 800 mg de nitrato de prata 

e 50 mL de água ultrapura. Em cada poço foram adicionados 125 µL de água ultrapura, 25 µL 

do reagente turbidimétrico e 25 µL da amostra a 1 mg/mL dissolvida em água ultrapura. Após 

15 min, a absorbância das soluções foi obtida à 405 nm em espectrofotômetro para microplacas 

(Elisa) (Synergy™ H1). O controle negativo foi feito com água ultrapura e a curva padrão com 

cloreto de sódio (0 a 1000 µg/mL) substituindo o volume da amostra.  

 

2.7. Processamento dos dados e Heatmap 

O software para processamento dos dados e obtenção dos gráficos foi o GraphPad 7®. O 

Heatmap foi construído a partir das quantidades dos metabólitos primários e secundários 

principais, normalizando de 0 - 100 os valores obtidos de uma determinada classe química 

independente do solvente usado para o extrato. As estruturas moleculares foram representadas 

no software Accelrys Draw 4.1®. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Rendimentos dos extratos brutos 

O rendimento dos extratos, em porcentagem relativa a massa seca, para ambas as algas foram 

semelhantes (Tabela 2). A soma dos extratos de G. caudata rendeu 51,83% e para G. 

domingensis rendeu 56,23%. Os extratos mais abundantes foram os aquosos, 36,03% para G. 

caudata e 34,40% para G. domingensis, enquanto os extratos mais apolares, obtidos com 

hexano e diclorometano, foram os que menos renderam, com valores menores que 1%. 

Rendimentos intermediários foram obtidos para os extratos metanólicos e hidrometanólicos 

80%. Para G. caudata os rendimentos foram 3,21% e 1,01%, respectivamente, menores que os 

obtidos para G. domingensis (6,52% e 2,91%, respectivamente). Os precipitados separados dos 

extratos metanólicos e hidrometanólicos 80%, após as análises químicas, foram reunidos e 

renderam em torno de 11% para as duas algas (Tabela 2). 
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Tabela 2. Rendimentos totais (% em relação a massa seca) dos extratos de Gracilaria caudata 

e Gracilaria domingensis. 

Extrato Gracilaria caudata  Gracilaria domingensis  
Hexânico 0,24 0,42 

Diclorometânico 0,31 0,31 
Metanólico 3,21 6,52 

Hidrometanólico 80% 1,01 2,91 
Precipitado* 11,00 11,70 

Aquoso 36,03 34,40 
Total 51,83 56,23 

*Precipitado obtido dos extratos metanólico e hidrometanólico 80%. 

 

3.2. Principais classes químicas  

As principais classes químicas dos extratos brutos estão resumidas nas figuras 4 e 5. Os extratos 

hexânico e diclorometânico, mais apolares, foram melhores avaliados via CG-EM e CCD. A 

CCD revelou a presença clara de ácidos graxos livres, triacilgliceróis e lipídios polares (Fig. 4). 

Lipídios polares, geralmente fosfolipídios e glicolipídios, são componentes comuns de 

membranas (Khotimchenko et al. 1990) e foram encontrados nos extratos avaliados das duas 

algas. Triacilgliceróis foram verificados apenas em G. domingensis. As análises em CG-EM 

evidenciaram como principais classes dos extratos hexânico e diclorometânico os ácidos graxos 

livres, os esteróis e os alcanos. Porém, em G. domingensis os monoacilgliceróis também foram 

encontrados (Fig. 5). 
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Figura 4.  Caracterização das principais classes lipídicas em Gracilaria caudata (A) e 

Gracilaria domingensis (B) com referência aos padrões (1 = padrão da gema de Ovo e 2 = 

padrão de ácido linoleico) (C). HA e HP são referentes ao extrato hexânico (HA = fase de 

partição apolar e HP = fase de partição polar); DA e DP são referentes ao extrato 

diclorometânico (DA = fase de partição apolar e DP = fase de partição polar). Revelação da 

placa com vapor de iodo. Fase móvel: hexano: éter dietílico: ácido acético (80:20:1, v/v). 

 

Os extratos metanólicos e hidrometanólicos 80% foram avaliados quimicamente via 

CG-EM e CLAE-DAD. Nesses extratos obtidos das duas espécies de Gracilaria analisadas, os 

MAAs foram os principais componentes detectados através de CLAE-DAD. No entanto, a 

maior parte das substâncias destes extratos foram identificadas por CG-EM. No geral, os 

extratos metanólicos e hidrometanólicos 80%, além de MAAs, apresentaram ácidos sulfônicos, 

monossacarídeos e heterosídeos. Aminoácidos livres foram proeminentes nos extratos 

metanólicos 80% e os ácidos tricarboxílicos foram expressivos apenas em G. domingensis (Fig. 

5).  

Os extratos aquosos apresentaram como componentes majoritários polissacarídeos 

sulfatados. Os precipitados obtidos dos extratos metanólicos e hidrometanólicos 80% 

apresentaram alto teor de íons halogenados indicando a grande presença de sais halogenados, 

como cloreto de sódio. 

Em resumo, é possível afirmar que G. caudata e G. dominguensis apresentam, no geral, 

uma composição química semelhante, compartilhando as mesmas classes principais de 

metabólitos, sendo elas: alcanos, ácidos graxos livres, ácidos sulfônicos, aminoácidos livres, 
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esteróis, heterosídeos, lipídios polares, monoacilgliceróis, monossacarídeos, polissacarídeos 

sulfatados, MAAs e sais halogenados. 

 

 

 Figura 5. Heatmap com as abundâncias relativas das principais classes dos metabólitos 

identificados nos diferentes extratos de Gracilaria caudata (A) e Gracilaria domingensis (B). 

Dentro de uma mesma classe química, as cores, do branco para preto, representam do menos 

ao mais abundante numa escala de 0-100. Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, 

M = metanólico e M80 = hidrometanólico 80%. 
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3.3. Composição das classes químicas  

A composição química de cada uma das classes anteriormente mencionadas será discutida a 

seguir. Foram identificadas 50 substâncias no total. As abundâncias relativas de cada uma das 

substâncias sugeridas estão nas tabelas 3, 5 e 7. 

 

Tabela 3. Abundância relativa (% da área total) dos principais metabólitos presentes no extratos 

de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis identificados por cromatografia à gás acoplada 

a espectrometria de massas (CG-EM) (Espectros de massas estão no Apêndice II). Extratos 

brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico e M80 = hidrometanólico 80%. 

 

Substância proposta* Gracilaria caudata  Gracilaria domingensis 
H D M M80  H D M M80 

Ácidos carboxílicos aromáticos         
Ácido benzoico       <1   

Ácido fenilacético <1 <1     <1   
Ácido p-hidroxibenzoico   <1       

          
Ácidos graxos livres          
Ácido araquidônico <1 <1    1,3    

Ácido esteárico 1,2 <1    <1 1,4   
Ácido mirístico 4,2 3,6    11,2 10,1 <1 <1 

Ácido oleico <1 <1 <1 <1  2,0  <1 <1 
Ácido palmítico 79,6 84,1 18,4 8,5  50,6 66,3 8,3 5,8 

Ácido palmitoléico <1 <1 <1     <1 <1 
Ácido pentadecanoico <1 <1 <1   <1    

          
Ácidos dicarboxílicos          

Ácido adípico   <1       
Ácido azelaico <1 <1        
Ácido glutárico   <1       
Ácido pimélico   <1       
Ácido succínico <1 <1 <1     <1  

          
Ácidos tricarboxílicos          

Ácido cítrico         1,3 
          

Ácidos sulfônicos          
Ácido isetiônico   11,9 16,9    3,8 7,5 

          
Alcaloides          

N-(2-feniletil)-acetamida  <1 <1        
          

Alcanos          
n-Heptadecano 1,4 <1    1,6 1,0   
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Continuação da Tabela 3         
Aminoácidos e derivados          

Ácido aspártico        <1  
Ácido piroglutâmico        <1 1,5 

Asparagina        <1  
β-Alanina   <1       

Glicina    <1    <1  
Glutamina   <1 1,21  <1 <1 <1 1,7 

Lisina        <1  
Ornitina   <1 1,21    <1 1,2 
Prolina        <1  
Serina        <1  

Treonina        <1  
Valina   <1     <1  

          
Ésteres de ácidos graxos          
Hexadecanoato de metila <1 <1 <1 <1    <1 <1 
Hexadecanoato de etila <1 <1        

Tetradecanoato de metila <1 <1        
Monomiristina       <1 <1  
Monopalmitina <1 <1 <1 <1  2,4 2,5 <1 <1 

          
Esteróis          

Colesterol 4,2 4,1 1,0   28,1 2,9 <1 <1 
β-Sitosterol <1 <1        

          
Monossacarídeos          

Ácido treonico   1,2 2,3  <1  <1 1,1 
Ácido glicérico   <1 <1    <1  

L-Treonolactona   <1 1,4      
Xilulose   <1       

          
Outros          
Glicerol   1,2   <1 1,56 <1  

Heterosídeos <1 <1 58,2 56,2  1,2 <1 76,9 68,2 
          

Terpenoides          
Diidroactinidiolideo <1         

Fitol      <1 <1 <1 <1 
Fitona <1 <1 <1 <1      

          
Vitaminas          

Ácido pantoténico   <1       
Niacina   <1       

Niacinamida      <1 <1   
          

Total identificado  56 60 77 80  100 58 75 76 
*As identificações foram feitas pela comparação dos espectros de massas com o banco de dados da biblioteca 

NIST, considerando probabilidades acima de 900, e confirmados com a literatura.  
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3.3.1.  Ácidos carboxílicos aromáticos 

Os ácidos carboxílicos aromáticos foram encontrados nos extratos em quantidades inferiores a 

1% (Tabela 3). Estas substâncias se caracterizam por apresentarem pelo menos um anel 

benzênico e uma carboxila funcional. Nesta classe o ácido fenilacético foi comum nas duas 

espécies analisadas, enquanto o ácido benzoico foi detectado apenas em G. domingensis e o 

ácido p-hidroxibenzoico apenas em G. caudata (Fig. 6) (Tabela 3). 

 

 

Figura 6. Estruturas moleculares dos ácidos carboxílicos aromáticos identificados em 

Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. 

 

 O ácido fenilacético é encontrado naturalmente em diversos grupos de organismos. É 

uma auxina (hormônio vegetal) ativa em plantas terrestres e já foi detectado em diferentes algas 

marinhas como, por exemplo, nas macroalgas pardas Colpomenia peregrina Sauvageau e 

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link (Kamenarska et al. 2006) e nas macroalgas vermelhas 

Bostrychia radicans (Montagne) Montagne (De Oliveira et al. 2012) e Bostrychia tenella (J. V.  

Lamouroux) J. Agardh  (De Felício et al. 2010). Entretanto, até onde conseguimos apurar, este 

parece ser o primeiro relato para espécies de Gracilaria.  

 Esta substância parece atuar como regulador de crescimento em cultivos in vitro da 

macroalga vermelha Pyropia tenera (Kjellman) N. Kikuchi, M. Miyata, M. S. Hwang & H. G. 

Choi (=Porphyra tenera) (Fries & Iwasaki 1976), da macroalga parda Fucus spiralis Linnaeus 

(Fries 1977) e da macroalga verde Ulva compressa Linnaeus (=Enteromorpha compressa) 

(Fries & Āberg 1978), sugerindo seu papel como regulador de crescimento não só em plantas 

terrestres, como também em algas marinhas. Quanto à via de biossíntese do ácido fenilacético, 

há evidências que seja formado a partir do aminoácido aromático fenilalanina (Cook et al. 

2016). 
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 Os ácidos benzoico e p-hidroxibenzoico fazem parte da família dos ácidos benzoicos 

que, por definição, engloba o ácido benzoico propriamente dito e todos derivados C6-C1  

(Widhalm & Dudareva 2015). A maioria destas substâncias é fenólica, ou seja, apresenta um 

grupo fenol (pelo menos um anel aromático de 6 átomos de carbonos ligado a uma hidroxila 

funcional) como no ácido p-hidroxibenzoico. A via de biossíntese dos ácidos benzoicos toma 

parte na via do chiquimato. 

 Na literatura foram encontrados somente três trabalhos com Gracilaria que 

identificaram as substâncias aromáticas. Xu et al. (2015) estudando Gracilaria dura (C. Agardh 

) J. Agardh  encontraram os ácidos benzoicos, ácido vanílico e ácido p-hidroxibenzoico, além 

do álcool aromático tirosol, pertencente ao grupo dos álcoois fenetílicos. Farvin & Jacobsen 

(2013) encontraram uma série de ácidos benzoicos: ácido gálico, ácido gentísico, ácido p-

hidroxibenzoico, ácido protocatecuico, ácido salicílico, ácido siríngico e ácido vanílico em G. 

vermiculophylla, além de traços de ácido clorogênico. Já Souza et al. (2011) estudando 

Gracilaria birdiae E. M. Plastino & E. C. Oliveira e Gracilaria cornea J.Agardh encontraram 

ácido gálico. 

  

3.3.2.  Ácidos graxos livres 

Ácidos graxos são ácidos monocarboxílicos (uma única carboxila) que apresentam uma cadeia 

de carbono alifática saturada ou insaturada. Geralmente, são encontrados esterificados 

constituindo membranas celulares, lipídios de reserva e, em plantas terrestres, na cutícula e no 

súber. No entanto, ácidos graxos livres podem ser encontrados naturalmente como precursores 

na biossíntese ou acumulado como consequência da peroxidação lipídica quando a planta passa 

por um algum tipo de estresse, como dessecação, por exemplo (Barclay & McKersie 1994).  

 Os ácidos graxos livres foram encontrados em todos os extratos analisados, perfazendo 

a classe mais abundante quantitativamente nos extratos mais apolares. No geral, há predomínio 

de ácidos graxos saturados, a saber, ácidos mirístico, pentadecanoico, palmítico e esteárico (Fig. 

7) (Tabela 3). 

 O ácido mirístico (ácido tetradecanoico - C14:0) foi encontrado apenas nos extratos 

mais apolares. Em G. caudata este ácido graxo correspondeu a 4,2% do extrato hexânico e 

3,5% do diclorometânico, enquanto em G. domingensis, estes valores foram de 11,2% e 20,2%, 

respectivamente. O ácido palmítico (ácido hexadecanoico - C16:0) foi o principal ácido graxo, 

presente em todos os extratos avaliados. Em G. caudata, os extratos obtidos com hexano, 

diclorometano, metanol e metanol 80% apresentaram, respectivamente, 79,6%, 84,1%, 18,4% 

e 8,5% deste ácido graxo. Quantidades inferiores foram encontradas em G. domingensis, sendo 
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50,6%, 66,3%, 8,3% e 5,8% para os extratos hexânico, diclorometânico, metanólico e 

hidrometanólico 80%, respectivamente. Os ácidos esteárico (ácido octadecanoico - C18:0) e 

pentadecanoico (C15:0) foram minoritários, aparecendo no máximo em torno de 1% nos 

extratos apolares. 

 Os principais ácidos graxos insaturados foram os ácidos palmitoleico (C16:1; n-7), 

oleico (C18:1; n-9) e araquidônico (C20:4; n-6). Todos foram encontrados em concentrações 

inferiores a 1% em G. caudata; já em G. domingensis o ácido oleico e ácido araquidônico foram 

encontrados nos extratos hexânicos com 1,3% e 2%, respectivamente. 

 Trabalhos semelhantes ao presente estudo, por exemplo, Santos et al. (2015) estudando 

G. vermiculophylla e Xu et al. (2015) estudando G. dura, também encontraram 

majoritariamente ácidos graxos saturados, principalmente, o ácido palmítico, e baixas concen-

trações de ácidos graxos insaturados. Os resultados obtidos foram bastante similares a estudos 

com algas frescas ou liofilizadas, como o de Gressler et al. (2010) estudando G. domingensis e 

G. birdiae. Entretanto, os teores encontrados de ácidos graxos insaturados foram maiores na 

literatura.  

 

 

Figura 7. Estruturas moleculares dos principais ácidos graxos identificados em Gracilaria 

caudata e Gracilaria domingensis. 

 

3.3.3.  Ácidos dicarboxílicos e tricarboxílicos 

Os ácidos dicarboxílicos e tricarboxílicos encontram-se bem distribuídos nos extratos, tendo 

sido detectados tanto nos extratos mais polares (metanólicos e hidrometanólicos 80%), como 

nos extratos mais apolares (hexânicos e diclorometânico) (Fig. 8) (Tabela 3). Na maioria, estão 
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presentes em quantidades inferiores a 1% nos extratos, exceto o ácido cítrico, uma das 

substâncias majoritárias do extrato hidrometanólico 80% de G. domingensis. 

 O ácido cítrico está presente em todos os organismos aeróbios em decorrência do ciclo 

de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. No entanto, apenas algumas plantas o acumulam 

naturalmente, destacando-se as frutas cítricas, como limão e laranja. Trata-se de um ácido 

tricarboxílico, ou seja, que possui três carboxilas funcionais. É amplamente utilizado na 

indústria alimentícia como regulador de acidez em bebidas e gerador de sabor ácido em 

alimentos (Roehr 1998). Em algas marinhas há poucos relatos do ácido cítrico como um dos 

componentes principais. Nylund et al. (2011) relataram a presença deste ácido em G. 

vermiculophylla em quantidades superiores a 1%, semelhante ao obtido para G. domingensis 

no presente trabalho. 

 Os ácidos dicarboxílicos são substâncias com duas carboxilas funcionais, sendo, muitos 

deles, importantes na indústria, como, por exemplo, o ácido azelaico amplamente empregado 

para combate de acne (Cornils & Lappe 2000). Foram identificados os ácidos adípico, azelaico, 

glutárico, pimélico e succínico, todos em quantidades inferiores a 1%. Estas substâncias foram 

detectadas somente em G. caudata, exceto o ácido succínico presente também em G. 

domingensis.   

 Ácidos dicarboxílicos já foram identificados em diferentes algas vermelhas. Aqui serão 

enfatizados apenas os estudos envolvendo espécies de Gracilaria. Xu et al. (2015), estudando 

G. dura, identificaram alguns ácidos dicarboxílicos como os ácidos azelaico, adípico e 

succínico, também detectados no presente trabalho, além dos ácidos subérico, sebácico, 

undecanedioico e alfa-hidroxi-glutárico, estes últimos não encontrados em G. caudata  e G. 

dominguensis. Santos et al. (2015), estudando G. vermiculophylla, identificaram apenas ácido 

azelaico e ácido sebácico.  

 Várias funções são atribuídas aos ácidos dicarboxílicos. Spoel & Dong (2012) 

verificaram que o ácido azelaico está envolvido no sistema de defesa de plantas terrestres. O  

ácido glutárico aparece como um intermediário na biossíntese de alguns aminoácidos (Gholson 

et al. 1959), enquanto, o ácido succínico como um intermediário do ciclo de Krebs (González 

& González 2012) e o ácido pimélico como precursor da vitamina biotina (Zoeller et al. 2012). 

No entanto, como são raros os estudos sobre a função destas substâncias em algas marinhas, 

pouco se sabe sobre a função destes ácidos dicarboxílicos nestes organismos (González & 

González 2012). 
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3.3.4.  Ácidos sulfônicos 

Os extratos metanólicos e hidrometanólicos 80% de ambas algas, G. caudata e G. domingensis, 

foram ricos em ácido isetiônico (Fig. 8). Os extratos metanólico e hidrometanólico 80% de G. 

caudata apresentaram 11,9% e 16,9%, respectivamente, enquanto os de G. domingensis 

apresentaram 3,8% e 7,5% (Tabela 3). Como os extratos obtidos com metanol e metanol 80% 

apresentaram bom rendimento (Tabela 1), o ácido isetiônico trata-se de uns dos principais 

metabólitos identificados nestas algas. 

O ácido isetiônico é um ácido sulfônico encontrado em vários animais, inclusive no ser 

humano. Em organismos fotossintetizantes, foi identificado pela primeira vez na alga vermelha 

Gayliella flaccida (Harvey ex Kützing) T. O. Cho & L. J. McIvor (=Ceramium flaccidum) 

(Barrow et al. 1993). Desde então, já foi encontrado em diferentes algas vermelhas como 

Chondrus crispus Stackhouse, Hypnea musciformis (Wulfen) J. V. Lamouroux e Gracilariopsis 

lemaneiformis (Bory de Saint-Vincent) E. Y. Dawson (Holst et al. 1994; Broberg et al. 1998). 

Em Gracilaria, o primeiro relato foi por Upta et al. (2013) estudando G. dura.  

Não há estudos da via de biossíntese destas substâncias em algas marinhas. Em animais, 

o ácido isetiônico é biossintetizado a partir de taurina via o aminoácido cisteína. Tanto em 

animais como nas algas, ainda é bem controversa a função deste metabólito. Simon-Colin et al. 

(2004) observaram redução deste ácido na alga vermelha Grateloupia doryphora (Montagne) 

M.Howe submetida a aumento da salinidade; já em um outro trabalho o ácido isetiônico foi 

tóxico e impediu a fixação das larvas do cirripédio Balanus amphitrite no substrato (Hellio et 

al. 2004). Estes achados podem sugerir algum envolvimento dessa substância com processos 

de defesa nessas algas.  

 

3.3.5.  Alcaloides 

Os extratos hexânico e diclorometânico de G. caudata apresentaram o alcaloide N-(2-feniletil)-

acetamida em pequenas quantidades (Fig. 8) (Tabela 3). Este alcaloide é pertencente a classe 

das feniletilaminas nomeada graças ao esqueleto estrutural básico de mesmo nome, formado 

por um grupo fenil ligado a uma amina via um grupo etila. Esta classe de alcaloides é uma das 

mais comuns em algas marinhas, sendo encontrada em algas pardas, algas verdes e, 

principalmente, em algas vermelhas (Güven et al. 2010).  

Pouco se sabe sobre a função destes alcaloides para os organismos marinhos. Entretanto, 

seus efeitos são bem conhecidos sobre os seres humanos. Dentro desta classe estão importantes 

substâncias que atuam sobre o sistema nervoso central como, as anfetaminas, além de 

substâncias alucinógenas, como, por exemplo, a mescalina. 
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 A N-(2-feniletil)-acetamida já foi encontrada em diferentes organismos como plantas 

terrestres e fungos (Maskey et al. 2003). Dentro das macroalgas, foi identificada pela primeira 

vez na macroalga vermelha Gracilaria “verrucosa” (Aydoğmuş et al. 2008) e isolada em G. 

lemaneiformis (= Gracilaria lemaneiformis)  (Lu et al. 2011). Ainda que comum em algas 

vermelhas, no presente estudo este alcaloide foi detectado somente em G. caudata.  

 

3.3.6.  Alcanos 

Alcanos são hidrocarbonetos de estruturas acíclicas e saturadas. São comuns em diferentes 

organismos, como plantas terrestres, animais, micro e macroalgas. Seu estudo em organismos 

marinhos remonta do começo do século XX com objetivo de entender a formação do petróleo 

(mistura complexa de hidrocarbonetos). Pesquisadores daquela época inicialmente chegaram a 

acreditar que o petróleo era produzido por estes organismos (Tornabene 1981).  

 Algas vermelhas possuem, preferencialmente, o alcano n-heptadecano, molécula de 

cadeia ímpar com 17 átomos de carbonos (Fig. 8) (Youngblood et al. 1971). No presente 

trabalho, este mesmo alcano foi identificado nos extratos mais apolares, obtidos com hexano e 

diclorometano, das duas algas em quantidades, no geral, superiores a 1%. Quantidade inferior 

a 1% foi detectada somente no extrato obtido com diclorometano de G. caudata (Tabela 3). n-

Heptadecano também foi detectado em G. birdiae, G. caudata, Gracilaria cervicornis (Turner) 

J. Agardh  e G. domingensis estudadas por Tomaz et al. (2012), G. vermiculophylla estudada 

por Santos et al. (2015) e G. dura por Xu et al. (2015). 

 Não há estudos a respeito da biossíntese destas substâncias em rodófitas. Schirmer et al. 

(2010), estudando cianobactérias ricas em n-heptadecano, sugeriram que a biossíntese destas 

substâncias em algas é similar ao processo de biossíntese descrito para plantas terrestres. Ácidos 

graxos são convertidos a aldeídos que, subsequentemente, sofrem descarbonilação formando 

os alcanos. A função destas substâncias para organismos marinhos ainda permanece um 

mistério. Youngblood et al. (1971), estudando algumas algas verdes e pardas, descobriram um 

acúmulo de hidrocarbonetos insaturados nos tecidos reprodutivos e nos tecidos jovens, quando 

comparado aos tecidos mais maduros. 
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Figura 8. Estruturas moleculares dos ácidos dicarboxílicos, ácido tricarboxílico, ácido 

sulfônico, alcano e alcaloide identificados em Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. 

 

3.3.7.  Aminoácidos e derivados 

Aminoácidos são substâncias que apresentam uma carboxila e uma amina. São classificados 

em dois tipos: os proteicos, que são constituintes de proteínas e os não-proteicos, que não 

apresentam uma função na síntese dessas macromoléculas. Aminoácidos dos dois tipos 

participam de várias funções biológicas no metabolismo primário e secundário (Coruzzi et al. 

2015).  

 Foram identificados diferentes aminoácidos nos extratos das duas algas, principalmente, 

naqueles polares (Fig. 9) (Tabela 3). A maior diversidade de aminoácidos foi encontrada no 

extrato metanólico de G. domingensis. A maior parte dos aminoácidos identificados em G. 

caudata e G. domingensis são proteicos: ácido aspártico, asparagina, glutamina, glicina, lisina, 

prolina, serina, treonina e valina, sendo glutamina o único presente em quantidades superiores 
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a 1%. A glutamina é uma importante fonte de amina para biossíntese de outras moléculas 

nitrogenadas (Coruzzi et al. 2015). 

 Os aminoácidos β-alanina e ornitina, também presentes nas algas estudadas, não são 

aminoácidos proteicos. A ornitina é  precursora de alcaloides e poliaminas em plantas (Nepal 

et al. 2010). Esse aminoácido é importante em animais no ciclo da ureia para desintoxicação de 

NH3. Diferentes áreas da medicina e nutrição fazem proveito dos efeitos positivos de ornitina 

sobre o metabolismo humano, utilizando-o como suplemento para aumentar a performance de 

atletas, além da aplicação no tratamento de doenças hepáticas  (Hayasaka et al. 2011). A 

presença desse aminoácido também já foi descrita em G. vermiculophylla (Nylund et al. 2011).  

 O aminoácido β-alanina é um precursor do ácido pantoténico (vitamina B5), um 

constituinte da coenzima A e, portanto, essencial para o funcionamento do ciclo do ácido 

cítrico. No presente estudo, esse aminoácido só foi detectado em G. caudata em concentrações 

inferiores a 1%. 

O ácido piroglutâmico é um derivado do aminoácido ácido glutâmico e está presente em 

diferentes grupos de organismos, como plantas terrestres, bactérias e seres humanos. Entretanto, 

pouco se sabe da função desse metabólito (Kumar & Bachhawat 2012). O ácido piroglutâmico 

foi encontrado apenas nos extratos polares de G. domingensis, atingindo cerca de 1,5% no 

extrato hidrometanólico 80%. Este aminoácido também já foi encontrado em G. 

vermiculophylla (Nylund et al. 2011). 
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Figura 9. Estruturas moleculares dos aminoácidos identificados em Gracilaria caudata e 

Gracilaria domingensis. 

 

3.3.8.  Aminoácidos tipo micosporina (MAAs) 

Os MAAs são substâncias nitrogenadas, altamente polares e com alto coeficiente de extinção 

molar na região do ultravioleta (Carreto & Carignan 2011). Apresentam um esqueleto básico 

formado por uma unidade de ciclo-hexenimina, comuns em organismos marinhos, ou de ciclo-

hexenona, mais comuns em fungos. No entanto, quando presentes nesses últimos organismos 

são comumente chamados apenas micosporinas.  

Em ambas as algas foram identificados cinco aminoácidos tipo micosporina, a saber, 

asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e porphyra 334, principalmente com base nos dados 

de espectrofotometria de UV/vis e espectrometria de massas (Tabela 4), em conformidade com 

Cardozo et al. (2008).  
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Tabela 4. Parâmetros utilizados para as identificações dos aminoácidos tipo micosporina nos 

extratos de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. 

Estrutura molecular Substância proposta λmax (nm) [M+H]+ 

 

Asterina 330 330 289 

Chinorina 332 333 

 

Palitina 320 245 

Palitinol 332 303 

Porphyra 334 334 347 
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A identificação dos MAAs chinorina, palitina e porphyra 334 foram confirmadas por 

RMN – 13C e RMN – 1H (Tabela 5) sob a orientação do Prof. Dr. Marcelo José Pena Ferreira 

(Laboratório de Fitoquímica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo – IB-

USP). Os resultados obtidos foram compatíveis com a literatura para chinorina (Oyamada et al. 

2008; Barre et al. 2014), palitina (Takano et al. 1978; Tsujino & Yabe 1978) e porphyra 334 

(Hirata et al. 1979; Takano et al. 1979). 

O sinal em torno de 160 ppm em RMN – 13C para o C1 indica que os três MAAs 

apresentam um núcleo de ciclo-hexenimina, ou seja, são imino-MAAs. Os sinais referentes as 

posições na molécula H1’, H2’, H3’ e H4’ em RMN – 1H e C1’, C2’, C3’ e C4’ em RMN– 13C 

são os principais sinais que permitem a diferenciação entre os MAAs analisados. Como 

esperado, estes sinais foram ausentes nos espectros para palitina. Os sinais para a posição 4’ 

referente a uma metila foram detectados apenas nos espectros para porphyra 334, assim 

permitindo a diferenciação entre este MAA e chinorina.  

Os resultados quantitativos para os MAAs estão na tabela 6. Os extratos metanólicos e 

hidrometanólicos 80% foram os mais ricos, porém os extratos hexânico e diclorometânico de 

G. domingensis apresentaram traços destas substâncias. Porphyra 334 foi o mais abundante em 

todos os extratos analisados, seguido de chinorina, exceto para o extrato metanólico de G. 

caudata, no qual a palitina foi o segundo mais expressivo. No geral, palitina foi a terceira mais 

abundante, acompanhada de asterina 330, sendo o palitinol o MAA menos abundante. 

Gracilaria caudata apresentou menor teor de MAAs totais, com cerca de 1% dos extratos mais 

polares; já em G. domingensis este valor foi bem superior correspondendo no extrato 

metanólico a 7,77% e no hidrometanólico 80% a 9,55%. 

A composição de MAAs por massa seca das duas algas analisadas está também descrita 

na Tabela 6. G. caudata contém 394,31 µg/g de MAAs totais por massa seca, sendo porphyra 

334 a majoritária, seguida de palitina, chinorina, asterina 330 e palitinol. Gracilaria 

domingensis, mais rica nestas substâncias, apresentou 7839,64 µg/g de MAAs por massa seca, 

sendo porphyra 334 também a majoritária, seguida de chinorina, palitina, palitinol e, em menor 

quantidade, asterina 330.  Em ambas as algas, esta classe de substância representou menos de 

1% da massa seca total da alga. 
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Tabela 5.  Deslocamentos químicos (ppm) determinados a partir dos espectros de ressonância 

magnética nuclear de carbono (RMN – 13C) e de hidrogênio (RMN – 1H) para os aminoácidos 

tipo micosporina: chinorina, palitina e porphyra 334. 

 

Posição 

Chinorina Palitina Porphyra 334 

1

2
3

9

10

4
5

7

6
1'

3'

2'

8

 

1

2
3

9

10

4
5

7

6

8

1

2
3

9

10

4
5

7

6
1'

3'

2'

4'

8

1H 13C 1H 13C 1H 13C 

1  160,4  161,53
2,67 (d, 17,5) 
2,73 (d, 17,5) 

160,4
3 

2  125,5    125,5 

3  158,9    
158,8

7 

4 2,84 33,2 
2,60 (d, 17,5) 
2,75 (d, 17,5) 

33,46  33,19 

5  71,0  71,22  70,9 

6 2,68 32,8 
2,58 (d, 17,5) 
2,86 (d, 17,5) 

35,69 
2,65 (d, 17,5) 
2,81 (d, 17,5) 

32,76 

7  70,99 3,48 (s) 67,31 3,48 (s) 67,33 

8 3,59 (s) 60,42 3,56 (s) 58,88 3,60 (s) 59,30 

9 3,96 (s) 51,79 3,95 (s) 47,0 3,95 (s) 46,61 

10  176,69  174,58  174,5 

1’  62,47   3,99 (d) 64,32 

2’  176,69    
174,5/ 
176,9 

3’ 3,89 (d, 4,0) 64,32   4,21 (dq, 5,5 e 4,5) 68,11 

4’     1,16 (d, 6,5) 19,33 
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Tabela 6. Composição de aminoácidos tipo micosporina (MAAs) dos extratos (%) e da massa 

seca da alga (µg/g) de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. H= extrato hexânico, D= 

extrato diclorometânico, M= extrato metanólico, M80= extrato hidrometanólico 80% e T= 

valor de MAAs por massa seca da alga. 

MAAs 
Gracilaria caudata Gracilaria domingensis 

H 
(%) 

D 
(%) 

M 
(%) 

M80 
(%) 

T 
(µg/g) 

H 
(%) 

D 
(%) 

M 
(%) 

M80 
(%) 

T 
(µg/g) 

Porphyra 334 - - 0,35 0,47 151,3 0,04 0,01 5,50 6,72 5535,9 
Chinorina - - 0,16 0,28 73,5 0,02 - 1,61 2,32 1726,3 
Palitina - - 0,34 0,23 130,1 - - 0,54 0,43 473,0 
Palitinol - - 0,03 0,01 11,4 - - 0,06 0,05 51,9 

Asterina 330 - - 0,07 0,05 27,8 - - 0,06 0,06 52,3 
Total - - 0,96 1,05 394,3 0,07 0,01 7,77 9,55 7839,6 

 

 Cardozo et al. (2011), analisando G. domingensis, também identificaram porphyra 334 

como majoritária, seguida de chinorina e palitina, porém não encontraram asterina 330 e 

palitinol. Já Marques (2015), também analisando G. domingensis, encontrou resultados 

similares ao do presente trabalho, acrescidos dos isômeros paliteno e usujireno. Para G. 

caudata, o único trabalho encontrado foi o de Marques (2015). Da mesma forma que para G. 

domingensis, a presença dos isômeros paliteno e usujireno foi a única diferença entre o presente 

trabalho e o referido acima.  

Poucos estudos foram feitos com análise de MAAs em Gracilariaceae. Torres et al. 

(2016), em um levantamento dos dados disponíveis para a família, observaram que, em 

Gracilaria, porphyra 334 e chinorina estão presentes em todas espécies analisadas, sendo 

palitina, asterina 330 e palitinol bem menos comuns. Este último foi relatado somente por 

Cardozo et al. (2011) para Gracilaria tenuistipitata C. F. Chang & B. M. e agora relatado para 

as duas espécies aqui estudadas. Usujireno e paliteno também não são comuns em 

Gracilariaceae. Torres et al. (2016), quando da revisão, tiveram conhecimento da ocorrência de 

paliteno somente em G. changii. Entretanto, com os dados de Marques (2015) temos para G. 

caudata e G. domingensis a presença de paliteno e usujireno. 

 

3.3.9.  Ésteres de ácidos graxos 

Os ésteres de ácidos graxos são formados pela esterificação de moléculas de álcool por 

moléculas de ácidos graxos, como por exemplo os glicerolipídios, biossintetizados a partir do 

álcool glicerol. Dois monoacilgliceróis foram identificados nas duas algas analisadas, 

monopalmitina e monomiristina (Tabela 3) (Fig. 10).  
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 Monopalmitina é um éster de glicerol com uma das suas hidroxilas esterificada por uma 

molécula de ácido palmítico, já na monomiristina o glicerol está esterificado por uma molécula 

de ácido mirístico, ambos ácidos graxos saturados. 

 Em G. caudata apenas a monopalmitina está presente, em quantidades inferiores a 1%. 

Já em G. domingensis estão presentes ambos os monoacilgliceróis, sendo a monopalmitina em 

torno de 2,5% nos extratos apolares (hexânico e diclorometânico) e em quantidades inferiores 

a 1% nos extratos polares (metanólicos e hidrometanólicos 80%), enquanto a monomiristina foi 

encontrada apenas em quantidades inferiores a 1%. Monoacilgliceróis já foram identificados 

anteriormente em G. vermiculophylla por Santos et al. (2015), sendo a monopalmitina o 

principal.  

 Monoacilgliceróis são substâncias que ocorrem naturalmente em diferentes grupos de 

organismos. Em plantas terrestres são encontrados em pequenas quantidades nas sementes, 

além de serem descritos com alguma função na síntese de cutina e suberina (Beisson et al. 

2012). No entanto, não há estudos que descrevam a função desta classe lipídica em algas 

marinhas. 

 Além dos monoacilgliceróis, foram encontrados um tipo de éster de ácido graxo 

incomum. Trata-se dos ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos livres (Tabela 3). Foram 

identificados ésteres do ácido palmítico (hexadecanoato de metila e hexadecanoato de etila) e 

do ácido mirístico (tetradecanoato de metila), presentes em quantidades inferiores a 1% (Fig. 

10). G. caudata apresentou os três ésteres, já G. domingensis apresentou apenas o 

hexadecanoato de metila.  

 Há relatos na literatura da ocorrência natural desses ésteres metílicos e etílicos de ácidos 

graxos em alguns organismos, como, por exemplo, em sementes de Jatropha curcas (Annarao 

et al. 2008), na microalga verde Chlamydomonas reinhardtii (Herrera-Valencia et al. 2012), 

diferentes microrganismos (fungos e bactérias) (Saerens et al. 2006) e frutas diversas. Neste 

último caso, são relatados principalmente ésteres etílicos, sendo esses componentes um dos 

responsáveis pelo sabor/odor dessas frutas. O octanoato de etila é uma substância bastante 

comercializada (Jiang & Song 2010). Em macroalgas vermelhas, De Oliveira et al. (2012) 

isolaram hexadecanoato de metila e 9-octadecenoato de metila de Bostrychia radicans, 

enquanto De Felício et al. (2010) isolaram de Bostrychia tenella o hexadecanoato de metila. 

Estudos são necessários para melhor compreender a função destas substâncias e a sua via de 

biossíntese. 
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Figura 10. Estruturas moleculares dos ésteres de ácidos graxos identificados em Gracilaria 

caudata e Gracilaria domingensis. 

 

3.3.10.  Esteróis  

Esteróis são um subgrupo de esteroides e apresentam um esqueleto básico tetracíclico dito 

ciclopentanoperidrofenantreno com uma cadeia lateral ligada ao carbono C17 do esqueleto, 

diferindo dos outros esteroides por apresentarem uma hidroxila (OH) no carbono 3 do anel A.  

Essas substâncias estão presentes em quase todos eucariotos e são biologicamente 

importantes, principalmente, por estabilizar membranas e serem precursores de hormônios 

vegetal e animal. Geralmente são classificadas pelo número de carbono na sua estrutura, 

podendo ser C27, C28 ou C29.  

O principal esterol identificado nas algas estudadas foi o colesterol (C27), tendo sido 

encontrado traços de β-sitosterol (C29) em G. caudata (Fig. 11) (Tabela 3). G. domingensis 

apresentou maior teor de colesterol no extrato obtido com hexano (cerca de 28%), além de cerca 

de 3% no extrato diclorometânico. Em G. caudata os dois extratos mais apolares apresentaram 

cerca de 4% de colesterol. A presença de colesterol e seus derivados em G. caudata já havia 

sido verificada por Tomaz et al. (2012). Entretanto, esses autores não detectaram colesterol em 

G. domingensis, tendo observado somente a presença de um derivado. 
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Em algas vermelhas, o esteroide tipicamente predominante é o colesterol e seus 

derivados (Doyle & Patterson 1972), da mesma forma que em animais. Já em plantas terrestres, 

são comuns os esteróis campesterol (C28) e sitosterol (C29), enquanto o colesterol está presente 

em pequenas quantidades (Behrman & Gopalan 2005).  

A via de biossíntese do colesterol em organismos fotossintetizantes difere daquela 

presente em animais, já que esteroides apresentam diferentes precursores. Enquanto o lanosterol 

é o precursor em animais e fungos, nos organismos fotossintetizantes o cicloartenol é o 

precursor.  

 

 

Figura 11. Estruturas moleculares dos esteróis identificados em Gracilaria caudata e 

Gracilaria domingensis. 

 

3.3.11.  Heterosídeos 

Heterosídeos ou glicosídeos são substâncias que possuem resíduos de carboidratos ligados a 

componentes não glicídicos denominados agliconas. Em algas vermelhas, a maioria dos grupos 

acumula heterosídeos como o principal produto da fotossíntese, conhecidos comumente por 

carboidratos de baixa massa molecular (Karsten et al. 1993).  

 Os principais heterosídeos em algas são floridosídeo e seus isômeros de posição D-/L-

isofloridosídeo (Fig. 12). Estas substâncias são constituídas por um resíduo de glicerol 

(aglicona) ligado glicosidicamente a uma galactose. Nos extratos metanólicos e 

hidrometanólicos 80% de ambas algas, G. caudata e G. domingensis, esses heterosídeos foram 

possíveis de serem identificados de acordo com Meng (1989), sendo majoritários nos extratos 

(Tabela 3). Entretanto, não foi possível diferencia-los, pois os padrões de fragmentação em 

espectrometria de massas são os mesmos. 
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Figura 12. Estruturas moleculares dos principais heterosídeos identificados em Gracilaria 

caudata e Gracilaria domingensis. 

   

 O floridosídeo e os isofloridosídeos têm sido bastante estudados sob o ponto de vista 

fisiológico. O acúmulo dessas substâncias apresenta alta correlação com estresse salino 

(Martinez-Garcia & Maarel 2016) e dessecação (Qian et al. 2014), indicando sua função como 

osmólitos.  

Em Gracilaria, há poucos trabalhos referentes a estas substâncias. Ascencio (2006) 

detectou aumento de floridosídeos nos estágios reprodutivos de G. birdiae. O mesmo foi 

observado para a linhagem vermelha de G. domingensis, distintamente da linhagem verde 

(Guimarães et al. 2007). Em G. tenuistipitata foi verificada uma resposta inversamente 

proporcional destas substâncias em relação a disponibilidade de nitrogênio, ou seja, quando 

houve um aumento de nitrogênio houve uma redução de floridosídeo e vice-versa (Collén et al. 

2004). Além disso, aparentemente, os floridosídeos estão  relacionados com a síntese dos 

polissacarídeos de paredes (Li et al 2002) e, portanto, podem ter influência direta na qualidade 

do ágar.  

 Recentemente, estudos referentes às possíveis atividades biológicas destas substâncias 

têm sido realizados. O floridosídeo mostrou atuar desativando processos pro-inflamatórios, 

sendo importantes contra doenças neuro-inflamatórias (Kim et al. 2013). Além disso, também 

parece atuar sobre a formação do osso promovendo a diferenciação osteogênica in vitro 

regulando marcadores do processo (Ryu et al. 2015). Em outro estudo, Lin et al. (2010) 

demonstraram a capacidade antioxidante do floridosídeo e do D-isofloridosídeo. Hellio et al. 

(2004) observaram que o floridosídeo impediu a fixação de larvas do cirripédio Balanus 
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amphitrite ao substrato com a vantagem de ter baixa toxicidade. Essa observação sugere uma 

aplicação contra bioincrustação. 

 

3.3.12.  Monossacarídeos 

Monossacarídeos são carboidratos e unidades básicas dos oligossacarídeos e polissacarídeos. 

