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RESUMO
TAVARES, R. S. N. Potencial fotoprotetor de extratos e substâncias isoladas de fungos
endofíticos da alga marinha vermelha Bostrychia radicans e de algas originárias da
Antártica. 2016. 111 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto – SP, 2016.
A necessidade de proteger a pele contra os raios ultravioleta (UV) é imprescindível, tendo em
vista os efeitos deletérios gerados pelos mesmos. Compostos convencionais com atividade
fotoprotetora sofrem interações, instabilidade e em sua maioria protegem contra os raios UVB.
Poucos compostos apresentam proteção contra os raios UVA. No ambiente marinho, como nas
algas marinhas, adversidades do ambiente relacionadas, principalmente, a exposição solar,
aumentam as defesas naturais contra os raios UV por meio da produção de metabólitos
secundários que podem absorver/refletir os raios solares, ou agir como antioxidantes. Tais
moléculas podem ser produzidas pelas próprias algas ou pelos fungos endofíticos associados a
elas. Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar o potencial fotoprotetor de extratos,
frações e substâncias isoladas dos fungos endofíticos Xylaria sp e Annulohypoxylon stygium,
associados à alga vermelha Bostrychia radicans. Bem como de quatro espécies de algas da
Antártica, Palmaria decipiens, Monostroma hariotii, Desmarestia anceps e a Gigartina
skottsbergii. As algas da Antártica foram disponibilizadas pelo grupo do Prof. Dr. Pio Colepicolo
Neto do IQ-USP e o cultivo dos fungos, a extração e o isolamento foram desenvolvidos em
parceria com o Laboratório de Química Orgânica do Ambiente Marinho - NPPNS da FCFRPUSP. Os extratos e frações obtidos foram submetidos à análise dos espectros de absorção no UV e
à fotodegradação. A seguir, os extratos e frações mais promissoras foram submetidos à avaliação
da fototoxicidade em cultura de fibroblastos 3T3 para a determinação da viabilidade celular na
presença e ausência da radiação, de acordo com o protocolo OECD TG 432. O fungo A. stygium
apresentou frações com absorção no UVB, duas subfrações se mostraram não cito/fototóxicas e
são provenientes de frações fotoestáveis. Destas subfrações, duas substâncias, ambas inéditas,
foram isoladas e elucidadas por RMN H1, 1D, 2D, IV, ESI, e estas foram consideradas potenciais
ativos para fotoproteção no UVB. O fungo Xylaria sp apresentou frações com absorção na região
do UV, porém apenas uma, com absorção no UVB se mostrou fotoestável. Esta mesma fração foi
considerada cito e fototóxica. Não foi possível identificar as duas substâncias isoladas pela baixa
massa. Entretanto, um metabólito já isolado dessa linhagem anteriormente, o ácido gentísico, foi
considerado não fototóxico, devendo ser melhor investigado quanto ao seu potencial como filtro
biológico. Quanto às macroalgas antárticas, três espécies apresentaram absorção no UV. Apesar
de a maioria dos extratos terem sido considerados fotoinstáveis, o extrato da alga D. anceps, de
maior rendimento, apresentou frações com ampla absorção no UVA/VIS, no entanto elevada
citotoxicidade. Desta fração foi isolada e identificada a fucoxantina (RMN H1 1D e 2D, ESI), um
carotenoide marinho que apresentou potencial fototóxico no modelo monocamadas, mas não foi
considerada citotóxica. Sendo assim, este pode ser considerado um promissor candidato a ativo
cosmético, pelas suas propriedades antioxidantes e de filtro biológico, pois devido a sua alta
massa molecular, 658.90 g/mol, pode-se inferir baixa permeação nas camadas viáveis da pele e
ausência de fototoxicidade in vivo. Nesse sentido, novos estudos em modelo de pele 3D deverão
ser realizados a fim de se comprovar a segurança de uso tópico da fucoxantina. As espécies
também devem ser investigadas para outras atividades biológicas uma vez que este material
pertence a uma região pouco estudada e estas podem apresentar potencial para os mais diversos
empregos farmacológicos ou cosméticos.
Palavras-chave: Macroalgas da Antártica, Xylaria sp., Annulohypoxylon stygium, filtro solar
biológico, fototoxicidade, segurança.
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ABSTRACT
TAVARES, R. S. N. Photoprotective potential of extracts and isolated compounds from
endophytic fungi of red marine alga Bostrychia radicans and algae originating from
Antarctica.. 2016.111 f. Thesis (Master’s Degree) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto – SP, 2016.
The need to protect the skin against ultraviolet (UV) radiation is essential, due to the
deleterious effects caused by them. Conventional UV-filters undergo chemical interactions,
instability and mostly protect against UVB rays. Few compounds have protection against
UVA rays. In the marine environment, especially in marine algae, adversities, mainly related
to sun exposure, increases the natural defenses against UV radiation through the production of
secondary metabolites that can absorb/reflect the UV radiation, or even act as antioxidants.
Such molecules may be produced by algae themselves or by the endophytic fungi associated
with them. The present study aims to investigate the potential of new sunscreen extracts,
fractions and isolated compounds from endophytic fungi Xylaria sp and Annulohypoxylon
stygium, associated with red algae Bostrychia radicans, and four species of algae from
Antarctica: Palmaria decipiens, Monostroma hariotii, Desmarestia anceps and Gigartina
skottsbergii. The algae material from Antarctica were given by the group of Prof. Dr. Pio
Colepicolo Neto, IQ-USP, and the fungi cultivation, extractions and the compounds isolation
were obtained in partnership with the Laboratory of Organic Chemistry of the Marine
Environment - NPPNS of FCFRP-USP. The extracts and fractions obtained were submitted
to analysis of the absorption spectra in the UV and to photodegradation. After that, the most
promising extracts and fractions were submitted to the assessment of phototoxicity in 3T3
fibroblasts in culture for determination of cell viability in the presence and absence of
radiation, in accordance with the OECD TG 432 protocol. The fungus A. stygium showed
fractions with UVB absorption, from there were isolated two novel compounds and had the
structure elucidated (RMN H1 1D/2D; IV; ESI). These compounds were considered potential
ingredients for photoprotection on the UVB range. The fungus Xylaria sp. showed fractions
with absorption on the UV, but only one of them, with UVB absorption, was considered
photostable. The same fraction was also considered cyto/ phototoxic. It was not possible
identify two of the compounds isolated due its low weight. Therefore, the gentisic acid, a
metabolite already isolated from this fungus, was not considered phototoxic, what suggests
that it should be better investigated as a potential biological UV filter. Regarding the
seaweeds, three species have shown absorption in UV region. Most of the extracts were
considered photounstable, but the D. anceps extract, of highest yield, showed fractions with
large UVA/VIS absorption, but higher cytotoxic potential. Fucoxanthin, a marine carotenoid,
was isolated from this fraction and identified by NMR H1 1D/2D, ESI. This compound
showed phototoxic potential in a monolayer model, but it was not considered cytotoxic.
Therefore, fucoxanthin is a promising candidate to a cosmetic ingredient, once it has
antioxidant and biological UV filter properties and its high molecular weight, 658.90 g/mol,
suggests low skin permeation into viable epidermis and absence of in vivo phototoxicity.
Thus, more studies using 3D skin model should be performed in order to prove the safety of
the fucoxanthin topical use. The species should be also investigated for other biological
activities once this material belongs to a poorly studied region and can show potential for
many of the pharmacological/cosmetics activities.
Key-words: Antarctic seaweed, Xylaria sp., Annulohypoxylon stygium, biological UV-filter,
phototoxicity, safety.
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A estimativa do câncer de pele do tipo não melanoma para o ano de 2016 no Brasil,
aponta para a ocorrência de cerca de 175.760 casos novos. É o câncer mais frequente no país e
corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados (INCA, 2016).
O sol, apesar de possuir efeitos benéficos, é um dos fatores de risco para o câncer de
pele, dessa forma, a prevenção à exposição excessiva deve ser estimulada, assim como o
incentivo ao uso dos filtros solares. Estes devem ser um produto com ampla proteção aos
raios ultravioleta.
Entende-se por ultravioleta (UV), a região do espectro eletromagnético emitido pelo
sol, compreendida entre os comprimentos de onda de 200 a 400 nm. Esta região está
conceitualmente dividida em três faixas, o UVC: de 200 a 280 nm; O UVB: de 290 a 320 nm;
E o UVA: de 320 a 400 nm (BRASIL, 2012).
Estes raios somam apenas 5% do espectro solar total, mas possuem um enorme
impacto sobre a pele. A radiação UVC é normalmente filtrada na atmosfera pela camada de
ozônio e é capaz de matar os organismos unicelulares expostos a ela. A radiação UVB é
parcialmente filtrada pela camada de ozônio e tal radiação está intrinsecamente relacionada ao
aumento do câncer de pele, uma vez que esta penetra nas camadas superficiais da pele
(epiderme) gerando espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, que resultam em inflamação
e queimadura solar. Os fótons de alta energia, ao serem absorvidos pelas bases de DNA,
podem causar mutagêneses relacionadas ao desenvolvimento do câncer de pele (DUPONT,
GOMEZ; BILODEAU, 2013; PFEIFER; BESARATINIA, 2012).
Já a radiação UVA, que representa 95% dos raios UV que atingem a Terra, penetra
profundamente nas camadas da pele (derme) contribuindo significativamente para o
envelhecimento prematuro e a formação de rugas. Além disso, potencializa os efeitos
carcinogênicos do UVB e estimula a geração de radicais livres na pele. Ainda, a radiação
UVA na subfaixa de 360 - 380 nm é considerada imunossupressora (MASLIN, 2014;
PFEIFER and BESARATINIA, 2012).
Para conter os possíveis danos da radiação solar, os filtros solares foram
desenvolvidos desde os tempos remotos. Baseados em seus componentes químicos e seus
mecanismos de ação, podem ser classificados em orgânicos e inorgânicos. Os filtros
orgânicos são geralmente compostos aromáticos que absorvem o UV e os inorgânicos são
minerais que podem refletir ou dissipar a radiação (SHAATH, 2010; DUPONT, GOMEZ;
BILODEAU, 2013; MANCEBO et al, 2014).
Substâncias naturais de origem marinha têm sido bastante utilizadas em formulações
fotoprotetoras por apresentarem ação antioxidante e de filtro biológico. Dentre elas, as
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micosporinas tipo aminoácidos (MAAs) se destacam por fazerem parte de uma família de
compostos intracelulares envolvidos na proteção dos organismos aquáticos contra a radiação
solar, com o pico de absorção na faixa de 310 à 360 nm. Além deste papel, tem sido sugerido
que alguns deles podem atuar como antioxidantes (CAVALCANTI et al., 2013). Já se
encontram disponíveis no mercado, desde 2011, o Helioguard 365® e o Helionori®, que são
extratos de macroalgas compostos de MAAs como a Shinorina e a Porphyra-334, que agem
como filtros UVA (FERRONI et al., 2010; SIEZEN, 2011).
Além dos organismos marinhos, como as algas, muito da produção desses metabólitos
de interesse advém de seus fungos associados. Estes microrganismos são endossimbiontes,
que não produzem sintomas de doenças visíveis em seus hospedeiros (CARLIE;
WATKINSON, 1997; GAMBOA; BAYME, 2001; GUNATILAKA, 2006).
Assim, um dos focos do estudo proposto envolve espécies endêmicas e provenientes
da Antártica. Cumpre salientar, que este possui o clima mais frio do planeta e os organismos
que lá se adaptaram, os chamados extremófilos (SINGH; GABANI, 2011), para sobreviver,
têm desenvolvido estratégias de defesa que resultam em compostos produzidos por diferentes
vias metabólicas, principalmente em reação aos danos provocados pela acentuada formação
de espécies reativas de oxigênio (EROs) induzida pelos raios UV (CAVALCANTI et al.,
2013). Em líquens coletados nesta região, foram encontrados cromóforos que absorvem ao
longo do UV e essas moléculas são candidatas a ser uma nova geração de filtros solares
naturais, seja por absorverem a radiação UV ou por atuarem como potentes antioxidantes
(BOEHM et al., 2009).
Além de o continente antártico ser um ambiente inóspito e curioso para a pesquisa de
produtos naturais, é o continente mais alto do globo (BRASIL, 2006), este fato aumenta a
incidência dos raios UV, inclusive dos raios UVC e cósmicos, o ambiente de neve também
influi ao refletir a maior parte da radiação e isto faz com que nos períodos de verão, este seja
um ambiente extremamente iluminado, o que justifica a busca de metabólitos produzidos
pelas algas desta região.
Entretanto, dentre as regiões do planeta com maior incidência dos raios UVB, estão as
regiões tropicais. Assim, dois fungos associados à uma alga marinha coletada na região
litorânea de São Paulo, também se mostraram interessantes pela produção de metabólitos que
absorvem o UVB.
Sendo assim, no intuito de se estudar espécies algas e fungos quanto ao seu potencial
como filtro biológico, os alvos do presente estudo foram duas espécies de fungos associados à
alga Bostrychia radicans: Xylaria sp. e o Annulohypoxylon stygium, por apresentarem
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absorção na região de interesse constatado previamente pelo grupo. E, ainda, quatro espécies
de algas marinhas endêmicas da Antártica: Palmaria decipiens, Monostroma hariotii,
Desmarestia anceps e a Gigartina skottsbergii.
No entanto, componentes de origem natural podem apresentar estabilidade limitada e
geralmente há pouca informação sobre a segurança de uso. Ao mesmo tempo em que elas
podem se comportar como antioxidantes e/ou ter atividade como filtro biológico, elas podem
também apresentar atividade pró-oxidante e risco à saúde do consumidor (CAMBON et
al., 2001; GASPAR; MAIA CAMPOS, 2006; PARIS et al., 2009). Sendo assim, ocorre
a necessidade de se estudá-las quanto à segurança, além da sua eficácia.
Por conseguinte, todos os extratos e frações, obtidos por extração em solventes
orgânicos, que possuíam potencial como filtros biológicos através de uma análise de seus
espectros de absorção no UV, foram submetidos à avaliação da fotoestabilidade e
fototoxicidade pelo método in vitro 3T3 NRU PT (Teste de fototoxicidade por captação do
vermelho neutro em fibroblastos murinos 3T3), de acordo protocolo OECD TG 432, que, por
apresentar alta sensibilidade e especificidade, é o teste validado principal e normalmente o
único ensaio exigido para a determinação da fototoxicidade aguda quando a substância não
apresenta potencial fototóxico (LIEBSCH et al., 2005).
Neste contexto, o presente projeto contribui para obtenção de novos candidatos a
filtros solares de origem marinha, os quais tiveram seu potencial fotoprotetor avaliado por
meio de métodos in vitro alternativos aos de animais de experimentação, o que vai ao
encontro das exigências dos Órgãos Governamentais Regulatórios de Saúde e a uma
tendência mundial.
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2.1. A radiação eletromagnética
A energia luminosa apresenta natureza ondulatória e particulada. A luz é transmitida
em ondas e é absorvida ou emitida em partículas chamadas de fótons, com energia
inversamente proporcional ao comprimento de onda.
O termo ultravioleta significa "além do violeta" e refere-se à radiação eletromagnética
com um comprimento de onda mais curto do que a luz violeta visível, mas mais longa do que
os raios-X. O espectro da radiação UV pode ser ainda dividido pelo comprimento de onda no
UVC (200-280 nm), UVB (280-320 nm) e UVA (320-400 nm), conforme descrito
anteriormente. Uma propriedade importante de radiação UV que a separa do espectro visível é
que a luz UV pode ionizar moléculas e, assim, induzir reações químicas (MAVERAKIS et al.
2010), Figura 1.
Figura 1. Espectro eletromagnético. Imagem adaptada de NASA, domínio público, acesso em
21 de fevereiro de 2016: https://www.flickr.com/photos/agathman/5428089105/