Livres, essas moléculas apresentam importantes funções no metabolismo, como regulação ou 

precursores na síntese de outras substâncias. Foram identificados alguns monossacarídeos nos 

extratos mais polares de G. caudata e G. domingensis: ácido treonico, ácido glicérico, L-

treonolactona e xilulose (Fig. 13) (Tabela 3). 

 O ácido treonico foi o mais abundante e, assim como o ácido glicérico, foi detectado 

nas duas algas. A L-treonolactona e a xilulose foram detectadas apenas em G. caudata. Os 

ácidos treonico, glicérico e a L-treonolactona são, muito  provavelmente,  originados a partir 

do metabolismo do ácido ascórbico (Tadao et al. 1996; Loewus 1999). Xu et al. (2015), 

estudando G. dura, identificaram alguns monossacarídeos e dissacarídeos como galactose, 

maltose e melbiose, todos diferentes daqueles encontrados no presente trabalho. 

 

 

Figura 13. Estruturas moleculares dos monossacarídeos identificados em Gracilaria caudata 

e Gracilaria domingensis. 

 

3.3.13.  Polissacarídeos sulfatados 

Os extratos aquosos das duas algas apresentaram os maiores rendimentos, em torno de 35% 

(Tabela 2). Através de técnicas de FTIR e RMN 13C e 1H realizadas na Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) com a orientação do Prof. Dr. Miguel Noseda e da Dr.a Luciana Garcia 
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Ferreira, as análises desses extratos permitiram verificar que os dois extratos são ricos em 

polissacarídeos sulfatados. 

 A técnica de espectroscopia FTIR revelou várias informações sobre os polissacarídeos 

encontrados em G. domingensis e G. caudata (Fig. 14) conforme as descrições apresentadas 

em Melo et al. (2002). Estes polissacarídeos são galactanas, ou seja, constituídos de 

galactopiranose ou de galactopiranose modificada. Esta informação é confirmada pela presença 

da banda em 1070/cm. As galactanas em algas vermelhas são constituídas por díades, formadas 

pelas unidades A e B, repetidas ao longo do polissacarídeo. A unidade A é formada por resíduos 

de β-D-galactopiranose ligados glicosidicamente em C1 e C3; já a unidade B é formada por 

resíduos de α-galactopiranose ligados glicosidicamente em C1 e C4 (Usov 1998). A banda em 

890/cm permite classificar estas galactanas como agaranas, ou seja, os resíduos de α-

galactopiranose (unidade B) são do tipo L. No caso das carregenanas, comuns em algas 

vermelhas, esses resíduos são do tipo D (Usov 1998). A banda em 930/cm é característica de 

3,6-anidro-α-L-galactose (Unidade B). As bandas em 1250/cm e em 1370/cm indicam a 

presença de éster sulfato, não especificando em qual unidade. A presença da banda próximo a 

820/cm em G. domingensis indica a presença de α-L-galactose 6-sulfato. 

  

 

Figura 14. Espectros de infravermelho para os extratos aquosos de Gracilaria caudata (A) e 

Gracilaria domingensis (B). As principais bandas foram identificadas com tracejados. 
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 Os dados de Ressonância Magnética Nuclear de Carbono (RMN – 13C) para os extratos 

das duas algas estão especificados na Tabela 7. Foram verificados os sinais típicos para os 

resíduos de β-D-galactopiranose (G) (C1 = 101,9 ppm, C2 = 69,6 ppm, C3 = 81,7 ppm, C4 = 

68,3 ou 67,9 ppm, C5 = 75,1 ppm e C6 = 60,9 ppm ou 61,0 ppm) e  para o resíduo de 3,6-

anidro-α-L-galactose (LA) (C1 = 97,8 ppm, C2 = 69,4 ppm, C3 = 79,6 ppm, C4 = 76,8 ppm, 

C5 = 75,1 ppm e C6 = 68,8 ppm).  Ambos resíduos formam a estrutura básica da agarobiose 

(GLA). A presença de sinais adicionais revelam as substituições nesta estrutura básica.   

Em G. caudata, foram observados sinais que sugerem a presença do resíduo β-D-

galactose-4,6-O-(1’-carboxietilideno) (GP), ou seja, resíduos de β-D-galactopiranose 

substituídos em C4 e C6 por acetal de ácido pirúvico. O sinal típico deste substituinte é o sinal 

25,17 ppm atribuído ao carbono metílico do acetal de ácido pirúvico (Garegg & Lindberg 1979). 

Outros sinais como 79,10 ppm (C3), 71,11 ppm (C4), 66,11 ppm (C5) e 64,80 ppm (C6) já 

foram determinados anteriormente para os carbonos do resíduo de β-galactopiranose piruvatado 

(Murano et al. 1992; Cardoso 2007; Ferreira 2011). 

 Em G. domingensis, o sinal em 58,58 ppm indica a presença de metoxila. A presença 

dos sinais 68,63 ppm (C4), 73,06 ppm (C5) e 71,31 ppm (C6) sugerem esta metoxila em C6, 

assim sugerindo o resíduo 6-O-metil-β-D-galactose (G6M) (Valiente et al. 1992). Já os sinais 

72,48 ppm (C5) e 66,91 ppm (C6) sugerem a presença de substituintes sulfatos em C6, 

sugerindo o resíduo β-D-galactose 6-sulfato (G6S) (Valiente et al. 1992). 

 

Tabela 7. Deslocamentos químicos (ppm) determinados partir dos espectros de ressonância 

magnética nuclear de carbono (RMN – 13C) (Apêndice II) para os extratos aquosos de 

Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. Siglas: G = β-D-galactopiranose; LA = 3,6-

anidro-α-L-galactose; GP = β-D-galactose-4,6-O-(1’-carboxietilideno); G6M = 6-O-metil-β-D-

galactose; G6S = β-D-galactose 6-sulfato; OMe = Metoxila; P = carbono metílico do acetal de 

ácido pirúvico.  

Espécie Resíduos C1 C2 C3 C4 C5 C6 OMe P 

Gracilaria 
caudata 

G 101,92 69,64 81,77 68,33 75,10 60,99 - - 
LA 97,84 69,40 79,60 76,86 75,10 68,88 - - 
GP - - 79,10 71,11 66,11 64,80 - 25,17 

Gracilaria 
domingensis 

G 101,92 69,68 81,72 67,98 75,13 61,04 - - 
LA 97,89 69,38 79,64 76,88 75,13 68,88 - - 

G6M 101,92 69,68 81,72 68,63 73,06 71,31 58,58 - 
G6S 101,92 69,68 81,72 67,98 72,48 66,91 - - 
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 Os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN – 1H) não foram 

muitos informativos devido à complexidade, por isso são representados apenas os sinais 

principais na figura 15. A interpretação foi feita com base em Mazumder et al. (2002), Melo et 

al. (2002) e Barros et al. (2013). No polissacarídeo de G. caudata, o intenso sinal em 1,46 ppm 

foi atribuído aos prótons metil do grupo piruvato, junto com o sinal em 5,24 ppm atribuído a 

H1 da L-galactose ligada a uma unidade A piruvatada sugere a presença do resíduo α-L-

galactose ligado ao resíduo β-D-galactose piruvatada, sendo estimado 15,5% deste tipo de 

substituição pela integração dos sinais anoméricos.  

 Nos polissacarídeos de ambas algas apareceu um sinal de baixa intensidade em 3,53 

ppm correspondente a prótons do grupo metil 2-O sugerindo a presença de 2-O-metil-3,6-

anidro-α-L-galactose cujos correspondentes RMN-13C não foram encontrados. Em ambos 

polissacarídeos, o sinal 5,15 ppm referente a prótons α anoméricos indicam a presença de 3,6-

anidro-α-L-galactose (LA). O sinal 3,43 ppm referente a prótons do grupo metil 6-O sugere a 

presença de 6-O-metil-β-D-galactose em ambas algas, porém o correspondente em RMN-13C 

só foi encontrado apenas em G. domingensis. 

 

 

Figura 15. Principais sinais dos espectros de ressonância magnética nuclear de próton (RMN 

– 1H) (Apêndice II) para os extratos aquosos de Gracilaria caudata (A) e Gracilaria 

domingensis (B) usados para identificação dos polissacarídeos.  
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 De acordo com os dados de FTIR e RMN é possível propor as principais díades que 

constituem as agaranas das algas estudadas (Fig. 16). Esses polissacarídeos são constituídos 

principalmente por unidades de agarobiose repetidas. A unidade B só apresentou traços de 

substituições, principalmente, o resíduo 2-O-metil 3,6-anidro-α-L-galactose. Já na unidade A 

estão presentes as principais substituições. Em G. caudata estão presentes os resíduos de β-

galactopiranose piruvatada (Fig. 16 A) e em G. domingensis substituições de sulfatos ou 

metoxila no C6, gerando os resíduos β-D-galactose 6-sulfato e 6-O-metil-β-D-galactose, 

respectivamente (Fig. 16 B). 

 

 

Figura 16. Principais díades propostas para os polissacarídeos de Gracilaria caudata (A) e 

Gracilaria domingensis (B).  
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 Os resultados de G. domingensis estão em conformidade com resultados anteriormente 

encontrados para esta alga (Valiente et al. 1992; Guimarães et al. 2007). Em G. caudata, os 

resultados foram similares com os encontrados por Barros et al. (2013), porém com alguns 

pontos duvidosos como a presença de metoxilas e sulfatação detectados por aqueles autores. Os 

resultados para G. caudata foram similares ao encontrado para G. dura (Murano et al. 1992). 

Os polissacarídeos sulfatados são constituintes de parede celulares e a partir deles, 

dependendo do grupo da alga, se obtém o ágar. O ágar é uma mistura de diferentes 

polissacarídeos sendo cerca de 70% de agarose e 30% de agaropectina (Pandey et al. 2015). A 

agarose é formada pela estrutura básica da agarobiose (GLA) e a agaropectina são os 

polissacarídeos formados pela agarobiose substituída geralmente por sulfato e piruvato (Pandey 

et al. 2015). Os teores de sulfato e de contaminantes proteicos são importantes parâmetros para 

a definição da qualidade do ágar. Quanto menor o teor destes componentes, um ágar de melhor 

qualidade será obtido. Os extratos aquosos de G. caudata e G. domingensis também foram 

avaliados quanto a estes parâmetros (Tabela 8). 

O extrato aquoso de G. caudata apresentou menor teor de contaminantes proteicos 

(5,4%), quando comparado a G. domingensis (8%). Já o teor de enxofre foi maior em G. 

caudata (5,93%) do que em G. domingensis (3,04%). Os resultados em FTIR (Fig. 14) e RMN 

(Tabela 7), como vistos acima, indicam exatamente o contrário, ou seja, os polissacarídeos de 

G. domingensis parecem mais sulfatado que os de G. caudata. A explicação para essa aparente 

discrepância pode ser dada com a análise do teor de enxofre total e aquele realmente ligado ao 

polissacarídeo.  

O enxofre é um elemento importante no metabolismo de plantas e algas, estando 

disponível para o uso acumulado em forma de sulfato, ou seja, na forma livre (Leustek & Saito 

1999). A maioria dos trabalhos com algas assume o valor do teor de enxofre total como sendo 

o teor de enxofre esterificado aos polissacarídeos. Portanto, não é considerado que o valor do 

teor de enxofre total possa também incluir o enxofre do sulfato livre. Neste trabalho, foi 

avaliado o teor de enxofre total e aquele livre em ambos extratos aquosos, calculando-se o valor 

do teor de enxofre esterificado como a diferença entre eles. Dessa forma, o valor de enxofre 

esterificado foi de 0,7% para G. caudata e 2,0% para G. domingensis, mostrando estarem 

corretas as interpretações das análises em FTIR e RMN. Barros et al. (2013) já haviam apontado 

teores de enxofre esterificado aos polissacarídeos de G. caudata em torno de 1%, enquanto 

Valiente et al. (1992) mostraram valores de 2,33% para G. domingensis. Como o exposto, fica 

evidente a importância de avaliar o enxofre livre dos extratos aquosos principalmente, quando 
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o extrato aquoso não passa por maiores purificações, para se ter uma estimativa mais precisa 

sobre a porcentagem de sulfatação do polissacarídeo e, consequentemente, a sua qualidade. 

 

Tabela 8. Teor proteico (%) e teor de enxofre (%) presentes nos extratos aquosos de Gracilaria 

caudata e Gracilaria domingensis. 

 Gracilaria caudata Gracilaria domingensis 
Proteínas 5,4% 8% 

Enxofre esterificado 0,7% 2,0% 
Enxofre total 5,93% 3,04% 

 

 Diferentes atividades biológicas têm sido descritas para os polissacarídeos de 

Gracilaria, como, por exemplo, antioxidantes (Souza et al. 2012),  antiviral (Mazumder et al. 

2002), anti-inflamatória (Coura et al. 2012), antitumoral (Jiang et al. 2014), entre outras. Os 

substituintes nos polissacarídeos parecem ser importantes para as diferentes bioatividades 

dessas substâncias, como por exemplo maior teor de enxofre pode implicar em maior atividade 

antiviral (Jiao et al. 2011). 

 

3.3.14.  Sais 

Os extratos metanólicos e hidrometanólicos 80% das duas algas, após serem concentrados e 

dissolvidos em metanol, formaram precipitados que foram separados e analisados (Tabela 9). 

Estes precipitados apresentaram alto teor de íons halogenados e sais. Em contraposição, 

apresentaram baixo teor de carbono indicando baixo teor de metabólitos primários e 

secundários. Como estes precipitados foram similares quimicamente, foram reunidos os 

precipitados dos extratos metanólicos com o do extrato hidrometanólicos 80% de cada alga. No 

geral, foi verificado 8,30% e 14,88% de sal equivalente ao NaCl para a massa seca total de G. 

caudata e G. domingensis, respectivamente. 

 

Tabela 9. Teor de íons halogenados (% em relação ao cloreto), teor de sal (% em relação ao 

NaCl) e porcentagem de carbono nos precipitados formados nos extratos obtidos em metanol e 

em metanol 80% de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. Valores expressos em 

médias ± DP (n = 3). 

 G. caudata G. domingensis 
 Metanol Metanol 80% Metanol Metanol 80% 

Íons halogenados (%) 36,56 ± 6,57 52,60 ± 3,70 52,80 ± 5,71 38,51 ± 5,84 
Sal (%) 60,27 ± 10,82 86,70 ± 6,10 87,06 ± 9,41 63,48 ± 9,62 

Carbono (%) 1,27 ± 0,22 2 ± 0,01 1,04 ± 0,01 2,85 ± 0,12 
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Algas marinhas são ricas nos íons halogenados cloreto, brometo e iodeto. A 

concentração de cada íon varia dependendo da alga, porém, o íon cloro é majoritário e os íons 

bromo e iodo são traços (Hou & Yan 1998). Geralmente, cloreto de sódio e cloreto de potássio 

são os principais sais encontrados nestas algas. Gracilaria canaliculata Sonder apresenta maior 

teor de sódio, enquanto Gracilaria corticata (J. Agardh) J. Agardh maior teor de potássio 

(Sivakumar & Arunkumar 2009). Apesar da água do mar ser rica em sódio, algumas algas 

marinhas acabam acumulando mais potássio que sódio, variando a relação Na+/K+. 

Ultimamente, devido a esse alto teor de sal, algumas algas marinhas têm sido propostas como 

substituinte do sal comercial na alimentação (Magnusson et al. 2016). 

 

3.3.15.  Terpenoides 

Os terpenoides são substâncias formadas por unidades de 5 carbonos muitas vezes chamadas 

de isoprenos. Há duas vias de biossíntese para os terpenos, a via do mevalonato e a via do 

metileritritol fosfato (MEP, do inglês methylerythritol phosphate). 

Terpenoides foram identificados nas duas algas estudadas em quantidades inferiores a 

1% (Tabela 3). Diidroactinidiolideo e fitona foram detectados apenas em G. caudata e fitol 

apenas em G. domingensis (Fig. 17).  

Fitol é um diterpeno constituinte da cadeia lateral das moléculas de clorofila a, b e d e 

também é precursor da vitamina E. Fitol já foi encontrado em diferentes algas como, por 

exemplo, G. vermiculophylla (Santos et al. 2015). A fitona é originada a partir do fitol (Rontani 

& Volkman 2003) e já foi anteriormente encontrada em G. caudata e G. cervicornis (Tomaz et 

al. 2012). Já o diidroactinidiolideo é um derivado de β-caroteno (Esteban et al. 2015) já 

identificado em diferentes algas vermelhas por Kamenarska et al. (2006), além de Gracilaria 

fisheri (B. M. Xia & I. A. Abbott) I. A. Abbott, J. Zhang & B. M. Xia por Laohakunjit et al. 

(2014).  
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Figura 17. Estruturas moleculares dos terpenoides identificados em Gracilaria caudata e 

Gracilaria domingensis. 

 

3.3.16.  Vitaminas 

Foram identificados ácido pantoténico e niacina em G. caudata e niacinamida em G. 

domingensis (Tabela 3). Tratam-se de vitaminas do complexo B, essenciais para todos 

organismos (Gerdes et al. 2012). O ácido pantoténico, também conhecido como vitamina B5, 

faz parte da coenzima A. A biossíntese desta vitamina necessita de β-alanina, aminoácido 

também identificado em G. caudata (Ver item 3.3.7.). A niacina e a niacinamida são 

denominadas vitamina B3 e são essenciais para o metabolismo como um todo, pois, são 

precursores do NAD (dinucleotídeo de nicotinamida e adenina), NADP (fosfato de 

dinucleotídeo de adenina e nicotinamida) e derivados. 

 

3.4. Considerações gerais sobre a química de Gracilaria 

Para uma análise geral sobre a química de Gracilaria, foi feita uma revisão bibliográfica 

utilizando a plataforma “Google Scholar” para o período entre 1970 – 2016 usando como 

estratégia de busca as palavras Gracilaria HPLC or NMR or GCMS e considerando somente 

artigos publicados em inglês.  

Com base no levantamento bibliográfico foi verificado que cerca de 170 substâncias já 

foram identificadas em Gracilaria. A figura 18 mostra o número de substâncias descritas para 

as principais classes químicas que ocorrem nas espécies desse gênero.  
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 Muitos dos metabólitos identificados são comuns e pertencentes ao metabolismo 

primário, como, por exemplo, os ácidos graxos livres, que foram predominantes, os 

aminoácidos proteicos livres e os monossacarídeos livres. Dados sobre aminoácidos proteicos 

e ácidos graxos são mais comuns em estudos com perfis nutricionais (não inclusos na revisão), 

porém também aparecem em alguns estudos de caracterização química (Nylund et al. 2011). 

Ácidos dicarboxílicos e tricarboxílicos também já foram identificados neste gênero (Nylund et 

al. 2011; Xu et al. 2015), sendo os primeiros com uma maior diversidade química. 

 Em algas vermelhas, os metabólitos secundários mais comumente descritos são 

acetogeninas e terpenoides, principalmente, sesquiterpenos, sendo comum halogenação destes 

metabólitos (Maschek & Baker 2008). Entretanto, os únicos metabólitos halogenados já 

relatados em Gracilaria foram os bromofenóis identificados por Whitfield et al. (1999) (2-

bromofenol, 4-bromofenol, 2,4-dibromofenol, 2,6-dibromofenol e 2,4,6-tribromofenol) em G. 

edulis e Gracilaria secundata Harvey. Com relação aos terpenoides, já foram identificados nas 

espécies deste gênero os diterpenos fitol e derivados (Santos et  al. 2015), além do derivado de 

β-caroteno, diidroactinidiolideo (Laohakunjit et al. 2014). Entre os esteróis identificados em 

Gracilaria estão demosterol, fucoesterol, isofucoesterol, poriferastenol e principalmente 

colesterol e derivados (Das et al. 1989; Das et al. 1992a; Das et al. 1992 b; Santos et al. 2015). 

 Ácidos benzoicos, juntamente com bromofenóis, mencionados acima, parecem ser as 

substâncias fenólicas mais comuns em Gracilaria, porém identificadas em pequenas 

quantidades (Souza et al. 2011; Farvin & Jacobsen 2013; Xu et al. 2015).  

Os alcaloides são raros em Gracilaria, sendo identificados feniletilaminas, como N-(2-

feniletil)-acetamida, e a própria feniletilamina (Percot et al. 2009). As substâncias nitrogenadas 

mais comuns neste gênero são os MAAs, tendo sido identificados asterina 330, chinorina, 

palitinol, palitina e porphyra 334 (Torres et al. 2016) e, mais recentemente, paliteno e isômero 

usujireno por Marques (2015). Alguns aminoácidos não proteicos como ornitina, ácido 

piroglutâmico, β-alanina (presente trabalho) e a girgatinina (Wilcox et al. 2001; Wilcox et al. 

2007) também foram identificados . 

 Derivados de ácidos graxos são bem comuns, sendo identificados alcanos, 

principalmente n-heptadecano, álcoois (Santos et al. 2015), aldeídos (Kajiwara et al. 1993), 

monoacilgliceróis (Santos et al. 2015), lipídios polares (Sun et al. 2006) e ésteres de ácido graxo 

(presente trabalho). O derivado de ácido graxo mais estudado são as oxilipinas, por exemplo 

Nylund et al. (2011) estudando G. vermiculophylla. Estas substâncias são oxigenadas e 

derivadas de ácidos graxos poli-insaturados C18 (octadecanoides) e C20 (eicosanoides) em 

algas marinhas (Bouarab et al. 2004). Os eicosanoides são os que mais despertaram atenção da 
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comunidade científica, pois são comumente encontrados também em animais atuando sobre o 

sistema imune, pressão sanguínea e até mesmo no crescimento celular. Casos de intoxicações 

relacionados ao consumo de Gracilaria são, muitas vezes, decorrentes das enzimas envolvidas 

na biossíntese dos eicosanoides (Noguchi et al. 1994). Estudos recentes sugerem que a função 

destas substâncias para algas está relacionada ao sistema de defesa da planta (Nylund et al. 

2011; Weinberger et al. 2011). 

Com menor diversidade química estão os heterosídeos e o ácido sulfônico. Pelo 

levantamento bibliográfico o único ácido sulfônico identificado é o ácido isetiônico, já o 

heterosídeo mais comum neste gênero é o floridosídeo.  

Dessa forma, considerando os resultados levantados na literatura e aqueles obtidos no 

presente trabalho, na figura 19 é proposto um esquema geral das vias de biossíntese dos 

principais metabólitos secundários e alguns primários que ocorrem em Gracilaria.   

No geral, a via do acetato-malonato parece ser preponderante no metabolismo desses 

organismos, sendo responsável por cerca 44,5% dos metabólitos já identificados para espécies 

de Gracilaria. Em seguida, aparecem a via dos terpenoides com 18,7% e a via do chiquimato 

com 12,9%. Entretanto, considerando apenas os metabolitos secundários, a via do acetato-

malonato (19,9%) continua sendo importante por causa das oxilipinas, porém, em seguida vem 

a via do chiquimato (12,9%) e a menos expressiva é a via dos terpenoides (2,34%).  
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Figura 18. Número de substâncias descritas para cada classe química presente em Gracilaria 

no período de 1970 - 2016. Referências utilizadas para construção da tabela estão na tabela 1. 

  



 

Figura 19. Principais vias de biossínteses dos metabólitos encontrados em espécies de Gracilaria. A interrogação (?) se refere a vias que há dúvidas 

quanto à origem de biossíntese. 
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Potencial bioativo e isolamento biomonitorado de substâncias 
presentes em extratos de Gracilaria caudata e Gracilaria 

domingensis (Gracilariales, Rhodophyta) 
 

 

RESUMO 

Devido ao amplo uso e alta biodiversidade, muitas espécies de Gracilaria têm sido investigadas 

quanto ao potencial biológico. No entanto, apesar do conhecimento sobre potenciais biológicos 

com extratos obtidos de espécies do gênero, poucos estudos têm tentado isolar os constituintes 

químicos responsáveis por tais atividades. No presente trabalho foram investigadas as 

macroalgas vermelhas Gracilaria caudata J. Agardh e Gracilaria domingensis (Kützing) 

Sonder ex Dickie quanto ao potencial antioxidante, de inibição enzimática (transcriptase 

reversa do HIV-1 e acetilcolinesterase) e de toxicidade frente aos crustáceos artêmias. Para isso, 

extratos de diferentes polaridades foram obtidos e submetidos ao isolamento biomonitorado 

utilizando como guias para fracionamentos e isolamentos os melhores resultados das atividades 

frente aos ensaios citados acima. Atividades promissoras foram encontradas para os extratos 

aquosos (ricos em polissacarídeos sulfatados) de G. domingensis frente à enzima transcriptase 

reversa do HIV-1 e para os extratos hexânico e diclorometânico de G. caudata frente à 

toxicidade nos crustáceos artêmias. 

 

Palavras chaves: Rhodophyta, Gracilaria, isolamento biomonitorado, antioxidante, atividade 

inibidora da enzima transcriptase reversa, artêmias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO III 



Biological activities as screening strategy for isolation of natural 
products from Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis 

(Gracilariales, Rhodophyta) 
 

 

ABSTRACT 

Many species of Gracilaria have been investigated regarding their biological potential because 

of their large use and high biodiversity. However, despite the knowledge about biological 

potential with extracts obtained from the species of the genus, only few studies have tried to 

isolate the chemical constituents responsible for such activities. In this study, the red 

macroalgae Gracilaria caudata J. Agardh and Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex 

Dickie were investigated about their antioxidant potential, enzymatic inhibition of HIV-1 

reverse transcriptase, anticholinesterase activity and the brine shrimp lethality assay. To achieve 

this goal, extracts of different polarities were obtained and submitted to the biomonitoring 

isolation, utilizing the extracts/fractions, which showed the best results for the activities 

mentioned above. Promising activities were obtained for the aqueous extract (which has a large 

amount of sulfated polysaccharides) of G. domingensis in the inhibition of HIV-1 reverse 

transcriptase and the hexanic and dichloromethane extract of G. caudata in the brine shrimp 

lethality assay. 

 

Keywords: Rhodophyta, Gracilaria, biomonitored isolation, antioxidant, reverse-transcriptase 

inhibitors, brine shrimp. 
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1. INTRODUÇÃO 

Algas gracilarioides (Gracilariaceae) são algas vermelhas que incluem espécies de importância 

econômica devido à exploração do ficocoloide ágar, muito utilizado pelas indústrias 

alimentícia, química e de biotecnologia (Armisen 1997). O gênero com maior biodiversidade 

desta família é Gracilaria Greville, sendo também responsável pela maior parte do ágar 

comercializado no mundo (Santelices 2014). Espécies deste gênero também são consumidas in 

natura e usadas pela medicina popular (Armisen 1997). Devido ao amplo uso e alta 

biodiversidade, muitas destas espécies têm sido investigadas quanto ao potencial biológico. 

Entre as atividades biológicas que têm sido relatadas incluem-se propriedades 

antitumoral de Gracilaria corticata (J. Agardh) J. Agardh (Zandi et al. 2010), anti-

hipercolesterolêmica de Gracilaria tenuistipitata C. F. Chang & B. M. Xia (Lin et al. 2010), 

anti-obesidade de Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss (Kim et al. 2012) e 

antioxidante de Gracilaria gracilis (Stackhouse) M. Steentoft, L. M. Irvine & W. F. Farnham 

(Francavilla et al. 2013). Até mesmo os polissacarídeos sulfatados, que são constituintes do 

ágar, apresentam atividade biológica descrita como, atividade contra os vírus do herpes simples 

1 e 2 em G. corticata (Chattopadhyay et al. 2008), anti-inflamatória em Gracilaria birdiae E. 

M. Plastino & E. C. Oliveira (Vanderlei et al. 2011) e antidiarreica em Gracilaria caudata J. 

Agardh (Costa et al. 2016). 

No entanto, apesar do conhecimento sobre potenciais biológicos com extratos obtidos de 

espécies do gênero, poucos estudos têm tentado isolar os constituintes químicos responsáveis 

por tais atividades. Um exemplo é o estudo de Sakthivel et al. (2016) no qual os autores isolaram 

o diterpeno fitol de Gracilaria edulis (S. G. Gmelin) P. C. Silva por isolamento biomonitorado 

frente a células de adenocarcinoma pulmonar (A549). 

Estudos de caracterização química de espécies de Gracilariaceae têm descrito presença 

de ácidos graxos, assim como esterois (Xu et al. 2015), carotenoides (Guaratini et al. 2012), 

diterpenos (Santos et al. 2015) e eicosanoides (Gerwick et al. 1990), além de compostos 

halogenados, principalmente voláteis (Whitfield et al. 1999). As espécies desta família também 

possuem aminoácidos tipo micosporina (MAAs, do inglês Mycosporine-like Amino Acids) que 

devido às suas propriedades antioxidantes e de fotoproteção frente à radiação ultravioleta, vêm 

sendo amplamente estudados (De la Coba et al. 2009; Wada et al. 2015). 

 Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar as propriedades biológicas dos 

extratos de duas espécies de macroalgas nativas, G. caudata e Gracilaria domingensis 

(Kützing) Sonder ex Dickie, as quais são pouco estudadas. Desta forma, foram avaliados o 

potencial de seus extratos e/ou substâncias isoladas, visando uma triagem preliminar dessas 
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algas, em atividades inibidoras enzimática (transcriptase reversa do HIV do tipo 1 e 

acetilcolinesterase), antioxidantes e de toxicidade frente ao crustáceo artêmia.  

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta e obtenção do material algáceo 

As macroalgas vermelhas estudadas foram coletadas na zona entremarés em duas praias no 

nordeste brasileiro em 2013. Gracilaria caudata foi coletada na Praia de Mãe Luiza (Natal – 

Rio Grande Norte) pela Prof.ª Eliane Marinho-Soriano (Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN) que também realizou a identificação. Gracilaria domingensis foi coletada 

na Praia Morro de Pernambuco (Ilhéus – Bahia) e a identificação foi confirmada pela Dr.a 

Beatriz Nogueira Torrano da Silva por meio de DNA BarCode. Os materiais coletados foram 

lavados em água corrente para retirada de restos de areia, epífitos, epibiontes e fauna 

acompanhante e excesso de sal. Em seguida, secos ao sol para posterior transporte ao 

laboratório, onde foram secos em estufa a 40 °C por sete dias. 

 

2.2. Obtenção dos extratos brutos 

Os materiais algáceos secos (350 g de G. caudata e 1000 g de G. domingensis) foram 

pulverizados e submetidos a maceração seriada à quente (50 ± 5 °C) por 8 h com diferentes 

solventes de ordem crescente de polaridade: hexano, diclorometano, metanol e metanol 80% 

(1:10, w/v). Em seguida, os solventes foram evaporados em rotaevaporador (temperatura < 50 

°C). Um extrato aquoso à quente foi obtido a partir de 10% do resíduo final, por maceração em 

água a 50 ± 5 °C (1:20, w/v), por 8 h, e depois liofilizado. Os extratos obtidos em metanol e 

metanol 80% foram ressuspendidos em metanol, o suficiente para solubilizar e visualizar a 

formação do precipitado. Este precipitado, correspondente a sais (ver Capítulo II), foi 

descartado. Dessa forma, foram obtidos cinco extratos brutos para cada alga: hexânico, 

diclorometânico, metanólico (dessalinizado), hidrometanólico 80% (dessalinizado) e aquoso. 

 

2.3. Isolamento biomonitorado 

O isolamento biomonitorado seguiu várias etapas conforme representado na Figura 1. Após 

realizar os bioensaios (inibição das enzimas transcriptase reversa do HIV-1 e acetilcolineste-

rase, antioxidantes e toxicidade frente as artêmias) com os cinco extratos brutos, aqueles ativos 

foram particionados gerando fases de partição. Estas fases de partição foram novamente testa-

das nos bioensaios citados anteriormente. As fases de partição ativas foram fracionadas gerando 
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frações. As frações ativas foram novamente fracionadas, quando possível, gerando subfrações 

ou fornecendo substâncias isoladas. Cada uma destas etapas será melhor descrita nos itens 

posteriores.  

 

 
Figura 1. Guia do isolamento biomonitorado para Gracilaria caudata e Gracilaria 

domingensis. Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, M80 = 

hidrometanólico 80% e A = aquoso. Fases de partição: “a” é referente à fase proveniente da 

partição com diclorometano (apolar) e “p” é referente à fase proveniente da partição com 

metanol 50% (polar). F é referente às frações e S referente às subfrações. 

 

2.3.1  Particionamento dos extratos brutos ativos 

Os extratos brutos ativos foram particionados entre os solventes metanol 50% e diclorometano, 

gerando duas fases de partição, uma polar obtida a partir do metanol 50% (“p” na Fig. 1) e a 

outra apolar obtida a partir do diclorometano (“a” na Fig. 1). Estas fases de partição ativas foram 

avaliadas em Cromatografia a Gás acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) e 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector por Arranjo de Diodos (CLAE-DAD) 

(item 2.4). As fases de partição similares quimicamente foram reunidas: fases de partição 

polares (p) do extrato hexânico (H) e diclorometânico (D) em G. caudata formando a fase de 

partição HDp (Fig.1). Mais uma vez, as fases de partição obtidas foram submetidas aos 

bioensaios e, aquelas que se mostraram ativas foram fracionadas conforme suas polaridades e 

rendimento. 
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2.3.2.  Fracionamento das fases de partição ativas 

As fases de partição ativas de G. caudata (M80a) e G. domingensis (Ha e M80a) foram 

fracionadas em cromatografia em coluna de topo aberto utilizando silicagel 60 sinalizada (sílica 

de fase reversa) (MerckMillipore®) como adsorvente. A fase móvel utilizada consistiu em um 

gradiente de solvente em ordem decrescente de polaridade: água, metanol 10%, metanol 20%, 

metanol 40%, metanol 60%, metanol 80%, metanol e diclorometano. Cada uma das frações 

provenientes de uma fase de partição foi concentrada em rotaevaporador e comparadas em CG-

EM, CLAE-DAD e em Cromatografia de Camada Delgada (CCD) (item 2.5). As frações 

quimicamente semelhantes foram reunidas.  

A fase de partição HDp de G. caudata foi fracionada em Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência semipreparativa (CLAE semipreparativa) no equipamento Agilent 1260 series. Foi 

usada uma coluna de fase reversa Zorbax Eclipse XDB C18 (9,4 mm x 250 mm x 5 µm), com 

fase móvel de ácido acético 0,1% e acetonitrila com a seguinte programação: 90% A (0 min); 

90% A (6 min); 85% A (7 min); 85% A (22 min); 50% A (32 min); 0% A (42 min); 0% A (50 

min). Fluxo: 2,92 mL/min. Temperatura da coluna = 30 °C. Detecção em 225, 270 e 330 nm. 

 

2.3.3.  Subfracionamento das frações ativas e isolamento de substâncias 

O subfracionamento através de Cromatografia em Camada Delgada preparativa (CCD 

preparativa) foi empregado para a fração HaF5 de G. domingensis (Fig.1). Foram utilizadas 

cromatoplacas de silicagel 60G (MerckMillipore®), previamente impregnadas com 

fluoresceína sódica (0,02%). A fase móvel foi hexano: éter dietílico: ácido acético (80:20:1). 

Após o desenvolvimento da cromatografia e evaporação completa do solvente, as placas foram 

visualizadas sob luz UV para visualização e coleta das faixas. 

As frações ativas com menores complexidades químicas foram submetidas a CLAE 

semipreparativa para o isolamento dos constituintes (Fig. 1). A partir da fração M80aF2 e 

M80aF3 de G. domingensis foi isolada uma substância ainda não identificada (substância 3) e 

na fração HDpF9 de G. caudata foram isoladas duas substâncias não identificadas (substâncias 

10 e 11). Para isso, foi empregada uma coluna de fase reversa Zorbax Eclipse XDB C18 (9,4 

mm x 250 mm x 5 µm). O gradiente foi formado por ácido acético 0,1% (A) e acetonitrila (B) 

com a seguinte programação: 90% A (0 min); 90% A (6 min); 50% A (7 min); 0% A (17 min); 

0% A (27 min); 90% A (30 min). Fluxo: 2,92 mL/min. Temperatua: 40 ºC. Detecção em 225, 

270 e 330 nm. 
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2.4. Isolamento dos aminoácidos tipo micosporina (MAAs) 

Como dito anteriormente, MAAs são comuns em espécies de Gracilariaceae e vêm despertando 

grande interesse nos estudos dos seus potenciais biológicos. Com isso, independente da 

detecção de atividade, foi realizado os procedimentos de isolamentos na fase de partição polar 

do extrato metanólico de G. domingensis obtida por partição do extrato metanólico 

(dessalinizado) como descrito no item 2.3.1.  

Foi empregada uma coluna de fase normal Zorbax RX-SIL (9,4 mm x 250 mm x 5 µm), 

com fluxo de 4 mL/min e temperatura de 30 °C. Primeiramente, foram coletadas frações 

enriquecidas com os MAAs utilizando uma fase móvel isocrática de 20% de ácido acético 0,2% 

e 80% de acetonitrila por 15 min. As frações ricas nos MAAs porphyra 334 e chinorina foram 

isoladas com um método isocrático com 20% de uma mistura de acetonitrila: metanol: água 

(80:10:10) (pH 2,2 ajustado com ácido trifluoroacético - TFA) e 80% de acetonitrila por 10 

min. Já para as frações ricas no MAA palitina, o gradiente foi formado por ácido acético 0,2% 

(A) e acetonitrila (B), sendo de 0 a 15 min a variação de A, indo de 20% para 55%, depois até 

os 16 min voltando para 20% de A. 

 

2.5. Avaliação química das amostras 

Para reunir as fases de partição, frações e subfrações resultantes do isolamento biomonitorado 

(item 2.3), além de tentar identificar algumas das substâncias presentes nessas amostras, cada 

uma delas foi avaliada em CG-EM, CLAE-DAD e CCD, de acordo com suas características. 

 

2.5.1.  Análises em Cromatografia a Gás acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) 

Excetuando-se os extratos aquosos, todas as outras amostras foram analisadas em CG-EM. Para 

tanto, as amostras foram dissolvidas em 50 µL de piridina e derivatizadas por reação com 50 

µL de BSTFA (N, O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida) por 30 min a 80 °C. Em seguida, foram 

analisados em CG-EM (Agilent 6890N/5975) na seguinte programação: T0 = 100 °C por 6 min, 

15 °C/min até 225 °C e 5 °C/min até 300 °C permanecendo constante nesta temperatura por 9 

min. A coluna empregada foi a HP-5MS (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm). O gás de arraste utilizado 

foi o hélio, com fluxo de 1 mL/min. A temperatura de injeção foi de 300 ºC. O espectrômetro 

de massas foi ajustado com os seguintes parâmetros: temperatura da fonte de 230 °C, 

temperatura do quadrupolo de 150 °C, voltagem da eletromultiplicadora (EM) de 70 eV, 

amplitude de detecção de massa de 40 - 1000 unidades de massa atômica com 2,64 scan/s. A 

identificação dos componentes majoritários foi feita através do banco de dados NIST/NBS 

(aceitos índice de similaridade > 900) e através de comparação com dados da literatura. 
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2.5.2.  Análises em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector por Arranjo 

de Diodos (CLAE-DAD) 

Todas as amostras geradas no isolamento biomonitorado exceto os extratos aquosos foram 

analisadas em um cromatógrafo líquido Agilent 1260. Duas programações foram utilizadas de 

acordo com a composição das amostras. Para os metabólitos gerais foi empregada a coluna de 

fase reversa Zorbax Eclipse Plus C18 (150 mm x 4,6 mm x 3,5 µm). Fase móvel de ácido 

acético 0,1% (A) e acetonitrila (B), com a seguinte programação: 90% A (0 min); 90% A (6 

min); 85% A (7 min); 85% A (22 min); 50% A (32 min); 0% A (42 min); 0% A (50 min). Fluxo: 

1 mL/min. Temperatura da coluna = 30 °C. Detecção em 225, 270, 320, 330 e 360 nm. 

Amplitude de varredura do DAD = 200 – 600 nm. 

 Para os MAAs foi empregada a coluna de fase normal Zorbax RX-SIL (250 mm x 4,6 

mm x 5 µm). A fase móvel modificada de Hartmann et al. 2015 foi um gradiente de acetonitrila: 

acetato de amônio (5 mM) (9:1; v/v) (A) e acetonitrila: acetato de amônio (5 mM) (1:1; v/v) 

(B), com a seguinte programação: 20% A (0 min), aumentando para 55% A até 15 min e 

descendo para 20% A até 16 min e ficando constante até 21 min. Fluxo: 1 mL/min. Temperatura 

da coluna = 30 °C. Detecção em 225, 270, 320, 330 e 360 nm. Amplitude de varredura do DAD 

= 200 – 600 nm. A identificação dos MAAs foi feita por comparação com padrões. 

 

2.5.3.  Análises em Cromatografia de Camada Delgada (CCD) 

Alíquotas de concentrações conhecidas das frações e subfrações geradas a partir da fase de 

partição Ha de G. domingensis (Fig. 1) foram aplicadas em placas cromatográficas de silicagel 

(60F - Merck). A fase móvel foi constituída de uma mistura de hexano: éter dietílico: ácido 

acético (80:20:1, v/v) (Bartz et al. 2007). A placa foi revelada com vapor de iodo em câmara 

fechada. Foram usados como padrões: ácido linoleico (Sigma-Aldrich®), triacilglicerol e 

colesterol, estes dois últimos obtidos a partir de gema de ovo de galinha (Robyt & White 1987). 

 

2.6. Análises químicas dos extratos aquosos 

Os extratos aquosos foram analisados por espectroscopia no infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR, do inglês Fourier transform infrared spectroscopy) na Universidade Federal 

do Paraná (UFPR) com a colaboração do Prof. Dr. Miguel Noseda e da Dr.ª Luciana Garcia 

Ferreira. As análises de FTIR foram realizadas utilizando espectrofotômetro de marca Bruker 

Alpha FTIR. Os espectros foram obtidos na faixa de 400 a 4000/cm.  

Os valores de porcentagens de carbono e de nitrogênio dos extratos aquosos foram 

obtidos por análises elementares no analisador Perkin-Elmer (CHN 2400) realizadas pela 
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Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) (Ver 

Capítulo II – item 2.5.1).  Já o valor de enxofre foi obtido por turbidimetria com cloreto de 

bário, com metodologia modificada a partir de Yoshimura (2006) para espectrofotômetro de 

microplacas (Elisa) (Synergy™ H1) (Ver Capítulo II – item 2.5.2).  

 

2.7. Ensaio da inibição da atividade da enzima transcriptase reversa do HIV-1 

O ensaio da inibição da atividade da enzima Transcriptase Reversa do HIV do tipo 1 (TR-HIV-

1) foi realizado utilizando-se o kit “Reverse Transcriptase Assay, colorimetric” (Roche®), em 

colaboração com a Prof.ª Dr.ª Lucimar Barbosa da Motta (Universidade Paulista - UNIP).  

As amostras a serem testadas (extratos, fases de partição, frações e substâncias isoladas) 

foram preparadas a 1000 µg/mL em DMSO 10%, preparado em água tratada com dicarbonato 

de dietila (DEPC, do inglês diethylpyrocarbonate). O DMSO 10% também foi usado como 

controle negativo. Em microtubo, uma alíquota de 20 µL das amostras foi adicionada à 0,5 μL 

da enzima transcriptase reversa, 19 μL do tampão de lise e 20 μL da solução de oligos + polyA. 

Esta mistura resultante foi incubada a 37 °C por 1 h. Em seguida, esta mistura foi transferida 

para o poço da microplaca, coberta com uma fita adesiva (ambas fornecidas pelo fabricante do 

kit) e incubada a 37 °C por 1 h. Após este período, os poços da microplaca foram lavados por 

cinco vezes com 250 µL de tampão de lavagem. Após a lavagem foi adicionada a cada poço 

uma mistura contendo 198 μL do tampão de diluição conjugado e 2 μL da solução de anticorpo 

(Anti-DIG-POD). Em seguida, repetiu-se a lavagem dos poços da microplaca por cinco vezes 

com 250 µL de tampão de lavagem. A seguir, foi adicionado 200 μL de uma solução de ABTS 

[2,2´-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)] preparada com tampão de substrato.  