Na atmosfera da Terra, o ozônio (O3), o oxigênio (O2) e o vapor d’água (H2O) filtram
seletivamente as radiações UVC e UVB. Devido a isso, o UVA representa cerca de 95% da
radiação UV que atinge a Terra. Atualmente, quase nenhuma radiação UVC penetra na
atmosfera nas regiões populosas e cerca de 90% do UVB é absorvido, dependendo da
localização geográfica e hora do dia (MAVERAKIS et al. 2010).
Fatores ambientais que afetam a irradiação UVB incluem nuvens e espessura da
camada de ozônio, assim como poluentes, aerossóis ou a reflexão dos raios UV do chão.
Devido às suas propriedades energéticas, o UVA é menos afetado por estes fatores
ambientais. Por conseguinte, a relação de UVA / UVB é altamente dependente destes fatores
acima referidos. Assim, diferentes tipos de condições de exposição ao sol podem ser
encontrados (MARIONNET, TRICAUD, BERNERD, 2015).
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2.1.1. A radiação na região do UV/VIS e a pele humana
A luz UV é um forte agente mutagênico ambiental e as reações que induz na pele
podem precipitar ou exacerbar doenças imuno-mediadas ou ainda, desencadear em câncer de
pele (MAVERAKIS et al. 2010).
Entretanto, nem todas as reações induzidas pelo UV são patogênicas. Os raios UVB
exibem benefícios como a produção de vários peptídeos antimicrobianos e a pré-vitamina D a
partir da 7-desidrocolesterol, um derivado de colesterol (MAVERAKIS et al. 2010;
MARIONNET, TRICAUD, BERNERD, 2015).
A radiação UV na pele contraria a lógica de penetração em função do menor
comprimento de onda, uma vez que a radiação UVA, que é menos energética, penetra mais
profundamente nas camadas da pele quando comparado ao UVB que é mais energético. A
explicação para este fenômeno decorre pela resposta do próprio tecido que absorve de forma
distinta as duas faixas. Vários dos cromóforos presentes na epiderme absorvem
preferencialmente o UVB, assim, esta radiação fica retida nas camadas mais superficiais da
pele, enquanto que os cromóforos absorvedores do UVA estão em menor proporção, o que
leva à maior penetração desta radiação pelas camadas da pele chegando inclusive a derme. Ou
seja, o UVA encontra menos barreiras efetivas para a contenção de sua radiação por absorção.
Dentre os cromóforos endógenos presentes na epiderme, podemos citar os próprios
ácidos nucleicos, os aminoácidos aromáticos, as riboflavinas, o ácido urocânico, os cofactores de NADPH e NADH, porfirinas, além da melanina e os seus precursores. Eles
absorvem prótons e passam por uma série de mudanças estruturais e químicas (MADDODI,
JAYANTHY, SETALURI, 2012). O DNA, por exemplo, absorve quatro vezes menos UVA
do que a radiação UVB, o que pode lhe ocasionar, desde danos reversíveis à mutações. A
tirosina e o triptofano ao absorverem a radiação UV se ligam ao DNA, que podem também
causar danos aos aminoácidos adjacentes dentro de proteínas. A melanina ao absorver a
radiação UV reduz o dano nos melanócitos e nos queratinócitos. A rodopsina, um
fotopigmento presente no olho humano envolvido na transdução visual também foi relatado
de estar presente nos melanócitos contribuindo para a fototransdução do UV nessas células.
No entanto, os mecanismos de fototransdução cutânea ainda não são plenamente
compreendidos (MADDODI, JAYANTHY,SETALURI, 2012).
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2.2. Substâncias de origem marinha empregadas na indústria cosmética
Produtos naturais são normalmente moléculas com um peso molecular inferior a 3.000
Da, que são produzidos por uma fonte biológica, tal como plantas, animais e microrganismos,
mas que a ocorrência pode ser limitada a um determinado táxon, família, gênero, espécie ou
mesmo organismo. Eles são frequentemente chamados metabólitos secundários, porque,
predominantemente, não são sintetizados pelas via metabólicas principais e não possuem
nenhuma função primária diretamente envolvida no crescimento, desenvolvimento ou na
reprodução de um organismo. Esses metabólitos são geralmente utilizados pelos organismos
para controlar relações ecológicas que envolvem a defesa contra a predação, competição por
espaço e alimento, comunicação entre as espécies para fins de reprodução, caça ou de
sinalização, entre outras funções (MARTINS et al., 2014).
Entretanto o ambiente marinho, albergando uma vasta variedade de organismos
diferentes na sua fisiologia e na sua capacidade de adaptação, se tornou um lugar alvo para a
identificação de novos fármacos e cosméticos.
A cada dia são descritos novos filos e em sua maioria marinhos, o que é esperado, uma
vez que os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra. Entretanto, mesmo com esta
vastidão a exploração dos ecossistemas marinhos só começou em meados dos anos 1970, com
o surgimento do snorkel e a introdução ao mergulho (MARTINS et al., 2014).
Neste sentido, a taxa de descoberta de novos produtos naturais marinhos continua a
aumentar, produzindo mais de 1000 novos compostos por ano, a maioria dos quais foram
relatados como biologicamente ativos (CARTER, 2015).
Durante muitos anos acreditou-se que muito poucos animais viveriam em latitudes
mais elevadas e que eles teriam baixa diversidade química. No entanto, isso foi provado não
ser verdade, com muitas evidências que se acumulam sobre o conhecimento de ambientes
polares, principalmente na Antártica, sobre a biodiversidade, a química e a ecologia. Os
ambientes marinhos extremos e únicos que cercam a Antártica, junto com sua história
evolutiva e as interações incomuns abundantes que ocorrem em suas comunidades bentônicas,
são um laboratório natural fantástico para encontrar novos produtos naturais. Alguns animais
antárticos são agora conhecidos por serem produtores prolíficos de metabólitos diferenciados
com aplicações potenciais diversos (AVILA, 2015).
Produtos naturais marinhos são excepcionais ativos na indústria farmacêutica, desde
atividades anti-tumorais à atividades antibióticas. Seguindo a mesma tendência, a indústria de
cosméticos tem se voltado para o mar, na busca de novos ingredientes. Tradicionalmente, no

9

domínio da indústria de cosméticos, estes foram definidos como produtos a serem aplicados
ao corpo humano para limpar, embelezar, promover a atratividade, ou alterar a aparência sem
afetar a estrutura do corpo ou funções (MARTINS et al., 2014).
Curiosamente, um número crescente de fornecedores da indústria cosmética está
estimulando a inclusão de extratos de plantas costais, algas marinhas, macroalgas e minerais
marinhos em suas fórmulas. Estes extratos contêm vitaminas e minerais com ação protetora
ao ultravioleta, atividade anti-oxidante, propriedades anti-envelhecimento e benefícios gerais
(MARTINS et al., 2014). Na Tabela 1, podemos verificar exemplos de alguns produtos de
origem marinha de fontes animais, invertebrados, algas e inorgânicos.
Tabela 1. Potenciais ingredientes cosméticos de fontes marinhas. Adaptado de Kim
(2013).
Ingredientes cosméticos
Fonte marinha
Alginato de Potássio

Alga Parda

Nanquim

Lula - Sepia subaculeate

Glicogênio

Mexilhão - Nattallia japônica

Silicato de alumínio

Lama de oceano

Quitina/Quitosana

Crustáceos

Concha em pó

Ostras

Filtro solar

Alga vermelha - Porphyra umbilicalis

2.2.1. Fotoproteção e os filtros biológicos
Sob exposição excessiva, a radiação UV frequentemente provoca doenças de pele
malignas e danos mitocondriais, que resultam em doenças neurodegenerativas e nucleares ao
DNA. Esses danos podem, inclusive, ter influenciado nos processos evolutivos, tais como o
desaparecimento de megafauna durante final do período Pleistoceno e a extinção de algumas
espécies de hominídeos (RIFKIN et al. 2015).
Assim, o estudo de Rifkin e colaboradores (2015) sugere que a pigmentação da pele, o
uso de vestimentas e o uso de fotoprotetores, de origem mineral como o ocre, em algumas
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regiões da África, foram fundamentais na garantia da sobrevivência da espécie humana ao
limitar os efeitos adversos da exposição solar.
Os filtros biológicos são desenvolvidos pelos microrganismos no intuito de sobreviver
às temperaturas extremas, dessecação, radiação solar, altas concentrações de sal, etc. Em
líquens, por exemplo, as adaptações mecânicas ao UV ocorrem por captação da luz,
dissipação térmica, ativação de sistema antioxidante, sistema de reparo de membrana e a
difração da radiação (NGUYEN et al, 2013).
Os compostos fenólicos como depisidonas, depsídeos, difenil éter, ou as
antraquinonas, xantonas e os derivados do chiquimato são muito utilizados pelos organismos
como filtros biológicos. Estes se concentram nas partes apicais, na forma de cristais, assim
difratam a radiação ou reduzem os EROs. Outra estratégia é via dissipação térmica da energia,
ocorre por mudança conformacional do fotossistema II na perda de água, que modifica o
centro de conservação de energia, em centro de dissipação, este mecanismo está associado à
presença de carotenoides, xantofilas cíclicas e mudanças conformacionais de proteínas. É
também descrito que o sistema de defesa antioxidante, via glutationa e ácido ascórbico são
requeridos e efetivos para os organismos. Os principais metabólitos de proteção de líquens
são oriundos dos fungos e a formação das micosporinas, MAAs e citoneminas ocorrem pelas
via metabólica aromática do ácido chiquímico (NGUYEN et al, 2013).
Outros candidatos para busca de filtros UV são os pigmentos carotenoides, apesar do
fato de que o seu papel é um pouco controverso com uma função fotoprotetora indireta. Os
carotenóides são os pigmentos acessórios do aparelho fotossintético, que participam do
mecanismo de captação da luz e funções fotoprotetores. Eles são formados através da
condensação de oito monômeros de isoprenóides, constituindo um esqueleto conjugado de 40
carbonos regulares. Uma ou ambas as extremidades do esqueleto de carbono pode ser
reciclado de modo a formar um anel de -ionona. De acordo com a sua composição
substituinte, carotenoides são divididos em dois grupos: os carotenos sendo moléculas nãooxigenadas (por exemplo, -caroteno) e xantofilas contendo átomos de oxigênio relacionados
a grupos hidroxi, epoxi ou ceto. As absorções máximas de carotenoides situam-se entre 440 e
520 nm, com um forte coeficiente de absortividade molar que pode ser tão alto quanto 180 x
103 mol-1 L cm-1ª (NGUYEN et al, 2013). A sua absorção no visível é devido ao número de
ligações duplas conjugadas lineares, que geralmente têm coeficientes de absortividade molar
mais elevado do que os compostos aromáticos. Cerca de 750 carotenoides diferentes
conhecidos são sintetizados por cianobactérias, bactérias, fungos, algas e fitoplânctons e são
adquiridos pelos animais por meio de sua na dieta alimentar. Em organismos fotossintéticos,
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os carotenoides ficam localizados dentro das membranas tilacoides dos cloroplastos, perto do
aparelho fotossintético e protegem as células do dano oxidativo evitando a formação de EROs
pela dissipação térmica da energia absorvida (NGUYEN et al, 2013).
Alguns dos compostos fotoprotetores mais importantes, de origem marinha estão
apresentados na Tabela 2. Potentes antioxidantes também foram isolados a partir de algas
marinhas pardas; pirofeofitina, a partir Eisenia bicyclis, fucoxantina de Hizikia fusiformis e
florotanino de Ecklonia stolonifera. As abordagens para o isolamento e caracterização de
compostos de algas são muito atraentes devido às suas potenciais aplicações em indústrias de
medicamentos e produtos farmacêuticos. Embora o isolamento e caracterização de moléculas
de outras fontes marinhas sejam altos, o número de substâncias de algas, especialmente as
moléculas fotoprotetoras, representam um número muito maior (PALLELA; NA-YOUNG,
KIM, 2010).
Tabela 2. Principais substâncias naturais marinhas fotoprotetoras ou anti aging e suas
estruturas químicas. Adaptado de Pallela e colaboradores (2010).
Molécula

Ectol

Micosporina
metilaminaserina

Micosporina
glicina

Estrutura química
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Continuação
Molécula

Paliteno

Shinorina

Porfira-334

Citonemina

Ácido
sargaquinoico

Estrutura química
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Continuação
Molécula