Em espectrofotômetro para microplacas (Elisa) (Synergy™ H1), leituras da microplaca 

a 405 e 490 nm foram realizadas a cada 5 min por 20 min sob agitação constante. O controle 

positivo foi Foscarnet sódico hexahidrato (Sigma-Aldrich®) do qual foi feito um curva de dose-

resposta (0-1 µg/mL) para o cálculo do IC50 (concentração inibitória em 50% da atividade da 

enzima). Para os cálculos de porcentagem de inibição da enzima, as absorbâncias obtidas em 

490 nm foram descontadas das respectivas obtidas em 405 nm, esta diferença é usada para os 

cálculos. A seguinte fórmula foi aplicada: (Ac - Aa) x 100 / Ac, onde Ac é absorbância do 

controle negativo e Aa absorbância da amostra. 

 

2.8. Ensaio da inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase 

O ensaio da inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase foi realizado conforme Mathew 

& Subramanian (2014) com modificações. Tampão Tris-HCl (50 mM, pH 8) foi usado para 
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preparar todas as soluções usadas neste ensaio. Foi preparada uma solução contendo DTNB 

(Ácido 2,2'-dinitro-5-5'-ditio-dibenzóico) (10 mM), cloreto de sódio (0,1 M) e cloreto de 

magnésio (0,02 M). A enzima acetilcolinesterase (Sigma-Aldrich®) foi dissolvida a 1026 U/mL 

e armazenada em freezer -80 ºC (solução estoque). As diluições posteriores na concentração de 

0,26 U/mL foram feitas em albumina do soro bovino (BSA, do inglês Bovine Serum Albumin) 

0,1% em tampão Tris-HCl.  

Para o ensaio, foram adicionados em cada poço, 20 µL de amostra (1000 µg/mL em 

DMSO 10%) ou controle positivo (fisostigmina, 0 a 8 µg/mL em DMSO 10%) ou controle 

negativo (DMSO 10%), 50 µL da solução contendo DTNB, 10 µL da enzima acetilcolinesterase 

diluída (0,26 U/mL) e 110 µL de tampão Tris-HCl. A placa foi incubada por 15 min a 

temperatura ambiente sob agitação constante e, em seguida, realizada a leitura a 405 nm. Esta 

primeira leitura corresponde ao branco das amostras. Foram adicionados automaticamente 10 

µL de iodeto de acetiltiocolina (15 mM) e novas leituras foram realizadas após 20 min em 

temperatura ambiente sob agitação constante. Os resultados foram expressos em porcentagem 

de inibição da enzima, calculados com a seguinte fórmula: (Ac - Aa) x 100 / Ac, onde Ac é 

absorbância do controle negativo e Aa absorbância da amostra, sendo estas obtidas através da 

diferença entre os valores de absorbância da leitura após a adição do iodeto de acetiltiocolina 

menos os valores das mesmas amostras antes da adição (branco das amostras). 

 

2.9. Determinação das capacidades antioxidantes 

Os ensaios antioxidantes foram realizados em espectrofotômetro para microplacas (Elisa) 

(Synergy™ H1). Os reagentes químicos foram comprados da marca Sigma-Aldrich® e grande 

parte deles gentilmente cedidos pela Prof.ª Dr.ª Cláudia Maria Furlan (Instituto de Biociências 

da Universidade de São Paulo - IB-USP). Metanol ou DMSO foram utilizados para diluir as 

amostras avaliadas (5 mg/mL), fazer o controle negativo para cada ensaio e diluir os padrões 

(ácido gálico e Trolox). Todos os ensaios foram realizados em penumbra, a temperatura 

ambiente e em triplicata, caso contrário será mencionado. 

 

2.9.1. Atividade sequestradora do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) 

O ensaio do radical DPPH foi realizado segundo o método proposto por Brand-williams et al. 

(1995) conforme o protocolo adaptado por Furlan et al. (2015) com modificações. O radical 

DPPH foi dissolvido em metanol, com auxílio de sonicação por 15 min, para obtenção de uma 

solução de 0,142 mM (absorbância em torno de 1). Em microplaca de 96 poços, foram 

adicionadas, em cada poço, 20 µL das amostras a serem testadas (extratos, fases de partição, 



 120 C A P Í T U L O  I I I  

frações, controle negativo ou curva padrão) e 280 µL da solução metanólica do radical DPPH. 

A microplaca ficou incubada sob agitação constante por 20 min, após este período foram 

realizadas leituras a 515 nm. Foi feita uma curva padrão com Trolox diluído em metanol nas 

concentrações entre 0 a 200 µg/mL. 

 

2.9.2.  Determinação da capacidade quelante do íon ferroso (Fe+2) 

O ensaio para determinação da capacidade quelante do íon ferroso foi realizado segundo o 

método proposto por  Dinis et al. (1994) conforme o protocolo adaptado por Harb et al. (2016). 

Em microplaca de 96 poços, foram adicionadas, em cada poço, 20 µL das amostras a serem 

testadas (extratos, fases de partição, frações, controle negativo ou curva padrão), 10 µL de uma 

solução aquosa de sulfato de amônio ferroso (1 mM) e 260 µL de uma solução aquosa de acetato 

de amônio 10%. Após 5 min foram adicionados 10 µL do reagente ferrozina (6,1 mM). A placa 

foi incubada por 10 min sob agitação constante. Logo após este período, leituras foram 

realizadas a 562 nm. Foi feita uma curva padrão com ácido gálico diluído em metanol nas 

concentrações entre 0 a 200 µg/mL. Os valores foram expressos em equivalentes de ácido gálico 

(EAG) por g de amostra. 

 

2.9.3.  Atividade sequestradora do radical ABTS+• 

O ensaio do radical ABTS+•  foi realizado segundo método proposto por Re et al. (1999) e 

adaptado para microplacas de 96 poços. A solução do radical ABTS+• foi preparada misturando 

1 mL de uma solução aquosa de ABTS (7 mM) em 17,6 µL de uma solução aquosa de persulfato 

de potássio (140 mM). Esta solução reagiu por 16 h no escuro antes do uso. Em seguida, esta 

solução foi diluída em metanol (1:40) até obter absorbância em torno de 1. Em cada poço, foram 

adicionadas alíquotas de 20 µL das amostras a serem testadas (extratos, fases de partição, 

frações, controle negativo ou curva padrão) e 280 µL da solução do radical ABTS+•. Após 20 

min, a placa foi lida a 734 nm. Foi feita uma curva padrão com Trolox diluído em metanol nas 

concentrações entre 0 a 100 µg/mL e os resultados finais foram expressos em µmol de 

equivalentes Trolox (ET) por g de amostra. 

 

2.9.4.  Método de redução de ferro (FRAP - Ferric Reducing Activity Power)  

O ensaio do método FRAP foi realizado segundo método proposto por Benzie & Strain (1996) 

conforme o protocolo adaptado por Urrea-Victoria et al. (2016). A solução reativa FRAP foi 

obtida através da mistura de 25 mL de tampão acetato (0,3 M; pH 3,6), 2,5 mL de uma solução 

de TPTZ (2,4,6-tripiridil-s-triazina) (10 mM) em ácido clorídrico (40 mM) e 2,5 mL de uma 
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solução aquosa de cloreto férrico (20 mM). Em microplacas de 96 poços, foram adicionadas, 

em cada poço, alíquotas de 20 µL das amostras (extratos, fases de partição, frações, controle 

negativo ou curva padrão), 15 µL de água ultrapura e 265 µL da solução reativa FRAP. A placa 

foi incubada por 20 min a 37 °C sob agitação constante. Logo em seguida, a placa foi lida a 595 

nm. Foi feita uma curva padrão com Trolox diluído em metanol nas concentrações entre 0 a 

100 µg/mL e os valores finais foram calculados em µmol de equivalentes Trolox (ET) por g 

amostra. 

 

2.9.5.  Ensaio do reagente Folin-Ciocalteu 

O ensaio do reagente Folin-Ciocalteu foi adaptado para microplaca de 96 poços com base no 

método descrito em Waterman & Mole (1994). Em cada poço, foram adicionadas alíquotas de 

20 µL das amostras (extratos, fases de partição, frações, controle negativo ou curva padrão), 

200 µL de água ultrapura e 20 µL do reagente Folin-Ciocalteu. No intervalo entre 5-8 min, foi 

adicionado 60 µL de uma solução saturada de carbonato de sódio (Na2CO3) (250 mg/mL). Após 

30 min, as absorbâncias foram lidas a 760 nm. Foi feita uma curva padrão com ácido gálico 

diluído em metanol nas concentrações entre 0 a 150 µg/mL. Os valores foram expressos em 

equivalentes de ácido gálico (EAG) por g de amostra. 

 

2.9.6.  Sistema β-caroteno/ácido linoleico 

O protocolo foi adaptado para microplacas de 96 poços a partir do método descrito em Marco 

(1968). Foram misturados 16 µL de ácido linoleico, 160 µL de tween 40 e 200 µL de uma 

solução de β-caroteno (2 mg/mL em diclorometano). Após a homogeneização, a solução 

resultante foi evaporada até completa retirada do diclorometano. Em seguida, foram 

adicionados 50 mL da água ultrapura previamente oxigenada por pelo menos 30 min em 

compressor de ar e a solução reativa resultante foi homogeneizada. Desta solução reativa, 280 

µL foram lidos a 450 nm para obter um valor inicial de absorbância entre 0,8 - 1. Em cada poço, 

foram adicionadas alíquotas de 20 µL das amostras (extratos, fases de partição, frações, controle 

negativo ou curva padrão) e 280 µL da solução reativa. A placa foi incubada a 45 ºC sob 

agitação constante e leituras foram realizadas a cada 20 min por 2 h. Foi feita uma curva padrão 

com Trolox diluído em metanol nas concentrações entre 0 a 1,5 µg/mL e os valores finais foram 

expressos em µmol de equivalentes Trolox (ET) por g amostra. 
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2.9.7.  Índice de Capacidade Antioxidante Total (ICAT) 

Para um panorama geral das atividades antioxidantes dos extratos foi calculado o Índice de 

Capacidade Antioxidante Total (ICAT), baseado em Seeram et al. (2008). Este índice atribui 

pesos iguais para os ensaios antioxidantes, permitindo fazer comparações entre eles. Dentro de 

um mesmo ensaio antioxidante em cada etapa do biomonitoramento os resultados foram 

transformados em porcentagens em relação a amostra mais ativa. A média dos valores obtidos 

para cada amostra nos diferentes ensaios foi chamado, no presente trabalho, de ICAT. 

 

2.10. Ensaio de toxicidade frente às artêmias 

O ensaio de toxicidade frente às artêmias foi realizado conforme Solis et al. (1993). Cistos de 

artêmias (Maramar®) foram eclodidos em 450 mL de água do mar (32 ups) sob forte aeração 

por compressor para aquários (BOYU® U9900), luz constante e temperatura de 25 ± 1°C, 

mantidos em câmaras incubadoras do tipo BOD (FANEM 347 - CDG).  

Após 48 h, os náuplios foram atraídos com uma fonte de luz e transferidos para um novo 

recipiente. Uma alíquota de 100 µL desta suspensão contendo cerca de 20 ± 5 náuplios foi 

adicionada ao poço da microplaca de 96 poços. Em seguida, foi adicionado 100 µL das amostras 

(extratos, fases de partição, frações ou substâncias isoladas). DMSO 2% preparado em água do 

mar foi utilizado como controle negativo e para diluição das amostras e do controle positivo 

(dicromato de potássio diluídos em concentrações entre 0 a 200 µg/mL). A placa foi colocada 

novamente na BOD por 24 h no escuro. Após este período foram contados os náuplios mortos 

em cada poço com auxílio de estereomicroscópio. Posterior a contagem, foram adicionados 100 

µL de metanol 80% e após 30 min o número total de náuplios foi aferido. A porcentagem de 

mortalidade (%) foi calculada na seguinte maneira: (M x 100) / TN, onde TN é o total de 

náuplios e M o de náuplios mortos. Foram testadas cinco concentrações das amostras ativas 

diluídas nas concentrações entre 0 a 2000 µg/mL para o cálculo do IC50 (µg/mL), dependendo 

da atividade. 

 

2.11. Análises estatísticas 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão (DP) (n = 3). O software para proces-

samento dos dados, obtenção dos gráficos e cálculos dos IC50 (µg/mL) foi o GraphPad 7®. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Inibição da atividade da enzima Transcriptase Reversa do HIV do tipo 1 (TR-HIV-1) 

Neste ensaio a concentração final das amostras testadas foi de 100 µg/mL. A atividade das 

amostras foram definidas em níveis: atividade insignificante, quando os valores foram abaixo 

de 25% de inibição da enzima; atividade baixa, quando os valores foram entre 25% e 50%; 

atividade moderada entre 50% e 75% e atividade potente com valores acima de 75%. Estes 

níveis de atividade foram baseados em César et al. (2011) e Chukwujekwu et al. (2014). 

Os extratos hexânico, diclorometânico e metanólico de G. caudata e os extratos 

hexânico, metanólico e hidrometanólicos 80% de G. domingensis apresentaram atividades 

consideradas insignificantes com valores de inibição inferiores a 25% (Tabela 1). Os extratos 

hidrometanólicos 80% e aquosos de G. caudata e o extrato diclorometânico de G. domingensis 

apresentaram valores de inibição em torno de 30% indicando uma baixa atividade (Tabela 1). 

Somente o extrato aquoso de G. domingensis com 50% de inibição da enzima apresentou uma 

atividade considerada moderada (IC50 = 76,5 µg/mL).  

 

Tabela 1. Porcentagem de inibição da atividade da enzima transcriptase reversa do HIV do tipo 

1 para os extratos brutos de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis e para o controle 

positivo Foscarnet sódico hexahidrato, todos na concentração de 100 µg/mL. Valores expressos 

em Médias ± DP (n = 3). O símbolo “-“ representa que não se aplica. 

Extratos Gracilaria 
caudata 

Gracilaria 
domingensis 

100 
µg/mL 

Hexânico 20,1±14,0 19,3±1,7 - 
Diclorometânico 18,4±6,0 31,5±4,7 - 

Metanólico 21,4±1,0 8,1±4,6 - 
Hidrometanólicos 80% 29,2±0,8 9,9±1,9 - 

Aquoso 29,8±3,6 50,8±6,7 - 
Controle Positivo - - 97 

 

 Extratos aquosos de algas marinhas têm sido relatados como ativos frente a várias fases 

de replicação do HIV. Segundo Cardellina et al. (1993) dos 307 extratos ativos de algas 

marinhas analisados pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (NCI, do inglês 

National Cancer Institute), 86% eram extratos aquosos. Segundo os autores, estes extratos 

ativos são constituídos por polissacarídeos sulfatados. 

 Os extratos aquosos de G. caudata e G. domingensis também são majoritariamente 

constituídos por polissacarídeos sulfatados. No entanto, como visto (Tabela 1) as atividades 
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foram distintas. Enquanto o extrato aquoso de G. caudata apresentou uma atividade baixa, o de 

G. domingensis apresentou uma atividade moderada. 

  Analisando quimicamente, os dois polissacarídeos são do tipo galactanas, 

caracterizados por informações obtidas através de espectroscopia FTIR (Fig. 2) com base em 

Melo et al. (2002). As galactanas em algas vermelhas são constituídas por díades, formadas 

pelas unidades A (resíduos de β-D-galactopiranose) e B (resíduos de α-galactopiranose), 

repetidas ao longo do polissacarídeo. A banda 890/cm permite classificar estas galactanas como 

agaranas, ou seja, os resíduos de α-galactopiranose (unidade B) são do tipo L. A banda 930/cm 

é característica de 3,6-anidro-α-L-galactose (unidade B). As bandas 820/cm, 1250/cm e 

1370/cm indicam a presença de éster sulfato.  

 Os polissacarídeos de G. caudata apresentaram menor grau de substituição por sulfato 

do que o polissacarídeos de G. domingensis, 0,17 e 0,34, respectivamente. Muitos trabalhos 

têm verificado uma alta correlação entre o aumento de sulfatação nos polissacarídeos e a maior 

inibição frente a diferentes vírus (Duchene & Wouessidjewe 1996; Li et al. 2015), explicando 

assim a maior atividade dos extratos aquosos de G. domingensis (50,8% - Tabela 1) em relação 

a G. caudata (29,8% - Tabela 1). 

 

 

Figura 2. Espectros de infravermelho para os extratos aquosos de Gracilaria caudata (A) e 

Gracilaria domingensis (B). As principais bandas são representadas com tracejados. 

 

 Vários polissacarídeos naturais ou comerciais, como, heparina, sulfato de dextrana, 

ciclodextrinas sulfatadas (Duchene & Wouessidjewe 1996), fucanas (Queiroz et al. 2008) são 
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ativos frente a várias etapas da replicação do HIV. Nakashima et al. (1987), por exemplo, 

verificaram que o polissacarídeo sulfatado do tipo carragenana da rodófita Schizymenia pacifica 

(Kylin) Kylin inibiu a atividade da TR-HIV. Estes autores concluíram que o sulfato das cadeias 

laterais deste polissacarídeo parece atuar ativamente sobre a inibição desta enzima. Até onde 

sabemos, os polissacarídeos de Gracilaria ainda não tinham sido avaliados frente a atividade 

anti-HIV. 

 As atividades antivirais de polissacarídeos sulfatados são bem diversas, tendo sido 

relatada atividade não somente ao vírus do HIV, mas também ao vírus da dengue, influenza, 

herpes, citomegalovírus entres outros (Jiao et al. 2011). Estas atividades já são conhecidas há 

muito tempo, porém, como são estruturas poliméricas e o modo de ação muitas vezes não é 

específico, isso tem gerado pouco interesse por estas substâncias (Witvrouw & De Clercq 1997; 

Damonte et al. 2004). Por outro lado, como estes polímeros geralmente são de baixo custo, 

estão presentes em grandes quantidades e são de baixa toxicidade, o uso voltado a aplicação 

tópica em cremes e géis microbicidas tem um alto potencial (Damonte et al. 2004). Muitos 

polímeros como polissacarídeos vêm sendo testados para este fim, como pode ser visto na 

revisão sobre o tema por Alexandre et al. (2016), incluindo carragenanas. No entanto, estes 

últimos foram pouco eficientes em seres humanos.  

 Já ressaltamos anteriormente a importância que vem sendo dada aos estudos dos MAAs 

e explicamos a razão para o isolamento desses metabólitos (item 2.4), mesmo que os extratos 

não tivessem apresentado atividades promissoras. Dessa forma, decidimos avaliar o potencial 

inibitório de alguns MAAs presentes nos extratos das algas estudadas. Os MAAs chinorina, 

palitina e porphyra 334 foram testados frente à enzima TR-HIV-1 na concentração de 100 

µg/mL (Tabela 2).  

 No geral, os MAAs foram ativos frente à enzima TR-HIV-1, porém pouco eficientes 

quando comparados ao controle positivo (Tabela 2). Palitina foi o único que apresentou 

atividade moderada, com um percentual de inibição superior a 50%. Algumas substâncias 

nitrogenadas, como é o caso dos MAAs, são ativas frente a enzima TR-HIV-1. Entre elas, as 

mais conhecidas são os análogos de nucleosídeos como o próprio AZT (azidotimidina), um dos 

fármacos mais antigos usados nas infecções com esse vírus (Béthune 2010). Até onde sabemos, 

não há na literatura outros dados referentes a atividade inibitória de MAAs em relação a 

transcriptase reserva do HIV tipo 1. 
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Tabela 2. Porcentagem de inibição da enzima transcriptase reversa do HIV-1 para aminoácidos 

tipo micosporina e para o controle positivo Foscarnet sódico hexahidrato. Os valores de IC50 

(concentrações referentes a inibição de 50% da enzima) foram expressos em µg/mL. Valores 

expressos em Médias ± DP (n = 3). O símbolo “-” representa que não foi possível o cálculo do 

IC50. 

 100 µg/mL IC50 µg/mL 
Chinorina 33,8± 4,5% - 
Palitina 57,3 ± 0,2% - 

Porphyra 334 27,2± 12,9% - 
Controle positivo 87,1% 0,061 

 

3.2. Inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase 

Amostras com valores de IC50 < 100 µg/mL já indicam que o extrato é ativo frente à enzima 

acetilcolinesterase (Mathew & Subramanian 2014). Os extratos brutos de ambas as algas, G. 

caudata e G. domingensis, não foram ativos (Fig. 3). Todos os valores foram inferiores a 20% 

de inibição, indicando que o IC50 é maior do que 100 µg/mL (maior concentração efetiva 

testada das amostras). Esse valor é muito superior ao IC50 de fisostigmina (controle positivo), 

que foi de 0,17 µg/mL.  

 Com base na literatura, há alguns trabalhos estudando extratos de espécies de Gracilaria 

frente à enzima acetilcolinesterase. Natarajan et al. (2009), por exemplo, estudando extratos 

metanólicos de G. gracilis e G. edulis verificaram um bom potencial destas algas com IC50 

inferiores ao controle positivo donepezila. Entretanto, resultados semelhantes aos nossos foram 

encontrados com os extratos metanólicos para G. corticata e Gracilaria salicornia (C. Agardh) 

E. Y. Dawson por Ghannadi et al. (2013). Esses autores encontraram valores inferiores a 20% 

de inibição na concentração de 100 µg/mL para os extratos das duas algas, com IC50 de 9500 

µg/mL e 8700 µg/mL, respectivamente, excepcionalmente maiores que o IC50 = 0,7 µg/mL do 

controle positivo galantamina. 

 Alguns estudos têm demonstrado que alcaloides tendem a serem inibidores da enzima 

acetilcolinesterase (Barbosa et al. 2006). Os MAAs podem ser caracterizados como alcaloides 

devido à presença de um nitrogênio em um anel heterocíclico. Nas algas estudadas, os MAAs 

foram detectados, principalmente, nos extratos metanólicos e hidrometanólicos 80% das duas 

algas. Mesmo esses extratos não tendo apresentado atividade, alguns MAAs foram testados 

isoladamente, a saber: chinorina, palitina e porphyra 334. Da mesma forma que os extratos, 

essas substâncias não foram ativas até a concentração de 100 µg/mL. 
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Figura 3. Porcentagem de inibição da enzima acetilcolinesterase pelos extratos brutos de 

Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis (100 µg/mL). O controle positivo (CP) foi 

fisostigmina (1 µg/mL). Valores expressos em Médias ± DP (n = 3). Extratos brutos: H = 

hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, M80 = hidrometanólico 80% e A = aquoso.  

  

3.3. Avaliação da capacidade antioxidante 

É recomendado que a capacidade antioxidante in vitro seja avaliada por diferentes métodos, 

pois, os resultados dos diferentes ensaios são complementares (Prior et al. 2005). Neste trabalho 

foram usados seis métodos para avaliar a capacidade antioxidante: sequestro do radical DPPH, 

redução do reagente de Folin-Ciocalteu, sequestro do radical ABTS+•, redução do reagente 

FRAP, quelante do íon ferroso (Fe+2) e um ensaio frente a peroxidação lipídica usando o sistema 

β-caroteno/ácido linoleico.   

Para facilitar o uso dos resultados da atividade antioxidante no direcionamento do 

isolamento biomonitorado, foi adotado o Índice de Capacidade Antioxidante Total (ICAT) 

baseado em Seeram et al. (2008) em cada etapa do biomonitoramento, ou seja, ICAT dos 

extratos brutos só são comparáveis entre si e assim por diante. 

Todas as amostras foram inativas para o ensaio com o radical DPPH nas maiores 

concentrações testadas (5 mg/mL) e, por isso, os resultados não são apresentados neste capítulo.  

 

3.3.1.  Investigação da capacidade antioxidante dos extratos de Gracilaria caudata 

Na Figura 4 é apresentado um esquema para acompanhar o isolamento biomonitorado através 

da capacidade antioxidante das amostras de G. caudata. As amostras (extratos brutos, fases de 

partição e frações) destacadas nos retângulos em preto foram ativas pelo biomonitoramento. 
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Figura 4. Isolamento biomonitorado guiado pela capacidade antioxidante das amostras de 

Gracilaria caudata (extratos brutos, fases de partição e frações). As amostras ativas foram 

destacadas em preto. Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, 

M80 = hidrometanólico 80% e A = aquoso. Fases de partição: “a” é referente à fase proveniente 

da partição com diclorometano (apolar) e “p” é referente à fase proveniente da partição com 

metanol 50% (polar). F é referente às frações. 

 

Dos extratos brutos, o extrato hidrometanólico 80% (M80) apresentou o maior valor de 

ICAT (91%) (Tabela 3). A fase de partição apolar (M80a) derivada deste extrato foi a mais 

ativa (ICAT = 100%) (Tabela 3) e, por isso, foi escolhida para ser fracionada em cromatografia 

em coluna fornecendo quatro frações (M80aF1 a M80aF4) (Fig. 4). Os valores de ICAT para 

as frações a partir da fase de partição M80a foram muito próximos entre si e acima de 50% 

(Tabela 3), sendo, entre elas, a fração M80aF2 a mais ativa (ICAT = 59%). Devido ao baixo 

rendimento dessas frações (massas inferiores a 200 mg) não foi possível continuar o isolamento 

biomonitorado para tentar isolar a(s) substância(s) mais ativa.  
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Tabela 3. Índices de Capacidade Antioxidante Total (ICAT) em porcentagens e capacidades 

antioxidantes por massa seca para as amostras avaliadas (extratos, fases de partição e frações) 

de Gracilaria caudata. Valores expressos em Médias ± DP (n = 3). FC = ensaio do reagente 

Folin-Ciocalteu, ABTS+• = ensaio do radical ABTS+•, FRAP = ensaio do reagente FRAP, 

Quelante = ensaio quelante do íon ferroso (Fe+2) e BCAR = ensaio do sistema β-caroteno/ácido 

linoleico. O símbolo “-” representa que a amostra não foi ativa. 

Amostras* 
FC 

(mg EAG/g) 
ABTS+• 

(µmol ET/g) 
FRAP 

(µmol ET/g) 
Quelante 

(mg EAG/g) 

BCAR 
(µmol 
ET/g) 

ICAT 
(%) 

Extratos brutos      
H - 16,97±1,17 6,56±1,35 39,36±1,15 0,49±0,22 38 
D - 36,56±3,69 11,80±1,46 19,96±1,98 0,55±0,03 33 
M 1,83±0,67 80,47±1,16 16,03±1,07 3,19±0,77 0,73±0,01 40 

M80 6,33±0,32 109,55±2,0 46,81±1,76 22,43±8,34 0,71±0,01 91 
A - 23,96±7,76 - - 0,78±0,01 26 

Fases de partição      
M80p 1,73±0,16 59,62±0,99 5,73±0,58 0,74±1,28 0,65±0,10 41 
M80a 3,49±0,02 79,93±108 59,41±14,71 19,08±6,0 1,04±0,09 100 

Frações a partir de M80a       
F1 3,20±0,23 252,90±26,4 47,93±0,48 - 2,16±0,00 55 
F2 7,25±0,15 178,60±33,6 81,93±4,89 - 1,53±0,09 59 
F3 7,91±0,24 100,31±25,7 134,00±2,03 - 0,42±0,05 52 
F4 2,99±0,29 38,97±15,11 120,65±7,58 25,25±0,7 0,69±0,10 55 

* Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, M80 = hidrometanólico 80% e A = aquoso.  Fases de 

partição: “a” é referente à fase proveniente da partição com diclorometano (apolar) e “p” é referente à fase proveniente da 

partição com metanol 50% (polar). F é referente às frações. 

 
Foi possível identificar algumas substâncias e classes químicas majoritárias apenas por 

CG-EM. Na fração M80aF1 foram encontrados ácidos graxos livres (ácido hexadecanoico e 

mirístico), colesterol, ácido isetiônico, heterosídeos (floridosídeo e os isômeros D/L 

isofloridosídeos), aminoácidos e monopalmitina. Nas frações M80aF2 e M80aF3 foram 

encontrados ácidos graxos livres (ácido hexadecanoico e mirístico), colesterol, ácido isetiônico 

e heterosídeos (floridosídeos e isômeros D/L isofloridosídeos) e em M80aF4 foram encontrados 

apenas ácidos graxos livres (ácido hexadecanoico e mirístico) e colesterol. 

A composição química dessas frações é semelhante em CG-EM. Em todas foi verificada 

a presença de dos ácidos graxos hexadecanoico e mirístico e do colesterol, sugerindo que talvez 

essas substãncias, ou pelo menos alguma delas, possa ter um papel importante no resultado 

observado para a fase de partição M80a. Wang et al. (2014) verificaram que esterois como 

colesterol podem apresentar atividade antioxidante moderada, auxiliando na proteção de 

membranas fosfolipídicas. 
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3.3.2.  Investigação da capacidade antioxidante dos extratos de Gracilaria domingensis 

Na Figura 5 é apresentado um esquema para acompanhar o isolamento biomonitorado através 

da capacidade antioxidante das amostras de G. domingensis. Os retângulos destacados em preto 

são referentes as amostras ativas (extratos brutos, fases de partição, frações e subfrações). 

 

 

Figura 5. Isolamento biomonitorado guiado pela capacidade antioxidante das amostras de 

Gracilaria domingensis (extratos brutos, fases de partição, frações e subfrações). As amostras 

ativas foram destacadas em preto. Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = 

metanólico, M80 = hidrometanólico 80% e A = aquoso. Fases de partição: “a” é referente à fase 

proveniente da partição com diclorometano (apolar) e “p” é referente à fase proveniente da 

partição com metanol 50% (polar). F é referente as frações e S as subfrações.  

 

Os extratos hexânico (H) e hidrometanólico 80% (M80) foram os mais ativos dentre os 

extratos brutos, com valores de ICAT de 83% e 70%, respectivamente (Tabela 4). 

Primeiramente serão mostrados os resultados do biomonitoramento para o extrato hexânico e 

logo em seguida para o extrato hidrometanólico 80%. 
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Tabela 4. Índices de Capacidade Antioxidante Total (ICAT) em porcentagens e capacidades 

antioxidantes em massa seca para as amostras avaliadas (extratos, fases de partição e frações) 

de Gracilaria domingensis. Valores expressos em Médias ± DP (n = 3). FC = ensaio do reagente 

Folin-Ciocalteu, ABTS+• = ensaio do radical ABTS+•, FRAP = ensaio do reagente FRAP, 

Quelante = quelante do íon ferroso (Fe+2) e BCAR = Sistema β-caroteno/ácido linoleico. O 

símbolo “-“ representa que a amostra não foi ativa. 

Amostras* 
FC 

(mg EAG/g) 
ABTS+• 

(µmol ET/g)
FRAP 

(µmol ET/g)
Quelante 

(mg EAG/g)
BCAR 

(µmol ET/g) 
ICAT 
(%) 

Extratos brutos      
H - 51,47±4,01 44,48±0,92 34,13±4,81 0,82±0,01 83 
D 1,75±0,30 42,73±8,73 14,80±1,07 14,34±2,77 0,66±0,01 59 
M 5,05±0,04 31,66±1,43 - - 0,67±0,00 42 

M80 5,33±0,14 40,00±1,11 6,60±0,45 19,70±7,88 0,80±0,00 70 
A - 18,35±1,84 - - 0,69±0,00 32 

Fases de partição de H      
Hp 1,22±0,16 30,99±0,94 15,30±0,50 25,56±2,19 1,02±0,02 38 
Ha - 67,04±0,53 16,45±3,08 34,41±1,69 2,85±0,10 62 

Fases de partição de M80      
M80p 3,68±0,24 37,29±1,17 1,34±0,26 - 1,27±0,01 28 
M80a 8,44±0,64 75,24±1,49 61,79±0,87 28,22±2,50 1,74±0,52 89 

Frações a partir de Ha      
F1 - - 57,03±5,38 35,47±5,35 1,47±0,24 29 
F2 - - 78,84±8,11 - 0,82±0,11 19 
F3 5,82±0,79 40,21±5,41 79,48±4,53 - 0,97±0,13 49 
F4 7,09±1,68 77,12±5,66 61,26±1,85 - 1,77±0,32 63 
F5 - - 123,41±6,02 82,50±8,27 2,63±0,09 75 

Frações a partir de M80a      
F1 0,24±0,31 84,85±10,47 103,89±3,73 - 2,05±0,29 24 
F2 19,27±1,98 294,55±6,36 219,74±7,19 - 5,07±0,44 80 
F3 18,46±0,34 261,39±3,26 267,73±9,78 8,03±3,43 4,73±0,74 88 
F4 11,74±0,23 166,88±11,9 191,26±9,16 14,46±3,09 3,84±0,42 73 
F5 12,19±0,91 164,14±5,29 232,59±6,28 - 4,34±0,15 58 

Subfrações a partir de HaF5     
S1 - - 61,21±1,57 13,80±0,88 0,77±0,07 55 
S2 - - 112,77±17,0 83,80±3,86 0,79±0,04 97 
S3 - - 89,68±12,20 22,09±7,86 0,35±0,02 48 
S4 - - 122,39±1,97 34,34±5,11 0,68±0,09 74 
S5 - - 52,26±4,65 66,26±4,75 0,53±0,02 63 

Isolado de M80F2-F3      
Substância 

3 
13,42±4,08 32,88±4,66 4,77±1,98 - - - 

* Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, M80 = hidrometanólico 80% e A = aquoso. Fases de 

partição: “a” é referente à fase proveniente da partição com diclorometano (apolar) e “p” é referente à fase proveniente da 

partição com metanol 50% (polar). F é referente às frações. S é referente às subfrações. 
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 O extrato hexânico de G. domingensis foi particionado gerando as fases de partição: 

polar (Hp) e apolar (Ha). A fase de partição Ha (ICAT = 62%) foi mais ativa do que a Hp (ICAT 

= 38%) exceto para o ensaio do reagente Folin-Ciocalteu (Tabela 4) e, por isso, foi fracionada. 

Dentre as frações resultantes de Ha, as frações HaF4 e HaF5 apresentaram os maiores valores 

de ICAT (63% e 75%, respectivamente). 

A capacidade antioxidante da fração HaF4 frente aos ensaios do reagente Folin-

Ciocalteu, do radical ABTS+• e do reagente FRAP foi superior ao observado para a fase de 

partição de origem (Ha) e para o extrato bruto hexânico (H) do qual foi originada (Tabela 4). 

No caso da fração HaF5, o mesmo foi observado para os ensaios do reagente FRAP e quelante 

do íon ferroso. Entre as duas frações, entretanto, a HaF5 foi a mais complexa quimicamente 

(Fig. 6A), apresentando lipídios polares, monoacilglicerol, colesterol, ácidos graxos livres e 

triacilglicerol. Dessa forma, o isolamento biomonitorado prosseguiu com o fracionamento desta 

fração em CCD preparativa, originando cinco subfrações nomeadas de HaF5-S1 a HaF5-S5 

(Fig. 5). A Figura 6B mostra a indicação das faixas que foram separadas em CCD. Essas 

subfrações foram testadas quanto às suas capacidades antioxidantes (Tabela 4). 

As subfrações HaF5-S2, HaF5-S4 e HaF5-S5 apresentaram os maiores valores de ICAT. 

A subfração HaF5-S2 apresentou a maior capacidade antioxidante com ICAT de 97%, com 

destaque para o ensaio com o reagente FRAP e quelante de íon ferroso. Já HaF5-S4 apresentou 

alta capacidade antioxidante frente ao ensaio com o reagente FRAP e HaF5-S5 foi ativa para o 

ensaio quelante de íon ferroso. No ensaio do sistema β-caroteno/ácido linoleico ocorreu uma 

redução na atividade das subfrações em relação à fração de origem HaF5, sugerindo um efeito 

sinergético ou aditivo das substâncias que compõem esta fração (Tabela 4).  

Análises em CG-EM foram realizadas nas subfrações obtidas em CCD preparativa. Foi 

confirmada a presença em HaF5-S2 de monoacilglicerol, indetificado como monopalmitina, 

porém com 36% de abundância relativa. Os demais componentes dessa subfração não foram 

possíveis de serem identificados. Na subfração HaF5-S5 foram identificados ácidos graxos 

livres, majoritariamente composta pelo ácido palmítico (45,9% de abundância relativa), 

colesterol e derivados (51,2% de abundância relativa) e o alcano n-heptadecano (2,8% de 

abundância relativa). Apesar dessas duas subfrações, HaF5-S2 e HaF5-S5, se destacarem pela 

atividade frente ao ensaio quelante de íon ferroso (Tabela 4), a diferença observada nas suas 

composições químicas indica que a atividade antioxidante observada no extrato hexânico de G. 

domingensis pode ser, provavelmente, explicada pela presença de diferentes agentes quelantes. 

A subfração HaF5-S4 corresponde ao colesterol (96,9% de abundância relativa). Pelos 

resultados, sugere-se que esta substância provavelmente participa na capacidade antioxidante 



 133 C A P Í T U L O  I I I  

frente o reagente FRAP e, em menor intensidade, nos ensaios de quelante do íon ferroso e 

sistema β-caroteno/ácido linoleico (Tabela 4). No entanto, como a subfração HaF5-S2, na qual 

não foi detectada a presença de colesterol, também apresenta uma capacidade antioxidante 

destacável no ensaio com o reagente FRAP, isso pode indicar que diferentes substâncias devem 

atuar nesse ensaio sobre o reagente FRAP. A presença do colesterol como importante 

antioxidante também foi observada para Gracilaria caudata, como mencionado acima. 

 

 

Figura 6. Cromatografia em camada delgada de sílicagel para identificação das principais 

classes lipídicas nas frações HaF4 e HaF5 obtidas a partir do fracionamento das fases de 

partição apolares reunidas dos extratos brutos hexânico e diclorometânico de Gracilaria 

domingensis (A). Indicação das faixas numeradas de S1 a S5 (HaF5-S1 a HaF5-S5) obtidas da 

fração HaF5 (B). Padrão: gema de ovo de galinha. Fase móvel: hexano: éter dietílico: ácido 

acético (80:20:1, v/v). Revelação da placa: vapor de iodo.  
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O extrato bruto hidrometanólico 80% de G. domingensis também apresentou uma alta 

capacidade antioxidante com valor de ICAT de 70% (Tabela 4). Dessa forma, este extrato foi 

particionado gerando duas fases de partição, uma apolar (M80a) e outra polar (M80p) (Fig. 5). 

A fase de partição M80a foi a mais ativa frente a todos ensaios realizados (Tabela 4) sendo, por 

isso, fracionada em cromatografia de coluna gerando 5 frações (M80aF1 a M80aF5) (Fig. 5). 

As frações M80aF2 e M80aF3 foram as mais ativas, com valores de ICAT de 80% e 88%, 

respectivamente, seguidas da fração M80aF4 com ICAT de 73%. Comparativamente, houve 

um aumento da capacidade antioxidante das fases de partição e frações em relação ao extrato 

bruto (M80) (Tabela 4). 

 A análise em CG-EM das frações M80aF1 a M80aF5 não foi esclarecedora em termos 

de composição química. Todas as frações apresentaram como majoritário ácido palmítico. Em 

CLAE-DAD foi possível uma melhor distinção entre as frações (Fig. 7). A fração M80aF3 foi 

a mais complexa quimicamente (Fig. 7C) e como visto pelos valores de ICAT, esta também 

apresentou maior capacidade antioxidante. Nos primeiros cinco minutos do cromatograma, os 

picos 1 e 2 correspondem aos MAAs coeluidos (asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e 

porphyra 334). Em torno dos 30 min, dois picos 3 e 4, aparecem nesta fração e também na 

fração M80aF2 majoritariamente (Fig. 7B). Entre os tempos 36-40 min, no final da corrida, 

foram detectados vários picos (5 a 8) em baixa abundância, que também foram observados na 

fração M80aF4 (Fig. 7D). Nenhum pico foi detectado na fração M80aF5 (Fig. 7E). 

A partir da junção das frações M80aF2 e M80aF3 foi possível isolar as substâncias 

correspondentes aos picos 3 e 4, porém estas ainda não foram identificadas. Foram obtidos 

cerca de 10 mg da substância 3 e menos de 1 mg da substância 4. Por isso, a avaliação da 

atividade antioxidante só foi possível para a substância 3. Esta substância isolada mostrou 

resultado positivo nos ensaios antioxidantes com o reagente de Folin-Ciocalteu, com o radical 

ABTS+• e, de maneira reduzida, com o reagente de FRAP (Tabela 4). No entanto, de forma 

comparativa aos extratos, às fases de partição e às frações, a substância isolada apresentou baixa 

capacidade antioxidante (Tabela 4). Esta substância, apesar de ser majoritária nos 

cromatogramas, representou somente 1% da amostra após o isolamento. A menor atividade da 

substância 3 isolada sugere um efeito sinergístico das substâncias da fração M80aF3. 

Os MAAs (asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e porphyra 334) também foram 

isolados (ver item 2.4). No entanto, mais detalhes sobre a atividade antioxidante de MAAs estão 

apresentados no Capítulo V. 
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Figura 7. Perfil cromatográfico obtido em CLAE-DAD das frações M80aF1 (A), M80aF2 (B), 

M80aF3 (C), M80aF4 (D) e M80aF5 (E) em mesma escala geradas a partir da fase de partição 

apolar (M80a) do extrato hidrometanólico 80% (M80) de Gracilaria domingensis. 

Cromatogramas processados em λ=280 nm. 
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3.3.3.  Considerações gerais sobre as capacidades antioxidantes de Gracilaria caudata e 

Gracilaria domingensis 

De maneira geral, as duas algas apresentaram capacidades antioxidantes similares. Frações 

derivadas a partir das fases de partição apolares provenientes dos extratos hidrometanólicos 

80% das duas algas foram as mais ativas frente a maioria dos ensaios, exceto frente a capacidade 

quelante do íon ferroso (Tabela 3 e 4). Porém, como já mencionado acima, os baixos 

rendimentos dessas frações não permitiram o isolamento da(s) substância(s) responsável pelas 

atividades. Apenas para G. domingensis foi possível obter a substância 3, a qual, isoladamente, 

apresentou baixa capacidade antioxidante. 

Analisando a capacidade quelante do íon ferroso, as amostras (fases de partição, frações 

e subfrações) originadas a partir do extrato hexânico de G. domingensis ricas em substâncias 

mais apolares foram as que apresentaram maiores atividades, indicando que estas substâncias 

são as responsáveis pela capacidade quelante nesta alga. Na literatura não foram encontrados 

relatos das substâncias detectadas aqui como majoritárias apresentando atividade quelante. No 

entanto, monoacilglicerois, como por exemplo, a monopalmitina encontrada na subfração com 

maior atividade quelante HaF5-S2 são relatados por serem ativos antioxidantes (Gomes et al. 

2010). 

Foi possível verificar que o colesterol, presente nas duas algas, influenciou a capacidade 

antioxidante, principalmente, frente ao ensaio com o reagente FRAP. Vários esterois 

apresentam moderada atividade antioxidante e ajudam a proteger as membranas fosfolipídicas 

(Wang et al. 2014). Galea & Brown (2009) sugerem que o colesterol é uma das barreiras 

antioxidantes mais antigas na história evolutiva dos organismos, ajudando a proteger contra 

espécies reativas de oxigênio. 

 Comparações diretas entre o presente estudo com outros trabalhos realizados com 

espécies de Gracilaria é bastante difícil, visto que: existe uma ampla variedade de 

procedimentos nos ensaios antioxidantes, na qual não há uma padronização entre os diferentes 

estudos, em alguns trabalhos há ausência de padrões de referências e há formas distintas de 

expressar as capacidades antioxidantes. No geral, a maioria dos trabalhos publicados que 

avaliaram a capacidade antioxidante de extratos de espécies deste gênero utilizou os ensaios 

com o reagente Folin-Ciocalteu e o radical DPPH. 