Estrutura química

Sargacromenol

Fucoxantina

2.3. Algas marinhas
As macroalgas são organismos fotossintetizantes bentônicos relacionados entre outros
à ciclagem de nutrientes. São produtores primários desempenhando como base da cadeia
trófica um papel fundamental na estrutura, funcionamento e equilíbrio ecológico, sendo o
recurso renovável mais importante dos ecossistemas marinhos (VALENTIN, 2010).
São taxonomicamente classificados em quatro grandes classes, as Rodófitas (algas
vermelhas), as Faeófitas (algas pardas), as Cianófitas (azul-esverdeadas), e as Clorofíceas
(algas verdes). A grande diversidade na composição bioquímica das algas fornece uma
excelente escolha para explorar uma variedade de componentes biologicamente ativos na sua
composição tecidual, com uma ampla variedade de características fisiológicas e bioquímicas,
muitas vezes raras ou ausentes em outros grupos taxonômicos (THOMAS; KIM, 2013).
As algas marinhas são uma iguaria famosa em algumas partes da Ásia, e também uma
fonte bem conhecida de importantes florotaninos, alimentos, pigmentos e polissacarídeos
sulfatados. Em comparação com as plantas terrestres e alimentos de origem animal, as algas
são ricas em algumas moléculas de promoção da saúde e os materiais, tais como, fibra
dietética, ômega 3, aminoácidos essenciais e as vitaminas A, B, C e E, que são essenciais para
o desenvolvimento de produtos cosméticos. A maioria das investigações sobre os metabólitos
derivados de algas pardas revelaram o seu potencial antioxidante, anti-inflamatório,
antidiabético, anti-tumoral, anti-hipertensivo, e anti-alérgico. Apresenta ainda, papel na
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inibição da enzima hialuronidase, neuroprotecção, nas doenças relacionadas com os ossos e
em atividades de inibição de metaloproteinases de matriz (MMPs) (THOMAS; KIM, 2013).
Estudos in vitro revelaram que um extrato metanólico obtido a partir da alga marinha
Corallina pilulifera possui capacidade em prevenir o estresse oxidativo induzido por UV e
também a produção de MMP-2 e MMP-9 (que contribuem para a degradação do colágeno da
pele) em células de fibroblasto dérmico humano. Isto sugere claramente o papel de compostos
fenólicos de algas marinhas como potenciais inibidores de MMPs. Uma vez que a expressão
desregulada de MMPs leva ao fotoenvelhecimento, muitos cientistas estão enfatizando suas
pesquisas em potenciais agentes anti-fotoenvelhecimento como os florotaninos, derivados de
algas marinhas (THOMAS; KIM, 2013).
Ativos clareadores também é o foco da prospecção de compostos marinhos para a
indústria cosmética, alguns organismos marinhos possuem efeitos potenciais sobre a
pigmentação da pele, focando principalmente em inibidores de tirosinase. Por isso, a busca de
agentes inibidores da tirosinase naturais tem sido um novo recurso (THOMAS; KIM, 2013).
A fucoxantina isolada a partir de Laminaria japonica tem sido relatada para suprimir a
atividade da tirosinase em cobaias irradiadas com UVB e a melanogênese em camundongos
irradiados com UVB. O tratamento oral com fucoxantina suprimiu significativamente a
expressão de RNAm da pele relacionadas à melanogênese (THOMAS; KIM, 2013).
Derivados de floroglucinol, um constituinte comum de algas pardas, possuem
atividade inibidora da tirosinase, devido à sua capacidade de quelar o cobre presente nessa
enzima. A eficácia dos polifenóis de algas pardas na inibição de carcinogênese cutânea
induzida por UVB em camundongos sem pelo, foi investigada por Hwang e colaboradores
que demonstraram que tanto a alimentação dietética quanto o tratamento tópico de polifenóis
de algas pardas suprimiu a expressão e proliferação celular da ciclo-oxigenase-2 (COX-2).
Estes resultados sugerem o papel dos polifenóis de algas pardas, florotaninos, como
potenciais agentes quimiopreventivos contra a fotocarcinogênese e outros efeitos adversos da
exposição a radiação UVB (THOMAS; KIM, 2013).
Macroalgas têm sido citadas como repositórios importantes de diversidade de fungos
nos oceanos; no entanto, poucos estudos taxonômicos, biológicos e biotecnológicos foram
publicados até o momento; além disso, fungos marinhos têm sido reconhecidos como fontes
potenciais de novos produtos naturais para as indústrias farmacêutica, cosmética e agrícola,
especialmente devido a sua capacidade de produzir novos metabolitos secundários com
diferentes atividades biológicas (FURBINO et al, 2014).
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2.4. Fungos marinhos
Fungos derivados de organismos marinhos têm sido reconhecidos como fontes
promissoras de novos metabólitos secundários biologicamente ativos. Contudo, o estudo dos
fungos endofíticos derivados das algas marinhas permanecem pouco explorado, um dos
motivos é pela enorme gama de espécies associadas e estas algas e, ainda, em virtude de
muitos destes ainda não terem sido identificados e, portanto não catalogados.
Micosporinas com atividade fotoprotetora UVB são alvos atuais na prospecção de
fungos. A partir do ascomiceto liquenizado, Collema cristatum, foi isolado um composto que
impediu o UVB de gerar danos celulares ao reduzir a formação de dímeros de pirimidina no
DNA, de forma dose-dependente, além de reduzir a formação de eritema, quando aplicado
topicamente. Além disso, foram encontradas outras substâncias absorvedoras do UVB de
fungos isolados de águas hiper salinas de gelos glaciais polares (PALLELA ET AL., 2010;
KOGEJ et al, 2006).
A tirosinase, enzima chave da biossíntese de melaninas, também tem sido encontrada
em várias espécies de plantas capazes de acumular betalaína, uma classe de metabólitos
secundários como as betacianinas vermelho-violeta e as betaxantinas amarelas. Vários estudos
têm demonstrado que os fungos superiores produzem melatonina como compostos
antioxidantes. As betalaínas são acumuladas nos fungos pertencentes à classe Basidiomycota,
mas não há nenhuma evidência de produção de flavonóides por fungos. Os dados
filogenéticos moleculares demonstram que os animais e fungos pertencem ao mesmo grupo
evolutivo, chamado Opisthokonta e esta relação poderia explicar a afinidade em relação aos
mecanismos de proteção UV entre animais e fungos (CARLETTI, NERVO, CATTIVELLI,
2014).

2.5. Espécies envolvidas no projeto
2.5.1. Bostrychia radicans
As algas vermelhas do gênero Bostrychia integram a flora litorânea do Estado de São
Paulo e habitam diferentes regiões com características peculiares, tais como costões rochosos
e manguezais. Desta forma, estas macroalgas também estão sujeitas a variações de salinidade,
incidência de luz solar, temperatura, nível de nutrientes, o que leva ao desenvolvimento de
defesas eficientes contra esses agentes agressores, principalmente contra os possíveis danos
provocados pela a radiação solar prolongada (DUNLAP et al. 1998).
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O estudo químico da espécie B. radicans, realizado no LQOAM, conduziu ao
isolamento de diferentes substâncias tais como 4- hidroxi-N-(2’-hidroxietil)-benzamida, o
precursor biossintético esqualeno, neofitadieno e vários fenóis como o 4-hidroxibenzaldeído,
hidroquinona, 4-metoximetilfenol e ácido 4-hidroxibenzenoacético (DE OLIVEIRA, 2009).
Foram ainda isoladas outras substâncias que apresentam pico de absorção entre 300 e 360 nm,
mas que ainda não foram identificadas, as quais também podem representar novos candidatos
a filtros solares.
O isolamento dos fungos endofíticos a partir de B. radicans e de B. tenella
possibilitou a preservação de 135 linhagens (ERBERT, 2011). Duas linhagens foram
escolhidas para o presente estudo, após promissores resultados de atividades biológicas terem
sidos descritos pelo grupo LQOAM.