 Na Tabela 5 é apresentada uma compilação de vários trabalhos com extratos de espécies 

de Gracilaria que podem ser comparados com os resultados do presente trabalho. Para o ensaio 

utilizando o reagente Folin-Ciocalteu as capacidades antioxidantes variam de 0,1 mg EAG/g de 

extrato para G. gracilis (Zhang et al. 2007) a 107 mg EAG/g de extrato para Gracilaria 
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cearensis (A. B.  Joly & Pinheiro) A. B. Joly & Pinheiro (Martins et al. 2013). Os resultados 

observados neste trabalho foram condizentes com esta variação, sendo o intervalo para G. 

caudata de 1,83 a 7,91 mg EAG/g de extrato, enquanto que para G. domingensis esse intervalo 

foi de 1,75 a 19,27 mg EAG/g de extrato. 

Todas as amostras obtidas para G. caudata e G. domingensis no presente trabalho foram 

inativas para o ensaio com o radical DPPH. De forma coerente, os valores de IC50 disponíveis 

na literatura para os extratos de espécies de Gracilaria frente ao ensaio de DPPH geralmente 

são muito altos quando comparados a substâncias padrões, confirmando, assim, a baixa 

capacidade antioxidante frente a este ensaio (Tabela 5).  

 Os resultados para o método do reagente FRAP e do radical ABTS+• foram possíveis de 

serem comparados apenas com os dados disponíveis para G. gracilis (Francavilla et al. 2013). 

Para o método do reagente FRAP as faixas de variação foram semelhantes entre G. caudata 

(1,83 - 252,90 µmol ET/g de extrato) e G. domingensis (1,73 - 267 µmol ET/g de extrato) e 

mais baixas que o obtido para G. gracilis (50 - 800 µmol ET/g de extrato). O mesmo foi 

observado com relação ao ensaio com o radical ABTS+•. Gracilaria caudata (16,97 - 252,90 

µmol ET/g de extrato) e G. domingensis (18,35 - 294,55 µmol ET/g de extrato) apresentaram 

valores semelhantes, sendo menos efetivos que àqueles obtidos para G. gracilis (70 - 430 µmol 

ET/g de extrato) que foram maiores.  

Para os ensaios quelante do íon ferroso e sistema β-caroteno/ácido linoleico não foi 

possível comparar com a literatura, pois não foram encontrados trabalhos avaliando esses 

parâmetros com espécies de Gracilaria.  
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Tabela 5. Capacidades antioxidantes para os extratos de diferentes espécies de Gracilaria 

frente ao ensaio do reagente Folin-Ciocalteu (mg EAG/g de extrato) e do radical DPPH• 

(mg/mL). 

Espécies 
Folin-

Ciocalteu 

Radical DPPH• 
R* IC50 dos 

extratos 
IC50 do 
Padrão 

Gracilaria birdiae 1,06-1,13 0,76 - 1 

Gracilaria bursa-pastoris 0,38 42,27 <0,16 2 

Gracilaria caudata 
0,34 33,73 <0,16 2 

1,83-7,91 >1 - 17 

Gracilaria cearensis 107 - - 3 

Gracilaria cervicornis 20,18 - - 3 

Gracilaria changii - 0,51-7,80 0,069 4 

Gracilaria cornea 
0,88-0,89 0,77-0,86 - 1 

0,5 72,51 <0,16 2 

Gracilaria corticata 
4,1-8,7 - - 5 

5,13 >1 - 6 

Gracilaria cylindrica 0,41 62,82 <0,16 2 

Gracilaria domingensis 
49,9 - - 3 

1,75-19,27 >1 <0,1 17 

Gracilaria edulis 
1,49-16,26 - - 7 

1,8-6,6 - - 5 

Gracilaria gracilis 

3,49-34,30 - - 8 

0,7 - - 9 

2,11 9,30 <0,15 10 

0,1 - - 11 

3,49-5,36 - - 12 

0,16-21 0,82-35,03 0,67 13 

Gracilaria tenuistipitata 3,9 24,22 - 14 

Gracilaria textorii 
0,67 - - 11 

7,05-17,03 - - 15 

Gracilaria tikvahiae 0,36 28,94 <0,16 2 

Gracilaria vermiculophylla 
0,7-2,94 2,07 <0,1 16 

0,62 - - 11 

*Referências : 1. Souza et al. (2011), 2. Zubia et al. (2007), 3. Martins et al. (2013), 4. Chan et al. (2015), 5. Sachindra et al. 

(2010), 6. Lakmal et al. (2014), 7. Ganesan et al. (2008), 8. Heffernan et al. (2014b), 9. Yildiz et al. (2014), 10. Zubia et al. 

(2009), 11. Zhang et al. (2007), 12. Heffernan et al. (2014a), 13. Francavilla et al. (2013), 14. Yangthong et al. (2009), 15. Heo 

et al. (2006), 16. Osuna-Ruiz et al. (2016), 17. Presente estudo. 
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3.4. Avaliação da toxicidade frente aos crustáceos artêmias  

Para análises da atividade tóxica utilizando artêmias, valores de IC50 < 1000 µg/mL já indicam 

que o extrato é ativo (Meyer et al. 1982). Assim, para a triagem dos extratos e fases de partição 

apenas a concentração efetiva de 1000 µg/mL foi testada.  

 Os extratos de G. domingensis não foram ativos, já que apresentaram IC50 > 1000 

µg/mL. Portanto, para estas amostras não se prosseguiu o isolamento biomonitorado. A Figura 

8 resume o isolamento biomonitorado para G. caudata, as amostras ativas foram destacadas nos 

retângulos pretos. Os extratos brutos mais apolares foram ativos. O extrato hexânico foi mais 

efetivo matando 100% das artêmias (IC50 = 560 µg/mL); já o extrato diclorometânico matou 

49% (IC50 > 1000 µg/mL) (Tabela 6).  

 

 

Figura 8. Isolamento biomonitorado guiado pela toxicidade frente artêmias das amostras de 

Gracilaria caudata (extratos brutos, fases de partição e frações). As amostras ativas foram 

destacadas em preto. Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, 

M80 = hidrometanólico 80% e A = aquoso. Fases de partição: “a” é referente à fase proveniente 

da partição com diclorometano (apolar) e “p” é referente à fase proveniente da partição com 

metanol 50% (polar). F é referente às frações. 

 

 O rendimento dos extratos apolares foram baixos. Em G. caudata, o rendimento de 

extrato hexânico foi de 0,2% em relação à massa seca de alga, enquanto o extrato obtido com 

diclorometano rendeu 0,3%. Avaliando as fases de partição desses extratos ativos, verificou-se 
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que as atividades foram encontradas nas fases polares, com 100% de mortalidades das artêmias 

(Tabela 6). Estas fases de partição renderam, em relação à massa total, menos de 0,1%. 

 

Tabela 6. Taxa de mortalidade de artêmias (%), quando expostas a diferentes extratos e fases 

de partição (1000 µmg/mL). O símbolo “-” representa que a fração não foi testada. 

 Gracilaria caudata 
Gracilaria 

domingensis 
 Bruto Fase apolar Fase polar Bruto 

Hexano 100% 30% 100% 0% 
Diclorometano 49% 0% 100% 0% 

Metanol 0% - - 0% 
Metanol 80% 0% - - 0% 

Aquoso 0% - - 0% 
 

As fases de partição polares dos extratos obtidos com hexano e diclorometano, como 

mencionado anteriormente (ver item 2.3.1), foram reunidas, pois foram similares em 

composição. Essa fase de partição (HDp = 507,7 mg) foi fracionada em CLAE semipreparativa 

resultando em 13 frações nomeadas HDpF1 a HDpF13 (Fig. 9). Apenas a fração 9 (HDpF9) foi 

efetiva frente as artêmias (Tabela 7). Essa fração rendeu 5,79% de toda HDp e apresentou IC50 

= 56,31 µg/mL, menor do que o IC50 do controle positivo de dicromato de potássio (61 µg/mL) 

(Tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil cromatográfico em CLAE-DAD da fase polar dos extratos hexânico e 

diclorometânico. Os números indicam as frações de 1 a 13 (HDpF1 a HDpF13) que foram 

coletadas em CLAE semipreparativa. 
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Tabela 7. Rendimento (% em relação ao total da fase de partição HDp) das frações obtidas em 

CLAE semipreparativa (HDpF1 a HDpF13) a partir do fracionamento da fase de partição polar 

HDp de Gracilaria caudata e respectivas taxas de mortalidade de artêmias (%). Concentração 

das frações = 100 µg/mL. Controle positivo = dicromato de potássio. O símbolo “-” significa 

que não foi obtido o IC50 (concentração referente a 50% de mortalidade das artêmias). 

Frações a partir de 
HDp 

Rendimento 
(%) 

Mortalidade (%) 
(100 µg/mL) 

IC50 

F1 2,08 0% - 
F2 1,33 0% - 
F3 1,67 0% - 
F4 2,87 0% - 
F5 3,15 0% - 
F6 3,89 0% - 
F7 3,30 0% - 
F8 3,88 0% - 
F9 5,79 77 ± 6,28 % 56,31 µg/mL 
F10 3,09 0% - 
F11 8,15 0% - 
F12 3,76 0% - 
F13 56,98 0% - 

Controle positivo - 100 ± 6,28 % 61 µg/mL 
 

A fração HDpF9 apresentou cinco picos principais em CG-EM correspondendo às 

substâncias de 9 a 13 (Tabela 8). As duas substâncias majoritárias (picos 10 e 11) foram isoladas 

e apresentaram atividade de 50% de mortalidade a 100 µg/mL. Assim, houve uma diminuição 

na atividade dos isolados em relação à fração HDpF9. Provavelmente, há um sinergismo das 

substâncias que compõem a fração levando a sua maior toxicidade. Infelizmente, até o 

momento, os cinco constituintes não foram possíveis de serem identificados pela NIST e em 

buscas na literatura. 

Na literatura, os relatos para atividade de extratos de espécies de Gracilariaceae frente 

artêmias são bem diversos, independente da polaridade do extrato. Lhullier et al. (2006), 

avaliando extrato etanólico de G. domingensis, encontraram IC50 menores do que 50 µg/mL, 

já Valdés-Iglesias et al. (2003) encontraram valores de IC50 maiores do que 1000 µg/mL para 

o extrato aquoso para mesma espécie de alga. Sasidharan et al. (2008) também encontraram 

valores de IC50 maiores do que 1000 µg/mL para os extratos metanólicos de Gracilaria changii 

(B. M. Xia & I. A. Abbott) I. A. Abbott, J. Zhang & B. M. Xia. Saeidnia et al. (2012) estudando 

Gracilariopsis persica A. M. Bellorin, J. Sohrabipour & E. C. Oliveira detectaram atividade 
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tóxica do extrato de acetato de etila, com IC50 de 4 µg/mL, sendo estigmasterol e β-sitosterol 

indicados pelos autores como responsáveis por esta toxicidade.  

 

Tabela 8. Abundância relativa e os dez fragmentos majoritários (m/z) (CG-EM) de cada 

constituinte da fração ativa HDpF9 obtida a partir da fase de partição polar HDp de Gracilaria 

caudata.  

Substância Padrão de fragmentação (m/z) 
Abundância 
relativa (%) 

9 
43 (18,9); 57 (21,9); 73 (100); 81 (22,1); 83 (18,6); 95 

(21,1); 109 (19,5); 117 (22,8); 143 (37,7). 
11,4 

10 
55 (13,6); 67 (14,7); 73 (100); 75 (57,7); 81 (13,6); 129 
(37,1); 241 (15,1); 277 (48,1); 329 (54,1); 330 (15,0). 

50,1 

11 
55 (13,0); 67 (15,3); 73 (89,8); 75 (53,9); 81 (11,7); 129 

(41,9); 130 (12,2); 199 (100); 200 (18,2); 357 (33,8) . 
26,8 

12 
43 (34,1); 55 (94,0); 69 (43,1); 73 (100); 75 (96,9); 81 

(36,2); 83 (34,0); 95 (37,5); 137 (42,2); 153 (36,2). 
6,6 

13 
41 (24,3); 55 (100); 73 (78,8); 75 (81,5); 81 (30,8); 97 
(23,1); 125 (47,0); 129 (30,9); 140 (22,8); 141 (25,8). 

5 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gracilaria caudata e G. domingensis, apresentaram algum tipo de potencial biológico. Um 

resumo geral das atividades avaliadas pode ser visto na Figura 10. Em ambas algas os extratos 

hexânico e hidrometanólico 80% foram ativos, já os extratos metanólicos não foram ativos em 

nenhum ensaio avaliado.  

A triagem preliminar indica um bom potencial dos extratos apolares de G. caudata 

frente ao modelo animal de crustáceos artêmias. Já o extrato aquoso (rico em polissacarídeos 

sulfatados) de G. domingensis foi bastante ativo frente a inibição da atividade da enzima 

transcriptase reversa do HIV-1. As algas avaliadas não foram ativas no ensaio de avaliação da 

inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase.  

A capacidade antioxidante foi fraca, porém foi possível verificar alguns padrões de 

respostas para as duas algas: (i) extratos apolares apresentaram maiores atividades quelantes, 

(ii) o maior potencial antioxidante foi verificado nas fases apolares dos extratos 

hidrometanólicos 80%, entretanto, apesar desta similaridade de respostas entre as algas, estas 

fases são distintas quimicamente.  

 



 
 

Figura 10. Distribuição geral das atividades biológicas avaliadas para extratos, fases de partição, frações, subfrações e substâncias isoladas de 

Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, M80 = hidrometanólico 80% 

e A=aquoso. Letras minúsculas são referentes a fase de partição: a letra “p” é referente a fase proveniente do metanol 50% (polar) e a letra “a” é 

referente a fase proveniente do diclorometano (apolar). F é referente as frações e S referente a subfrações.
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Extratos de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis 
(Gracilariales, Rhodophyta) estimulam o crescimento de Lactuca 

sativa in vitro 
 

 

RESUMO 

Algas marinhas, principalmente algas pardas, vêm sendo usadas há muito tempo como 

bioestimulantes na agricultura, com resultados bastante promissores. Neste trabalho, extratos 

de duas agarófitas (Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis) foram testados quanto ao 

potencial bioestimulante in vitro da germinação e no desenvolvimento inicial de alface. Não 

foram observadas diferenças na taxa de germinação com qualquer um dos extratos testados. No 

entanto, mudanças significativas foram verificadas nos parâmetros de crescimento inicial. O 

isolamento biomonitorado indicou que os extratos mais ativos foram os mais apolares, obtidos 

com hexano ou diclorometano, e os aquosos. Nos extratos apolares, o ácido palmítico, 

componente majoritário, parece ter um papel bastante importante nos efeitos estimulantes, 

aumentando em até 83% o comprimento da raiz em relação ao controle. Já nos extratos aquosos, 

o efeito estimulante se deve, muito provavelmente, aos polissacarídeos sulfatados do tipo 

agarana que são os constituintes quase exclusivos. O polissacarídeo sulfatado de G. 

domingensis promoveu aumento de cerca de 60% no comprimento a raiz, já com o extrato de 

G. caudata este aumento foi de 40%. Este resultado indica que modificações na estrutura da 

agarana podem provocar respostas de intensidades diferentes dependendo do grau e tipo de 

substituições nos polissacarídeos. Apesar dos efeitos positivos dos extratos apolares serem 

maiores que aqueles dos extratos aquosos, a enorme diferença entre os rendimentos (menos de 

1% da biomassa inicial para os apolares e em torno de 35% para os aquosos) torna estes últimos 

muito mais interessantes sob o ponto de vista de aplicação e uso direto da alga para este fim. 

 

Palavras chaves: Rhodophyta, Gracilaria caudata, Gracilaria domingensis, bioestimulantes, 

polissacarídeos sulfatados, ácido palmítico, Lactuca sativa. 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 



 

Biostimulant effect of extracts from Gracilaria caudata e 
Gracilaria domingensis (Gracilariales, Rhodophyta) on initial 

growth of Lactuca sativa in vitro 
 

 

ABSTRACT 

Marine algae, mainly brown algae, have been used as biostimulants in agriculture for a long 

time, showing very promising results. In this study, extracts of two agarophytes (Gracilaria 

caudata and Gracilaria domingensis) were evaluated for in vitro biostimulating potential on 

germination and during the initial development of lettuce. No differences were observed in the 

germination rate with any of the extracts tested. However, significant changes were detected in 

the initial growth parameters. The biomonitoring isolation indicated that the nonpolar extracts 

were the most active, obtained with hexane or dichloromethane, together with the aqueous 

extracts. In nonpolar extracts, palmitic acid, the major component, seems to play a very 

important role in stimulant effects, increasing root length up to 83% compared to control. In 

aqueous extracts, the stimulating effect was probably due to the sulfated polysaccharides of the 

agarana type, which are the exclusive constituents. The sulfated polysaccharide of G. 

domingensis promoted an increase of about 60% in the root length, whereas for the extract of 

G. caudata this increase was 40%. This result indicates that modifications in the structure of 

the agarana can elicit distinct responses depending on the degree and type of substitutions in 

the polysaccharides. Although the positive effects of nonpolar extracts were greater than those 

of the aqueous extracts, the huge difference between yields (less than 1% of the initial biomass 

for the nonpolar and about 35% for the aqueous ones) makes the aqueous extracts more 

promising for application and direct use of algae for this purpose. 

 

Keywords: Rhodophyta, Gracilaria caudata, Gracilaria domingensis, biostimulants, 

sulphated polysaccharides, palmitic acid, Lactuca sativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Algas marinhas são utilizadas pela humanidade desde épocas pré-históricas há mais de 14000 

anos a.C. (Dillehay et al. 2008). Seus usos são principalmente alimentares, porém o uso como 

fertilizante ou adubo é comum para agricultores ou horticultores próximos ao litoral de alguns 

países do mundo. 

 Atualmente, algas marinhas, ou produtos derivados, são disponibilizados comercial-

mente para cultivos vegetais. As algas pardas são as mais usadas para este fim, como, por 

exemplo, Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis e Ecklonia maxima (Osbeck) Papenfuss. 

Entretanto,  algumas espécies de macroalgas verdes e vermelhas também têm sido utilizadas 

em menor escala, como, por exemplo, espécies de macroalgas vermelhas calcárias do gênero 

Lithothamnion Heydrich comercializadas para correções do pH do solo e como adubo (McHugh 

2003; Khan et al. 2009). As macroalgas podem ser vendidas diretamente como material seco e 

triturado, porém seus extratos são os mais comercializados, sendo vendidos líquidos e concen-

trados, facilitando o transporte e o uso (Craigie 2011). Esses extratos são obtidos por fermenta-

ção, cozimento com uso de altas pressões e, principalmente, por hidrólise alcalina (Arioli et al. 

2015). 

 No geral, o uso de algas marinhas nos cultivos vegetais é bastante atrativo devido aos 

efeitos positivos no aumento da resistência da cultura aos estresses abiótico e biótico e uma 

melhor retenção da umidade e sais minerais no solo (Khan et al. 2009).  No entanto, o aumento 

no crescimento da planta cultivada é o que mais estimula o uso e a comercialização de 

macroalgas nesse contexto. Esse crescimento tem sido atribuído aos macronutrientes, como 

nitrogênio e potássio (McHugh 2003), e micronutrientes, como zinco, magnésio e enxofre 

presentes nas algas e/ou em seus extratos (Crouch & Staden 1993). Cabe ressaltar, entretanto, 

que a mesma resposta de crescimento não é observada com o uso das cinzas obtidas de algas. 

Assim, é sugerido que a matéria orgânica presente nas preparações algáceas têm papel 

importante nesse estímulo (Finnie & Staden 1985; Zhang & Ervin 2004) .  

A elucidação da propriedade estimulante das algas e de seus extratos tem sido 

amplamente discutida na literatura, porém, não há consenso sobre o que promove esta ação 

(Battacharyya et al. 2015). Reguladores do crescimento, como citocininas, auxinas, etilenos, 

giberilinas, ácido abscísico, brassinosteroides, entre outros; osmólitos, como prolina e betaínas; 

polissacarídeos diversos, como carregenanas e alginatos; e outros metabólitos secundários, 

como florotaninos, são algumas das substâncias sugeridas como responsáveis por essa ação. 

Assim, a complexidade destes extratos e o possível sinergismo entre essas diversas substâncias, 

provavelmente são responsáveis pelo efeito estimulante.  
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Atualmente, as previsões para a agricultura mundial sugerem uma redução na 

produtividade e uma maior demanda por alimento, basicamente devido a consequências das 

mudanças climáticas globais e ao aumento populacional (Hanjra & Qureshi 2010). Dessa 

forma, há grande procura por estratégias direcionadas a melhorar o uso do solo, aumentar a 

produtividade agrícola e aumentar a resistência dos cultivares a estresses bióticos e abióticos. 

Nessa perspectiva, as algas marinhas apresentam grande potencial para o desenvolvimento da 

agricultura mundial, sendo imprescindível a compreensão das propriedades e dos efeitos 

estimulantes a partir de material algáceo. 

Neste contexto, as macroalgas vermelhas Gracilaria Greville apresentam algumas 

características que as colocam como de interesse de estudo para uso na agricultura, como por 

exemplo, o fato de algumas espécies já serem cultivadas em grande escala. Além disso, estudos 

com espécies desse gênero têm relatado efeitos positivos sobre plantas alvos, principalmente, 

no que se refere a melhoria na produtividade e no desenvolvimento. Singh et al. (2016) 

relataram, por exemplo que o fluido algáceo (“seaweed sap”) de Gracilaria edulis (S. G. 

Gmelin) P. C. Silva promoveu uma melhora  na produtividade de grãos no milho (Zea mays 

L.). No entanto, poucos estudos são voltados para a investigação química dos componentes que 

promovem estes efeitos bioestimulantes.  

Dessa forma, neste estudo, foram avaliados os extratos de duas macroalgas nativas, 

Gracilaria caudata J. Agardh e Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie sobre 

Lactuca sativa L. (alface), um modelo vegetal comumente estudado em ensaios in vitro, com o 

objetivo de verificar seus possíveis efeitos na taxa de germinação e/ou no desenvolvimento 

inicial da plântula. Além disso, buscou-se verificar qual(is) componente(s) seria responsável 

pelo efeito observado. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta do material  

Foram selecionadas para este estudo duas macroalgas vermelhas (Gracilariales, Rhodophyta) 

coletadas no nordeste brasileiro em 2013. Gracilaria caudata foi coletada em Praia de Mãe 

Luiza na cidade de Natal em Rio Grande do Norte pela Prof.ª Dr.ª Eliane Marinho-Soriano 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN) quem também realizou a identificação 

do material e G. domingensis foi coletada na Praia Morro de Pernambuco na cidade de Ilhéus 

na Bahia, sendo sua identificação confirmada pela Dr.ª Beatriz Nogueira Torrano da Silva por 

meio de DNA BarCode. Os materiais coletados foram lavados em água corrente para retirada 
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de fauna acompanhante, epífitos, epibioentes, restos de areia e excesso de sal. Após esse 

processo foram secos ao sol para transporte. No laboratório foram secos em estufa à 40 °C por 

7 dias. 

 

2.2. Metodologia de extração 

As massas secas pulverizadas de G. caudata e G. domingensis foram submetidas a extração 

seriada por maceração (50 ± 5 °C) por 8 h em solventes de ordens crescentes de polaridade 

(10%, w/v): hexano, diclorometano, metanol e metanol 80%. Os solventes foram evaporados 

em rotaevaporador (temperatura < 50 °C). O extrato aquoso foi obtido a partir de uma parte do 

resíduo final (10%) por maceração em água (50 ± 5 °C) (5%, w/v) por 8 h e depois liofilizado. 

Após seco, os extratos brutos obtidos em metanol e metanol 80% foram ressuspendidos em 

metanol utilizando o menor volume possível do solvente, suficiente para a precipitação de sais 

que foram separados e descartados. Assim, foram obtidos cinco extratos brutos para cada uma 

das algas: hexânico, diclorometânico, metanólico (dessalinizado), hidrometanólico 80% 

(dessalinizado) e aquoso.  

 

2.3. Isolamento biomonitorado 

O isolamento biomonitorado foi adotado no presente estudo. Cada um destes extratos brutos foi 

testado frente ao ensaio de germinação e crescimento inicial de alface (item 2.6.) e apenas os 

extratos ativos, quando possível, seguiram para o particionamento. 

 Os extratos brutos metanólico e hidrometanólico 80% de G. caudata foram 

particionados entre diclorometano e metanol 50%, obtendo-se uma fase de partição 

diclorometânica e uma fase de partição hidrometanólica para cada extrato. A fase de partição 

diclorometânica do extrato metanólico foi reunida com a fase de partição diclorometânica do 

extrato hidrometanólico 80% devido à similaridade química, sendo identificada como fase de 

partição apolar. Além da fase de partição apolar, obteve-se duas fases de partição 

hidrometanólicas nomeadas de fase de partição polar do extrato metanólico e fase de partição 

polar do extrato hidrometanólico 80%. 

 

2.4. Análises químicas dos extratos 

Alíquotas das amostras ativas (extratos brutos e fases de partição), exceto dos extratos aquosos, 

foram derivatizadas por reação com 50 µL de BSTFA (N, O-Bis(trimetilsilil)-

trifluoroacetamida) em 50 µL de piridina por 30 min a 80 °C. Em seguida, foram analisadas em 

Cromatografia a Gás acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) (Agilent 6890N/5975) na 
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seguinte programação de análise: T0 = 100 °C por 6 min, 15 °C/min até 225 °C, 5 °C/min até 

300 °C e permanecendo nesta temperatura por 9 min. A coluna empregada foi a HP-5MS (30 

m × 0.25 mm × 0.25 µm). O gás de arraste utilizado foi o hélio com fluxo constante de 1 

mL/min. A temperatura de injeção foi de 300 ºC. O espectrômetro de massas foi ajustado com 

os seguintes parâmetros: temperatura da fonte = 230 °C, temperatura do quadrupolo = 150 °C, 

voltagem da eletromultiplicadora (EM) = 70 eV, amplitude de detecção de massa de 40 - 1000 

unidades de massa atômica com 2,64 scan/s. O teor relativo de cada componente principal foi 

calculado a partir da área total. Foram excluídos os componentes com áreas menores do que 

1%. A identificação dos componentes foi feita através do banco de dados NIST/NBS (aceitos 

índices de similaridade >900) e através de comparação com dados da literatura. 

 

2.5. Análises químicas dos extratos aquosos 

 

2.5.1.  Teor proteico, de carbono e enxofre 

Os valores de porcentagens de carbono e de nitrogênio dos extratos aquosos foram obtidos por 

análises elementares no analisador Perkin-Elmer (CHN 2400) realizadas pela Central Analítica 

do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) (Ver Capítulo II – item 2.5.1).  

Já o valor de enxofre foi obtido por turbidimetria com cloreto de bário, com metodologia 

modificada a partir de Yoshimura (2006) para espectrofotômetro de microplacas (Elisa) 

(Synergy™ H1) (Ver Capítulo II – item 2.5.2).  

 

2.5.2.  Ressonância Magnética Nuclear de Carbono–13 (RMN– 13C) 

Análises em ressonância magnética nuclear de carbono (RMN – 13C) foram realizadas na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) sob a orientação do Prof.  Dr. Miguel Noseda e da Dr.ª 

Luciana Garcia Ferreira. Os extratos aquosos foram submetidos a Ressonância Magnética 

Nuclear de Carbono–13 (RMN – 13C) realizadas no equipamento BRUKER (modelo DRX 400) 

com frequência base para 13C de 100,63 MHz e temperatura de 70 °C. As amostras foram 

dissolvidas em água deuterada (40 mg/mL) e acetona foi usada como padrão interno (δ 30,2).  

 

2.6. Ensaio de germinação e crescimento inicial 

O ensaio de germinação e crescimento inicial foi realizado em microplacas de 6 poços conforme 

Novaes et al. (2016) com modificações. Em cada poço utilizado, foram adicionados papéis 

filtros previamente autoclavados e 1 mL dos extratos dissolvidos em DMSO 0,5% (1 mg/mL). 

DMSO 0,5% também foi usado para fazer o controle negativo. Em seguida, foram adicionados 
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a cada poço 10 aquênios de alface (Lactuca sativa L. - baba de verão manteiga, ISLA. A placa 

foi selada com parafilme e posta para germinar em câmara de germinação do tipo BOD 

(temperatura 24 ± 1 °C e fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro).  

Após sete dias, as placas foram transferidas para freezer -20 °C por 24 h. Foram 

contados os aquênios que germinaram considerando como germinadas plântulas com raízes 

maiores do que 2 mm. As medidas de crescimento (comprimento da raiz, do hipocótilo e área 

foliar) foram obtidas através do escaneamento da plântula e posterior análise em software 

ImageJ®.   

Como consequência do fracionamento biomonitorado, o ácido palmítico (Merck®) foi 

usado neste estudo, sendo esta substância dissolvida em solução 1:1 de DMSO 0,25% e tween 

20 0,25%. Foram testadas três concentrações: 0,49 mM, 0,98 mM e 1,95 mM. A mesma solução 

usada para dissolver o ácido graxo foi usada para fazer o controle negativo. Os extratos aquosos 

das duas espécies de Gracilaria foram testados em diferentes concentrações, neste caso 

dissolvidos apenas em água ultrapura. As concentrações testadas foram 1 mg/mL, 2 mg/mL, 3 

mg/mL, 4 mg/mL e 5 mg/mL. Água ultrapura foi usada como controle negativo. 

 

2.7. Análises estatísticas 

Os dados foram submetidos a teste de homocedasticidade de Bartlett. Em seguida, foram 

submetidos a teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e análise de comparações múltiplas de 

Dunn (p<0,05), comparando as diferenças estatísticas dos tratamentos em relação ao controle 

negativo. Os valores de comprimento de hipocótilo, raiz e área foliar foram expressos em média 

± desvio padrão (DP) (n = 40). Para germinação foram consideradas as porcentagens de 

aquênios germinados em cada poço (n = 4). O software para processamento dos dados, obtenção 

dos gráficos e análises estatísticas foi o GraphPad 6®. As estruturas moleculares foram 

representadas no software Accelrys Draw 4.1®. 
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3. RESULTADOS 

Na Figura 1 é apresentado um esquema para acompanhar o isolamento biomonitorado a partir 

das atividades bioestimulantes sobre L. sativa das amostras de G. caudata (extratos brutos e 

fases de partição) (Fig. 1A) e as amostras de G. domingensis (extratos brutos) (Fig. 1B). As 

amostras destacadas em círculos pretos foram ativas pelo biomonitoramento. 

 

 

Figura 1. Etapas do isolamento biomonitorado guiado pelo ensaio de germinação e crescimento 

inicial para as amostras de Gracilaria caudata (A) e Gracilaria domingensis (B). Letras 

maiúsculas são referentes aos extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = 

metanólico, M80 = hidrometanólico 80% e A = aquoso. Letras minúsculas são referentes a fase 

de partição: a letra “p” é referente a fase proveniente do metanol 50% (polar) e a letra “a” é 

referente a fase proveniente do diclorometano (apolar). 

 

Os extratos e as fases de partição de G. caudata e G. domingensis não alteraram 

significativamente a porcentagem de germinação de L. sativa em relação ao controle negativo 

(Tabela 1). Entretanto, mudanças significativas foram verificadas nos parâmetros de 

crescimento inicial. 
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Tabela 1. Porcentagem de germinação de Lactuca sativa (n = 4) após os tratamentos com 

extratos brutos e fases de partição de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. Não foram 

encontradas diferenças significativas em relação aos controles negativos (Kruskal-Wallis; p < 

0,05). 

*fases de partição apolar dos extratos metanólico e hidrometanólico 80% reunidas. 

 

Os resultados de comprimento da raiz e do hipocótilo para os extratos brutos de G. 

caudata e G. domingensis são apresentados na Figura 2. Em G. domingensis, os extratos 

diclorometânico e aquoso foram os mais efetivos, com um aumento médio no comprimento da 

raiz de cerca de 39% e 45%, respectivamente (Fig. 2A). Para os extratos de G. caudata, somente 

o extrato obtido com diclorometano não apresentou efeito significativo, ou seja, todos os outros 

apresentaram efeito estimulante no crescimento da raiz (Fig. 2A). No caso do desenvolvimento 

do hipocótilo, os efeitos significativos foram de inibição em relação ao controle, sendo 

observados para os extratos hexânicos das duas algas, G. caudata e G. dominguensis, uma 

redução de 24% e 31% respectivamente, e também para o extrato obtido com diclorometano de 

G. caudata (28%) (Fig. 2B).  

Com esses resultados, o isolamento biomonitorado prosseguiu com os extratos 

alcoólicos obtidos de G. caudata, pois apresentaram efeito estimulante no desenvolvimento da 

raiz de alface. Cabe ressaltar que, apesar dos efeitos bioestimulantes de raiz dos extratos 

 Gracilaria caudata Gracilaria domingensis 
Extratos brutos   

Controle negativo 97±5 89±10 
Hexânico 90±11 75±25 

Diclorometânico 93±12 84±15 
Metanólico 97±6 62,5±22 

Hidrometanólico 80% 97±6 84±18 
Aquoso 98±5 89±10 

   
Fases de partição   
Controle negativo 100±0 - 

Polar do metanólico 100±0 - 
Polar do hidrometanólico 80% 98±5 - 

Apolar* 100±0 - 
   

Extrato aquoso   
Controle negativo 100±0 100±0 

1 mg/mL 100±0 84±6 
2 mg/mL 100±0 91±6 
3 mg/mL 100±0 100±0 
4 mg/mL 83±14 100±0 
5 mg/mL 84±11 90±11 
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apolares (hexânico de G. caudata e diclorometânico de G. domingensis), devido ao baixíssimo 

rendimento (menos de 1% da biomassa inicial), não foi possível continuar isolamento 

biomonitorado. Já o extrato aquoso não foi particionado por ser composto unicamente de 

polissacarídeos (detalhes adiante).  

 

 

Figura 2. Comprimentos da raiz (A) e do hipocótilo (B) de Lactuca sativa após tratamento com 

diferentes extratos brutos (1 mg/mL) de Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis. Valores 

expressos em médias ± DP (n = 40). O asterisco (*) sobre a barra indica que o valor difere 

significativamente do controle negativo (Kruskal-Wallis, Dunn; p < 0,05). C = controle 

negativo (DMSO 0,5%). Extratos brutos: H = hexânico, D = diclorometânico, M = metanólico, 

M80 = hidrometanólico 80%, A= aquoso. 

 

Os extratos metanólico e hidrometanólico 80% de G. caudata foram particionados e as 

fases de partição novamente testadas (Fig. 1). As fases de partição polares, diferente dos 

extratos brutos, não foram bioestimulantes de raiz, porém apresentaram um pequeno 
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bioestímulo, em torno de 15%, sobre os hipocótilos (Tabela 2). Entretanto, foi verificada uma 

alta atividade bioestimulante da fase de partição apolar, acarretando um aumento em cerca de 

90% no comprimento da raiz em relação ao controle (Tabela 2).  

Dessa forma, podemos sugerir que a ação bioestimulante no crescimento da raiz dos 

extratos brutos obtidos em metanol e metanol 80% de G. caudata está relacionada a substâncias 

mais apolares presentes nesses extratos.  

 

Tabela 2. Efeitos das diferentes fases de partição de Gracilaria caudata sobre crescimento do 

hipocótilo e da raiz de Lactuca sativa. Valores foram expressos em média ± DP (n = 40). Médias 

seguidas pelo asterisco (*) diferem significativamente do controle negativo (Kruskal-Wallis, 

Dunn; p < 0.05). 

*fases de partição apolar dos extratos metanólico e hidrometanólico 80% reunidas. 

 

Infelizmente, assim como mencionado acima para os extratos apolares, a fase de 

partição apolar apresentou rendimento muito baixo, impossibilitando novos fracionamentos. 

No entanto, estas amostras (extratos brutos e fase de partição) ativas tiveram seus componentes 

majoritários identificados.  

A análise da composição química do extrato hexânico de G. caudata, do extrato 

diclorometânico de G. domingensis e da fase de partição apolar dos extratos metanólico e 

hidrometanólico 80% de G. caudata mostrou-se semelhante. As amostras são ricas em ácidos 

graxos saturados (ácido palmítico e ácido mirístico), colesterol e n-heptadecano (Tabela 3). A 

fase de partição apolar, que foi a mais estimulante de raiz, apresentou uma maior complexidade 

química que os extratos brutos analisados, apresentando como diferencial heterosídeos e os 

ácidos graxos linoleico e araquidônico, porém em pequena porcentagem. 

O ácido palmítico foi o componente majoritário contribuindo com, no mínimo, 60% na 

composição química das amostras ativas. Este resultado, aliado a disponibilidade comercial do 

ácido palmítico, possibilitou a avaliação desse ácido graxo frente a L. sativa na busca da 

substância bioativa nessas amostras. 

 

Fase de partição Raiz (cm) Hipocótilo (cm) 

Polar do extrato metanólico 2,97±0,44 0,71±0,11* 

Polar do extrato hidrometanólico 80% 3,13±0,37 0,74±0,07* 

Apolar* 5,26±0,66* 0,58±0,09 

Controle negativo 2,77±0,42 0,62±0,10 
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Tabela 3. Composição química (% relativa a área total) do extrato hexânico de Gracilaria 

caudata, do extrato diclorometânico de Gracilaria domingensis e da fase de partição apolar que 

foram estimulantes para o crescimento da raiz de Lactuca sativa. 

 Gracilaria caudata 
Gracilaria 

domingensis 
Substâncias Hexano Fase apolar* Diclorometano 

Ácidos graxos    
Ácido araquidônico - 2,33 - 

Ácido esteárico 1,2 1,33 1,4 
Ácido linoleico - 1,33 - 
Ácido mirístico 4,2 2,62 10,1 

Ácido oleico - 1,13 - 
Ácido palmítico 79,6 63,49 66,3 

    
Esteróis    

Colesterol 4,2 4,77 2,9 
    

Alcanos    
n-heptadecano 1,4 - 1,0 

    
Ésteres de ácidos graxos    

Monopalmitina - - 2,5 
    

Outros    
Glicerol - - 1,56 

Heterosídeos - 3,73 - 
    

Total identificados 56 80,73 58 
*fases de partição apolar dos extratos metanólico e hidrometanólico 80% reunidas. 

 

O ácido palmítico foi testado em diferentes concentrações (0,49 mM, 0,98 mM e 1,95 

mM) frente a L. sativa (Fig. 3). A porcentagem de germinação em todas elas e no controle foi 

de 100%, ou seja, o ácido palmítico não tem qualquer influência sobre a germinação dos 

aquênios de alface. Quanto aos parâmetros de crescimento inicial, também não houve diferença 

significativa no crescimento do hipocótilo em relação ao controle (Fig. 3A), porém o 

crescimento da raiz foi estimulado de maneira dose-dependente (R² = 0,9812; EC50=1,1 mM) 

(Fig. 3B).  

A maior concentração testada de 1,95 mM promoveu o crescimento da raiz em 83% em 

relação ao controle (Fig. 3B e 3C), quase a mesma porcentagem de estímulo obtida no ensaio 

com a fase apolar (90% - Tabela 2). Dessa forma, podemos sugerir que o ácido palmítico seja, 

provavelmente, uma das substâncias determinantes no bioestímulo dos extratos apolares das 

duas algas analisadas sobre a raiz de L. sativa. 
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Figura 3. Respostas do hipocótilo (cm) (A) e da raiz (cm) (B) de Lactuca sativa ao ácido 

palmítico. Aspecto geral da plântula de Lactuca sativa exposta ao controle (DMSO 0,25% + 

Tween 20 0,25%) e o ácido palmítico (concentração: 1,95 mM) (C). Valores expressos em 

médias ± DP (n = 40). Asteriscos (*) se referem a média significativamente diferente em relação 

ao controle (0 mg/mL) (Kruskal-Wallis, Dunn; p < 0.05). 

 

Além dos extratos apolares e da fase de partição apolar discutidos acima, os extratos 

aquosos de ambas algas foram estimulantes frente a L. sativa (Fig. 1). Estes extratos foram os 

que apresentaram os maiores rendimentos, 36% para G. caudata e 34,4% para G. domingensis.  

Várias concentrações dos extratos aquosos obtidos das duas espécies foram testadas 

(Fig. 4). A porcentagem de germinação, como já mencionado, foi semelhante ao controle 

(Tabela 1). No entanto, efeito estimulante, ou seja, de aumento no desenvolvimento, foi 

observado para as raízes e folhas das plântulas de alface expostas aos extratos aquosos das duas 

algas estudadas. Já para o hipocótilo, quando houve alguma alteração comparada ao controle, 

foi de inibição do desenvolvimento. 
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O crescimento da raiz frente aos extratos aquosos de G. caudata e G. domingensis não 

apresentou resposta dose-dependente, ou seja, independente da concentração utilizada foi 

observado um aumento em torno de 40% com o extrato de G. caudata (Fig. 4A) e um 

crescimento médio em torno de 60% com o extrato de G. domingensis, exceto para a 

concentração de 1 mg/mL que apresentou um crescimento menor (Fig. 4D). A inibição do 

crescimento do hipocótilo foi observada somente nas concentrações de 4 mg/mL e 5 mg/mL 

com o extrato de G. caudata (Fig. 4B) e nas concentrações de 1 mg/mL e 5 mg/mL com o 

extrato de G. domingensis (Fig. 4E). 

Os extratos aquosos promoveram aumento da área foliar nas plântulas de alface em 

relação ao controle (Fig. 4C e F). No caso do extrato de G. caudata esse aumento foi linear e 

dose-dependente (R2 = 0,99), atingindo 27% na maior concentração (Fig. 4C). Para o extrato 

de G. domingensis o aumento foi detectado a partir de 2 mg/mL não havendo diferença com 

maiores concentrações (Fig. 4F). 

Dessa forma, vemos que os extratos aquosos das duas algas analisadas influenciam o 

desenvolvimento inicial das plântulas de alface aumentando a área foliar e o comprimento da 

raiz (Fig. 5). No geral, a menor concentração testada que promoveu crescimento de raiz foi 1 

mg/mL com o extrato aquoso de G. caudata (aumento de 40%) e 2 mg/mL com o de G. 

domingensis (aumento de 60%). Já para área foliar, 2 mg/mL de extrato aquoso foi a menor 

concentração que promoveu aumento significativo com os extratos das duas algas. 
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Figura 4. Respostas do desenvolvimento inicial de Lactuca sativa aos extratos aquosos de 

Gracilaria caudata (raiz – A, hipocótilo – B e área foliar – C) e Gracilaria domingensis (raiz 

– D, hipocótilo – E e área foliar – F). Valores expressos em médias ± DP (n = 40). Asteriscos 

(*) se referem a médias significativamente diferentes ao controle (0 mg/mL) (Kruskal-wallis, 

Dunn; p < 0.05).  
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Figura 5. Aspecto geral das plântulas de Lactuca sativa após sete dias de exposição aos 

polissacarídeos sulfatados de Gracilaria caudata (1 mg/mL - menor concentração efetiva) e de 

Gracilaria domingensis (2 mg/mL - menor concentração efetiva). Controle = água ultrapura.  

  

Como já mencionado, os extratos aquosos não foram fracionados por serem compostos 

unicamente de polissacarídeos. As análises de RMN C13 permitiram verificar que estes extratos 

são constituídos majoritariamente de polissacarídeos sulfatados, isto é, galactanas do tipo 

agaranas (Tabela 4).  