2.5.1.1. Xylaria sp.
Fungos endofíticos pertencentes ao gênero Xylaria são comuns em muitas plantas
tropicais, incluindo palmeiras, orquídeas, bromélias, aráceas e samambaias. Trata-se de um
fungo filamentoso ubíquo, muitas vezes isolado a partir de ambientes marinhos, além das
fontes terrestres, que pode produzir vários tipos de metabólitos secundários. Em Porto Rico,
este endófito foi encontrado em árvores da floresta e nas orquídeas após a chuva (BAYMAN
et al., 1998).
O fungo endofítico Xylaria sp. constitui uma fonte importante de antioxidantes
naturais, embora a toxicidade desses extratos devam ainda ser testadas (LIU et al., 2007). Este
gênero, pertencente a família das Xylareaceas, constitui uma fonte importante de
antioxidantes naturais, com atividade antimicrobiana e antifúngica, no entanto, produz
metabólitos como as citocalasinas com potencial citotóxico (LIU et al., 2007; 2008) como a
Xylaria sordaricin que tem atividade contra Candida albicans (PONGCHAROEN,
RUKACHAISIRIKUL, PHONGPAICHIT et al. 2008). Ainda, uma substância bioativa
isolada de extratos do fungo Xylaria sp., identificados como “7-amino-4-methylcoumarin”
(LIU et al., 2008) apresentou amplo espectro de ação antimicrobiana, o que sugere seu uso
como preservativo para alimentos (LIU et al., 2008). Além disso, Liu e colaboradores
avaliaram a atividade antioxidante deste fungo (isolado da planta Ginkgo biloba) e os
resultados coletados indicam que o extrato metanólico possui forte atividade antioxidante
devido a presença de fenóis e flavonóides, dentre os 41 substâncias identificadas.
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Além das citocalasinas, podem ser citados os terpenóides, os benzofuranos, as
xantonas e os ciclopeptídeos. Alguns trabalhos têm relatado metabólitos α-pirona de Xylaria
sp.. Rukachaisirikul e colaboradores (2009) descreveram o isolamento de um derivado de αpirona conhecido a partir de 1986. Ainda, cinco análogos tipo citocalasinas foram isolados
como os principais metabólitos de uma cultura em meio sólido arroz de Xylaria sp.; além dos
novos derivados α-pirona: xilopiranose A-F, com diferentes origens biogenéticas. As novas
xylapiranoses foram avaliadas quanto a citotoxicidade in vitro em duas linhas celulares
cancerígenas (Hep-G2 e Caski), onde não foi observada atividade anti-tumoral (ZHANG et
al., 2015).

2.5.1.2. Annulohypoxylon stygium
A espécie A. stygium, assim como Xylaria sp., são pertencentes à família das
Xylariaceaes. O gênero Annulohypoxylon está associado a produção de metabólitos
secundários como os pigmentos azafilonas, que têm sido relacionados a uma ampla gama de
atividades biológicas: citotoxicidade, atividade antibacteriana, antiviral, anti-inflamatória,
nematicida e antioxidante (SURUP et al., 2013; ROBL et al., 2015).
No trabalho realizado por Cheng e colaboradores (2014), um novo metabólito, a
annulostigilactona, foi isolado dessa espécie de endófito, juntamente com sete benzenoides: phidroxibenzaldeido, metilparabeno, ácido p-hidroxibenzoico, siringaldeido, eugenol, ácido
vanílico, ácido ferúlico e dois terpenoides (ácido ursólico e daucosterol). Este novo
metabólito apresentou potente efeito anti-inflamatório, inclusive superior ao da quercetina
utilizada como controle.
2.5.2. Algas antárticas
As algas antárticas estudadas são muitas vezes de ocorrência não somente no
continente antártico, mas lá são bem adaptadas e constituem parte importante deste
ecossistema costeiro.
As zonas costeiras da Antártica fornecem habitats em um dos ambientes mais
desafiadores da Terra. As comunidades bentônicas estão expostas a água com baixíssimas
temperaturas, longos períodos de escuridão, a turbulência e formação de gelo do mar, onde
evoluíram desenvolvendo vários mecanismos de adaptação e aclimatação para lidar com essas
configurações físicas particulares (BECKER et al. 2011). A Antártica, seu espaço e seu fundo
oceânico constituem as últimas grandes fronteiras ainda a ser conquistadas pelo
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homem. Este é o continente dos superlativos. É o mais frio, mais seco, mais alto, mais
ventoso, mais remoto, mais desconhecido e o mais preservado de todos os continentes
(BRASIL, 2006), Figura 2.
Figura 2. Antártica, suas paisagens de gelo e a pesquisa desenvolvida na
OPERANTAR XXXIV, novembro/ dezembro, 2015. Fotos: Renata S. N. Tavares, Hosana
Debonsi e César Pasqualetti.

As macroalgas desempenham um papel fundamental em ecossistemas bentônicos
rasos, oferecendo comida, abrigo e habitat para uma variedade de organismos associados, tais
como peixes, anfípodas, moluscos e microrganismos como bactérias e fungos. Possuem ainda
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papel fundamental, pois, constituem uma importante fonte e nutrientes durante a
decomposição (BECKER et al. 2011), como ilustrado no tapete de algas arribadas em
decomposição, da Figura 3.
Figura 3. Tapete de algas marinhas arribadas. OPERANTAR XXXIV, Antártica,
2015. Foto: Renata S. N. Tavares.

Uma análise espectral preliminar usando espectroscopia de ressonância magnética
nuclear de prótons indicou a presença de compostos aromáticos altamente funcionalizados.
Este dado sugere que macroalgas endêmicas e adaptadas ao frio da Antártica abrigam uma
rica diversidade fúngica e complexas comunidades constituídas por algumas espécies
adaptadas ao frio, o que pode fornecer um modelo interessante de interação alga / fungos, bem
como uma fonte potencial de compostos bioativos (BECKER et al., 2011).
A radiação UVB afeta as macroalgas marinhas de diferentes maneiras, provocando
alterações na fotossíntese, no metabolismo de hidrogênio, crescimento e danos no DNA,
exigindo assim certas adaptações, principalmente em algas de regiões polares, onde esses
organismos ficam expostos a longos períodos de luminosidade durante o verão
(PASQUALETTI, 2015).
Os MAAs atuam como filtro UV naturais como uma das estratégias de proteção aos
danos apresentados anteriormente. Estes compostos são encontrados numa variedade de
organismos e em quantidades especialmente elevadas em algas vermelhas (SHICK,
DUNLAP, 2002). Geralmente, espécies de algas vermelhas da Antártica apresentam maiores
quantidades de MAAs do que espécies do Ártico, o que pode ser devido às diferentes
intensidades de radiação nas duas regiões (HOYER et al., 2002). Além dos MAAs,
florotaninos de algas pardas também possuem este papel na fotoproteção desses organismos.
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2.5.2.1. Palmaria decipiens
A ordem das Palmariales pertence a um importante grupo de algas em termos de
economia e relevância. Especialmente na França e na Irlanda, mas também no Canadá e
Islândia, as espécies são cultivadas para a alimentação, geralmente usando as espécies
congêneres do norte Palmaria palmata. Até 103 toneladas de peso seco é colhida anualmente
e consumidos. Neste contexto, torna-se possível que investigações do valor nutricional,
fisiologia e ecologia da P. decipiens possa indicar a sua adequação como uma fonte de
alimento (BECKER et al. 2011), Figura 4.