Foram verificados os sinais típicos para o resíduo de β-D-galactopiranose (G; Unidade 

A)  (C1 = 101,9 ppm, C2 = 69,6 ppm, C3 = 81,7 ppm, C4 = 68,3 ou 67,9 ppm, C5 = 75,1 ppm 

e C6 = 60,9 ppm ou 61,0 ppm) e  para o resíduo de 3,6-anidro-α-L-galactose (LA; Unidade B) 

(C1 = 97,8 ppm, C2 = 69,4 ppm, C3 = 79,6 ppm, C4 = 76,8 ppm, C5 = 75,1 ppm e C6 = 68,8 

ppm).  Ambos resíduos formam a estrutura básica da agarobiose (GLA). A presença de sinais 

adicionais revelou as substituições nesta estrutura básica. 

Em G. caudata, foram observados sinais que sugerem a presença do resíduo β-D-

galactose-4,6-O-(1’-carboxietilideno) (GP), ou seja, resíduos de β-D-galactopiranose 

substituídos em C4 e C6 por acetal de ácido pirúvico. O sinal típico deste substituinte é o sinal 

25,17 ppm atribuído ao carbono metílico do acetal de ácido pirúvico (Garegg & Lindberg 1979). 

Outros sinais como 79,10 ppm (C3), 71,11 ppm (C4), 66,11 ppm (C5) e 64,80 ppm (C6) já 

foram determinados anteriormente para os carbonos do resíduo de β-galactopiranose piruvatado 

(Murano et al. 1992; Cardoso 2007; Ferreira 2011). 

 Em G. domingensis, o sinal em 58,58 ppm indica a presença de metoxila. A presença 

dos sinais 68,63 ppm (C4), 73,06 ppm (C5) e 71,31 ppm (C6) sugerem esta metoxila em C6, 
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assim sugerindo o resíduo 6-O-metil-β-D-galactose (G6M) (Valiente et al. 1992). Já os sinais 

72,48 ppm (C5) e 66,91 ppm (C6) sugerem a presença de substituintes sulfatos em C6, 

sugerindo o resíduo β-D-galactose 6-sulfato (G6S) (Valiente et al. 1992). 

 

Tabela 4: Deslocamentos químicos (ppm) determinados a partir dos espectros de ressonância 

magnética nuclear de carbono (RMN – 13C) para os extratos aquosos de Gracilaria caudata e 

Gracilaria domingensis. Siglas: G = β-D-galactopiranose; LA = 3,6-anidro-α-L-galactose; GP 

= β-D-galactose-4,6-O-(1’-carboxietilideno); G6M = 6-O-metil-β-D-galactose; G6S = β-D-

galactose 6-sulfato; OMe = Metoxila; P = carbono metílico do acetal de ácido pirúvico. 

 
Espécies Resíduos C1 C2 C3 C4 C5 C6 OMe P 

Gracilaria 
caudata 

G 101,92 69,64 81,77 68,33 75,10 60,99 - - 
LA 97,84 69,40 79,60 76,86 75,10 68,88 - - 
GP - - 79,10 71,11 66,11 64,80 - 25,17 

Gracilaria 
domingensis 

G 101,92 69,68 81,72 67,98 75,13 61,04 - - 
LA 97,89 69,38 79,64 76,88 75,13 68,88 - - 

G6M 101,92 69,68 81,72 68,63 73,06 71,31 58,58 - 
G6S 101,92 69,68 81,72 67,98 72,48 66,91 - - 

  

Os extratos aquosos de G. caudata e G. domingensis também foram avaliados quanto 

ao teor de enxofre e contaminantes proteicos (Tabela 5). O extrato aquoso de G. caudata 

apresentou menor teor de contaminantes proteicos (5,4%), quando comparado a G. domingensis 

(8%). Por outro lado, o polissacarídeo de G. domingensis apresentou o dobro de teor de enxofre 

(2,0%) em relação ao de G. caudata (0,7%). A substituição por sulfato foi de 0,17 para G. 

caudata e 0,34 para G. domingensis sendo, portanto, o polissacarídeo de G. domingensis mais 

sulfatado. 

 

Tabela 5. Teor proteico (%) dos extratos aquosos e teor de enxofre (%) e grau de substituição 

dos polissacarídeos para ambas algas (G. caudata e G. domingensis). 

 Gracilaria caudata Gracilaria domingensis

Proteínas (%) 5,4 8 

Enxofre (%) 0,7 2,0 

Grau de substituição por sulfato 0,17 0,34 
  

Em resumo, os polissacarídeos das duas algas apresentam a estrutura básica da 

agarobiose com substituições na unidade A, diferindo no que se refere às substituições. As 

principais díades propostas para ambos polissacarídeos estão nas Figuras 6. O polissacarídeo 
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de G. caudata (Fig. 6A) é piruvatados, já o de G. domingensis (Fig. 6B) apresenta metoxilas e 

sulfatos. Os dados quantitativos sugerem que os polissacarídeos de G. domingensis são mais 

sulfatados do que G. caudata (Tabela 5). O pequeno teor de enxofre dos polissacarídeos de G. 

caudata pode explicar o motivo de não haver sinais nos espectros de RMN – 13C referentes à 

sulfatação. 

 

 

Figura 6. Estruturas moleculares das principais substâncias que estimulam o crescimento em 

Lactuca sativa. A - Principais díades encontradas no polissacarídeos de G. caudata e B - 

Principais díades encontradas no polissacarídeos de G. domingensis. 
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4. DISCUSSÃO 

Espécies de Gracilaria têm sido estudadas como bioestimulantes ou fertilizantes em cultivos 

de plantas terrestres através da obtenção direta de um extrato aquoso, da obtenção do fluido 

algáceo (seaweed sap) ou, mais raramente, através do uso de solventes orgânicos para obtenção 

de extratos, como feito no presente estudo. De maneira geral, estes estudos com Gracilaria 

relataram aumento da produtividade, da qualidade e do crescimento de plantas alvo. Chitra & 

Sreeja (2013), aplicando o extrato aquoso de Gracilaria corticata (J. Agardh) J. Agardh na 

cultura do feijão-mungo (Vigna radiata L.), verificaram um aumento no comprimento da raiz, 

do caule e no número de folhas. Já os extratos aquosos de G. corticata (Vinoth et al. 2014), G. 

edulis (Vinoth et al. 2012; Satish et al. 2016) e Gracilaria salicornia (C. Agardh) E. Y. Dawson 

(Satish et al. 2015) têm sido relatados como bons substitutos de reguladores de crescimento 

vegetal em culturas in vitro, promovendo o desenvolvimento de calos.  

No presente trabalho, os extratos mais apolares e os aquosos foram os mais ativos. A 

estratégia de isolamento biomonitorado possibilitou verificar que o ácido palmítico (ou ácido 

hexadecanoico), isoladamente, promoveu o crescimento da raiz e, possivelmente, é uma 

substância importante na atividade estimulante dos extratos mais apolares. Este ácido graxo 

saturado é o principal ácido graxo em espécies de Gracilaria (Gressler et al. 2010; Tomaz et al. 

2012), além de ser um dos mais comuns em plantas terrestres.  

Óleo vegetal já é usado na agricultura para proteção de sementes contra fungos e insetos. 

Shabelsky & Yaniv (1998), em um estudo sobre o efeito de diferentes óleos vegetais ricos em 

ácidos graxos insaturados sobre diversas sementes, verificaram que algumas plântulas como, 

Helianthus annuus L., Mathiola incana (L.) R.Br. e Linum usiatissimum L. desenvolveram 

raízes maiores, enquanto outras foram inibidas. Apesar dessas evidências, estudos com ácidos 

graxos isoladamente são escassos. Um dos poucos estudos é o de Marambe et al. (1993) no qual 

os autores verificaram que o ácido palmítico e o ácido mirístico inibiram a germinação de sorgo 

(Sorghum bicolor (L.) Moench), pelo menos nas 48 h avaliadas, contrariamente ao observado 

no presente estudo para L. sativa após sete dias.  

Ácidos graxos ainda não tinham sido citados como estimulantes no desenvolvimento de 

vegetais em se tratando de ensaios feitos com algas marinhas, como pode ser visto em revisões 

específicas da área (Craigie 2011; Battacharyya et al. 2015). Entretanto, pensando no uso da 

alga como estimulante, apesar dos resultados in vitro serem promissores, cabe lembrar que os 

extratos apolares e a fase de partição apolar nas quais esses componentes são majoritários 

apresentaram um baixo rendimento (<1%), inviabilizando essa aplicação.  
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De maneira oposta, os extratos aquosos, que também apresentaram efeito 

bioestimulante, renderam em torno de 35%. As análises químicas revelaram que extratos 

aquosos de G. caudata e G. domingensis são constituídos majoritariamente por polissacarídeos 

sulfatados do tipo agaranas. Polissacarídeos sulfatados de algas marinhas como carregenanas, 

ulvanas, fucanas e laminarana já foram descritos por atuarem de forma positiva como 

estimulantes sobre plantas terrestres (Khan et al. 2009; Stadnik & De Freitas 2014). Dessa 

forma, o efeito estimulante dos extratos aquosos observado no presente estudo pode ser, 

provavelmente, atribuído aos polissacarídeos sulfatados. 

Os polissacarídeos sulfatados das duas espécies de Gracilaria são distintos entre si 

quanto às substituições e grau de sulfatação. O polissacarídeo de G. caudata apresentou 

semelhanças com o descrito por Barros et al. (2013) estudando a mesma alga, principalmente 

no que se refere a piruvatação e ao teor de sulfatação (Barros et al. (2013) - 1%;  presente 

trabalho - 0,7%). No entanto, diferindo do presente trabalho, aqueles autores encontraram sinais 

nos espectros de RMN – 13C referentes a presença de metoxilas e sulfatação. Já o polissacarídeo 

de G. domingensis foi similar ao encontrado por Valiente et al. (1992) e Guimarães et al. (2007) 

estudando a mesma espécie de alga inclusive no que se refere ao teor de sulfatação, Valiente et 

al. (1992) encontraram 2,33%, um valor próximo ao do presente trabalho (2%).  

O grau e o tipo de substituições podem afetar as bioatividades dos polissacarídeos (Li 

et al. 2015). No presente trabalho, o polissacarídeo de G. domingensis foi mais estimulante 

sobre L. sativa do que o polissacarídeo de G. caudata, corroborando a ideia que modificações 

na estrutura da agarana podem provocar respostas de intensidades diferentes. Gracilaria 

domingensis apresentou um polissacarídeo duas vezes mais sulfatado. Na literatura, muitas 

atividades biológicas associadas aos polisssacarídeos são altamente correlacionadas com 

sulfatação como, por exemplo,  atividades anticoagulantes e antivirais (Li et al. 2015). Além 

disso, muitos dos polissacarídeos descritos como estimulantes de alguns cultivos são sulfatados 

como, por exemplo, fucanas e carragenanas presentes em algas pardas e vermelhas, 

respectivamente. (Khan et al. 2009). Dessa forma, o grau de sulfatação pode ter sido um dos 

diferenciais no polissacarídeo de G. domingensis.  

 

5. CONCLUSÃO 

Alguns dos os extratos de G. caudata e G. domingensis se mostraram muito interessantes como 

bioestimulantes nos estágios iniciais de desenvolvimento de L. sativa in vitro, pois promoveram 

o aumento da área foliar e, principalmente, o aumento do comprimento da raiz. Estes resultados 

corroboram o que muitos trabalhos têm verificado que o desenvolvimento e crescimento da raiz 
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são estimulados por algas marinhas, podendo resultar num aumento do vigor e crescimento 

geral da planta (Khan et al. 2009). Os extratos apolares e também a fase de partição apolar dos 

extratos alcoólicos foram mais efetivos do que os extratos aquosos. A fase de partição apolar 

dos extratos metanólicos e hidrometanólicos 80% de G. caudata, por exemplo, promoveu o 

crescimento das raízes em 90%. Analisando a composição dessas amostras, podemos sugerir 

que o ácido palmítico tem papel importante nesse resultado. No entanto, os altos rendimentos 

dos também estimulantes extratos aquosos, compostos por polissacarídeos do tipo agaranas, os 

tornaram muito interessante sob o ponto de vista de aplicação e uso direto da alga para este fim.  
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Capacidades antioxidantes in vitro de aminoácidos tipo 
micosporina (MAAs): um estudo comparativo 

 

 

RESUMO 

Aminoácidos tipo micosporina (MAAs, do inglês Mycosporine-like Amino Acids) são 

conhecidos metabólitos secundários presentes em organismos marinhos. Além da função 

fotoprotetora, uma função antioxidante é atribuída a estes metabólitos. Entre os MAAs mais 

comuns encontrados em algas vermelhas estão asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e 

porphyra 334. No presente estudo, estas substâncias isoladas de Gracilaria domingensis 

(Kützing) Sonder ex Dickie (Gracilariaceae, Rhodophyta) foram avaliadas quanto a capacidade 

antioxidante in vitro e comparadas a antioxidantes sintéticos (BHT e Trolox) e naturais (ácido 

ascórbico, ácido gálico, ácido p-cumárico, quercetina e rutina). Os MAAs isolados não foram 

ativos frente à atividade quelante de ion ferroso (Fe2+) e ao radical DPPH. Em ensaios que 

envolvem reações mediadas por transferências de elétrons, houve uma tendência de aumento 

na atividade, conforme o aumento do pH. No ensaio do radical do ABTS+• a dependência do 

pH bem evidente para porphyra 334 e chinorina. Estas substâncias foram inativas em meio 

ácido, apresentaram atividades intermediárias em meio neutro e foram ativas em meio básico. 

Frente ao ensaio ORAC, os MAAs apresentaram uma pequena atividade quando comparados 

aos padrões e no ensaio frente a peroxidação lipídica (sistema β-caroteno/ácido linoleico) foram 

pró-oxidantes. Com isso, fica evidente que os MAAs avaliados não apresentam capacidade 

antioxidante in vitro relevante, exceto em condições especificas de pH e, consequentemente, 

somente em ensaios que estão envolvidos a transferência de elétrons. 

 

Palavras-chaves: Aminoácidos tipo micosporina, capacidades antioxidantes, chinorina, 

porphyra 334 e Rhodophyta. 
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Comparative analyses of antioxidant properties of Mycosporine-
like Amino Acids (MAAs) in vitro  

 

 

ABSTRACT 

Mycosporine-like Amino Acids (MAAs) are secondary metabolites found in marine organisms. 

These metabolites are known for their photoprotective activity. Besides, some antioxidant 

activity has been attributed to these metabolites. For red algae, the most common MAAs is 

asterine 330, shinorine, palythine, palythinol and porphyra 334. In the present study, these 

compounds, obtained from Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie 

(Gracilariaceae, Rhodophyta) were evaluated regarding their in vitro antioxidant capacity in 

comparison to synthetic (BHT and Trolox) and natural antioxidants (ascorbic acid, galic acid, 

p-cumaric acid, quercetin and rutin). The isolated MAAs were not active against the ferrous ion 

chelating activity (Fe2+) and the DPPH radical. In tests involving reactions mediated by electron 

transfer, there was a tendency for increased activity, as the pH increased. The pH interference 

in the antioxidant capacity was evident for porphyra-334 and shinorine, using ABTS+• assay. 

The two compounds presented no activity in acid pH, intermediate activity in neutral medium 

and were active at high pH (alkaline medium). Comparing to standards, all MAAs showed low 

activity using ORAC assay, and were even pro-oxidant in β-carotene/linoleic acid system. 

Therefore, it is evident that these MAAs do not have relevant in vitro antioxidant capacity, 

except in specific pH conditions and in assays based on electron transfer. 

 

Keywords: Mycosporine-like Amino Acids, antioxidant, shinorine, porphyra 334 e 

Rhodophyta. 
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1. INTRODUÇÃO 

Aminoácidos tipo micosporina (MAAs, do inglês Mycosporine-like Amino Acids) são 

metabólitos secundários de baixo peso molecular (< 400 Da), nitrogenados e altamente solúveis 

em água (Barre et al. 2014). A máxima absorção destas substâncias é na região do ultravioleta 

(UV), entre 310 a 360 nm, apresentando alta absortividade molar (ao redor de 40000/ M.cm) 

(Shick & Dunlap 2002). MAAs são comuns em organismos marinhos, incluindo representantes 

unicelulares como dinoflagelados e cianobactérias, animais como corais, peixes e crustáceos, 

além de macroalgas marinhas, principalmente rodófitas (Sinha et al. 2007). São exceções em 

organismos terrestres, estando presentes em alguns fungos e liquens (Sinha et al. 2007). 

Essas substâncias apresentam um núcleo básico de ciclo-hexenona ou de ciclo-

hexenimina. O núcleo de ciclo-hexenona é conjugado com uma única amina, ou seja, é mono-

substituído, formando os oxo-MAAs. Já o núcleo de ciclo-hexenimina é conjugado com duas 

aminas, ou seja, é di-substituído, formando os imino-MAAs. Pouco se sabe sobre a biossíntese 

destas substâncias. Há evidências tanto de uma origem a partir da via do chiquimato, assim 

como evidências para uma origem diretamente da via das pentoses (Portwich & Garcia-Pichel 

2003; Balskus & Walsh 2010). De qualquer modo, independente da via de síntese, a substância 

4-deoxigadusol é a precursora (Fig. 1). A partir dela, mediante a adição de uma glicina (Gly) é 

formada a micosporina-glicina, um oxo-MAA. A adição de outros aminoácidos à micosporina-

glicina leva à formação de imino-MAAs primários (ex. chinorina e porphyra 334 com adição 

de serina e treonina, respectivamente); já modificações nos aminoácidos laterais levam à 

formação dos imino-MAAs secundários (ex. asterina 330 e palitinol) (Carreto & Carignan 

2011).  

Fortes evidências sugerem uma função fotoprotetora dos MAAs frente a radiação UV. 

Estudos ecológicos têm mostrado que há uma alta correlação positiva na concentração de 

MAAs e os níveis da radiação UV no ambiente (Carreto & Carignan 2011). Estudos fisiológicos 

têm verificado a indução na síntese destas substâncias com o aumento deste tipo de radiação 

(Shick & Dunlap 2002). Além disso, estudos fotoquímicos e fotofísicos têm mostrado que estas 

substâncias absorvem radiação UV e a eliminam quase completamente em forma de calor, sem 

formar radicais livres (Bhatia et al. 2011). Outras funções como osmólitos, reguladores da 

reprodução em animais, reguladores da esporulação em fungos, sinalizadores químicos ou 

pigmentos acessórios na fotossíntese (Carreto & Carignan 2011) têm sido atribuídas a estas 

substâncias, apesar de haver poucas evidências. No entanto, entre estas funções menos 

estudadas, a ação como antioxidante tem sido a mais aceita pela comunidade científica. 
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Figura 1. Vias de biossíntese dos principais aminoácidos tipo micosporina (MAAs). Baseado 

em Carreto & Carignan (2011). Siglas: Gly = glicina, Thr = treonina e Ser = serina. 
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Antioxidantes são substâncias que podem prevenir ou atenuar o estresse oxidativo sobre 

os organismos ou mesmo sobre materiais suscetíveis a oxidação, como alimentos e cosméticos. 

Este tipo de estresse pode ser consequência de diferentes tipos de estresses como alta radiação 

UV e radiação solar, dessecamento, toxicidade por metais pesados, entre outros. 

Algumas pesquisas têm demonstrado um aumento de MAAs em situações envolvendo 

estresse oxidativo sem o envolvimento da radiação UV, apoiando a ideia de uma função 

antioxidante destas substâncias. Por exemplo, a indução da síntese de micosporina-glicina no 

coral Platygyra ryukyuensis Yabe & Sugiyama submetido a estresse térmico (Yakovleva et al. 

2004), um aumento de micosporina-glicina e paliteno no dinoflagelado Gymnodinium 

catenatum H. W. Graham em condição de estresse por baixa salinidade (Vale 2016) e um 

aumento de palitinol na rodófita Gracilariopsis tenuifrons (C. J. Bird & E. C. Oliveira) 

Fredericq & Hommersand cultivada com altas intensidades de radiação fotossinteticamente 

ativa (PAR) (Torres et al. 2016). Em um estudo recente, o estresse oxidativo induzido em meio 

de cultura de células humanas foi atenuado pela aplicação exógena de micosporina-2-glicina 

(Cheewinthamrongrod et al. 2016). 

Estudos in vitro também têm demonstrado a capacidade antioxidante de alguns MAAs 

(Dunlap & Yamamoto 1995; De La Coba et al. 2009). No entanto, há uma lacuna nesses estudos 

relacionada à comparação entre o potencial antioxidante dos MAAs com outras substâncias de 

reconhecida capacidade antioxidante, como, por exemplo, algumas substâncias fenólicas e 

antioxidantes sintéticos. Segundo uma revisão abrangente sobre a capacidade antioxidante de 

MAAs de Wada et al. (2015), muitos ensaios antioxidantes in vitro, rotineiramente usados em 

vários estudos, ainda não foram realizados com MAAs, por exemplo o ensaio do reagente Folin-

Ciocalteu. Diferentes ensaios antioxidantes in vitro apresentam mecanismos de reações 

distintos, que em conjunto podem ajudar na compreensão de como uma determinada substância 

atua como antioxidante. Além disso, são em geral ensaios simples e comuns que fornecem 

informações complementares a outras áreas, por exemplo, estudos fisiológicos e ecológicos.  

Sob esta perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade 

antioxidante in vitro dos imino-MAAs asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e porphyra 

334, muito comuns em algas vermelhas, através de diversos ensaios e comparar essas atividades 

a de substâncias padrão de reconhecida capacidade antioxidante. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Material algáceo e quantificação dos MAAs 

A macroalga Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie (Gracilariaceae, Rhodophyta) 

foi coletada na Praia de Morro de Pernambuco (Ilhéus – Bahia), lavada em água corrente para 

retirada de restos de areia, epífitos, epibiontes e fauna acompanhante e excesso de sal, seca ao 

sol e, posteriormente, transportada até o laboratório, onde foi seca em estufa a 40 °C por sete 

dias. O material pulverizado (1 kg) em moinho de facas foi submetido a maceração seriada à 

quente (50 ± 5 °C) por 8 h com diferentes solventes de ordem crescente de polaridade: hexano, 

diclorometano, metanol e metanol 80% (10% m/v), originando quatro extratos. Os solventes 

foram evaporados em rotaevaporador (temperatura < 50 °C).  

Os MAAs de cada um dos extratos foram analisados e quantificados em relação a massa 

seca da alga em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector por Arranjo de Diodos 

(CLAE-DAD). A coluna utilizada foi de fase normal Zorbax RX-SIL (4,6 mm x 250 mm x 5 

µm) no cromatógrafo Agilent 1260 series, com fase móvel baseada em Hartmann et al. (2015) 

que consistiu em um gradiente de acetonitrila: acetato de amônio 5 mM (9:1; v/v) (A) e 

acetonitrila: acetato de amônio 5 mM (1:1; v/v) (B), com a seguinte programação: 20% A (0 

min), aumentando para 55% A até 15 min e descendo para 20% A até 16 min e ficando constante 

até 21 min. Fluxo: 1 mL/min. Temperatura da coluna = 30 °C. Detecção em 320, 330 e 360 nm. 

Os MAAs foram quantificados por uma curva padrão feita com porphyra 334 (0 - 25 µg/mL; 

R2  > 0,99). 

 

2.2. Procedimentos para isolamento dos MAAs 

Somente o extrato metanólico foi usado para o isolamento dos MAAs, pois foi o mais rico 

nestas substâncias. O extrato metanólico seco foi ressuspendido em metanol utilizando o menor 

volume possível de solvente para separar os sais da parte solúvel (ver detalhes no Capítulo II). 

A porção solúvel foi transferida para um novo tubo, seca em rotaevaporador, ressuspendida em 

metanol 50% e submetida a uma partição com diclorometano. A fase de partição hidrometanó-

lica 50% foi evaporada em rotaevaporador (< 50 °C), ressuspendida em metanol (0,4 g/mL), 

centrifugada (10000 RPM, temperatura ambiente, 15 min) e o precipitado formado foi descar-

tado. O sobrenadante foi fracionado em CLAE semipreparativa (Agilent 1200 series) em coluna 

de fase normal Zorbax RX-SIL (9,4 mm x 250 mm x 5 µm) a 30 °C e fase móvel isocrática 

composta de 32% de ácido acético 0,2% e 68% de acetonitrila por 20 min. O fluxo foi de 4 

mL/min e as substâncias foram monitoradas nos comprimentos de onda de 225, 270 e 330 nm. 
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Foram coletadas três frações: fração 1 enriquecida com porphyra 334 e chinorina, fração 2 enri-

quecida com palitina e palitinol e fração 3 enriquecida com asterina 330 e palitinol. 

As frações coletadas foram novamente submetidas a CLAE semipreparativo nas mes-

mas condições descritas anteriormente, utilizando fases móveis específicas para o isolamento 

de cada MAAs: 

- Fração 1: método isocrático com 20% de uma mistura de acetonitrila: metanol: água 

(80:10:10) (pH 2,2 ajustado com ácido trifluoroacético - TFA) e 80% de acetonitrila por 10 

min. Obteve-se chinorina e porphyra 334. 

- Frações 2 e 3: gradiente formado por ácido acético 0,2% (A) e acetonitrila (B), sendo 

de 0 a 15 min a variação de A de 20% para 55%, depois até os 16 min voltando para 20% de A. 

Obteve-se asterina 330, palitina e palitinol. 

 

Os MAAs foram identificados por meio de CLAE-DAD acoplada a Espectrometria de 

Massas (CLAE-DAD-EM). No caso das substâncias chinorina, porphyra 334 e palitina também 

foram identificadas por Ressonância Magnética Nuclear de Carbono–13 (RMN– 13C) e de 

Próton (RMN – 1H) com auxílio do Prof. Dr. Marcelo José Pena Ferreira (Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo - IB-USP). As análises de CLAE-EM e RMN foram 

realizadas na central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) 

(ver detalhes no item 2.4 do Capítulo II). 

 

2.3. Determinação da capacidade antioxidante 

Os ensaios antioxidantes foram realizados em espectrofotômetro para microplacas (Elisa) 

(Synergy™ H1). Os reagentes químicos foram comprados da Sigma-Aldrich® e grande parte 

deles gentilmente cedidos pela Prof.ª Dr.ª Cláudia Maria Furlan (IB-USP). As preparações das 

soluções foram feitas em água ultrapura (Milli-Q®) ou em metanol (JT Baker®; pureza ≥ 

99,9%) conforme os protocolos. 

Os padrões (amostras de referência) foram adquiridos da Sigma-Aldrich® e dissolvidos 

em metanol, tendo sido usados ácido L-ascórbico (pureza ≥ 99%), ácido gálico (pureza ≥ 

97,5%), ácido p-cumárico (pureza ≥ 98%), hidroxitolueno butilado (BHT, do inglês butylated 

hydroxytoluene) (pureza ≥ 99%), quercetina (pureza ≥ 95%), rutina (pureza ≥ 94%) e Trolox 

(pureza de 97%) (Fig. 2). O ácido ascórbico (vitamina C), os flavonoides (quercetina e seu 

glicosídeo rutina) e os ácidos fenólicos (ácido p-cumárico e ácido gálico) são substâncias que 

ocorrem naturalmente em diferentes organismos, o Trolox e BHT são antioxidantes sintéticos. 
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O Trolox, um análogo hidrossolúvel da vitamina E, foi escolhido para ser padrão de referência 

neste estudo, pois é usado em diferentes ensaios antioxidantes in vitro. As concentrações dos 

padrões foram variáveis em cada ensaio. 

 

 

Figura 2. Estruturas moleculares das substâncias sintéticas (BHT e Trolox) e naturais (ácido 

ascórbico, ácido gálico, ácido p-cumárico, quercetina e rutina) utilizadas como referência para 

comparação da capacidade antioxidante dos MAAs isolados. 

 

Os MAAs isolados foram dissolvidos em água ultrapura em concentração de 1 mg/mL 

resultando nas seguintes concentrações efetivas em mM: asterina 330 (0,46 mM), chinorina 

(0,20 mM), palitina (0,27 mM), palitinol + palitina (+P) (0,22 mM) e porphyra 334 (0,19 mM). 

A concentração máxima de 1 mg/mL foi escolhida, pois testes anteriores indicaram este valor 

de referência como o valor necessário ou bem superior para atingir o efeito máximo de 

atividades antioxidantes nas curvas de dose-resposta para cada padrão nos diferentes ensaios. 

Todos os ensaios foram realizados em penumbra, a temperatura ambiente e em 

triplicata, caso contrário será mencionado. Foram utilizados água ultrapura e metanol como 

controles negativos. 
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2.3.1.  Atividade sequestradora do radical DPPH 

O ensaio do radical DPPH foi realizado segundo o método proposto por Brand-Williams et al. 

(1995) conforme o protocolo adaptado por Furlan et al. (2015) com modificações. O radical 

DPPH foi dissolvido em metanol, com auxílio de sonicação por 15 min para obtenção de uma 

solução de 0,142 mM (absorbância em torno de 1). Em microplacas de 96 poços, foram 

adicionados, em cada poço, 20 µL dos padrões ou dos MAAs ou dos controles negativos e 280 

µL da solução metanólica de DPPH. As placas ficaram incubadas sob agitação constante e 

leituras a 515 nm foram realizadas após 20 min e 60 min. A capacidade antioxidante das 

substâncias ativas foi expressa por IC50, ou seja, a concentração das substâncias testadas em 

mM que reduz 50% do radical DPPH. 

 

2.3.2.  Determinação da capacidade quelante do íon ferroso (Fe+2) 

O ensaio para determinação da capacidade quelante do íon ferroso foi realizado segundo o 

método proposto por  Dinis et al. (1994) conforme o protocolo adaptado por Harb et al. (2016). 

Em microplacas de 96 poços, foram adicionados, em cada poço, 20 µL dos padrões ou dos 

MAAs ou dos controles negativos, 10 µL de uma solução aquosa de sulfato de amônio e ferro 

(II) (1 mM) e 260 µL de uma solução aquosa de acetato de amônio 10%. Após 5 min, foram 

adicionados 10 µL de uma solução aquosa do reagente ferrozina (6,1 mM). A microplaca foi 

incubada por 10 min sob agitação constante e logo após leituras foram realizadas em 562 nm. 

A capacidade antioxidante das substâncias ativas foi expressa por IC50, ou seja, a concentração 

em mM responsável por 50% da capacidade quelante do íon ferroso. 

 

2.3.3.  Atividade sequestradora do radical ABTS+· 

O ensaio do radical ABTS+•  foi realizado segundo método proposto por Re et al. (1999) e 

adaptado para microplacas de 96 poços. A solução do radical ABTS+• foi preparada misturando 

1 mL de uma solução aquosa de ABTS [2,2´- azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)] 

(7 mM) em 17,6 µL de uma solução aquosa de persulfato de potássio (140 mM). Esta solução 

reagiu por 16 h no escuro antes do uso. Em seguida, foi diluída em metanol (1:40; v/v) 

(absorbância ± 1; pH 6,7). Em microplacas de 96 poços, foram adicionados, em cada poço, 20 

µL dos padrões ou dos MAAs ou dos controles negativos e 280 µL da solução do radical 

ABTS+•. Leituras a 734 nm foram realizadas por 60 min a cada 20 min sob agitação constante. 

Os valores para MAAs e padrões foram expressos em mmol de equivalentes Trolox/mol de 

substância. 
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 Para verificar o efeito do pH sobre a capacidade antioxidante dos MAAs, diferentes 

soluções de tampão de fosfato de sódio foram preparados e tiveram seus pHs ajustados para o 

meio ácido (pH 4,6), meio neutro (pH 7,4) e meio alcalino (pH 9,6). Estes tampões foram 

usados para diluir a solução do radical ABTS+• ao invés do metanol. O restante do procedimento 

seguiu o protocolo acima, porém com o tempo de leitura das absorbâncias prolongando para 2 

h a cada 20 min.  

 

2.3.4.  Método de redução de ferro (FRAP - Ferric Reducing Antioxidant Power)  

O ensaio do método FRAP foi realizado segundo método proposto por Benzie & Strain (1996) 

conforme o protocolo adaptado por Urrea-Victoria et al. (2016). A solução reativa FRAP foi 

obtida pela mistura de 25 mL de tampão acetato (0,3 M; pH = 3,6), 2,5 mL de uma solução de 

TPTZ (2,4,6-tripiridil-s-triazina) (10 mM) em ácido clorídrico (40 mM) e 2,5 mL de uma 

solução aquosa de cloreto férrico (20 mM). Em microplacas de 96 poços, foram adicionados, 

em cada poço, 20 µL dos padrões ou dos MAAs ou dos controles negativos, 15 µL de água 

ultrapura e 265 µL da solução reativa FRAP. A microplaca foi incubada a 37 °C sob agitação 

constante e leituras a 595 nm foram realizadas após 30 min e após 12 h. Os valores para MAAs 

e padrões foram expressos em mmol de equivalentes Trolox/mol de substância. 

 

2.3.5.  Ensaio do reagente Folin-Ciocalteu 

O ensaio do reagente Folin-Ciocalteu foi modificado para microplaca de 96 poços com base no 

método de Waterman & Mole (1994). Na microplaca de 96 poços, foram adicionados alíquotas 

de 20 µL dos padrões ou dos MAAs ou dos controles negativos, 200 µL de água ultrapura e 20 

µL do reagente Folin-Ciocalteu. Após 5 - 8 min, foram adicionados 60 µL de uma solução 

saturada de carbonato de sódio (Na2CO3) preparada a 250 mg/mL e utilizada após a formação 

de um precipitado. Em seguida, a microplaca foi incubada sob agitação constante por 30 min, 

após este período as absorbâncias foram lidas a 760 nm. Os valores para MAAs e padrões foram 

expressos em mmol de equivalentes Trolox/mol de substância. 

 

2.3.6.  Sistema β-caroteno/ácido linoleico 

O protocolo foi adaptado para microplacas de 96 poços a partir do método descrito em Marco 

(1968). Primeiramente, foi feita uma solução reativa com a mistura de 16 µL de ácido linoleico, 

160 µL de Tween 40 e 200 µL de solução de β-caroteno (2 mg/mL em diclorometano). Após a 

homogeneização, a solução resultante foi evaporada até retirada por completo do 

diclorometano. Em seguida, foram adicionados 50 mL de água ultrapura previamente 
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oxigenada por 30 min em compressor de ar e a solução reativa resultante foi homogeneizada. 

Desta solução reativa, 280 µL foram lidos a 450 nm para verificar o valor inicial de absorbância 

que deve ser de 0,8 - 1. Na microplaca de 96 poços, foram adicionados em cada poço 20 µL 

dos padrões ou dos MAAs ou dos controles negativos e 280 µL da solução reativa. A placa foi 

incubada a 45 ºC sob agitação e leituras foram realizadas a cada 20 min por 2 h. A atividade de 

proteção do sistema β-caroteno/ácido linoleico para MAAs e padrões foi calculada em mmol 

de equivalentes Trolox/mol de substância. 

 

2.3.7.  Capacidade de absorção dos radicais oxigenados (ORAC - Oxygen Radical 

Absorbance Capacity) 

O ensaio ORAC foi realizado conforme Gillespie et al. (2007). As soluções de fluoresceína 

sódica (0,08 µM) e o gerador de radical peroxila AAPH (2,2'-azobis-2-amidinopropano) (150 

mM) foram preparados em tampão fosfato de potássio (75 mM, pH 7). Na microplaca de 96 

poços branca, descartando os poços das bordas, foram adicionados, em cada poço, 20 µL dos 

padrões ou dos extratos ou dos controles negativos e 150 µL da solução de fluoresceína sódica. 

A microplaca ficou sob agitação constante por 30 min a 37 °C. Após este período foi injetado, 

automaticamente, 25 µL da solução de AAPH. A fluorescência foi medida a cada 1 min por 2 

h (comprimento de emissão: 530 nm e comprimento de excitação: 485 nm) mantendo-se a 

agitação constante a 37 °C. A área sob a curva (AUC, do inglês Area Under the Curve) foi 

calculada pela regra do trapézio, descontando-se os valores das áreas dos brancos. Os valores 

para MAAs e padrões foram expressos em mmol de equivalentes Trolox/mol de substância. 

 

2.3.8.  Comparação entre os ensaios antioxidantes e ranqueamento dos MAAs e dos 

padrões de referência 

Para comparação entre os diferentes ensaios antioxidantes foi utilizado o módulo do coeficiente 

angular (α) obtido pela equação da reta (y = αx + b) para cada substância a partir das curvas 

lineares de dose-resposta. A comparação entre dois ensaios antioxidantes para uma mesma 

substância foi feita a partir da razão dos coeficientes angulares obtidos em cada ensaio. Assim, 

se o resultado for igual a 1, a reatividade foi a mesma entre os ensaios, ou seja, concentrações 

similares são necessárias para a construção da curva dose-resposta nesses ensaios.  

Para o ranqueamento, dentro de um mesmo ensaio antioxidante, os resultados para cada 

MAA e padrão de referência foram transformados em porcentagens relativas à substância mais 

ativa. Os valores obtidos para cada substância nos diferentes ensaios foram reduzidos a uma 

média aritmética. Em seguida, foi feito o ranqueamento, sendo o número 1 o mais ativo. 
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2.4. Análises estatísticas 

Todos os dados foram obtidos em réplicas (n = 3), submetidos a teste de normalidade de 

Anderson-Darling e de homocedasticidade de Brown-Forsythe. Comparações foram feitas por 

ANOVA unifatorial e, quando houve diferença, foi utilizado o teste a posteriori de Tukey (p < 

0,05). Comparações entre duas variáveis foram realizadas pelo teste t de Student pareado (p < 

0,05). Os resultados foram expressos como média ± DP (desvio padrão).  

O software para processamentos dos dados, obtenção dos gráficos e análises estatísticas 

foi o GraphPad 7®. As estruturas moleculares foram representadas no software Accelrys Draw 

4.1®. Análise de agrupamento hierárquico usando distância Euclidiana e método de ligação da 

mediana foi realizado no software STATISTICA 13®. Para tanto, foi construída uma matriz 

com as médias obtidas nos diferentes ensaios antioxidantes para cada MAA e padrão de 

referência, em seguida normalizada e realizado o teste estatístico.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Gracilaria domingensis apresentou cerca de 0,78% da massa seca de MAAs totais, sendo 

porphyra 334 a majoritária (0,553%), seguida de chinorina (0,172%), palitina (0,043%), 

palitinol (0,005%) e asterina 330 (0,005%). Estes MAAs são os mais comuns em Gracilariaceae 

(Marques 2015; Torres et al. 2016) e são classificados como imino-MAAs. No isolamento 

desses MAAs, a fração correspondente ao palitinol apresentou o menor grau de pureza, 76%, 

tendo a palitina (+P) como impureza. Os outros MAAs apresentaram grau de pureza maior do 

que 99%. As capacidades antioxidantes dos MAAs foram comparadas àquelas de substâncias 

naturais e/ou sintéticas, conhecidas quanto aos seus potenciais antioxidantes com base na 

revisão de Gülçin (2012). Foram escolhidos ensaios in vitro comumente usados para abranger 

uma ampla variação de interpretações de capacidades antioxidantes (Huang et al. 2005; Prior 

et al. 2005). 

 

3.1. Atividade sequestradora do radical DPPH 

Os MAAs asterina 330 (0,46 mM), chinorina (0,20 mM), palitina (0,27 mM), palitinol (+P) 

(0,22 mM) e porphyra 334 (0,19 mM) não foram ativos nas maiores concentrações testadas 

mesmo prolongando o tempo de reação por até 2 horas, conforme sugerido por Tan & Lim 

(2015).  O ensaio do radical DPPH é um dos ensaios mais comuns para avaliação da capacidade 

antioxidante (Tan & Lim 2015). Porphyra 334 (Yoshiki et al. 2009; Suh et al. 2014), chinorina 

(Suh et al. 2014) e palitina (Cheewinthamrongrod et al. 2016) já haviam sido testadas frente a 

este ensaio, apresentando-se inativas da mesma forma que o observado. No entanto, MAAs em 
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altas concentrações podem ser ativos frente a este ensaio. Cheewinthamrongrod et al. (2016) 

verificaram que aumentando a concentração de uma mistura de porphyra 334 e chinorina a 

valores até 5 mM, mais de 20 vezes maior que aquelas usadas no presente estudo, foi possível 

detectar 60% de inibição da redução do radical DPPH. Rastogi & Incharoensakdi (2014), 

testando diferentes concentrações de palitina semipurificada, verificaram respostas dose-

dependente. Com a menor concentração testada por aqueles autores, ou seja, 115 µg/mL, foi 

observado 14,5% de inibição. No presente estudo, a maior concentração testada teve cerca de 

metade dessa concentração 66,70 µg/mL ou 0,27 mM.  

Das substâncias referência testadas, o ácido gálico (IC50 = 0,011 mM), a quercetina 

(IC50 = 0,017 mM), a rutina (IC50 = 0,017 mM), o ácido ascórbico (IC50 = 0,029 mM) e o 

Trolox (IC50 = 0,03 mM) apresentaram as maiores atividades, já o BHT foi o menos ativo 

(IC50 = 0,19 mM) e o ácido p-cumárico não foi ativo nas concentrações testadas (IC50 > 0,40 

mM). No geral, as concentrações testadas de MAAs no presente estudo foram bem superiores 

aos IC50 dos padrões ativos. 

 

3.2. Capacidade quelante do íon ferroso (Fe+2) 

Até onde sabemos, esta é a primeira vez que a atividade quelante do íon ferroso (Fe+2) é testada 

para MAAs. Todas as substâncias não foram ativas nas maiores concentrações avaliadas. Para 

verificar se havia pelo menos uma atividade fraca, como já relatado para o ensaio de DPPH, 

porphyra 334, o MAA com maior massa disponível, foi testado em altas concentrações (5 

mg/mL ou 0,95 mM) e mesmo assim foi inativo. Os padrões ativos foram apenas o ácido gálico 

(IC50 = 0,049 mM), a quercetina e a rutina (IC50 = 0,035 mM), enquanto Trolox, BHT, ácido 

p-cumárico e ácido ascórbico foram inativos nas maiores concentrações testadas (IC50 > 0,40 

mM).  

 

3.3. Atividade sequestradora do radical ABTS+·, método de redução de ferro (FRAP) e 

ensaio do Folin-Ciocalteu 

Estes três ensaios são altamente correlacionados, pois envolvem reações químicas de 

transferências de elétrons para a estabilização do radical, sugerindo uma estimativa da 

capacidade redutora da substância que está sendo avaliada (Huang et al. 2005; Gülçin 2012). 

No entanto, o radical ABTS+· também já foi relatado como estando envolvido em reações de 

transferência de hidrogênio (Prior et al. 2005). 

 No ensaio do radical ABTS+·, os MAAs apresentaram capacidade antioxidante 

significativamente maior quando o tempo de reação foi prolongado de 20 min para 40 min e 60 
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min, indicando que estas substâncias reagem lentamente com este radical. Este resultado de 

aumento da atividade antioxidante com o maior tempo de reação foi semelhante com os padrões 

analisados, exceto para Trolox, BHT e ácido ascórbico, cujas reações ocorreram nos primeiros 

20 minutos (Tabela 1). Walker & Everette (2009) obtiveram resultados semelhantes estudando 

diferentes substâncias fenólicas.  

Os MAAs apresentaram atividade frente ao ensaio do radical ABTS+· na seguinte 

ordem: palitinol (+P), mais ativo, seguida palitina, chinorina, porphyra 334 e asterina 330 

(Tabela 1). Entretanto, estas substâncias foram pouco ativas quando comparadas aos padrões. 

Tomando o BHT como referência, que foi o padrão menos eficiente neste ensaio, a atividade 

deste padrão foi cerca de três vezes superior ao palitinol, o MAA mais ativo. Dessa forma, ainda 

que apresentando atividade antioxidante, os MAAs foram pouco eficientes frente ao ensaio do 

radical ABTS+·, destacando-se apenas o palitinol (+P) com uma maior atividade.  

 

Tabela 1. Atividades antioxidantes para o ensaio do radical ABTS+· expressos em mmol de 

equivalentes Trolox/mol de substância (média ± desvio padrão, n = 3), comparando os tempos 

de reação de 20 min, 40 min e 60 min. Para uma mesma substância, letras distintas representam 

diferenças significativas (ANOVA unifatorial e teste a posteriori de Tukey; p < 0,05). 

 

Substância testada 
Tempo de reação 

20 min 40 min 60 min 
MAAs    

Asterina 330 6,8 ± 0,3C 8,7 ± 0,2B 10,0 ± 0,1A 
Chinorina 11,1 ± 1,7C 20,6 ± 1,1B 29,8 ± 1,5A 
Palitina 25,2 ± 2,1C 38,5 ± 1,8B 46,5 ± 1,9A 

Palitinol (+P) 88,6 ± 1,9C 119,1 ± 1,2B 133,0 ± 1,0A 
Porphyra 334 9,8 ± 1,0C 19,7 ± 1,1B 28,8 ± 0,8A 

    
Ácidos fenólicos    

Ácido gálico 2524,7 ± 204,5B 2785,8 ± 186,2A 2953,3 ± 200,5A

Ácido p-cumárico 1104,7 ± 58,2B 1179,1 ± 45,1A,B 1299,3 ± 38,7A

    
Flavonoides    
Quercetina 1473,5 ± 114,5 B 1571,9 ± 89,7A,B 1654,7 ± 79,6 A

Rutina 272,35 ± 78,5C 442,46 ± 65,9B 578,52 ± 74,7A

    
Hidroxiácido    

Ácido ascórbico 641,8 ± 108,4A 646,3 ± 103,7A 650,0 ± 100,0A 
    

Sintéticos    
BHT 408,18 ± 27,0A,B 396,58 ± 27,4A 446,0 ± 26,7A

Trolox 993,2 ± 29,7A 991,0 ± 33,6A 986,7 ± 41,3A
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 No ensaio do reagente FRAP, foi observado o mesmo efeito que o ensaio do radical 

ABTS+· de uma cinética mais prolongada (Tabela 2). A capacidade antioxidante para os MAAs 

no tempo comumente avaliado (30 min) foi muito baixa quando comparado com a atividade 

dos padrões (Tabela 2), sendo nula para porphyra 334 e chinorina. Com o tempo de reação do 

reagente FRAP de 12 horas, bem superior ao tempo convencional, a maioria das substâncias 

mais que dobraram a capacidade antioxidante (Tabela 2). Pulido et al. (2000) também 

verificaram a necessidade de diversas horas para efetivar a reação no ensaio do reagente FRAP 

para diferentes substâncias fenólicas. 

Após 12h, palitinol (+P) também foi o MAA mais ativo, seguido de asterina 330, 

chinorina, palitina e porphyra 334 (Tabela 2). No entanto, da mesma forma que observado para 

o ensaio ABTS+·, estas atividades foram bastante reduzidas quando comparadas aos padrões. O 

ácido p-cumárico, que foi o padrão menos ativo, foi 40 vezes mais efetivo do que o palitinol.  

 

Tabela 2. Atividades antioxidantes para o método de redução de ferro (FRAP) expressos em 

mmol de equivalentes Trolox/mol de substância (média ± desvio padrão, n = 3), comparando 

os tempos de reação de 30 min e 12 h. Para uma mesma substância, letras distintas representam 

diferença significativa pelo teste t de Student pareado (p < 0,05). 

Substância testada 
Tempo de reação 

30 min 12 h 
MAAs   

Asterina 330 1,7 ± 0,1B 8,7 ± 0,34A 
Chinorina 0,00 ± 0,00B 8,5 ± 0,39A 

Palitina 0,65 ± 0,19 B 7,07 ± 0,2A 

Palitinol (+P) 2,5 ± 0,1B 14,4 ± 0,5A  

Porphyra 334 0,00 ± 0,00 B 5,7 ± 0,10 A 

   
Ácidos fenólicos   

Ácido gálico 3362,8 ± 245,5 B 4474,6 ± 252,7A 
Ácido p-cumárico 268,9 ± 40,0 B 560,7 ± 74,3A 

   
Flavonoides   
Quercetina 6473,7 ± 406,7 B 10730,48 ± 689,3 A 

Rutina 2923,7 ± 63.6 B 5010,0 ± 172,25 A  

   
Hidroxiácido   

Ácido ascórbico 1400,0 ± 124,1 B 2139,4 ± 198,0 A 
   

Sintéticos   
BHT 819,5 ± 63,2 B 1545,5 ± 231,7 A 

Trolox 1007,6 ± 47,4A 1033,5 ± 55,78A 
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No ensaio do reagente Folin-Ciocalteu, a atividade antioxidante foi detectada em níveis 

significativos após os 30 min de reação ficando constante até 2 h, motivo pelo qual não foi 

testado maior tempo de reação. A capacidade antioxidante para os MAAs em ordem 

decrescente, pelo ensaio do Folin-Ciocalteu, foi porphyra 334, mais ativo, seguida de chinorina, 

palitina, palitinol (+P) e o menos ativo foi o MAA asterina 330 (Tabela 3). A capacidade 

antioxidante de porphyra 334, chinorina e palitina foram semelhantes ou superiores aos padrões 

sintéticos, porém sempre inferiores aos outros produtos naturais testados de reconhecida 

capacidade antioxidante. 

 

Tabela 3. Atividades antioxidantes para o ensaio do reagente Folin-Ciocalteu expressos em 

mmol de equivalentes Trolox (ET)/mol de substância (média ± desvio padrão, n = 3). Letras 

distintas representam diferenças significativas entre as substâncias testadas (ANOVA 

unifatorial e teste a posteriori de Tukey; p < 0,05). 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os MAAs apresentaram diferentes capacidades antioxidantes entre os três ensaios 

descritos acima, quando comparados aos padrões. Tanto no ensaio do reagente FRAP como no 

ensaio do radical ABTS+· as atividades apresentadas pelos MAAs foram baixas, sendo um 

pouco maiores no segundo. Já no ensaio do reagente Folin-Ciocalteu, estas substâncias foram 

Substância testada mmol ET/mol de substância 
MAAs  

Asterina 330 139,0 ± 8,0H

Chinorina 1032,4 ± 83,4E

Palitina 905,4 ± 70,9EF

Palitinol (+P) 670,9 ± 26,6G

Porphyra 334 1286,9 ± 126,7D

 
Ácidos fenólicos  

Ácido gálico 3591,9 ± 236,8B 
Ácido p-cumárico 2268,8 ± 95,2C 

  
Flavonoides  
Quercetina 6258,5 ± 480,9A

Rutina 6443,2 ± 656,6A

  
Hidroxiácido   

Ácido ascórbico 2122,6 ± 123,3C 
  

Sintéticos  
BHT 797,1 ± 74,6F

Trolox 993,2 ± 29,7E
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consideradas bem ativas, pois apresentaram resultados semelhantes a alguns padrões. Uma 

forma de comparar a reatividade das substâncias mensuradas por diferentes ensaios é através 

da razão dos coeficientes angulares obtidos para cada ensaio. Esse coeficiente angular é 

calculado a partir do ajuste linear das diferentes concentrações das substâncias testadas. Se a 

razão entre os coeficientes angulares de dois ensaios para uma mesma substância for 1, isso 

significa que a reatividade dessa substância é a mesma entre os ensaios. Se a razão for menor 

ou maior do que 1, isso significa que existem diferenças entre a reatividade nos ensaios 

comparados. 

No geral, as razões Folin-Ciocalteu/FRAP, Folin-Ciocalteu/ABTS
+• e ABTS

+•/FRAP foram 

maiores do que 1 para os MAAs, exceto para Folin-Ciocalteu/ABTS
+• para o palitinol (+P) (Tabela 

4). Isso indica, em resumo, que a ordem de reatividade para os MAAs nesses três  ensaios é: 

ensaio do reagente FRAP < ensaio do radical ABTS+• < ensaio do reagente Folin-Ciocalteu. 

Este padrão de resposta foi mais evidente para porphyra 334, chinorina e palitina. No caso das 

substâncias de referência, os padrões foram menos reativos no ensaio do reagente de Folin-

Ciocalteu, seguido do radical ABTS+• e mais reativo no ensaio do reagente FRAP (Tabela 4). 

Dessa forma, temos dois grandes grupos de reatividades nesses três ensaios.  Os MAAs 

são mais reativos no ensaio com reagente de Folin-Ciocalteu e os padrões, no geral, mais ativos 

no ensaio do reagente FRAP. Dois motivos podem ser responsáveis pelas diferenças na 

reatividade das substâncias. Um deles é relativo aos próprios oxidantes dos ensaios que são bem 

distintos entre si. O outro pode estar relacionado a diferenças nos pHs das reações. O FRAP é 

realizado em pH ácido (pH = 3,6), o ensaio Folin-Ciocalteu é realizado em pH básico (pH ± 

10), já o ensaio do radical ABTS+· geralmente é realizado em pHs intermediários (no presente 

estudo o pH foi de 6,7) (Huang et al. 2005). É provável que as respostas obtidas para os MAAs 

nestes ensaios possam ser influenciadas pelos pHs. 
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Tabela 4. Para uma mesma substância, relação entre os módulos dos coeficientes angulares (α) 

obtidos através da curvas dose resposta nos ensaios de capacidades antioxidantes. Foram 

determinados: αFolin-Ciocalteu/αFRAP, αFolin-Ciocalteu/αABTS
+· e ABTS

+•/FRAP. 

 

 

 Na literatura, até onde sabemos, não há estudos referentes a avaliação da capacidade 

antioxidante de MAAs frente ao ensaio do reagente Folin-Ciocalteu e do reagente FRAP. No 

caso do ensaio com o radical ABTS+•, há um único estudo com estas substâncias (De La Coba 

et al. 2009). Como os protocolos utilizados no presente estudo e no estudo de De La Coba et al. 

(2009) foram diferentes quanto ao solvente utilizado para dissolver o radical ABTS+• e os pHs 

utilizados, há certa dificuldade de comparação direta. Ainda assim, os resultados de baixa 

reatividade obtidos para chinorina e porphyra 334 foram similares nos dois estudos. Em 

contraposição, asterina 330 foi mais ativa que estes dois MAAs no estudo de De La Coba et al. 

(2009), diferente do que foi encontrado nos nossos resultados em que essa substância foi a 

menos ativa entre todas. 

Além da realização de ensaios inéditos para avaliação in vitro do potencial antioxidante 

de alguns MAAs, o presente estudo apresenta como inovação ao acompanhamento das reações 

ao longo do tempo. De maneira geral, ensaios que envolvem transferências de elétrons são 

avaliados em um tempo fixo (Prior et al. 2005), não havendo o acompanhamento da cinética de 

Substância 
Folin-Ciocalteu 

/FRAP 
Folin-Ciocalteu 

/ABTS
+• 

ABTS
+• 

/FRAP 
MAAs    

Asterina 330 2,44 2,38 1,03 
Chinorina 18,62 5,93 3,14 
Palitina 19,60 3,33 5,88 

Palitinol (+P) 7,15 0,86 8,26 
Porphyra 334 34,83 7,65 4,55 

    
Ácidos fenólicos    

Ácido gálico 0,12 0,19 0,62 
Ácido p-cumárico 0,74 0,32 2,35 

    
Flavonoides    
Quercetina 0,09 0,56 0,17 

Rutina 0,20 1,60 0,13 
    

Hidroxiácido    
Ácido ascórbico 0,13 0,38 0,35 

    
Sintéticos    

BHT 0,11 0,45 0,24 
Trolox 0,15 0,17 0,87 
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reação. Neste trabalho, foi observado que as reações para os ensaios do radical ABTS+• e do 

reagente FRAP são dependentes do tempo de reação e, tanto os MAAs como os padrões, 

apresentaram maior atividade antioxidante quando o tempo de reação foi maior. Assim, visto 

os MAAs serem moléculas que reagem lentamente frente a estes ensaios, é importante 

prolongar o tempo de reação até a estabilização para que suas capacidades antioxidantes não 

sejam subestimadas (Re et al. 1999; Pulido et al. 2000). 

 

3.4.  Efeito do pH sobre a reatividade dos MAAs na atividade sequestradora do radical 

ABTS+· 

O ensaio do radical ABTS+• foi escolhido para avaliar a influência do pH sobre a capacidade 

antioxidante dos MAAs, pois este radical é estável em diferentes pHs, apesar do meio básico 

tender a diminuir esta estabilidade (Prior et al. 2005; Ozgen et al. 2006). Chinorina e porphyra 

334, os MAAs mais abundantes, foram usadas nessa comparação e avaliadas pelo ensaio do 

radical ABTS+•  em meio ácido (pH 4,6), meio neutro (pH 7,4) e meio alcalino (pH 9,6).  

As cinéticas de atividade antioxidante destes dois MAAs sob os diferentes pHs foram 

semelhantes (Fig. 3). Em meio ácido, a capacidade antioxidante foi bem próxima a 0%, 

aumentando muito pouco, em torno de 3%, continuamente ao longo do tempo. Em meio neutro, 

a cinética de atividade antioxidante seguiu uma curva hiperbólica, verificando-se aumento 

rápido da atividade até próximo dos 60 min. Após este período, a capacidade antioxidante foi 

aumentando em menor magnitude, chegando próximo à estabilização em 120 min. Este mesmo 

padrão de cinética hiperbólica, caracterizada por uma reação mais rápida e seguida de um 

período de reação mais lento, foi também observado por Zheng et al. (2016) estudando 

aminoácidos. Para esses autores, esse padrão poderia ser explicado pela reação rápida das 

substâncias antioxidantes, no nosso caso os MAAs, com o radical ABTS+• formando produtos 

de oxidação que, por sua vez, reagiriam mais lentamente com o radical. Já em meio alcalino a 

reação foi mais rápida, atingindo o máximo nos primeiros oito minutos, permanecendo estável 

até os 25 min e depois tendendo a uma queda ao longo do tempo.  

O conjunto dos resultados indica um comportamento distinto para estes dois MAAs nos 

diferentes pHs, sendo no pH alcalino o que apresentou a maior porcentagem de atividade. 
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Figura 3. Cinética do ensaio antioxidante do sequestro do radical ABTS+• ao longo de 120 min 

de reação com os MAAs chinorina (A) e porphyra 334 (B) em diferentes pHs. Concentrações: 

porphyra 334 (0,19 mM para pH 4,6 e pH 7,4 e 0,038 mM para pH 9,6) e chinorina (0,20 mM 

para pH 4,6 e pH 7,4 e 0,040 mM para pH 9,6). 

 

 De posse destes resultados, a análise da capacidade antioxidante para esses dois MAAs 

(chinorina e porphyra 334) foi avaliada em cada pH, realizando-se leituras nos seus máximos 

de atividade, ou seja, após oito minutos de reação para meio básico e após 120 minutos para 

meios ácido e neutro, conforme a cinética da reação (Fig. 3). 

Utilizando os tempos de reação ótimo para cada pH, as curvas de calibração feitas para 

o padrão Trolox foram estatisticamente semelhantes, ou seja, em meio ácido (y = -21,0x + 1,15; 

R² > 0,98), meio neutro (y = -20,8x + 1,1; R² > 0,99) e meio alcalino (y = -20,5x + 0,92; R² > 

0,99). Esses resultados evidenciam que a capacidade antioxidante para o padrão Trolox não 

muda com a variação do pH. Assim, é possível calcular o equivalente Trolox para chinorina e 

porphyra 334 nos ensaios com diferentes pHs e compara-los, pois, não há diferença de 

sensibilidade do padrão.  

Chinorina em meio ácido apresentou atividade de 4,76±0,01 mmol ET/mol, em meio 

neutro 218,35±0,02 mmol ET/mol e em meio alcalino 1023,80±0,04 mmol ET/mol (Fig. 4A). 

Já porphyra 334 em meio ácido apresentou 1,83±0,01 mmol ET/mol, em meio neutro 

207,26±0,02 mmol ET/mol e meio alcalino 1058,63±0,01 mmol ET/mol (Fig. 4B). Assim, os 

dois MAAs apresentaram praticamente a mesma capacidade antioxidante para um mesmo pH, 

sendo em meio alcalino a capacidade antioxidante similar ao padrão Trolox, já que os valores 

obtidos foram próximos a 1000 mmol ET/mol, ou seja, 1 mol de equivalente Trolox por mol de 

MAAs. 
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Figura 4. Capacidade antioxidante dos MAAs chinorina (A) e porphyra 334 (B) em diferentes 

pHs (4,6; 7,4 e 9,6). Unidades expressas em mmol de equivalentes Trolox (ET)/mol de 

substância. Valores expressos em média ± desvio padrão (n = 3). 

 

 Outras substâncias já foram relatadas com o mesmo padrão de comportamento de 

capacidade antioxidante dependente do pH, como, por exemplo, aminoácidos (Zheng et al. 

2016), alguns substâncias fenólicas (Labrinea & Georgiou 2004) e betalaínas (Gliszczyńska-

Świgło et al. 2006), entre outras. No caso de MAAs, De La Coba et al. (2009) também 

verificaram a dependência da atividade antioxidante em relação ao pH do meio, principalmente 

para asterina 330 (+palitina), que apresentou uma diminuição expressiva de IC50 de 1 mM em 

pH 6, para 0,01 mM em pH 8,5. Segundo Apak et al. (2016a), é comum os ensaios que 

envolvem reações antioxidantes do tipo transferência de elétrons, como no caso do ensaio com 

o radical ABTS+•, serem influenciados pelo pH, pois o meio básico pode promover a 

desprotonação das moléculas suscetíveis que estão sendo avaliadas e, concomitantemente, 

aumentar a sua capacidade de doar elétrons.  

 Os MAAs têm resíduos de aminoácidos em suas estruturas e, consequentemente, 

apresentam aminas e carboxilas que são suscetíveis à ionização. Dependendo do pH do meio, 

essas substâncias podem estar carregadas positivamente, negativamente ou estarem neutras, 

neste caso, são conhecidos como sais internos ou zwitterion. Para se estimar a carga global 

dessas substâncias em cada pH seria necessário saber suas constantes de dissociação (pKa), as 

quais, infelizmente, ainda não foram descritas.  

Neste trabalho, com o uso do software MarvinSketch® (Balogh et al. 2012) os valores 

de pKas teóricos de chinorina e porphyra 334 foram estimados e, assim, foi possível calcular a 

carga global de cada uma delas. Para os cálculos das pKas foram consideradas as formas 

ressonantes principais para cada estrutura (Fig. 5A) (Carreto & Carignan 2011).   
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Figura 5. PKas teóricos (A) e cargas globais teóricas nos diferentes pHs (B) para chinorina e 

porphyra 334 determinados com uso do software MarvinSketch®. Sigla: pI = ponto isoelétrico. 

 

 Chinorina e porphyra 334 apresentaram ponto isoelétrico de 3,3, ou seja, possuem um 

caráter ácido, devido aos dois grupos carboxílicos presentes nas moléculas (Fig. 5B). Do pH 

4,6 ao 7,4, usados no ensaio antioxidante, a carga global ficou progressivamente mais negativa, 

ou seja, é bem provável ter havido um aumento na capacidade de doar elétrons por essas 

substâncias, o que ajudaria a explicar o aumento da capacidade antioxidante neste intervalo de 

pH (Fig. 4). No entanto, entre o pH 7,4 e 10 a carga global permaneceu constante, mesmo tendo 

sido observado uma capacidade antioxidante muito mais elevada no pH alcalino (Fig. 4). Essa 

observação sugere que talvez não só o simples aumento da densidade eletrônica esteja 

envolvido no aumento da capacidade antioxidante, pelo menos neste intervalo de pH. Dessa 

forma, a determinação real da pKa seria importante para se entender a variação da capacidade 

antioxidante dependente do pH dessas substâncias. 
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3.5.  Sistema β-caroteno/ácido linoleico  

A peroxidação lipídica é um processo oxidativo que envolve a formação e propagação de 

radicais peroxilas, resultando em uma série de produtos como o hidroperóxido de lipídio. Estas 

substâncias resultantes podem causar sérios danos aos organismos, principalmente às 

membranas celulares. Muitos ensaios tentam avaliar a capacidade antioxidante de uma 

determinada substância ou extrato sobre este processo, como, por exemplo, o ensaio do sistema 

β-caroteno/ácido linoleico. 

 Os MAAs foram pró-oxidantes neste ensaio (Tabela 5), sendo o palitinol o mais pró-

oxidante, seguido de palitina, asterina 330, chinorina e porphyra 334. Os padrões ácido gálico 

e o ácido ascórbico também apresentaram a mesma resposta pró-oxidativa. Em contraposição, 

os outros padrões apresentaram atividade antioxidante na concentração avaliada, merecendo 

destaque o Trolox e a quercetina. 

 

Tabela 5.  Porcentagens de proteção (%) de cada substância (0,01 mM) frente ao sistema β-

caroteno/ácido linoleico. Valores positivos de porcentagens correspondem a atividades 

antioxidantes e valores negativos a pró-oxidantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para melhor compreensão das respostas destas substâncias com este ensaio, as 

atividades foram avaliadas em diferentes concentrações de MAAs. As respostas pró-oxidantes 

Substância testada Proteção (%) 
MAAs  

Asterina 330 -33,6 
Chinorina -25,4 
Palitina -42,4 

Palitinol (+P) -70,9 
Porphyra 334 -18,3 

  
Ácidos fenólicos  

Ácido gálico -31,5 
Ácido p-cumárico 10,2 

  
Flavonoides  
Quercetina 72,5 

Rutina 16 
  

Hidroxiácido  
Ácido ascórbico -48,5 

  
Sintéticos  

BHT 58,5 
Trolox 98,8 
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dos MAAs, assim como para o ácido ascórbico, foram mantidas mesmo nas maiores 

concentrações (Fig. 6). Já o ácido gálico em altas concentrações (> 0,05 mM), assim como todas 

as concentrações testadas dos outros padrões, apresentaram atividade antioxidante (Fig. 7).  

 Neste ensaio os resultados das respostas não foram bem definidas, exceto para o Trolox 

com uma curva dose-resposta linear (Fig. 6 e 7). A não linearidade das respostas, ou mesmo a 

ação pró-oxidante ou antioxidante dependendo da dose, como o observado para o ácido gálico, 

gera uma grande dificuldade na interpretação de dados obtidos por este ensaio. Segundo Prior 

et al (2005), esta resposta não bem definida pode estar relacionada com o envolvimento do β-

caroteno em outras reações que não só a peroxidação lipídica, reagindo inclusive diretamente 

com o oxigênio. 

 O ácido ascórbico é um antioxidante bem conhecido na literatura, sendo amplamente 

empregado na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Entretanto, esta capacidade pró-

oxidante frente ao ensaio in vitro do sistema β-caroteno/ácido linoleico já havia sido verificada 

anteriormente por Duarte-Almeida et al. (2006). De La Coba et al. (2009), estudando asterina 

330 (+palitina), chinorina e porphyra 334 (+chinorina), verificaram uma moderada capacidade 

antioxidante em relação ao α-tocoferol (uma forma da vitamina E), diferente do observado no 

presente trabalho que encontrou atividades pró-oxidantes. 

 O ensaio do sistema β-caroteno/ácido linoleico, apesar de avaliar a capacidade 

antioxidante frente às várias etapas do processo de peroxidação lipídica, vem recebendo várias 

críticas, principalmente devido à pouca reprodutibilidade e à complexidade da preparação da 

solução reativa (Apak et al. 2016b). Isso pode ajudar a explicar a discrepância encontrada entre 

nossos resultados e de De La Coba et al. (2009). 
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Figura 6.  Curvas de dose-resposta para os MAAs (asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e 

porphyra 334) e o ácido ascórbico no sistema β-caroteno/ácido linoleico. Valores expressos em 

média ± desvio padrão (n = 3). 
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Figura 7. Curvas de dose respostas para ácido gálico, ácido p-cumárico, BHT, Trolox, 

quercetina e rutina no sistema β-caroteno/ácido linoleico. Valores expressos em média ± desvio 

padrão (n = 3). 

 

3.6. Capacidade de absorção dos radicais oxigenados (ORAC) 

O ensaio ORAC é um dos principais ensaios antioxidantes que avalia a atividade sobre o radical 

peroxila formado a partir da fonte radicalar AAPH. Este ensaio é fundamentado em reações de 

transferência de hidrogênio (Prior 2015). Chinorina foi o MAAs mais ativo frente a este ensaio, 
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seguido de palitinol, palitina, porphyra 334 e asterina 330 (Tabela 6). Estas capacidades 

antioxidantes foram menores do que as dos padrões analisados, principalmente, dos ácidos 

fenólicos, flavonoides e Trolox. Os padrões menos ativos, ácido ascórbico e BHT apresentaram, 

respectivamente, capacidade antioxidante cerca de 5 vezes e 2 vezes maior do que chinorina, o 

MAA mais ativo. Diferente do sistema β-caroteno/ácido linoleico, a atividade frente ao ORAC 

foi antioxidante e dose-dependente (Fig. 8).  

   

Tabela 6. Resultados para o ensaio antioxidante ORAC (capacidade de absorção dos radicais 

oxigenados), expressos em mmol de equivalentes Trolox (ET)/mol de substância. Letras 

diferentes significam que as médias diferem significativamente entre si (Anova unifatorial e 

posteriori de Tukey; p < 0,05). 

Substância testada mmol ET/mol de substância 
MAAs  

Asterina 330 28,8 ± 1,3F 

Chinorina 75,5 ± 8,7F

Palitina  57,4 ± 1,9F

Palitinol (+P) 63,4 ± 4,5F 
Porphyra 334 33,8 ± 2,9F 

  
Ácidos fenólicos  

Ácido gálico 1107,2 ± 32,0D 
Ácido p-cumárico 5575,4 ± 375,9C 

  
Flavonoides  
Quercetina 15492,2 ± 1121,8A 

Rutina 3993,1 ± 293,0B 

  
Hidroxiácido  

Ácido ascórbico 350,0 ± 15,2E 
  

Sintéticos  
BHT 156,5 ± 13,5EF 

Trolox 993,2 ± 29,7D 
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Figura 8.  Curvas de dose-resposta com respectivas equações das retas e R² para os MAAs 

asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e porphyra 334 comparados ao padrão Trolox (o eixo 

X está em escala diferente dos MAAs) no ensaio antioxidante ORAC (capacidade de absorção 

dos radicais oxigenados). AUC = área sob a curva. Valores expressos em média ± desvio padrão 

(n = 3). 

 

 Na literatura, até onde sabemos, não há estudos referentes a estes MAAs com bioensaio 

do ORAC. Dunlap & Yamamoto (1995) usando o AAPH para obtenção de radical peroxila (a 

mesma fonte usada no ensaio ORAC) verificaram que diferentes MAAs (asterina 330, 
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chinorina, palitinol e porphyra 334) não foram decompostos, ou seja, não foram antioxidantes 

ativos, após serem expostos a este radical. Como os ensaios neste estudo e os de Dunlap & 

Yamamoto (1995) foram muito diferentes, não há como fazer uma comparação direta dos 

trabalhos. Além disso, os autores usaram extratos de diferentes organismos e não MAAs 

purificados. De qualquer maneira, nossos resultados mostras que os MAAs não apresentam 

expressiva capacidade antioxidante nesse ensaio. 

 

3.7.  Considerações gerais sobre a capacidade antioxidante in vitro de MAAs 

Os MAAs avaliados no presente trabalho apresentaram baixas capacidades antioxidantes 

quando comparadas a de padrões naturais e/ou comerciais. Em um ranqueamento geral, as 

substâncias fenólicas estudadas neste trabalho foram as mais efetivas, com os flavonoides sendo 

mais ativos, seguidos dos ácidos fenólicos(Tabela 7). As substâncias comerciais Trolox, ácido 

ascórbico e BHT ficaram em posições intermediarias, já os MAAs foram os menos ativos 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7. Ranqueamento geral das substâncias avaliadas considerando os ensaios antioxidantes 

in vitro. 

Substância testada Ranqueamento 
MAAs  

Asterina 330 12 
Chinorina 9 
Palitina  11 

Palitinol (+P) 10 
Porphyra 334 8 

  
Ácidos fenólicos  

Ácido gálico 3 
Ácido p-cumárico 4 

  
Flavonoides  
Quercetina 1 

Rutina 2 
  

Hidroxiácido  
Ácido ascórbico 6 

  
Sintéticos  

BHT 7 
Trolox 5 
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 Na Figura 9 há o dendograma obtido a partir dos valores de atividades antioxidantes dos 

diferentes ensaios para MAAs e padrões de referências. As respostas dos MAAs foram similares 

entre si, agrupando-os em um único grupo (grupo A), e bem diferentes das respostas dos 

padrões testados agrupados no grupo B (Fig. 9). Dentro do grupo dos padrões é possível 

verificar dois subgrupos, um formado pelas substâncias sintéticas (grupo B1) e outro pelas 

substâncias fenólicas (grupo B2) (Fig. 9). 

 A junção dos MAAs em um único grupo pode indicar que os mecanismos de ação destas 

substâncias sejam semelhantes, variando conforme a especificidade da estrutura. Dentro do 

grupo dos MAAs, as substâncias chinorina e porphyra 334 aparecem mais proximamente 

agrupadas (Fig. 9). Em termos estruturais, a diferença entre estas duas substâncias é a presença 

de um grupo metila a mais em porphyra 334 (Fig. 1). Estes dois MAAs são bastante ácidos, 

pois apresentam duas carboxílicas em suas estruturas, enquanto os outros MAAs avaliados 

possuem apenas uma. Talvez por isso foram as mais afetadas pelo aumento da basicidade do 

meio, na comparação entre os ensaios com reagente Folin-Ciocalteu, radical ABTS+. e reagente 

FRAP, já que carboxilas são facilmente desprotonadas com o aumento do pH. Distintamente 

do exemplo anterior, ainda que o palitinol e a asterina 330 também se diferenciem somente pela 

presença de uma metila a mais no palitinol (Fig. 1), estes dois MAAs não aparecem formando 

um grupo próximo no dendograma (Fig. 9), talvez devido ao palitinol avaliado ser 

semipurificado contendo impurezas de palitina. 

 

 



 203 C A P Í T U L O  V  

 

Figura 9. Dendograma obtido para os MAAs e padrões de referências agrupados através das 

capacidades antioxidantes nos diferentes ensaios in vitro (Distância Euclidiana; método da 

mediana). As letras indicam os clusters considerados relevantes no agrupamento do resultados. 

 

 Concluindo, os MAAs avaliados (asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e porphyra 

334) no presente estudo não apresentaram atividades antioxidantes expressivas nos ensaios in 

vitro, exceto em condições específicas de pH alcalino e em ensaios que envolvem transferência 

de elétrons. No entanto, não se pode generalizar estes resultados para os outros MAAs, pois 

dependerá da substância. Micosporina-glicina, por exemplo, é descrito como uma substância 

antioxidante in vitro, com atividade de moderada a alta em ensaios de peroxidação lipídica 

(Dunlap & Yamamoto 1995), frente ao radical ABTS+ (De La Coba et al. 2009; Suh et al. 2014) 

e frente ao radical DPPH (Suh et al. 2014). Uma possível explicação para esta maior atividade 

está relacionada, provavelmente, à estrutura desta substância que corresponde a um oxo-MAA, 

ou seja, apresenta uma carbonila, que pode estar envolvida na maior capacidade antioxidante, 

diferente dos MAAs estudados no presente trabalho que são todos imino-MAAs. No entanto, o 

usujireno, um imino-MAA, já foi descrito com uma capacidade antioxidante similar ao α-

tocoferol frente à peroxidação lipídica (Nakayama et al. 1999). Neste caso, acredita-se que a 

dupla ligação na cadeia lateral contribua com esta maior atividade.  
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 Estudos fisiológicos, ecológicos e/ou in vivo são necessários para melhor entender, ou 

mesmo propor, uma função antioxidante para estas substâncias, pois ensaios in vitro apenas 

sinalizam algumas estruturas ou condições mais promissoras a maior capacidade antioxidante. 
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Potenciais nutricional e biológico de espécies nativas de 
Gracilaria Greville (Gracilariales, Rhodophyta) 

 

 

RESUMO 

No Brasil, a exploração de algas marinhas como um recurso econômico ou alimentício não é 

tradicional, restringindo-se a pequenas comunidades pobres no litoral nordestino. Entre as 

espécies de macroalgas exploradas estão as algas escolhidas para realização deste estudo: 

Gracilaria birdiae E. M. Plastino & E. C. Oliveira, Gracilaria caudata J. Agardh e Gracilaria 

domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie. Foram realizados dois conjuntos de análises. Em um 

deles, as amostras secas e despigmentadas das três espécies, além de uma amostra 

comercializada de G. birdiae diferencialmente processada foram avaliadas quanto a 

propriedades nutricionais e potencial antioxidante. O segundo conjunto de análises envolveu a 

identificação das principais classes de metabolitos e avaliação do potencial biológico das duas 

amostras de G. birdiae (alga seca e comercializada). Quanto ao aspecto nutricional, as espécies 

analisadas foram ricas em fibras dietéticas e sais minerais formando um grupo alimentar único 

com potencial para uso como suplemento alimentar. A amostra de G. birdiae comercializada 

apresentou algumas vantagens sobre as demais avaliadas, como maiores teores de fibras 

dietéticas, menores concentrações de sais minerais e maior rendimento de polissacarídeos, 

resultando em maior produtividade do ágar. Entretanto, essa mesma amostra mostrou perdas 

significativas no conteúdo de aminoácidos tipo micosporina. Os resultados com os ensaios 

biológicos sugerem que os extratos das amostras de G. birdiae, tanto da alga seca como da alga 

comercializada, são promissores na busca por substâncias com potencial antitumoral ou 

fitotóxico.  

 

Palavras chaves: Gracilaria, composição centesimal, polissacarídeos sulfatados, aminoácidos 

tipo micosporina, atividade de toxicidade, atividade fitotóxica. 
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Biological and nutritional aspects of native species of Gracilaria 
Greville (Gracilariales, Rhodophyta) 

 

 

 
ABSTRACT 

In Brazil, the exploitation of marine algae economically or as food source is not traditional, 

restricting itself to small poor communities in the northeastern coast. Gracilaria birdiae E. M. 

Plastino & E. C. Oliveira, Gracilaria caudata J. Agardh and Gracilaria domingensis (Kützing) 

Sonder ex Dickie, on the other hand, have been explored commercially and they have been 

selected for this study, which was divided into two parts. The first one evaluated nutritional and 

antioxidant properties from dried samples of the three species above and an extra sample of G. 

birdiae obtained from the market was also used, and was differentially processed. The second 

analysis involved the identification of the main classes of metabolites and the evaluation of the 

biological potential of two differentially processed samples of G. birdiae. Concerning the 

nutritional aspects, a high amount of dietary fibers and mineral salts was detected, which 

enables their use as food supplement. The sample of G. birdiae obtained from the market 

showed advantages over the others, such as higher amounts of dietary fibers, lower 

concentration of mineral salts and higher yield of polysaccharides, resulting in improved agar 

productivity. However, this sample showed lower content of mycosporine-like aminoacids. The 

results using the biological assays suggest that extracts of the G. birdiae samples from both 

dried algae and commercialized algae are promising to the search for metabolites with 

antitumor or phytotoxic potential. 

 

Keywords: Gracilaria, centesimal composition, sulphated polysaccharides, mycosporine-like 

amino acids, toxicity activity, phytotoxic activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Algas marinhas desempenham um importante papel biológico como um dos principais 

produtores primários dos oceanos e são de grande interesse econômico e social. O uso destes 

organismos pelos seres humanos data de milênios (Dillehay et al. 2008b) sendo usados, 

principalmente, como fertilizantes, fonte direta de alimento, e como fonte de ficocoloides 

(alginatos, carregenanas e agaranas). O mercado de macroalgas marinhas representa quase 27% 

da biomassa total comercializada na aquicultura, sendo um mercado estimado em US$ 5,6 

bilhões (FAO 2016). 

 Entre as macroalgas exploradas comercialmente estão espécies de Gracilaria Greville, 

importantes na exploração do ficocoloide ágar, visto contribuírem com cerca de 80% do ágar 

comercializado (Santelices 2014). O principal uso do ágar é na indústria alimentícia ou na 

culinária. Além disso, espécies deste gênero também são usadas diretamente na alimentação no 

preparo de saladas, pratos típicos em países como Havaí, Japão e China (Armisen 1997) e no 

preparo de bebidas, principalmente, nos países caribenhos como na Jamaica e St. Lucia. 

Atualmente, espécies de Gracilaria vêm ganhando importância também na alimentação de 

animais (em cultivos de crustáceos e ostras), no uso em cosméticos, na produção de 

fitoterápicos (contra problemas de constipação) e em remédios para emagrecimento. 

 No Brasil, entre as principais espécies deste gênero que vêm sendo exploradas nos 

bancos naturais estão Gracilaria birdiae E. M. Plastino & E. C. Oliveira, Gracilaria caudata 

J. Agardh e Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie (Marinho-Soriano 2016). No 

entanto, a exploração de algas marinhas como um recurso econômico, apesar do vasto litoral 

brasileiro, não é tradicional, restringindo-se a pequenas comunidades caiçaras no litoral 

nordestino.  

 A colheita de algas em bancos naturais ou arribadas é prática comum nestas 

comunidades, que têm na comercialização destas algas uma forma de aumentar a renda familiar 

(Marinho-Soriano 2016). Atualmente, o governo brasileiro tem incentivado alguns projetos de 

cultivo em pequena escala afim de evitar a superexploração dos costões e aumentar o valor da 

renda obtida. Além da exploração dos ficocoloides, outros usos têm sido incentivados, como 

na alimentação direta, na produção de artesanatos e de cosméticos (Rebouças 2013).  

 As algas são utilizadas secas e despigmentadas, no entanto pouco se conhece sobre estas 

algas após passar por este processamento. Dentre as espécies mais comumente exploradas, G. 

birdiae foi a escolhida para os cultivos artesanais (Marinho-Soriano 2016). Atualmente, esta 

alga é comercializada após ser submetida a um maior processamento de desidratação e 
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despigmentação que resulta na perda da coloração avermelhada e na maior redução no cheiro 

característico, tornando a alga mais atrativa ao uso pela população no geral.  

 Com o exposto, fica evidente que as espécies de Gracilaria apontadas acima 

desempenham um importante papel social e econômico para comunidades caiçaras do nordeste 

do Brasil. Dessa forma, estudos relacionados a estas espécies são de grande interesse para estas 

populações, pois podem fornecer informações que levem a melhoria do cultivo, melhoria na 

forma de exploração do recurso, ou mesmo agregar mais valor a este material.  

Nesse contexto, o presente trabalho avaliou amostras das algas G. birdiae, G. caudata e G. 

domingensis em dois conjuntos de análises com alguns objetivos: 

- No primeiro, amostras coletadas em campo das três espécies apenas secas e 

despigmentadas, além de uma amostra comercializada de G. birdiae foram avaliadas frente a 

vários parâmetros afim de obter conhecimento sobre o valor nutricional e o potencial uso como 

fontes de bioativos e de produtos de valor econômico, por exemplo, antioxidantes, 

polissacarídeos sulfatados e aminoácidos tipo micosporina.  

- Além disso, a amostra comercializada de G. birdiae, por ser de importância econômica, 

foi avaliada quanto a composição dos principais metabólitos presentes em diferentes extratos e 

quanto aos possíveis potenciais biológicos. Estas análises também foram realizadas na amostra 

de G. birdiae seca não comercializada a fim de verificar se a forma de processamento da alga 

para comercialização altera a composição química e, consequentemente, suas possibilidades de 

uso.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta e obtenção do material  

As macroalgas vermelhas Gracilaria domingensis (Fig. 1A), Gracilaria caudata (Fig. 1B) e 

Gracilaria birdiae (Fig. 1C) foram coletadas na Praia de Mãe Luiza (Natal – Rio Grande Norte) 

pela Prof.ª Dr.ª Eliane Marinho-Soriano (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN) em 2013. O material coletado foi lavado em água corrente até retirada de restos de 

areia, pigmentos, fauna associada, excesso de sal e, em seguida, seco ao sol. Além disso, uma 

amostra de material de G. birdiae comercializado (Fig. 1D) foi comprada da Associação de 

Maricultura e Beneficiamento de Algas de Pitangui (AMBAP) (Rio Grande do Norte) e 

fornecida pelo Prof. Dr. Dárlio Inácio Alves Teixeira (UFRN). Este material, para ser 

comercializado, é processado para uma maior redução da coloração avermelhada e do cheiro 
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característico.  Assim, quatro diferentes amostras foram avaliadas: amostras de alga seca de G. 

caudata, G. domingensis e duas amostras de G. birdiae (alga seca e comercializada). 

 

 

Figura 1. Aspectos gerais das amostras de algas analisadas no estudo: A - Gracilaria 

domingensis, B - Gracilaria caudata, C - Gracilaria birdiae e D - Gracilaria birdiae 

comercializada como alimento pela Associação de Maricultura e Beneficiamento de Algas de 

Pitangui (AMBAP) (Rio Grande do Norte). Fotos: Priscila Bezerra Torres. 

 

A. Análises comparativas entre as diferentes amostras de Gracilaria 

Neste bloco estão descritas as metodologias usadas no primeiro conjunto de análises. As duas 

amostras de G. birdiae (alga seca e comercializada), além das amostras de alga seca de G. 

caudata e G. domingensis foram submetidas a diversas metodologias que serão descritas nos 

itens subsequentes (2.2 a 2.5), afim de averiguar o valor nutricional e o potencial uso como 

fontes de bioativos e produtos de valor econômico como uma forma de agregar valor a essas 

espécies. 
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2.2. Análises centesimais  

Foram avaliados o teor de proteínas totais, teor de cinzas e umidade, lipídios totais, fibras 

dietéticas totais, carboidratos totais, carboidratos disponíveis e valores energéticos. Os 

resultados foram expressos em g/100 g de massa algácea seca. 

 

2.2.1.  Proteínas totais e teor de carbono 

Alíquotas das amostras das algas foram submetidas a análises elementares no analisador Perkin-

Elmer (CHN 2400) na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 

(IQ-USP). Foram obtidos os valores de porcentagens de carbono e de nitrogênio. O conteúdo 

de proteína foi estimado usando o fator de correção 6,25 sobre a porcentagem de nitrogênio 

obtida (FAO 2003). 

 

2.2.2.  Teores de cinza e umidade 

Os teores de umidade e de cinza foram determinados por gravimetria (Wychen & Laurens 

2013). O teor de umidade foi determinado após aquecimento de massa conhecida das amostras 

em estufa a 105 °C até obter massa constante. O teor de cinzas foi determinado em mufla por 

incineração a 550 ºC por cerca de 12 horas até calcinação. O teor de cinza foi usado para estimar 

o teor de sais minerais.  

 

2.2.3.  Teor de lipídios totais, análises e quantificação dos ácidos graxos 

A extração de lipídios totais foi baseada em Folch et al. (1957). O material algáceo pulverizado 

(400 mg) foi macerado em 8 mL de clorofórmio: metanol (2:1; v/v) sob agitação constante por 

3 h. O extrato foi filtrado, adicionado 2 mL de uma solução de cloreto de sódio (0,9%), 

homogeneizado em vortex (30 s) e centrifugado para formar duas fases (2000 RPM por 5 min). 