Figura 4. Exsicata da alga vermelha P. decipiens. Foto: Renata Spagolla N. Tavares
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(http://www.algaebase.org). O período de crescimento ótimo da alga coincide com as
crescentes intensidades de luz da primavera, que é considerado como uma adaptação a
sazonalidade forte do clico de luz da Antártica. Esta é classificada como uma estratégia de
antecipação da temporada luminosa (sensu KAIN, 1989; WIENCKE, 1990).
Os principais pigmentos fotossintéticos presentes são a clorofila e as ficobiliproteínas
que podem ser totalmente degradadas em condições de inverno, na ausência da luz. Esses
pigmentos aumentam a capacidade de absorver a luz solar, principalmente para aquelas que
crescem mais profundamente. As subtidais têm uma maior concentração de pigmentos
antenas, ficoeritrina e ficocianina e são, portanto, bem adaptadas para menores intensidades
de luz em comparação com as encontradas nas zonas de entre-marés. Sendo assim, para se
adaptarem as condições extremas da Antártica, as concentrações de pigmento vão sendo
moduladas, estando maiores nos períodos de luz.
Estudos realizados por Hoyer et al. (2002) demonstraram que P. decipiens acumula
diferentes quantidades de MAAs em resposta aos regimes de luz do continente antártico.
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Além disso, essa quantidade também pode variar em relação a profundidade, assim as
espécimes de águas rasas contêm maiores quantidades de MAAs do que espécimes subtidais e
inclusive, as concentrações de MAAs podem variar em diferentes partes do talo, onde as
regiões periféricas possuem concentrações até quatro vezes superiores às regiões basais.
P. decipiens foi registrada por ser uma das espécies mais abundantes em termos de
densidade nas superfícies rochosas, mas não a mais dominante em termos de biomassa
(QUARTINO et al., 2001). Como potencial biológico, extratos da alga Palmaria decipiens
exibiram elevada atividade antifúngica e atividade tripanocida (GODINHO et al, 2013).

2.5.2.2. Monostroma hariotti
A alga verde Monostroma hariotii é uma espécie com ocorrências na Argentina, nas
Ilhas Falkland e nas Ilhas Antárticas (OLIVEIRA et al., 2009). Ela é uma das algas mais
conspícuas durante o verão da Baía do Almirantado, Ilha Rei George (Península Antártica) e,
como as demais macroalgas, faz parte do habitat alimentar ou serve de substrato para muitas
espécies de invertebrados bênticos (OLIVEIRA et al., 2009), Figura 5.

Figura 5. Alga verde translúcida Monostroma hariotti sendo separada de algas
vermelhas. Foto: Renata S. N. Tavares.

Estudos demonstraram que a M. hariotii abriga uma elevada diversidade de espécies
fúngicas, algumas delas capazes de produzir compostos antivirais e antifúngicos. Os extratos
de fungos que apresentaram atividade antimicrobiana e antiviral podem representar fontes de
moléculas promissoras para o desenvolvimento de medicamentos (GODINHO et al, 2013).
Além disso, a M. hariotti possui extratos com elevada atividade tripanocida (GODINHO et al,
2013).
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2.5.2.3. Desmarestia anceps
A Desmarestia anceps é uma macroalga parda também endêmica da Antártica. É
caracterizada por ser produtora de florotaninos, que são metabólitos encontrados apenas em
algas deste tipo, com uma variedade de funções metabólicas. Dentre estas funções incluem as
primárias, como por exemplo, construção da parede celular e secundárias, como também
proteção contra altas doses de radiação UV. Esta apresenta uma elevada plasticidade
fenotípica em relação à sua fotossíntese e seus mecanismos fotoprotetores. No geral, a
fotossíntese, a tolerância ao UV e o potencial antioxidante são altamente regulados em D.
anceps, e são correspondentes aos respectivos regimes de luz ao longo de seus sítios de
crescimento natural (FAIRHEAD, 2005; RAUTENBERGEN,2013), Figura 6.
Figura 6. Alga parda Desmarestia anceps coletada com o apressório aderido à uma
rocha, estas podem chegar a tamanhos bem maiores. Foto: Renata S. N. Tavares.

2.5.2.4. Gigartina skottisbergii
A alga vermelha Gigartina skottsbergii está distribuída ao longo da costa antártica e
subantártica, sendo muito utilizada no Chile, já que é uma espécie produtora de carragenana e
por isso, de alto valor econômico. Crescem em profundidades variando de 4 à 30 m
dependendo do local (PASQUALETTI, 2015), Figura 7.
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Figura 7. Estrutura courácea, rígida e brilhante da alga vermelha Gigartina
skottsbergii. Fotos: Renata S. N. Tavares.

Seu extrato apresenta efeito anti-viral contra a gripe A, que ocorre precocemente
durante a infecção através da interferência das interações receptor- vírus. Compostos isolados
desta alga também apresentaram efeito inibidor contra o vírus da herpes simples e contra o
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), causador da AIDS (MASCHEK et al, 2011;
CARLUCCI et al, 1997; DAMONTEA et al., 2004).
2.5.3. Estudo de Fotoestabilidade
Uma molécula possui a habilidade de absorver luz devido a uma transição eletrônica
quando esta vai do orbital mais elevado (HOMO) ao mais baixo (LUMO). Os elétrons de alta
energia saem do estado fundamental (So), nas posições σ, π ou n (pares de elétrons nãoligantes) e vão para o estado excitado de mais baixa energia (S1), correspondente aos orbitais
anti-ligantes σ*, π* devido a absorção de um comprimento de onda específico para o elétron
migrar de HOMO a LUMO (NGUYEN et al, 2013).
Uma molécula, ao absorver um comprimento de onda específico, pode liberá-la por
diversos mecanismos. Idealmente ela retorna inalterada ao estado fundamental pela liberação
do excesso de energia no relaxamento vibracional não-radiativo (calor), ou por processos
radiativos (fluorescência ou fosforescência), conseguindo assim fotoestabilidade. A energia
também pode ser dissipada por transferência para outras moléculas via fotoreações causando
fotossensibilidade. Neste caso, modificações estruturais podem ocorrer, as quais podem ser
reversíveis (isomerização cis / trans ou tautomerização ceto-enólica) ou por efeitos
mesoméricos (NGUYEN et al, 2013).
Sendo assim, diante de uma triagem de novos candidatos à fotoproteção de produtos
naturais, o estudo de fotoestabilidade é preconizado. Este é realizado com o objetivo de se
avaliar os possíveis efeitos da absorção do UV, que podem ser nocivos à pele pela geração de
fotoreações quando aplicado topicamente. Um grande indício da não fototoxicidade de uma
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substância é a manutenção da estrutura molecular após a radiação solar, ou seja, a
fotoestabilidade.
2.5.4. Avaliação da Fototoxicidade
Os intermediários reativos de substâncias fotoinstáveis podem entrar em contato direto
com a pele, onde eles podem se comportar como foto-oxidantes ou podem também promover
reações fototóxicas ou foto-alérgicas como a dermatite de contato. A interação dos produtos
de fotodegradação com excipientes ou componentes da pele pode levar à formação de novas
moléculas com propriedades toxicológicas desconhecidas. Consequentemente, há uma
preocupação crescente sobre a fototoxicidade e fotossensibilidade dos filtros UV (GASPAR et
al., 2013).
A fototoxicidade é definida como uma resposta tóxica de uma substância aplicada ao
corpo que é induzida ou aumentada após a exposição à luz, ou que é induzida por irradiação
da pele após a administração sistêmica de uma substância (OECD, 2004).
Historicamente, o potencial para causar fototoxicidade a partir de substâncias
aplicadas topicamente era avaliado utilizando modelo animal. Contudo em 1997 o Teste de
fototoxicidade 3T3 por captação do Vermelho Neutro (3T3 NRU PT) foi validado pela
ECVAM como adequado para se avaliar o potencial fototóxico de produtos químicos que
absorvem no UV/VIS. Este é normalmente o único teste necessário de fototoxicidade quando
a substância não é considerada fototóxica (LIEBSCH et al., 2005). Modelos de pele humana
reconstituída, por serem semelhantes a epiderme humana nativa, devido à presença de uma
função de barreira, são propostos como uma ferramenta adicional para verificação dos
resultados positivos do 3T3 NRU PT, no que diz respeito à mimetização da
biodisponibilidade na pele humana, e/ou para o teste de substâncias incompatíveis com o 3T3
NRU PT (LIEBSCH et al., 2005; KEJLOVÁ et al., 2007).
Portanto, após todas as informações apresentadas, nossa proposta foi a de avaliar
potencial para a fotoproteção de novos metabólitos provenientes de algas e fungos endofíticos
a elas associados, ou inclusive propor um novo uso para substâncias já conhecidas, que sejam
empregadas nesses organismos como estratégia de defesa aos danos gerados pela radiação
UV. Por meio da avaliação da fotoestabilidade e fototoxicidade dessas substâncias, que são
parâmetros fundamentais da segurança de uso de ingredientes cosméticos.
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O objetivo desta pesquisa foi isolar metabólitos secundários dos fungos endofíticos
Xylaria sp. e Annulohypoxylon stygium, associados a alga vermelha Bostrychia radicans, e
das algas Palmaria decipiens, Monostroma hariotii, Desmarestia anceps e Gigartina
skottsbergii endêmicas da Antártica, para investigá-los quanto ao potencial fotoprotetor por
meio da avaliação de sua absorção no UV, fotoestabilidade e fototoxicidade.