A camada inferior foi coletada, seca em N2 (g) e a massa resultante mensurada para o cálculo 

dos lipídios totais.  

Os ácidos graxos foram derivatizados a ésteres metílicos a partir do processo de 

transesterificação baseado em Christie & Han (2010). Os lipídios totais foram dissolvidos em 

2 mL de tolueno, adicionados 4 mL de solução metanólica de ácido sulfúrico (1%), 

homogeneizados em vortex (30 s) e mantidos em banho-seco a 80 oC por 3 h. Após esse período, 

foram adicionados 5 mL de cloreto de sódio (5%). Os ésteres metílicos de ácidos graxos foram 

extraídos desta mistura resultante com hexano (2 x 4 mL). A fase hexânica foi transferida para 

outro tubo e lavada com 4 mL de cloreto de sódio (5%). Em seguida, a mesma fase hexânica 
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foi filtrada através de sulfato de sódio anidro e evaporada em N2(g). O resíduo resultante foi 

solubilizado em 250 µL de hexano para análise em cromatografia a gás. 

 Para a identificação e quantificação dos ésteres metílicos de ácidos graxos uma alíquota 

de 1 µL da solução em hexano foi injetada em cromatógrafo a gás com detector de ionização 

por chamas (CG-FID) (Coluna HP-INNOWax - 30 m x 0,32 mm x 0,5 µm). O gás de arraste 

foi o hélio (1 mL/min), a temperatura do injetor foi 220 oC e a temperatura do detector foi 270 
oC. O gradiente de temperatura foi de 150 °C por 1 min, elevação de 15 oC/min até 225 °C, 

elevação de 5 oC/min até 260 °C, permanecendo isotérmico por 7 min. Para identificação os 

tempos de retenção dos ésteres metílicos foram comparados ao de padrões de ésteres metílicos 

de ácidos graxos (óleo de canola-Sigma®) analisados nas mesmas condições descritas. Para a 

quantificação foi feita uma curva de calibração com éster metil palmitato (0-4 mg/mL). 

 

2.2.4.  Teor das fibras dietéticas totais 

A quantificação das fibras dietéticas totais foi baseada no método não-enzimático gravimétrico 

(Método oficial da AOAC 993.21). O material algáceo pulverizado (100 mg) foi disperso em 

7,5 mL de água com ajuda de um sonicador. Em seguida, foi mantido em banho-maria a 37 oC 

por 90 min. Foram adicionados 30 mL de etanol 95%, deixado em repouso por 1 h e o 

sobrenadante descartado. O resíduo resultante foi lavado com 6 mL de etanol 78% (2x), 3 mL 

de etanol 95% (2x) e 3 mL de acetona (1x), sendo o sobrenadante descartado em cada lavagem. 

Após esse processo, o resíduo resultante foi seco e liofilizado e a massa mensurada. Parte desse 

material foi submetido a quantificação de proteínas (%) (item 2.2.1) e a outra parte submetida 

a análise de teor de cinzas (%) (item 2.2.2).  

O cálculo do teor de fibras dietéticas (%) (TFD) foi baseado na seguinte fórmula: TFD 

(%) = [100 – (TC + TP)] x R / M, onde TC = teor de cinza (%), TP = teor de proteínas (%), R 

= resíduo resultante (mg) e M = material algáceo inicial (mg). 

 

2.2.5.  Carboidratos totais e disponíveis 

Os valores de carboidratos totais foram obtidos por subtração dos valores obtidos para proteínas 

totais (%) (item 2.2.1), cinzas (%) (item 2.2.2), umidade (%) (item 2.2.2) e lipídios totais (%) 

(item 2.2.3) de 100% (FAO 2003). Os carboidratos disponíveis foram inferidos pela subtração 

do valor de fibras dietéticas totais (%) (item 2.2.4) de carboidratos totais (FAO 2003).  
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2.2.6.  Valores energéticos 

Os valores energéticos foram estimados pelos fatores de conversão de Atwater, ou seja, 4 kcal/g 

para proteínas totais (P) (g/100 g) e carboidratos disponíveis (C) (g/100 g) e 9 kcal/g para lipí-

dios totais (L) (g/100 g). Para os cálculos dos valores energéticos a seguinte fórmula foi usada: 

Valores energéticos (Kcal/100 g) = 4 × (P + C) + 9 × L. 

 

2.2.7.  Comparação dos dados centesimais com a tabela brasileira de composição de 

alimentos (TACO) 

Os dados centesimais foram comparados com a tabela brasileira de composição de alimentos 

(TACO) desenvolvida pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA) da 

Universidade de Campinas (UNICAMP) (NEPA 2011).  

Não foram considerados alimentos preparados com aditivos como sal, por exemplo, ou 

processados, ou seja, assados ou fritos. Na comparação consideramos apenas alimentos crus e 

farinhas, já que algumas algas são comercializadas na forma de pó. Foram escolhidos 218 

alimentos distribuídos nos seguintes grupos alimentares: vegetais, cereais, leguminosas, frutas, 

peixes e frutos do mar, carnes (outras) e sementes. Também foram calculados os valores de 

carboidratos disponíveis pela subtração das fibras dietéticas totais dos carboidratos totais (FAO 

2003). 

 

2.3. Extração e análises dos polissacarídeos sulfatados 

A extração dos polissacarídeos sulfatados foi baseada em Barros et al. (2013). 100 mg do 

material algáceo pulverizado foi disperso em 16 mL de água e, em seguida, macerado à 100 ± 

1 °C por 3 h em banho seco. Após a filtração, os polissacarídeos sulfatados foram precipitados 

em etanol (1:3; v/v). O sobrenadante foi descartado, o precipitado foi seco e a massa mensurada. 

Os valores foram expressos em % relativa a massa seca da alga. 

Os teores de cinza (%) (item 2.2.2) e de proteínas (%) (item 2.2.1) dos polissacarídeos 

foram avaliados conforme descritos anteriormente. O teor de enxofre para os polissacarídeos 

sulfatados foi obtido por turbidimetria utilizando cloreto de bário através de metodologia 

modificada a partir de Yoshimura (2006) para espectrofotômetro de microplacas (Elisa) 

(Synergy™ H1) (Ver Capítulo II – item 2.5.2). 
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2.4. Extração dos aminoácidos tipo micosporina (MAAs) e dos componentes com 

capacidade antioxidante 

O material algáceo seco e pulverizado (100 mg) foi macerado em 20 mL, sequencialmente, em 

metanol 25% (v/v), metanol 50% (v/v) e metanol PA sob agitação constante por 2 h com cada 

solvente. Em cada troca de solvente, o macerado foi centrifugado (10000 RPM por 15 min a 

temperatura ambiente). Os sobrenadantes recuperados foram reunidos, rotaevaporados, 

liofilizados e depois dissolvidos em metanol 50% (v/v; 20 mg/mL). Estes extratos brutos 

resultantes foram avaliados quanto à capacidade antioxidante (item 2.5) e a quantificação total 

de MAAs conforme o item 2.8.2. 

 

2.5. Ensaios para avaliação das capacidades antioxidantes 

Os ensaios para avaliação da capacidade antioxidante foram realizados utilizando 

espectrofotômetro para microplacas (Elisa) (Synergy™ H1). Os reagentes químicos foram 

comprados da Sigma-Aldrich® e grande parte deles gentilmente cedidos pela Prof.ª Dr.ª 

Cláudia Maria Furlan (Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo - IB-USP). 

Metanol 50% (v/v), já usado para diluir os extratos, também foi utilizado para fazer o controle 

negativo em cada ensaio e diluir os padrões (ácido gálico e Trolox). Todos os ensaios foram 

realizados em penumbra, a temperatura ambiente e em triplicata. 

 

2.5.1.  Determinação da capacidade quelante do íon ferroso (Fe+2) 

O ensaio para determinação da capacidade quelante do íon ferroso foi realizado segundo o 

método proposto por  Dinis et al. (1994) conforme o protocolo adaptado por Harb et al. (2016) 

(Ver Capítulo V – item 2.3.2). Foi feita uma curva com ácido gálico diluído nas concentrações 

entre 0 a 200 µg/mL e os valores foram expressos em equivalentes de ácido gálico (EAG) por 

100 g de massa seca. 

 

2.5.2.  Atividade sequestradora do radical ABTS+• 

O ensaio do radical ABTS+•  [2,2´- azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)] foi 

realizado segundo método proposto por Re et al. (1999) e adaptado para microplacas de 96 

poços (Ver Capítulo V – item 2.3.3). A leitura da placa a 734 nm foi realizada após 60 min. 

Uma curva de calibração foi construída com Trolox diluído nas concentrações entre 0 a 100 

µg/mL e os valores foram expressos em equivalentes de Trolox (ET) por 100 g de massa seca. 
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2.5.3.  Método de redução do íon de ferro (FRAP, do inglês Ferric Reducing Ability of 

Plasma)  

O ensaio do método FRAP foi realizado segundo método proposto por Benzie & Strain (1996) 

conforme o protocolo adaptado por Urrea-Victoria et al. (2016) (Ver Capítulo V – item 2.3.4).  

Leituras da placa foram realizadas até atingir valores de absorbâncias constantes em  = 595 

nm. Uma curva de calibração foi construída com Trolox diluído nas concentrações entre 0 a 

100 µg/mL e os valores foram expressos em equivalentes de Trolox (ET) por 100 g de massa 

seca. 

 

2.5.4.  Ensaio do reagente Folin-Ciocalteu 

O ensaio do reagente Folin-Ciocalteu foi adaptado para microplaca de 96 poços com base no 

método de Waterman & Mole (1994) (Ver Capítulo V – item 2.3.5). Após 30 min, as 

absorbâncias foram lidas a  = 760 nm. Uma curva de calibração foi construída com ácido 

gálico diluído nas concentrações entre 0 a 150 µg/mL e os valores foram expressos em 

equivalentes de ácido gálico (EAG) por 100 g de massa seca.  

 

2.5.5.  Capacidade de absorção dos radicais oxigenados (ORAC, do inglês Oxygen Radical 

Absorbance Capacity) 

O ensaio ORAC foi realizado conforme Gillespie et al. (2007) (Ver Capítulo V – item 2.3.7). 

Uma curva de calibração foi construída com Trolox diluído nas concentrações entre 0 a 25 

µg/mL e os valores foram expressos em µmol de equivalentes trolox/100 g de massa seca. 

 

2.5.6.  Índice de capacidade antioxidante total 

Para um panorama geral das atividades antioxidantes dos extratos foi calculado o Índice de 

Capacidade Antioxidante Total (ICAT) baseado em Seeram et al. (2008). Este índice atribui 

pesos iguais para os ensaios antioxidantes, permitindo fazer comparações entre os ensaios. 

Dentro de um mesmo ensaio antioxidante, os resultados foram transformados em porcentagens 

em relação ao extrato mais ativo. Os valores obtidos para cada extrato nos diferentes ensaios 

foram somados e divididos pelo número total de ensaios avaliados. Esta porcentagem final foi 

chamada, no presente trabalho, de ICAT. 

 

 

 

 



 218 C A P Í T U L O  V I  

B. Análises comparativas entre as amostras de Gracilaria birdae 

Amostras de Gracilaria birdiae (alga seca e comercializada), inicialmente processadas de 

maneira distinta (ver item 2.1), foram avaliadas para comparação da composição dos principais 

metabólitos e potencial biológico dos diferentes extratos conforme itens 2.6 a 2.8. 

 

2.6. Extração seriada  

Foram avaliadas as amostras de Gracilaria birdiae seca e da mesma alga comercializada. O 

material algáceo seco (40 g) foi pulverizado em moinho de facas. A extração foi feita por 

maceração seriada por 48 h com solventes de ordem crescentes de polaridade (600 mL), a saber, 

hexano, diclorometano, acetato de etila, metanol e metanol 80%. Os solventes foram 

evaporados em rotaevaporador (temperatura < 50 °C). Uma parte do resíduo final (10%) foi 

macerado em água (100 ± 5 °C) (1,5%, w/v) por 3 h e depois liofilizado. As extrações 

resultaram nos seguintes extratos: hexânico, diclorometânico, obtido com acetato de etila, 

metanólico, hidrometanólico 80% e aquoso. Cada um destes extratos foi avaliado quanto ao 

potencial biológico (item 2.7) e analisado quimicamente (exceto o extrato aquoso) (item 2.8). 

 

2.7.  Ensaios para a avaliação do potencial biológico 

 

2.7.1.  Ensaio de germinação e crescimento inicial 

O ensaio de germinação e de crescimento inicial foi realizado em microplacas de seis poços 

como descrito em Novaes et al. (2016) com algumas modificações. Em cada poço a ser 

utilizado, foram adicionados papéis filtros previamente autoclavados, 1 mL das amostras (1 

mg/mL dissolvidas em DMSO 0,5%) e 10 aquênios de alface (baba de verão manteiga, ISLA®). 

Para o controle negativo, o volume da amostra foi substituído por DMSO 0,5%.  

 A microplaca foi selada com parafilme e acomodada em câmara incubadora do tipo 

BOD (FANEM 347 - CDG) com temperatura 24 ± 1 °C e fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro. 

Após sete dias, as placas foram transferidas para freezer -20 °C por 24 h. Foram contados os 

aquênios que germinaram, considerando como germinadas plântulas com raízes maiores do que 

2 mm. As medidas de crescimento (comprimento da raiz e do hipocótilo) foram obtidas através 

do escaneamento das plântulas e posterior análise em software ImageJ®.  
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2.7.2.  Ensaio de toxicidade frente a artêmias 

O ensaio de toxicidade frente as artêmias foi realizado conforme Solis et al. (1993). Cerca de 

50 - 100 mg dos cistos (Maramar®) foram eclodidos em 450 mL de água do mar (32 ups) em 

câmaras incubadoras do tipo BOD (FANEM 347 - CDG) sob luz constante, temperatura de 25 

± 1 °C e forte aeração gerada por compressor para aquários (BOYU® U9900).  

Após 48 h, os náuplios foram atraídos com uma fonte de luz e transferidos para novo 

recipiente. Na microplaca de 96 poços foram adicionados, em cada poço, uma alíquota de 100 

µL desta suspensão contendo cerca de 20 ± 5 naúplios e 100 µL dos extratos em diferentes 

concentrações (250, 500, 1000 e 2000 µg/mL em DMSO 2% preparado em água do mar). 

  A placa foi colocada novamente em BOD por 24 h no escuro. Em seguida, foram 

contados os naúplios mortos em cada poço. Alíquotas de 100 µL de metanol 80% foram 

adicionadas nos poços e após 30 min contou-se o número total de náuplios. A porcentagem de 

mortalidade (%) foi calculada da seguinte maneira: (M x 100) / TN, onde TN é o total de 

náuplios e M o de náuplios mortos. Foram utilizados DMSO 2% preparado em água do mar 

como controle negativo e dicromato de potássio (50, 100, 150 e 200 µg/mL em DMSO 2% 

preparado em água do mar) como controle positivo. Valores de IC50 (µg/mL), concentração 

necessária para matar 50% dos naúplios, foram calculados para os extratos ativos e para o 

controle positivo. 

 

2.8. Análises químicas 

Os extratos de G. birdiae (alga seca e comercializada), exceto o extrato aquoso, obtidos no item 

2.6 foram analisados em Cromatografia a Gás Acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) 

para avaliação dos metabólitos totais e em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com 

Detector por Arranjo de Diodos (CLAE-DAD) para as análises de MAAs. 

 

2.8.1.  Análises em Cromatografia a Gás acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM) 

As amostras foram dissolvidas em 50 µL de piridina e derivatizada por reação com 50 µL de 

BSTFA (N, O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida) por 30 min a 80 °C. Em seguida, foram 

analisadas em CG-EM (Agilent 6890N/5975) na seguinte programação de análise: T0 = 100 °C 

por 6 min, 15 °C/min até 225 °C, 5 °C/min até 300 °C permanecendo constante nesta 

temperatura por 9 min.  

A coluna empregada foi a HP-5MS (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm). O gás de arraste 

utilizado foi o hélio com fluxo de 1 mL/min. A temperatura de injeção foi de 300 ºC. O 

espectrômetro de massas foi ajustado com os seguintes parâmetros: temperatura da fonte foi de 
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230 °C, temperatura do quadrupolo de 150 °C, voltagem da eletromultiplicadora (EM) de 70 

eV, amplitude de detecção de massa foi de 40 - 1000 unidades de massa atômica com 2,64 

scan/s. A identificação dos componentes majoritários foi feita através do banco de dados 

NIST/NBS (aceitos índice de similaridade >900) e através de comparação com dados da 

literatura. 

 

2.8.2.  Análises em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector por Arranjo 

de Diodos (CLAE-DAD) 

Para as análises em CLAE-DAD foi utilizado um cromatógrafo Agilent 1260 com coluna 

Zorbax RX-SIL (250 mm x 4,6 mm x 5 µm). A fase móvel foi baseada em Hartmann et al. 

(2015) e consistiu de um gradiente de acetonitrila: acetato de amônio a 5 mM (9:1; v/v) (A) e 

acetonitrila: acetato de amônio a 5 mM (1:1; v/v) (B), com a seguinte programação: 20% A (0 

min), aumentando para 55% A até 15 min e descendo para 20% A até 16 min e ficando constante 

até 21 min. Fluxo: 1 mL/min. Temperatura da coluna = 30 °C. Detecção em 320, 330 e 360 nm. 

A identificação dos MAAs foi feita por comparação com padrões e foram quantificados por 

uma curva padrão feita com porphyra 334 (0 - 25 µg/mL; R2 > 0,99). 

 

2.9.  Análises estatísticas 

Os ensaios foram expressos em média ± desvio padrão (DP) e realizados com n = 3 exceto no 

ensaio de germinação e crescimento inicial no qual os valores de comprimento de hipocótilo e 

raiz com n = 40 e para germinação foram consideradas as porcentagens de aquênios germinados 

em cada poço com n = 4. Os dados foram submetidos a teste de normalidade de Anderson-

Darling e homocedasticidade de Bartlett. Quando houve normalidade, os dados foram 

submetidos a ANOVA unifatorial e posteriori de Tukey (p < 0,05). Caso contrário, os dados 

foram submetidos a análise não paramétrica com teste de Kruskal-Wallis e posteriori de Dunn 

(p < 0,05). 

Para obtenção dos valores médios da composição centesimal dos grupos alimentares 

selecionados da TACO (item 2.2.7) foram excluídos os outliers pelo o método de ROUT (Q = 

5%). O software para processamentos dos dados, obtenção dos gráficos e análises estatísticas 

foi o GraphPad 7®.  

Análises de componentes principais (PCA, do inglês Principal Component Analysis) 

foram realizadas sobre uma matriz construída com os valores brutos da composição centesimal 

para cada alimento selecionado da TACO (item 2.2.7) e os valores médios obtidos para cada 
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alga estudada. A análise foi realizada no programa STATISTICA 13® utilizando uma matriz 

de correlação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A. Análises comparativas entre as diferentes amostras de Gracilaria 

 

3.1. Composição centesimal  

De modo geral, como pode ser visto na tabela 1, os resultados para composição centesimal 

indicam que há diferenças nutricionais entre as amostras das algas avaliadas.  

A amostra comercializada de G. birdiae apresentou os maiores teores de fibras dietéticas 

totais (60,8 g/100 g) e de carboidratos totais (73,44 g/100 g). A amostra da alga seca de G. 

birdiae também foi rica em fibras dietéticas totais (52,04 g/100 g), significantemente maior do 

que em G. caudata (41,54 g/100 g) e G. domingensis (44,51 g/100 g). A alga G. domingensis 

foi rica em carboidratos disponíveis (26,17 g/100 g) e apresentou o maior valor energético (156 

Kcal/100 g). Já G. caudata se destacou no maior teor de sais minerais (22,89 g/100 g), cerca de 

cinco vezes maior que o menor valor encontrado para a amostra comercializada de G. birdiae 

(4,45 g/100 g).  

Valores de lipídios totais foram inferiores a 1% para todas as amostras analisadas. Esse 

resultado não surpreende, pois, as macroalgas não são fontes ricas de lipídios, possuindo, 

geralmente, até 2% em massa seca (MacArtain et al. 2007). Os valores proteicos não foram 

discrepantes entre as amostras avaliadas, mas significantemente maiores em G. birdiae (12,1 

g/100 g) e G. caudata (13,13 g/100 g) em relação a amostra comercializada de G. birdiae (9,5 

g/100 g). Os teores de umidade foram similares entre as algas em média 10,5 g/100 g, 

lembrando que todas as amostras eram previamente secas. 
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Tabela 1. Composição centesimal de Gracilaria birdiae (alga seca e comercializada), 

Gracilaria domingensis e Gracilaria caudata. Valores foram expressos em média ± DP (n = 

3). Em uma mesma linha, letras diferentes significam que as médias diferem significativamente 

entre si (Anova unifatorial e posteriori de Tukey; p < 0,05). Unidades expressas por massa 

algácea seca. 

 
Gracilaria 

birdiae 
G. birdiae 

(comercializada) 
Gracilaria 

domingensis 
Gracilaria 

caudata 

Proteína (g/100 g) 12,21±0,04A 9,56±0,53B 11,15±0,22AB 13,13±0,53A 

Fibras dietéticas totais 
(g/100 g) 

52,04±1,08B 60,84±0,87A 41,54±0,64C 44,51±0,29D 

Sais minerais (g/100 g) 9,25±0,43B 4,45±0,13C 11,28±0,24B 22,89±1,27A 

Lipídios (g/100 g) 0,54±0,03B 0,76±0,08A 0,78±0,08A 0,33±0,08C 

Umidade (g/100 g) 10,69±0,55A 11,77±1,17A 9,06±0,89A 10,55±0,18A 

Carboidratos  
totais (g/100 g) 

67,29 73,44 67,71 53,10 

Carboidratos 
disponíveis (g/100 g) 

15,25 12,6 26,17 8,59 

Valor energético 
(Kcal/100 g) 

114,75 95,55 156,36 89,86 

  

 Na tabela 2 são apresentados dados de composição centesimal disponíveis para espécies 

de Gracilaria. Os dados disponíveis na literatura para o gênero são bastante variáveis, com esta 

variabilidade podendo estar relacionada a influências sazonais, geográficas e/ou forma de 

processamento da amostra (Holdt & Kraan 2011; Wells et al. 2016). Diferenças metodológicas 

também podem influenciar os resultados, como, por exemplo, o teor de sais minerais inferidos 

pela quantidade de cinzas pode ser superestimado se não ocorrer a adequada calcinação do 

material avaliado. Além disso, somente os valores de proteínas totais, lipídios totais e sais 

minerais estão disponíveis para todas as espécies já avaliadas. Dados relacionados a teor de 

fibras totais, carboidratos totais, umidade e valor energético são menos disponíveis. Com essas 

limitações em mente, algumas observações merecem destaque.  

Para as diferentes espécies de Gracilaria (Tabela 2), os valores proteicos variaram entre 

5,18 a 26,71 g/100 g, com média de 12,05 g/100 g, valor próximo ao encontrado para as espécies 

do presente trabalho (Tabela 1). Fibras dietéticas totais variaram entre 5,21 a 63,17 g/100 g, 

com média de 29,36 g/100 g (Tabela 2). Nesse parâmetro, nossos resultados ficaram acima da 

média, principalmente, considerando a amostra comercializada de G. birdiae que apresentou o 

maior valor, 60,84 g/100 g. A quantidade encontrada nessa amostra ficou bem próxima aos de 
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Gracilaria edulis (S. G. Gmelin) P. C. Silva (63,17 g/100 g), Gracilaria fisheri (B. M. Xia & 

I. A. Abbott) I. A. Abbott, J. Zhang & B. M. Xia (60,7 g/100 g) e Gracilaria tenuistipitata C. 

F. Chang & B. M. Xia (58,4 g/100 g) (Tabela 2). 

 Os valores de sais minerais para as espécies de Gracilaria variaram entre 4,04 a 53,40 

g/100 g, com média de 26,90 g/100 g (Tabela 2). Nesse aspecto, o valor mais alto obtido nas 

espécies analisadas (G. caudata - 22,89 g/100 g) ficou relativamente próximo ao valor médio. 

As demais espécies estudadas ficaram abaixo da média, sendo o menor valor encontrado na 

amostra comercializada de G. birdiae (4,45 g/100 g) semelhante ao de Gracilaria cornea J. 

Agardh (4,04 g/100 g).  

Os teores de lipídios totais variaram entre 0,26 a 3,30 g/100 g, com média de 1,55 g/100 

g (Tabela 2). Nossos resultados ficaram abaixo da média. A amostra comercializada de 

Gracilaria birdiae apresentou o menor valor (0,33 g/100 g), comparável ao encontrado em G. 

cornea (0,26 g/100 g). Como já mencionado acima, estes organismos não são ricos em lipídios. 

No que se refere ao teor de umidade, o valor médio para as diversas espécies de 

Gracilaria foi de 10,02 g/100 g, com a amplitude de valores indo de 3,60 a 15,62 g/100 g 

(Tabela 2). Nas amostras analisadas, os valores ficaram entre 9,06 e 11,77 g/100 g, próximos à 

média para o gênero.  

A estimativa calórica, ou seja, os valores energéticos, é o parâmetro menos estudado em 

amostras de espécies de Gracilaria. Das 16 espécies para as quais existem dados relacionados 

a composição centesimal, somente cinco apresentam essa estimativa. Esse parâmetro 

apresentou variação entre 101 a 217 Kcal/100 g, com valor médio de 149,20 Kcal/100 g. Nas 

amostras analisadas, somente G. domingensis apresentou valor próximo a essa média (156,36 

Kcal/100 g). As demais apresentaram valores energéticos abaixo da média.  

Valores de carboidratos totais ficaram entre 15,20 a 66,10 g/100 g, com média de 39,40 

g/100 g. Os resultados encontrados com as amostras do presente trabalho foram maiores do que 

a média, devido, principalmente, aos maiores teores de fibras, já que os carboidratos totais 

incluem fibras dietéticas.   

De modo geral, os resultados de composição centesimal para as espécies estudadas neste 

trabalho estão dentro da variação relatada na literatura para o gênero. Analisando os valores 

médios, as amostras analisadas neste trabalho apresentaram maiores teores de fibras dietéticas 

e carboidratos totais, valores semelhantes de teores proteicos e de umidade e baixos teores de 

sais minerais, lipídios e valores energéticos. 



 

Tabela 2. Composição centesimal para diferentes espécies de Gracilaria. Unidades expressas 

em g/100 g de massa algácea seca exceto para os valores energéticos expressos em Kcal/100 g 

de massa algácea seca. 

*Referências: 1. Mwalugha et al, (2015), 2. Gressler et al, (2010), 3. Marinho-Soriano et al, (2006), 4. Norziah & Ching (2000), 

5. Ortiz et al, (2009), 6. Robledo & Pelegrín (1997), 7. Calado et al, (2013a), 8. McDermid & Stuercke (2003), 9. Rohani-

Ghadikolaei et al, (2012), 10. Kailas & Nair (2015), 11. Baghel et al, (2014), 12. Renaud & Luong-Van (2006), 13. Debbarma 

et al. (2016), 14. Benjama & Masniyom (2012), 15. Setthamongkol et al (2015), 16. Tabarsa et al, (2012). 

 
Proteínas 

totais 

Fibras 
dietéticas 

totais 

Sais 
minerais

Lipídios 
totais 

Umidade
Carboi-
dratos 
totais 

Valor 
energético

Ref*

Gracilaria 
arcuata 13,79 19,89 16,51 1,07 - - - 1 

Gracilaria 
birdiae 

7,10 - 22,50 1,30 - - - 2 

Gracilaria 
cervicornis 

22,96 5,65 7,72 0,43 14,33 63,12 - 3 

Gracilaria 
changii 

6,90 24,70 22,70 3,30 - - - 4 

Gracilaria 
chilensis 

13,70 - 18,90 1,30 - 66,10 - 5 

Gracilaria 
cornea 

5,47 5,21 39,06 0,26 - 36,29 - 6 

17,80 - 4,04 0,57 15,62 61,97 - 7 

Gracilaria 
coronopifolia 

10,50 - 53,40 2,10 - 15,20 126 8 

Gracilaria 
corticata 

19,30 - 23,10 1,80 9,20 43,00 - 9 

6,18 45,58 19,24 1,89  43,85 217 10 

Gracilaria 
crassa 

5,18 - 43,18 1,30 7,46 42,00 - 11 

6,40 - 52,30 1,90 - 18,70 - 12 

Gracilaria 
domingensis 

16,60 - 14,43 1,43 14,44 52,92 - 7 

6,20 - 23,80 1,30 - - - 2 

Gracilaria 
edulis 

14,26 63,17 7,63 0,93 - - - 13 

Gracilaria 
fisheri 

11,60 60,70 21,20 2,20 5,50 - - 14 

26,71 11,78 9,71 0,62  47,47  15 

Gracilaria 
foliifera 

6,98 51,43 23,12 1,69 - 31,02 167 10 

Gracilaria 
salicornia 

5,60 - 52,90 2,40 - 20,00 101 8 

6,00 - 49,30 1,30 - 24,40 - 12 

9,58 10,40 38,91 2,00 - - - 16 

9,55 12,52 29,10 1,47 - - - 1 

Gracilaria 
parvispora 

7,60 - 48,10 2,80 - 22,90 135 8 

Gracilaria 
tenuistipitata 

26,13 12,21 14,65 0,75 - 41,45 - 15 

21,60 58,40 17,00 2,80 3,60 - - 14 

Médias  12,15 29,36 26,90 1,55 10,02 39,40 149,2 - 
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Para uma contextualização dos resultados obtidos das algas estudadas, na tabela 3 é 

apresentada uma comparação da composição centesimal média dos principais grupos de 

alimentos consumidos no Brasil (NEPA 2011) com as médias obtidas para espécies de algas 

estudadas no presente trabalho (G. birdiae – alga seca e comercializada, G. domingensis e G. 

caudata). A maior parte dos alimentos consumidos no Brasil são de origem animal ou de plantas 

terrestres. Os principais representantes do ambiente marinho estão na classe dos peixes e frutos 

do mar. Nenhuma espécie de alga é inclusa na tabela brasileira de composição de alimentos 

(TACO) (NEPA 2011), reforçando a baixa tradição de consumo direto de algas na alimentação 

pela população brasileira. 

Na tabela 3 vemos que dentre os alimentos de origem vegetal, as algas são boas fontes 

proteicas (11,50 g/100 g), com valores próximos ao encontrados em média para os cereais (9,30 

g/100 g), mas aquém daqueles observados para as leguminosas, tradicionalmente apontadas 

como as principais fontes de proteína vegetal, tendo valores médios superiores até a fontes de 

origem animal. 

Considerando as fibras dietéticas, as algas aparecem como ótimas fontes (49,70 g/100 

g), principalmente devido à grande quantidade de polissacarídeos sulfatados presente nesses 

organismos. Os valores foram mais que o dobro de leguminosas (21,01 g/100 g), a principal 

fonte deste componente nutricional na dieta dos brasileiros. A linhaça, inclusa no grupo das 

sementes, atualmente é bastante usada como alimento funcional, principalmente, pelo alto teor 

de fibras (em torno de 33,5 g/100 g). Até mesmo nessa comparação, as algas aparecem como 

boas fontes de fibras alimentares.  

O teor de sais minerais também é bem superior em algas (12,00 g/100 g) quando 

comparado ao encontrado nos grupos alimentares tradicionais. Frutas e verduras apontadas 

como boas fontes de sais minerais na alimentação, apresentam valores 15-20 vezes menores. 

Os baixos teores de lipídeos encontrados (0,60 g/100 g), superiores somente as frutas (0,17 

g/100 g) e das verduras (0,21 g/100 g), ajudam a entender os baixos valores energéticos (114,10 

Kcal/100 g), comparáveis aos de peixes e frutos do mar (106,90 g/100 g). 

 As algas estudadas apresentaram valores de umidades de 10,50 g/100 g similares aos 

cereais (11,62 g/100 g), leguminosas (12,69 g/100 g) e sementes (12,70 g/100 g). Os valores de 

carboidratos disponíveis ficaram atrás somente dos cereais (70,41 g/100 g) e leguminosas 

(32,05 g/100 g).  

 



 

Tabela 3. Comparação entre as médias dos valores da composição centesimal dos principais grupos de alimentos consumidos no Brasil com base 

na tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) com a média das algas estudadas: Gracilaria birdiae (alga seca e comercializada), 

Gracilaria domingensis e Gracilaria caudata. Unidades expressas em g/100 g de massa total exceto para os valores energéticos expressos em 

Kcal/100 g de massa total. 

 

  

 

 

Grupos alimentares 
Proteínas 

totais 
Fibras 

dietéticas totais 
Sais minerais Lipídios totais Umidade 

Carboidratos 
disponíveis 

Valor 
energético 

Algas marinhas 
Gracilaria  

(estudo atual) 
11,50 49,70 12,00 0,60 10,50 15,70 114,10 

        

Alimentos de origem animal 

Carnes 19,70 0,00 1,30 10,10 68,90 0,00 175,10 

Peixes e frutos do mar 17,92 0,00 1,07 3,37 78,05 0,00 106,90 

        

Alimentos de origem vegetal 

Cereais 9,30 4,31 1,01 1,32 11,62 70,41 355,90 

Frutas 0,95 2,34 0,51 0,17 84,2 11,04 55,58 

Leguminosas 21,05 21,01 3,34 1,29 12,69 32,05 335,20 

Sementes 15,90 13,20 2,60 49,50 12,70 8,60 549,60 

Verduras 1,63 2,44 0,79 0,21 92,51 2,20 22,96 
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 A análise de componente principal (PCA) foi realizada com os resultados de 

composição centesimal, utilizando as diversas fontes inclusas em cada um dos grupos 

alimentares e as quatro amostras de algas deste estudo, afim de entender melhor o valor 

nutricional das algas analisadas quando comparadas aos principais grupos de alimentos 

consumidos no Brasil.  

O componente principal 1 (PC1) explica 49,27% da variância dos dados e o componente 

principal 2 (PC2) explica 20,75%, assim o gráfico apresentado na figura 2 explica 70,02% da 

variância total dos dados. Umidade (27%) e energia (24%) têm maiores pesos sobre PC1 e 

lipídios (33%) e carboidratos disponíveis (24%) sobre PC2.  

De modo geral, nos valores mais negativos de PC1 estão plotados, principalmente, as 

verduras e as frutas (Fig. 2A) devido aos maiores valores de umidade (Fig. 2B), enquanto no 

lado dos valores positivos desse eixo estão os cereais, as leguminosas, as algas e as sementes 

(Fig. 2A), por causa dos maiores valores energéticos (Fig. 2B). O PC2 separou dois grandes 

grupos de alimentos: valores negativos estão os peixes, as carnes e as sementes (Fig. 2A), ricos 

em proteínas e lipídios totais (Fig. 2B), enquanto nos valores mais positivos estão as algas, os 

cereais e as leguminosas (Fig. 2A) sobre influência principalmente de carboidratos disponíveis, 

sais minerais e fibras dietéticas totais (Fig. 2B). Apesar desta similaridade, as algas formaram 

um grupo bem distinto de leguminosas e cereais (Fig. 2A). 
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Figura 2. Gráfico dos escores de componente principal 1 (PC1) e do componente principal 2 

(PC2) para os as algas avaliadas e os principais grupos de alimentos consumidos no Brasil com 

base na tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) (A) e gráfico dos pesos das 

variáveis nutricionais nos eixos de PC1 e PC2 (B).  
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 Em resumo, as algas estudadas foram mais similares a leguminosas e cereais, porém são 

alimentos distintos quanto aos altos valores de fibras dietéticas totais e sais minerais. Nenhum 

dos alimentos corriqueiramente consumidos no Brasil apresentaram tais características, 

tornando as algas avaliadas um grupo único. Outras algas marinhas comumente consumidas em 

países orientais, como kombu (Laminaria e Saccharina), wakame (Undaria pinnatifida 

(Harvey) Suringar) e nori (Pyropia e Porphyra) apresentam características similares: baixo teor 

lipídicos e altos teores de fibras dietéticas totais e sais minerais (Holdt & Kraan 2011; Abreu et 

al. 2015). É importante salientar que estes resultados só são válidos para algas secas, já que a 

maior parte da massa total da alga fresca, em média de 94%, é constituída de água (Abreu et al. 

2015). 

 As fibras dietéticas em algas vermelhas são classificadas, principalmente, como 

solúveis, tendo como principal componente galactanas sulfatadas, sendo já as fibras insolúveis 

formadas, majoritariamente, por celulose (Hamed et al. 2015). Fibras, apesar de não serem 

aproveitadas como nutrientes, são componentes importantes das dietas. Estudos têm 

demonstrado uma alta correlação entre a ingestão de fibras e menores riscos de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes e cânceres de colón e reto, além de 

estarem associadas ao menor índice de obesidade e ao um bom funcionamento do intestino 

(Anderson et al. 2009).  

 No Brasil, há um déficit no consumo de fibras. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda o consumo diário de 12,5 g de fibras dietéticas totais para cada 1000 Kcal ingerida 

de alimentos, porém, o consumo brasileiro é de apenas 7,6 g/1000 Kcal em média (Sardinha et 

al. 2014). As espécies de Gracilaria estudadas apresentam em média 435,5 g de fibras dietéticas 

totais para cada 1000 Kcal da alga, ou seja, apresentam uma alta densidade de fibras por valor 

energético. Assim, estas espécies podem ser consideradas bons suplementos alimentares nas 

dietas dos brasileiros, sem aumentar significativamente o valor energético consumido.  

Estudos têm sido realizados visando adicionar espécies de Gracilaria na preparação de 

alguns alimentos ou na substituição de ingredientes. Calado et al. (2013b) substituíram uma 

parte da farinha do trigo por “farinha” de G. domingensis na produção de bolo e Ponte et al. 

(2010) adicionaram G. birdiae no preparo de doce de coco. Estudos deste tipo são importantes 

para incentivo de uso de algas na alimentação brasileira. 

 Sais minerais em algas marinhas geralmente são constituídos por macro e 

micronutrientes, principalmente, sódio e potássio, contribuindo com o sabor salgado desses 

organismos. Outros minerais, muitas vezes escassos na dieta humana como iodo e ferro, 

também podem ser encontrados em altas concentrações dependendo da espécie de alga, de 
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condições ambientais ou variações sazonais (Wells et al. 2016). Essa propriedade torna as algas 

boas fontes suplementares de sais em caso de deficiência de alguns minerais, como, por 

exemplo, o uso de algas pardas ricas em iodo (Wells et al. 2016). Para Gracilaria não há relato 

de estudo ou não é comum o uso neste aspecto. O processamento feito na amostra de G. birdiae 

para ser comercializada reduziu significativamente (cerca de duas vezes menos) o teor de sais 

minerais em relação a amostra de G. birdiae não processada para comercialização (Tabela 1). 

Entretanto, dependendo do uso da alga esta redução pode ser interessante, pois pode diminuir 

o sabor salgado e a ingestão em excesso de sais, como sódio, na alimentação. Uma análise mais 

minuciosa desses sais seria interessante para pensar no aproveitamento dessas algas. 

  

3.2. Composição de ácidos graxos 

Os teores de lipídios totais para as algas estudadas foram menores do que 1% (Tabela 1). A 

composição dos ácidos graxos destes extratos lipídicos é apresentada na tabela 4. A maior parte 

dos ácidos graxos são saturados representando mais de 90% da composição de ácidos graxos 

totais. Insaturações foram incomuns, tendo sido encontrado somente um único ácido graxo 

monoinsaturado, o ácido oleico (C18:1 n - 9), presente, principalmente, em G. domingensis. O 

ácido palmítico (C16:0) é o principal componente contribuindo com mais de 75%. O segundo 

majoritário foi o ácido mirístico (C14:0), seguido de ácido esteárico (C18:0) exceto em G. 

domingensis em que o ácido oleico (C18:1 n - 9) foi mais abundante que o ácido esteárico.  

A maior parte dos trabalhos relativos a composição de ácidos graxos para espécies de 

Gracilaria também verificou maior composição de ácidos graxos saturados e predomínio de 

ácido palmítico. No entanto, as quantidades de ácidos graxos insaturados são bem maiores do 

que as observadas no presente trabalho. Por exemplo, Gressler et al. (2010), avaliando também 

G. birdiae e G. domingensis, encontraram respectivamente 36,5% e 22,3% de ácidos graxos 

insaturados em relação a massa seca, com predomínio de poliinsaturados, majoritariamente, o 

ácido araquidônico.  

Uma provável explicação para as menores concentrações de ácidos graxos insaturados 

no presente trabalho pode estar relacionada a forma de secagem do material algáceo. Alguns 

trabalhos têm verificado redução do teor lipídico e das quantidades de ácidos graxos insaturados 

associados a secagem do material ao ar livre ou em temperaturas maiores do que a temperatura 

ambiente, como Stewart et al. (2003) estudando soja que verificaram que há uma diminuição 

no teor de ácidos graxos insaturados com o aumento da temperatura.  
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Tabela 4. Composição de ácidos graxos (mg/g de massa algácea seca) de Gracilaria birdiae 

(alga seca e comercializada), Gracilaria domingensis e Gracilaria caudata. Valores foram 

expressos em média ± DP (n = 3). 

 
Gracilaria 

birdiae 
G. birdiae 

(comercializada) 
Gracilaria 

domingensis 
Gracilaria 

caudata 
Saturado     

Ácido mirístico (C14:0) 0,12±0,00 0,12±0,03 0,15±0,02 0,04±0,00 
Ácido palmítico (C16:0) 1,29±0,08 1,60±0,43 1,02±0,17 0,72±0,06 
Ácido esteárico (C18:0) 0,04±0,00 0,07±0,01 0,04±0,00 0,02±0,00 

     
Monoinsaturado     

Ácido oleico 
(C18:1 n - 9) 

0,02±0,0 tr 0,08±0,01 - 

     
Ácidos graxos totais 1,47±0,09 1,81 ± 0,54 1,33±0,22 0,78±0,06 

     
Saturado (%) 98,61 98,24 91,35 100 

Monoinsaturado (%) 1,39 1,76 8,65 tr 
     

Total identificado (%) 94 92 93 93 
 

3.3. Capacidades antioxidantes 

Atualmente, há um grande interesse no estudo das capacidades antioxidantes dos alimentos, 

pois, estudos epidemiológicos têm associado alimentos ricos em antioxidantes a baixa incidên-

cia de doenças como câncer, diabetes e aquelas relacionadas ao sistema cardiovascular (Gülçin 

2012). Nesse contexto, os extratos brutos das algas estudadas foram avaliados frente a diferente 

ensaios in vitro com mecanismos de reações antioxidantes distintos. Os ensaios com reagente 

Folin-Ciocalteu e com reagente FRAP envolvem reações químicas de transferências de elé-

trons; o ensaio do ORAC é fundamentado em reações de transferência de hidrogênio; o ensaio 

do radical ABTS+• envolve reações dos dois mecanismos anteriores e, o ensaio de quelante do 

íon ferroso, como o próprio nome sugere, avalia a capacidade quelante de metais (Huang et al. 

2005; Prior et al. 2005). Os resultados de rendimento dos extratos brutos e das avaliações das 

capacidades antioxidantes das algas estudadas estão na tabela 5. 

 O rendimento do extrato bruto para G. caudata (32,14%) foi significativamente o maior, 

equivalente a cerca de três vezes o rendimento da amostra comercializada de G. birdiae 

(10,02%) e cerca de duas vezes ao rendimento da amostra de alga seca de G. birdiae (17,63%). 

A alga G. caudata foi a mais ativa frente aos ensaios do reagente Folin-Ciocalteu (59,99 mg 

EAG/100 g), no ensaio ORAC (682,75 µmol ET/100 g) e no ensaio do radical ABTS+• (813,42 
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µmol ET/100 g), sendo cerca de três vezes mais ativa nesses ensaios do que a amostra 

comercializada de G. birdiae, a menos ativa.  

 A amostra de alga seca de G. birdiae foi mais ativa frente ao regente FRAP (346,59 

µmol ET/100 g) e no ensaio do quelante do íon ferroso (137,59 mg EAG/100 g). No primeiro 

caso, o valor observado para G. birdiae foi cerca do dobro da capacidade antioxidante de G. 

domingensis (168,22 µmol ET/100 g), a amostra menos ativa. Já no ensaio do quelante do íon 

ferroso, a atividade antioxidante foi oito vezes maior.  

 No geral, a amostra menos ativa foi a comercializada de G. birdiae (ICAT = 42%) indi-

cando que o processamento para comercialização provocou uma redução na capacidade 

antioxidante. Em contrapartida, G. caudata e a amostra de alga seca de G. birdiae apresentaram 

as maiores capacidades antioxidantes, com valores de ICAT de 92% e 86%, respectivamente. 

 

Tabela 5. Rendimentos (%), capacidades antioxidantes e Índices de Capacidade Antioxidante 

Total (ICAT) obtidos para Gracilaria birdiae, G. birdiae (comercializada), Gracilaria 

domingensis e Gracilaria caudata. Valores foram expressos em média ± DP (n = 3). Em uma 

mesma linha, letras diferentes significam que as médias diferem significativamente entre si 

(Anova unifatorial e posteriori de Tukey; p < 0,05). Valores expressos por massa algácea seca. 

 

Na literatura para algas marinhas ainda há poucos trabalhos avaliando as capacidades 

antioxidantes com ênfase nos produtos usados na alimentação. A maioria dos trabalhos foca 

apenas nos extratos, mesmo quando analisa algas marinhas comestíveis. Esse quadro é bem 

distinto quando se analisa alimentos de origem de plantas terrestres ou animais. Nesses casos, 

 
Gracilaria 

birdiae 
G. birdiae 

(comercializada)
Gracilaria 

domingensis 
Gracilaria 

caudata 
Rendimentos 

(%) 
17,63±0,68C 10,02±0,18D 20,03±0,66B 32,14±0,40A 

Folin-Ciocalteu 
(mg EAG/100 g) 

42,68±1,95B 18,30±3,85C 44,90±3,92B 59,99±0,98A 

FRAP 
(µmol ET/100 g) 

346,59±37,60A 196,27±51,82C 168,22±52,01C 325,78±14,98B 

ABTS+• 

(µmol ET/100 g) 
574,09±89,77AB 297,94±27,58B 520,01±45,45B 813,42±194,58A 

Quelante 
(mg EAG/100 g) 

137,59±20,59A 72,16±3,95B 17,59±4,32C 91,63±20,91AB 

ORAC 
(µmol ET/100 g) 

600,09±31,04B 241,36±15,93D 412,21±8,55C 682,75±31,83A 

ICAT (%) 86 42 52 92 
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existem bancos de dados com informações disponíveis para os diferentes ensaios. Nesse 

contexto, comparamos os dados obtidos neste trabalho com aqueles disponíveis para alguns dos 

principais grupos de alimento usados corriqueiramente na nossa alimentação. 

Utilizando o ensaio do reagente FRAP, Carlsen et al. (2010) analisaram mais de 3100 

alimentos. Foi possível verificar que os resultados obtidos para G. caudata e para a amostra de 

alga seca de G. birdiae foram semelhantes às médias obtidas para leguminosas (480 µmol 

ET/100 g), cereais (340 µmol ET/100 g) e carnes (310 µmol ET/100 g), porém muito abaixo da 

média para alimentos que são ricos em antioxidantes, como frutos do tipo bagas (9800 µmol 

ET/100 g). Da mesma forma, comparando os resultados obtidos com aqueles de Pellegrini et 

al. (2006) utilizando o ensaio com o radical ABTS, G. caudata e G. birdiae não comercializadas 

apresentaram resultados similares a cereais e legumes (valores até 800 µmol ET/100 g), muito 

abaixo de alimentos conhecidos por serem ricos em antioxidantes como as nozes, por exemplo, 

que apresentaram em torno de 12000 µmol ET/100 g. 

Wu et al. (2004) analisaram mais de 100 alimentos quanto as suas capacidades 

antioxidantes baseado no ensaio ORAC e no ensaio com reagente de Folin-Ciocalteu. Os 

resultados para G. caudata e para alga seca de G. birdiae foram, no geral, menores do que a 

maioria dos alimentos avaliados por estes autores. Para o ORAC, os resultados foram similares 

a algumas variedades de tomate, alface, milho, cenoura, abacaxi, manga, banana, kiwi, couve-

flor, entre outras, cujos valores de capacidade antioxidante estão entre 400 a 800 µmol ET/100 

g. Já para o reagente Folin-Ciocalteu os resultados foram próximos a algumas variedades de 

melão, pera, cenoura, pepino, alface, batata doce e tomate com resultados até 100 mg EAG/100 

g.  

Dessa forma, vemos que as amostras de algas avaliadas apresentaram pouca capacidade 

antioxidante quando comparadas a alimentos reconhecidamente ricos nessas substâncias, não 

sendo esta característica uma boa justificativa para inclusão desse item na alimentação. 

 

3.4. Polissacarídeos sulfatados 

Polissacarídeos sulfatados são componentes das paredes celulares em algas marinhas. Em 

Gracilaria, os polissacarídeos têm grande importância econômica, pois são os constituintes do 

ágar. Além disso, diferentes atividades biológicas têm sido demonstradas para essas 

substâncias, como antioxidantes (Souza et al. 2012), antiviral (Mazumder et al. 2002), anti-

inflamatória (Coura et al. 2012), antitumoral (Jiang et al. 2014), entre outras. O presente 

trabalho fez uma triagem preliminar das algas estudadas para avaliar o potencial de exploração 

do ficocoloide e do seu potencial bioativo. 
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Os resultados para os polissacarídeos sulfatados estão representados na tabela 6. Os 

polissacarídeos extraídos das amostras de G. birdiae apresentaram resultados semelhantes, com 

baixo grau de sulfatação e de contaminantes proteicos. Entretanto, na amostra comercializada 

o rendimento foi maior (59,29%), sendo praticamente o dobro do encontrado em G. caudata. 

O polissacarídeo de G. caudata foi o que menos rendeu (32%), apresentou maior teor de 

contaminantes proteicos e baixo grau de sulfatação. Já o polissacarídeo de G. domingensis teve 

como principal característica o maior grau de sulfatação, cerca de dez vezes o encontrado para 

o polissacarídeo de G. caudata. 

  

Tabela 6. Rendimento total (%), teor de cinza (%), contaminantes proteicos (%), enxofre (%) 

e grau de sulfatação para os polissacarídeos sulfatados de Gracilaria birdiae (alga seca e 

comercializada), Gracilaria domingensis e Gracilaria caudata. Valores foram expressos em 

média ± DP (n = 3) por massa seca dos polissacarídeos, exceto para o rendimento que foram 

expressos por massa seca da alga. Em uma mesma linha, letras diferentes significam que as 

médias diferem significativamente entre si (Anova unifatorial e posteriori de Tukey; p < 0,05). 

 

 Os rendimentos para os polissacarídeos do presente trabalho foram similares aos da 

literatura para G. domingensis (Guimarães et al. 2007) e G. caudata (Barros et al. 2013). No 

entanto, para G. birdiae o rendimento de 47,59% foi significativamente maior quando 

comparado aos 27,2% obtidos por Souza et al. (2012) e os 6,5% de Maciel et al. (2008). 

Variações nas quantidades de polissacarídeos em uma mesma espécie já foram verificadas em 

outras algas. Para Gracilaria debilis (Forsskål) Børgesen já foram obtidos rendimentos de 

polissacarídeos de 14,8% (Mehta et al. 2010) e de 63% (Sudharsan et al. 2015). Fatores como 

variações sazonais, diferenças fisiológicas e, principalmente, diferenças na metodologia de 

extração podem explicar essas variações. O teor de enxofre também é bem variável.  

 De uma lado, os polissacarídeos com bom potencial para aplicação como ficocoloides 

apresentam, segundo Armisen & Galatas (1987), baixos teores de sulfatos e de contaminantes 

proteicos. Dessa forma, os polissacarídeos obtidos das duas amostras de G. birdiae foram os de 

 
Gracilaria 

birdiae 
G. birdiae 

(comercializada) 
Gracilaria 

domingensis 
Gracilaria 

caudata 

Rendimentos (%) 47,59±3,12B 59,29±4,30A 42,36±2,66B 32,00±0,65C 

Proteínas (%) 5,40±0,33B 5,78±0,19B 6,37±0,48AB 8,25±0,30A 

Enxofre (%) 0,81±0,28B 0,64±0,10B 3,04±0,42A 0,32±0,05B 

Grau de sulfatação 0,10±0,03B 0,07±0,01B 0,41±0,05A 0,04±0,01B 
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melhor qualidade. O processamento realizado para comercialização de G. birdiae parece ter 

promovido um maior rendimento de polissacarídeo, tornando esse material uma boa fonte desse 

produto. Por outro lado, maiores teores de enxofre parecem estar correlacionados a maiores 

atividades biológicas, principalmente, como antiviral (Li et al. 2015). Neste caso, o 

polissacarídeo de G. domingensis, teria maior potencial biológico e maior valor agregado em 

termos de aproveitamento do material.  

 

3.5. Aminoácidos tipo micosporina (MAAs) 

Os MAAs são substâncias nitrogenadas comumente encontradas em algas vermelhas. Estas 

substâncias apresentam, principalmente, função fotoprotetora frente a radiação ultravioleta 

(RUV). Muitos estudos têm comprovado um bom potencial destas substâncias como parte de 

protetores solares (Torres et al. 2004; de la Coba et al. 2009), além de aplicações como materiais 

para revestimento (Fernandes et al. 2015). Atualmente, alguns protetores solares já contêm 

formulações com estas substâncias (exemplo Helioguard 365®). 

 Os valores de MAAs para as algas estudadas é apresentado na tabela 7. Gracilaria 

domingensis e G. caudata foram mais diversas, com a presença dos principais MAAs de algas 

vermelhas, ou seja, asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e porphyra 334. Esta composição 

de MAAs foi similar ao encontrado por Marques (2015) para as mesmas espécies. As amostras 

de G. birdiae apresentaram apenas chinorina, palitina e porphyra 334. Este resultado foi 

semelhante ao obtido por Cardozo et al. (2011). Em termos quantitativos, a amostra de alga 

seca de G. birdiae apresentou mais do que o dobro de MAAs totais quando comparada a G. 

caudata, que teve o segundo maior rendimento, e 60 vezes mais que a amostra comercializada 

de G. birdiae, demonstrando que o processamento feito para a comercialização de G. birdiae 

provocou a perda praticamente total dos MAAs deste material. 

A amostras de alga seca de Gracilaria birdiae (245,77 mg/100 g de massa seca) 

apresentou, em termos quantitativos, resultados bastante expressivos, ainda maiores que os 

encontrados por Navarro (2015) estudando Pyropia columbina (Montagne) W. A. Nelson (220 

mg/100 g de massa seca) e Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq (227 

mg/100 g de massa seca), quem as considerou promissoras para exploração destes metabólitos. 

Nesse contexto, a exploração dos MAAs em G. birdiae pode ser uma alternativa para melhoria 

de aproveitamento e uso dessa espécie. 
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Tabela 7. Teor de aminoácidos tipo micosporina (mg/100 g de massa seca) para Gracilaria 

birdiae (alga seca e comercializada), Gracilaria domingensis e Gracilaria caudata. Valores 

foram expressos em média ± DP (n = 3). 

 
Gracilaria 

birdiae 
G. birdiae 

(comercializada) 
Gracilaria 

domingensis 
Gracilaria 

caudata 
Porphyra 334 178,39 ± 18,13 2,17 ± 0,36 28,82 ± 6,02 48,15 ± 1,81 

Chinorina 52,70 ± 4,54 0,82 ± 0,15 7,56 ± 1,62 32,20 ± 1,52 

Palitina 14,67 ± 1,20 1,02 ± 0,17 10,41 ± 0,47 34,55 ± 1,29 

Palitinol - - 1,54 ± 0,06 tr 

Asterina 330 - - 1,25 ± 0,31 tr 

Total 245,77 ± 23,86 4,03 ± 0,68 49,59 ± 8,39 114,90 ± 4,63

 

B. Análises comparativas entre as amostras de Gracilaria birdae 
 

3.6. Análises das principais classes químicas e atividades biológicas 

Dentre as espécies analisadas, Gracilaria birdiae é a de maior importância econômica. Por isso, 

as duas amostras desta espécie (alga seca e amostra comercializada) foram escolhidas para uma 

comparação mais detalhada, avaliando a composição das principais classes químicas e 

comparando o potencial biológico destes materiais frente a um modelo vegetal (alface) e a um 

modelo animal (artêmias). 

 Como foi explicado no item 2.6 dos Materiais e Métodos, estas amostras foram 

submetidas a extração seriada e os extratos obtidos foram avaliados quimicamente e submetidos 

aos bioensaios.  

 

3.6.1.  Rendimento dos extratos e análises das principais classes químicas 

Os rendimentos totais para as duas amostras foram semelhantes, com 48,38% para a alga seca 

e 51,46% para alga comercializada. Os extratos hexânico, metanólico e hidrometanólico 80% 

para a alga seca apresentaram rendimentos superiores aos correspondentes na alga 

comercializada. O contrário ocorreu para os extratos de acetato de etila e aquoso (Tabela 8). 
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Tabela 8. Rendimentos totais (%) por massa seca da alga para os extratos de Gracilaria birdiae 

(alga seca e comercializada). 

Extratos 
Gracilaria 

birdiae 
G. birdiae 

(comercializada) 
Hexânico (%) 0,32 0,14 

Diclorometânico (%) 0,25 0,27 
Acetato de etila (%) 0,06 0,28 

Metanólico (%) 3,87 1,45 
Hidrometanólico 80% (%) 6,15 4,34 

Aquoso (%) 37,70 44,95 
Total (%) 48,38 51,46 

 

Na tabela 9 são apresentados os resultados das análises químicas. Ambas as amostras 

(alga seca e comercializada) apresentaram uma composição química bem simples com a 

presença de ácidos graxos livres, esterois, glicerol, heterosídeos, MAAs e alguns 

monossacarídeos. Estes últimos não foram possíveis de serem distinguidos. A amostra 

comercializada de G. birdiae apresentou uma diversidade maior de classes químicas com a 

presença de monoacilglicerol e alcano. 

Entre os ácidos graxos foram identificados principalmente os ácidos esteárico, mirístico 

e palmítico. Entre os esterois, o colesterol é o mais abundante. Os principais heterosídeos são 

floridosídeo e os isômeros isofloridosídeo de posição D- e L-. Entretanto, não foi possível fazer 

a distinção completa entre os três heterosídeos já que apresentam o mesmo espectro de massas 

em CG-EM. Foi identificado apenas um único monoacilglicerol, a monopalmitina, e um único 

alcano, o n-heptadecano. Dentre os MAAs, foram identificados chinorina, palitina e porphyra 

334.  

Para a amostra de alga seca, os extratos hexânico, diclorometânico e de acetato de etila, 

mais apolares, apresentaram o ácido palmítico como majoritário, com mais de 60% de 

contribuição na abundância relativa. Já os extratos metanólico e hidrometanólico 80% 

apresentaram os heterosídeos com valores de abundâncias relativas maiores que 80%. Nesses 

mesmos extratos, os MAAs representam cerca de 1% da massa seca do extrato.  

Na amostra comercializada os resultados foram atípicos, pois, todos extratos 

apresentaram o ácido palmítico como majoritário (valores de abundâncias relativas maiores do 

que 55%), inclusive os extratos mais polares. Foi observado uma redução na quantidade dos 

heterosídeos e dos MAAs em relação a amostra de alga seca de 80% para 5,34% e de 1% para 

0,42%, respectivamente.  

O processamento para obtenção da alga comercializada provavelmente provocou uma 

perda destas substâncias mais polares, resultando nas maiores abundâncias relativas de 
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substâncias apolares e/ou de outras substâncias que, por estarem em quantidades muito 

pequenas originalmente, não foram possíveis de serem analisadas em CLAE e CG-EM na 

amostra da alga seca. As principais classes químicas encontradas nas duas amostras de G. 

birdiae são similares ao encontrado por Xu et al. (2015) estudando Gracilaria dura (C. Agardh) 

J. Agardh, e por Santos et al. (2015) estudando Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss, 

e também para G. caudata e G. domingensis (Capítulo II). No entanto, a diversidade química 

para G. birdiae foi menor.  

 

Tabela 9. Principais metabólitos identificados nos extratos, exceto o aquoso, das amostras de 

alga seca e comercializada de Gracilaria birdiae. Extratos brutos: H = hexânico; D = 

diclorometânico; Ac = obtido em acetato de etila; M = metanólico; M80 = hidrometanólico 

80%. 

Substância proposta* Gracilaria birdiae  G. birdiae (comercializada) 
H D Ac M M80  H D Ac M M80

Ácidos graxos livres            
Ácido esteárico 2,5 1,8 1,8    4,8 4,8 3,5 2,6 1,8 
Ácido mirístico 10,8 9,0 8,1    6,6 6,9 7,2 5,7 6,8 

Ácido oleico 4,0      2,3     
Ácido palmítico 74,0 69,9 62,6 2,6 5,7  66,3 78,0 69,0 55,4 69,4 

Ácido pentadecanoico           2,2 
            

Alcanos            
n-Heptadecano       2,1     

            
Ésteres de ácidos 

graxos 
    

 
     

 

Monopalmitina         1,9 2,0  
            

Esterois            
Colesterol  6,1     9,5 4,5 4,3 5,3 4,4 

7β-hidroxicolesterol 1,6 3,1 2,1     2,3 2,4 1,8  
Colest-5-en-7-ona       3,1     

            
Outros            
Glicerol   6,3 2,9 1,3    1,9 3,3 13,5 

Heterosídeos   1,6 85,9 83,2     5,4  
MAAs total    1,09 1,18     0,42  

Monossacarídeos    4,2 4,9    1,9 13,4  
* Todas as substâncias, exceto os MAAs, foram identificadas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 

(CG-EM) e os valores correspondem a abundância relativa em porcentagem. Os MAAs foram identificados por cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) e seus valores correspondem a porcentagem da substância por massa de extrato seco. 
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3.6.2.  Atividades biológicas 

Na tabela 10 são apresentados os resultados de mortalidade de náuplios de artêmias em contato 

com os extratos brutos para as duas amostras de G. birdiae avaliadas. Os extratos foram 

considerados ativos com valores de IC50 < 1000 µg/mL (Meyer et al. 1982). Para a amostra de 

alga seca os extratos hexânico, diclorometânico e o obtido com acetato de etila foram ativos 

com IC50 menores do que 1000 µg/mL, já a amostra comercializada foi menos ativa, sendo 

apenas o extrato hexânico considerado ativo com IC50 inferior a 1000 µg/mL. No entanto, 

analisando a composição química de ambas amostras (alga seca e comercializada) (Tabela 9) 

não pode ser visto grandes variações e, por isso, não é possível afirmar qual substância poderia 

estar envolvida nesta toxicidade. 

 Na literatura para Gracilariaceae a maior atividade de extratos apolares, semelhante ao 

observado no presente trabalho, foi observada por Saeidnia et al. (2012) estudando 

Gracilariopsis persica A. M. Bellorin, J. Sohrabipour & E. C. Oliveira. Nesse estudo, o 

estigmasterol e o β-sitosterol foram indicados pelos autores como responsáveis por esta 

toxicidade.  

 

Tabela 10. Taxa de mortalidade (%) de náuplios de artêmias submetidas a extratos obtidos com 

as amostras de alga seca e comercializada de Gracilaria birdiae em 1000 µg/mL e IC50 

(µg/mL) desses extratos 

Extratos 
Gracilaria birdiae  G. birdiae (comercializada) 

1000 µg /mL
IC50 

(µg/mL) 
 

1000 µg /mL 
IC50 

(µg/mL) 
Hexânico 100% 634  100% 554 

Diclorometânico 100% 816  0% - 
Acetato de etila 100% 822  0% - 

Metanólico 0% -  0% - 
Metanólico 80% 0% -  0% - 

Aquoso 0% -  0% - 
 

 Alguns trabalhos correlacionam positivamente os resultados de toxicidade em ensaios 

com artêmias com potenciais efeitos antitumorais (Meyer et al. 1982). Além disso, alguns 

autores sugerem que este ensaio também pode ser correlacionado positivamente com ensaios 

em camundongos  para determinar toxicidade oral (Parra et al. 2001). Pensando nessas duas 

possibilidades, não há necessidade de preocupação com possível intoxicação pelo consumo 

destas amostras de alga, pois, os extratos ativos frente a artêmias apresentaram baixo 

rendimento (Tabela 6). Em contrapartida, esses mesmos extratos podem ser vistos com 
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potencial para obtenção de substâncias com atividade antitumoral.  Recentemente, Sakthivel et 

al. (2016) e Sheeja et al. (2016) chegaram ao fitol, uma substância frequente em extratos 

apolares, como componente ativo isolado de G. edulis frente a células tumorais de pulmão 

(A549) e de mama (MCF-7).  

 Na figura 3 são apresentados os resultados dos efeitos dos extratos brutos das duas 

amostras (alga seca e comercializada) de G. birdiae sobre a germinação e o desenvolvimento 

inicial de plântulas de alface (Lactuca sativa). Somente os extratos hexânicos das duas amostras 

foram fitotóxicos sobre a germinação (Fig. 3A). Entretanto, os extratos hexânico, 

diclorometânico e de acetato de etila (Fig. 3B), das duas amostras, além do extrato 

hidrometanólico 80% da amostra de alga seca, levaram a redução do desenvolvimento do 

hipocótilo. No que se refere ao desenvolvimento da raiz, somente os extratos hidrometanólico 

80% e aquoso não acarretaram redução no desenvolvimento deste órgão (Fig. 3C).  

 Comumente os estudos com extratos de espécies de Gracilaria têm relatado efeitos 

bioestimulantes, como aqueles descritos no capítulo IV com os extratos de G. caudata e G. 

domingensis. Comparando-se a composição química das amostras de G. birdiae com aquelas 

de G. caudata e G. domingensis (Capítulo II), a principal diferença é a presença de 7β-

hidroxicolesterol na amostra da alga seca e comercializada e de colest-5-en-7-ona somente na 

amostra de alga comercializada (Tabela 7), no entanto não é possível afirmar se estas 

substãncias são as responsáveis pela fitotoxicidade.  

Na literatura, até onde sabemos, foi encontrado um único trabalho com efeito de 

fitotoxicidade com Gracilaria, a saber, Chenieux et al. (1980) estudando o extrato etanólico de 

Gracilaria compressa (C. Agardh) Greville e o extrato aquoso de Gracilaria foliifera (Forsskål) 

Børgesen sobre a planta terrestre Helianthus tuberosus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 241 C A P Í T U L O  V I  

 

Figura 3. Efeitos dos extratos hexânico (H), diclorometânico (D), obtido com acetato de etila 

(AC), metanólico (M), hidrometanólico 80% (M80) e aquoso (A) obtidos das amostras de 

Gracilaria birdiae (alga seca e comercializada) sobre a porcentagem de germinação (A) e o 

desenvolvimento do hipocótilo (cm) (B) e da raiz (cm) (C) de Lactuca sativa. Valores expressos 

em médias ± DP. Asteriscos (*) se referem a médias significativamente diferentes ao controle 

(DMSO 0,5%) (Kruskal-wallis, Dunn; p < 0.05). 

 

4. CONCLUSÃO 

De modo geral, as espécies analisadas apresentaram bom potencial para aplicação econômica e 

biológica. As quatro amostras das três espécies de algas avaliadas foram distintas quanto a 

composição nutricional, porém com resultados não discrepantes quando comparadas a outras 

espécies de Gracilaria. Quando comparadas a alimentos tradicionais na mesa dos brasileiros, 

as quatro amostras apareceram como parte de um grupo único caracterizado por ser rico em 

fibras dietéticas totais e sais minerais. 
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A comparação entre as duas amostras G. birdiae mostrou alguns outros pontos 

interessantes. Os maiores teores de fibras dietéticas e sais minerais, além do maior rendimento 

dos polissacarídeos colocam a amostra comercializada dessa alga não só como uma boa fonte 

de ágar, como também uma opção para suplemento alimentar. No entanto, o processamento 

feito na produção dessa amostra leva a perdas significativas de algumas substâncias. A redução 

nos teores de MAAs compromete seu aproveitamento para outros fins, como, produção de 

cosméticos ou como protetores solares. Um processo de manipulação que diminuísse a perda 

dessas substâncias possibilitaria agregar mais valor à exploração dessa espécie e aos produtos. 

Ainda nessa comparação, os resultados com os ensaios biológicos sugerem que os extratos das 

amostras de G. birdiae, tanto a alga seca como a alga comercializada, são promissores na busca 

por substâncias com potencial antitumoral ou fitotóxico.  
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DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo geral deste estudo foi investigar os componentes químicos majoritários e avaliar o 

potencial biológico de macroalgas vermelhas nativas do gênero Gracilaria. Através do levan-

tamento bibliográfico ficou evidente uma lacuna de conhecimento relacionada a estudos 

fitoquímicos com essas espécies. Neste projeto, optou-se por estudar algas de importância 

econômica já exploradas de forma extrativista ou cultivadas artesanalmente no litoral do 

nordeste brasileiro. Assim, foram avaliadas principalmente duas espécies, Gracilaria caudata 

J. Agardh e Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie, além de amostras distinta-

mente processadas de Gracilaria birdiae E. M. Plastino & E. C. Oliveira. Os resultados obtidos 

foram expostos em 6 capítulos, porém os principais resultados serão aqui destacados e conec-

tados. 

No capítulo I foi exposto um dos principais problemas enfrentados com os extratos 

metanólicos e hidrometanólicos 80% que foi o excesso de sal. Estes sais podem prejudicar as 

análises dos constituintes de interesse e a realização de bioensaios. O ensaio preliminar para 

estabelecimento e padronização dos protocolos de extração foi essencial para as análises apre-

sentadas nos capítulos seguintes. Foram desenvolvidas metodologias de precipitação e quanti-

ficação de sais que permitiram o uso dos extratos praticamente livres dessas substâncias, 

possibilitando as identificações dos constituintes majoritários (capítulo II) e a realização dos 

bioensaios (capítulo III, IV e V) sem interferentes.  

A composição química das algas avaliadas, G. caudata e G. domingensis (capítulo II) e 

G. birdiae (capítulo VI) foram bem similares, sendo para esta última espécie um pouco menos 

diversa que as outras duas. De maneira geral, os extratos apolares (hexânico e diclorometânico) 

foram ricos em ácidos graxos, colesterol e n-heptadecano, enquanto os extratos mais polares 

(metanólicos e hidrometanólicos 80%) foram ricos em ácido isetiônico, aminoácidos, 

aminoácidos tipo micosporina, heterosídeos e monossacarídeos. O ácido isetiônico, um dos 

componentes majoritários nos extratos polares de G. caudata e G. domingensis, não foi detec-

tado em G. birdiae. Cabe ressaltar, porém, que Ascencio (2006) detectaram esse ácido nessa 

espécie de Gracilaria.  

Outros metabólitos identificados, como substâncias fenólicas, alcaloides e terpenoides 

apareceram em quantidades inferiores a 1%. Não foram encontradas substâncias halogenadas 
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comuns em espécies de Rhodophyta, como nas algas do complexo Laurencia. Assim, os resul-

tados encontrados para as três algas estudadas, juntamente com trabalhos de caracterização quí-

mica em Gracilaria, por exemplo Santos et al. (2015) com Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) 

Papenfuss, reforçam a ideia que as algas desse gênero apresentam uma composição química 

bem distinta entre as rodófitas, reforçando a importância de seus estudos. 

Os resultados do isolamento biomonitorado associados aos resultados de composição 

química (capítulo II e III) permitiram perceber que para as duas algas, G. caudata e G. 

domingensis, os extratos mais apolares foram bem ativos. Quando os extratos polares foram 

ativos, após suas partições percebeu-se que a atividade biológica estava na fase de partição 

apolar. Esses achados sugerem que substâncias de polaridade baixa e/ou intermediárias são as 

principais responsáveis pelas atividades dos extratos dessas espécies.  

A adoção da estratégia de isolamento biomonitorado de substâncias potencialmente ati-

vas permitiu chegar em alguns resultados promissores: (i) duas substâncias ativas, ainda não 

identificadas, foram obtidas dos extratos mais apolares de G. caudata com resultados muito 

bons no ensaio com as artêmias (capítulo III), (ii) o ácido palmítico, ácido graxo majoritário 

dos extratos apolares de G. caudata e G. domingensis, merece destaque como um dos respon-

sáveis pelo estímulo do crescimento, in vitro, da raiz em plântulas de alface (capítulo IV) (iii) 

duas outras substâncias, colesterol e outra não identificada, presentes em G. domingensis (ca-

pítulo III) se destacaram com base nos resultados dos ensaios de atividades antioxidantes in 

vitro. 

Ao mesmo tempo que os resultados mencionados acima são promissores, eles nos colo-

cam de frente com um imenso desafio. Durante os capítulos foi demonstrado o quanto os ren-

dimentos desses extratos apolares e/ou fases de partição apolares provenientes dos extratos 

metanólicos e hidrometanólicos 80% foram baixos em relação a massa seca das matérias primas 

utilizadas. Essa dificuldade foi evidenciada no texto diversas vezes em que os procedimentos 

de isolamento não puderam ter continuidade. Essa baixa disponibilidade de material também 

dificultou a identificação daquelas substâncias. 

Por outro lado, o alto rendimento dos extratos aquosos permitiu que seus componentes, 

os polissacarídeos sulfatados, fossem bem investigados tanto quimicamente, como em relação 

às suas potenciais atividades biológicas. Os polissacarídeos sulfatados foram as substâncias 

majoritárias dos extratos aquosos e apresentaram atividades promissoras como bioestimulantes 

do desenvolvimento foliar e de raiz de alface (G. caudata e G. domingensis – capítulo IV), além 

de serem considerados ativos no ensaio de inibição da atividade da enzima transcriptase reversa 

do HIV do tipo I (G. domingensis – capítulo III). A maior atividade dos polissacarídeos de G. 
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domingensis em relação aos de G. caudata pode, provavelmente, ser atribuída ao maior grau de 

sulfatação dos primeiros. Boas atividades anticoagulantes e antivirais (Jiao et al. 2011) parecem 

ser altamente correlacionadas com o nível de sulfatação dos polissacarídeos.  

Os extratos aquosos, quando comparados aos extratos originados por solventes orgâni-

cos, foram relativamente mais simples de se trabalhar, pois apresentaram altos rendimentos, 

baixos teores de sais e composição química simples. Essas características, associadas às pro-

missoras atividades biológicas, ajudam a entender o porquê que os polissacarídeos são os 

metabólitos mais estudados em Gracilaria (Introdução geral), sem contar sua principal 

importância que é o ágar. 

Além disso, como visto no capítulo VI, estes mesmos polissacarídeos sulfatados são os 

responsáveis pela principal qualidade de Gracilaria do ponto de vista nutricional, fazendo 

dessas algas um bom suplemento alimentar fornecedor de fibras dietéticas. 

O isolamento biomonitorado, como dito anteriormente, foi uma técnica bastante útil 

neste trabalho, permitindo compreender em maior detalhe as respostas dos bioensaios e isolar, 

quando possível, as possíveis substâncias ativas. No entanto, como os extratos polares não se 

destacaram nos ensaios utilizados, não teria sido possível chegar ao isolamento dos 

aminoácidos do tipo micosporinas (MAAs), que quando isolados foram considerados ativos em 

alguns ensaios, se o interesse por essas substâncias não tivesse sido despertado em trabalhos 

anteriores e pela literatura.  

Em G. caudata e G. domingensis foram detectados cinco MAAs, comuns em 

Rhodophyta (Marques, 2015), já G. birdiae foi menos diversa (capítulo VI).  Estes metabólitos, 

principalmente a palitina, foram ativos no ensaio de inibição da atividade da enzima 

transcriptase reversa do HIV do tipo I (capítulo III) e apresentaram resultados similares aos 

padrões sintéticos Trolox e BHT frente ao ensaio antioxidante do reagente Folin Ciocalteu (ca-

pítulo V). No entanto, de maneira geral, diferente do que vem sendo sugerido na literatura 

(Wada et al. 2015), esses MAAs não se destacaram como potentes antioxidantes.  

Apesar dos resultados promissores obtidos neste trabalho e do crescente interesse pelos 

MAAs na literatura, o estudo dessas substâncias não foi simples devido à complexidade para 

seu isolamento. Além de estarem presentes em quantidades relativamente baixas (capítulos III 

e VI), estas substâncias apresentam grande similaridade química e altos coeficientes de extinção 

que podem conduzir a falsos compostos puros. Mesmo com os vários métodos descritos na 

literatura que utilizam colunas de fase reversa (Carreto et al. 2005), o isolamento dessas 

substâncias só foi possível empregando uma coluna de fase normal (Zorbax-RX-SIL). 
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Assim, os principais objetivos propostos neste projeto foram alcançados. Foi possível 

fazer a caracterização química das principais espécies de Gracilaria de importância econômica 

do nordeste brasileiro, para as quais ainda não haviam estudos abrangentes sobre a fitoquímica. 

Foi feita a avaliação quanto ao potencial biológico dos extratos dessas espécies empregando 

bioensaios distintos e relativamente fáceis de serem usados como guias para isolamento de 

substâncias bioativas. Além disso, foi possível avaliar o potencial nutricional, incluindo uma 

amostra já comercializada, sugerindo outras aplicações para essas espécies.  

 

Em resumo, as principais conclusões deste projeto foram as seguintes: 

- As espécies de Gracilaria avaliadas apresentaram como metabólitos característicos 

ácidos graxos livres (ácido mirístico e ácido hexadecanóico), colesterol, heterosídeos, MAAs e 

polissacarídeos sulfatados. 

- O extrato aquoso, rico em polissacarídeos sulfatados, de G. domingensis e o MAA 

palitina inibiram a atividade da enzima transcriptase reversa do HIV-1. 

- Boa atividade quelante de íon ferroso foi verificada para os extratos mais apolares, 

principalmente o extrato hexânico, de G. domingensis.  

- Os melhores potenciais antioxidantes foram observados para as fases de partição 

apolares dos extratos hidrometanólicos 80% de G. caudata e G. domingensis.  

- Colesterol e uma substância ainda não identificada foram isolados de G. domingensis 

de maneira guiada pelas atividades antioxidantes. 

- Os MAAs apresentaram capacidades antioxidantes semelhantes aos padrões comerciais 

BHT e Trolox no ensaio do reagente Folin-Ciocalteu. No entanto, não foram ativos 

principalmente, frente ao ensaio do radical DPPH, ensaio do quelante do íon ferroso e do ensaio 

do regente FRAP. 

- As capacidades antioxidantes de porphyra 334 e chinorina são maiores com o aumento 

do pH nos ensaios que envolvem reações de transferências de elétrons, como ensaios com 

reagente de Folin-Ciocalteu e do radical ABTS+•. 

- Os extratos diclorometânico e aquoso de G. domingensis e os extratos hexânico, 

metanólico, hidrometanólico 80% e aquoso de G. caudata estimularam o crescimento, in vitro, 

da raiz de plântulas de alface. 

- O ácido palmítico e os polissacarídeos sulfatados provavelmente contribuem com a 

atividade bioestimulante dos extratos de G. domingensis e G. caudata. 



 
253 D I S C U S S Ã O  E  C O N C L U S Õ E S  

- Os extratos hexânico e diclorometânico de G. caudata foram considerados tóxicos 

frente as artêmias. Foi possível isolar duas substâncias destes extratos ativos que ainda não 

foram identificadas. 

- As algas secas G. caudata, G. domingensis, além das duas amostras de G. birdiae (alga 

seca e comercializadas) apresentaram um bom potencial uso como fonte de fibras dietéticas 

suplementar nas dietas dos brasileiros. 

- O processamento feito na produção da amostra comercializada de G. birdiae levou a 

perdas significativas de algumas substâncias como MAAs que podem comprometer o 

aproveitamento da amostra para outros fins, como, produção de cosméticos ou como protetores 

solares. 

- Os ensaios biológicos indicaram que os extratos das amostras de G. birdiae, tanto a alga 

seca como a alga comercializada, são promissores na busca por substâncias com potencial 

antitumoral ou fitotóxico. 
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RESUMO GERAL 

 

 

Muitas espécies de Gracilaria são de importância econômica devido à exploração do ágar e, 

em menor escala, por serem consumidas diretamente na alimentação. Recentemente pesquisas 

têm mostrado um bom potencial biológico dessas espécies, porém com pouca investigação 

relacionada a identificação das substâncias bioativas. Sob esta perspectiva, o objetivo geral 

deste estudo foi investigar os componentes químicos majoritários e avaliar o potencial biológico 

e nutricional de três espécies nativas obtidas no litoral do nordeste brasileiro: Gracilaria birdiae 

E. M. Plastino & E. C. Oliveira Gracilaria caudata J. Agardh e Gracilaria domingensis 

(Kützing) Sonder ex Dickie.  

A análise da composição química levou a identificação de cerca de 50 substâncias 

distribuídas em alcanos, ácidos graxos livres, monossacarídeos, ácidos sulfônicos, aminoácidos 

livres, esteróis, heterosídeos, lipídios polares, monoacilgliceróis, polissacarídeos sulfatados, 

aminoácidos do tipo micosporinas e sais halogenados. Ésteres de ácidos graxos, ácidos 

carboxílicos aromáticos, fitol e o derivado fitona, diidroactinidiolideo também foram 

detectados em pequenas quantidades. Gracilaria caudata e G. domingensis foram muito 

semelhantes quimicamente. Já G. birdiae foi menos diversa, compartilhando, porém, muitas 

das substâncias majoritárias. Os resultados desse trabalho sugerem grande diversidade química 

para espécies de Gracilaria, ampliando o conhecimento disponível para Rhodophyta. 

 Atividades biológicas promissoras foram detectadas para diversos ensaios. O extrato 

hexânico de G. caudata foi ativo frente as artêmias, com o isolamento biomonitorado de duas 

possíveis substâncias bioativas. O isolamento biomonitorado guiado pela atividade 

bioestimulante in vitro de plântulas de Lactuca sativa L. (alface) resultou no ácido palmítico 

como sendo responsável pelo aumento em 83% do crescimento de raiz. Os polissacarídeos 

sulfatados presentes nos extratos aquosos de G. caudata e G. domingensis foram 

bioestimulantes de raiz e folha de alface. Além disso, esses polissacarídeos de G. domingensis 

inibiu a atividade da enzima transcriptase reversa do HIV-1. Para G. birdiae vários extratos se 

mostraram com potenciais citotóxico e fitotóxico.  

Os aminoácidos tipo micosporinas (asterina 330, chinorina, palitina, palitinol e porphyra 

334), por serem substâncias comuns em algas vermelhas, foram isolados e avaliados quanto ao 

potencial biológico. A palitina inibiu a atividade da enzima transcriptase reversa do HIV-1, 
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enquanto porphyra 334, chinorina e também palitina apresentaram boa atividade antioxidante 

com o ensaio do reagente Folin-Ciocalteu. Quanto ao aspecto nutricional, os resultados 

indicaram que as três algas avaliadas, principalmente G. birdiae, foram ricas em fibras 

dietéticas e sais minerais, formando um grupo alimentar único bem diferente dos alimentos 

tradicionais na mesa dos brasileiros. Em resumo, os resultados obtidos para as espécies de 

Gracilaria avaliadas reforçaram a ideia de ampla diversidade química para as rodófitas, 

mostraram resultados promissores em diferentes ensaios, além de apontarem um potencial uso 

como fonte suplementar nas dietas dos brasileiros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GENERAL ABSTRACT 

 

 

Many Gracilaria species are economically important due to the exploitation of agar and, to a 

lesser extent, because they are consumed directly in the food. Recent studies have shown a good 

biological potential of these species, but with few studies aimed at the identification of bioactive 

substances. From this perspective, the general objective of this study was to investigate the 

major chemical components and to evaluate the biological and nutritional potential of three 

native species obtained in the northeast Brazilian coast: Gracilaria birdiae E. M. Plastino & E. 

C. Oliveira Gracilaria caudata J. Agardh and Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex 

Dickie. 

 The chemical composition analysis resulted in the identification of about 50 metabolites 

distributed as alkanes, free fatty acids, monosaccharides, sulfonic acids, free amino acids, 

sterols, heterosides, polar lipids, monoacylglycerols, sulfated polysaccharides, mycosporine-

like amino acids and halogenated salts. Esters of fatty acids, aromatic carboxylic acids, phytol 

and the phytone derivative, dihydroactinidiolide were also detected in small amounts. G. 

caudata and G. domingensis  were chemically  similar. On the other hand G. birdiae was less 

diverse, sharing, however, many of the major metabolites. The results of this work suggest a 

great chemical diversity for Gracilaria species, increasing the knowledge available for 

Rhodophyta. 

Promising biological activities were detected for several assays. The hexane extract of 

G. caudata was active in brine shrimp lethality assay, with the biomonitoring isolation of two 

possible bioactive substances. The biomonitoring isolation guided by in vitro biostimulant 

activity of young Lactuca sativa L. (lettuce) seedlings resulted in palmitic acid as responsible 

for 83% increase in root growth. The sulfated polysaccharides present in the aqueous extracts 

of G. caudata and G. domingensis were biostimulant of root and lettuce leaf. In addition, these 

polysaccharides from G. domingensis inhibited the activity of the HIV-1 reverse transcriptase 

enzyme. For G. birdiae several extracts showed cytotoxic and phytotoxic potentials.  

Mycosporine-like amino acids (asterina 330, shinorine, palythine, palythinol and 

porphyra 334), known as common red algae substances, were isolated and evaluated for 

biological potential. Palythine inhibited the activity of the HIV-1 reverse transcriptase enzyme, 

while porphyra 334, shinorine and palythine showed good antioxidant activity using the Folin-
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Ciocalteu reagent assay. Regarding the nutritional aspect, the results indicated that from the 

three algae evaluated, highlighting G. birdiae, all were rich in dietary fibers and minerals, 

forming a unique food that is very different from the traditional Brazilian food. In summary, 

the results obtained for the Gracilaria species studied reinforced the idea of a wide chemical 

diversity for red algae, showing promising results in different bioassays, besides indicating a 

potential use as a supplementary food source in Brazilian diets. 
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APÊNDICE II 
 

Espectros de massas obtidos em CG-EM (capítulo II) dos principais metabólitos identificados 

em Gracilaria caudata e Gracilaria domingensis a partir de amostras derivatizadas . 

 

Ácidos carboxílicos aromáticos: 
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Aminoácidos: 
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Aminoácidos: 
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Ésteres de ácidos graxos: 

 

Esteróis: 
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Ácidos graxos livres: 
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Ácidos dicarboxílicos: 

 

 

Ácidos tricarboxílicos: 
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Ácido sulfônico: 

 

 

Alcaloide: 

 

 

Alcano: 

 

 

Glicerol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
285 A P Ê N D I C E  I I  

Heterosídeos: 

 

 

Monossacarídeos:  
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Terpenoides: 

 

 

Vitaminas: 
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Espectros de RMN para os extratos aquosos de Gracilaria caudata. 

 

1) ESPECTRO DE RMN – 1H 

 

2) ESPECTRO DE RMN – 13C 
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Espectros de RMN para os extratos aquosos de Gracilaria domingensis. 

 

1) ESPECTRO DE RMN – 1H 

 

2) ESPECTRO DE RMN – 13C 
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