3.1. Objetivos Específicos


Obter os extratos, frações e substâncias isoladas das espécies envolvidas e triá-los pela
espectrofotometria no UV/VIS;



Realizar o estudo de fotodegradação para avaliar a fotoestabilidade dos extratos, frente
à irradiação por UVA;



Monitorar a fototoxicidade e citotoxicidade dos extratos, após os processos de
separação e/ou purificação.
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4.1. Matérias-primas e Reagentes


Ácido acético glacial PA, Synth;



Água destilada e deionizada;



Água MiliQ;



Álcool etílico;



Álcool isopropílico;



Corante vermelho neutro (cloridrato de 3-amino-7-dimetilamino-2-metilfenazina)
código 1.01369.0025, Merck;



DMSO;



L-Glutamina, código G7513, Sigma;



Meio DMEM, cod BR 30003-05, LGC Biotecnologia;



Suspensão de antibiótico (penicilina, estreptomicina);



Soro bovino fetal; código 12657029, Invitrogen;



Tripsina, código T4174, Sigma;



Meio de cultura Batata-dextrose ágar;



Meio de cultura Caldo de Batata-dextrose;



Norfloxacina;



L-Histidina.

4.2. Equipamentos e Acessórios


Balança analítica – Pioneer™ Ohaus®;



Banho Maria - SL 150 Solab;



Centrífuga – SL 700 Solab;



Incubadora CO2 – Thermo Scientific, Forma Series II Water Jacket;



Evaporador rotativo Buchi;



Frascos de cultura de células de 75 cm²;



Lâmpada Philips UVA Actinic BL/10 (Eindhoven Netherlands) e detectada por um
radiômetro VLX-3W Vilber Lourmat (Marne-la-Vallee, France) equipado com
fotodetector para a medida da radiação UVA (365 nm);



Simulador solar – SOL 500, Dr. Hönle, D-82152 Planegg;



Microscópio binocular invertido Zeiss – PrimoVert®;



Ultrassom – UltraCleaner 750, Unique®;
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Microplacas de poliestireno com fundo chato com tampa de 96 poços;



Pipetas automáticas;



Papel absorvente;



Pipeta multicanal;



Transfertube;



Tubos Falcon de 15 mL e de 50 mL;



Vidrarias em geral;



Leitora de microplacas - Biotek Synergy 2 e sistema de integração computadorizada
software GEN 5 Versão 1.10;



Cromatógrafo Shimadzu, modelo SCL-10 Avp, equipado com detector de arranjo de
diodos UV-Vis DAD Shimadzu (SPD-M10 Avp), usando as colunas: C-18 Supelco
(5μm x 4,4mm x 25cm); LC-18 Supelco (25cm x 10mm, 5µm). Sistema de integração
computadorizado com software Class-VP 5.02;



Cromtógrafo Shimadzu, modelo SCL-10Avp, equipado com equipado com detector de
arranjo de diodos UV-Vis DAD Shimadzu (SPD-M10 Avp), usando coluna analítica
Polar RP (100 x 3 mm, 5 μm). Sistema de integração computadorizado com software
Class-VP 5.02;



Cromatógrafo preparativo Shimadzu, modelo Proeminence equipado com detector
UV/Visível (SPD-20ª). Coletor automático do modelo FCR-10ª. Coluna semipreparativa Synergi Polar-RP (250 x 10 mm, 4 μm) e pré-coluna semipreparativa
Polar-RP (10 x 10 mm, 4 μm), ambas da marca Phenomenex®. Sistema de integração
computadorizado com o software LC-Solution Single.

4.3. Material
Os cultivos dos fungos, extração, fracionamento e isolamento das substâncias
produzidas pelas espécies estudadas foram realizados em parceria com o Laboratório de
Química Orgânica do Ambiente Marinho – NPPNS, FCFRP-USP, coordenado pela Prof.ª Dr.ª
Hosana Maria Debonsi.
Para a obtenção dos extratos, todos os procedimentos envolvendo a manipulação dos
microrganismos foram realizados em capela de fluxo laminar e com material esterilizado. O
material produzido foi submetido à análises via cromatografia em camada delgada
comparativa (CCDC) em fase normal e revelação física em UV (254 nm), visando identificar
substâncias que sequestram a fluorescência, ou seja, a presença de substâncias que possuem
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grupos cromóforos. Também foram utilizadas revelações químicas em câmara saturada de
iodo ressublimado, que se complexa as insaturações; solução de anisaldeído que detecta
carboidratos, iodocloroplatinado que detecta substâncias nitrogenadas e reagente Dragendorff
para detecção de fenóis e nitrogenados (GIBBONS, 2012). Foram utilizadas placas de
alumínio impregnadas com sílica gel marcadas com F (254 nm), com 0,25 mm de espessura.
As frações e substâncias promissoras foram submetidas as análises espectroscópicas
de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de H1) uni e bidimensional,
Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG-EM), EM por ionização em
electrospray (ESI) e/ou espectroscopia de absorção na região do Infra vermelho (IV), nos
equipamentos do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Ribeirão Preto e do Departamento de Física e Química da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, para a identificação ou elucidação estrutural das
substâncias isoladas a partir destes organismos marinhos.

4.3.1. Fungos endofíticos presentes na macroalga Bostrychia radicans
Os fungos associados à Bostrychia radicans estudados no presente trabalho foram
isolados por Erbert (2012) e colaboradores, após coleta e identificação da alga Bostrychia
radicans, em setembro de 2008. Este espécime foi coletado na Praia Dura (23º30’06,3’’S/
45º10’21,5’’W) e no Manguezal do Rio Escuro (23º29’30,0’’S/ 45º09’46,2’’W) em Ubatuba
(SP) e foi identificada pela Drª Nair Sumie Yokoya, do Instituto de Botânica de São Paulo
onde foi triado e transportado até o LQOAM. O exsicata da espécie foi depositada no herbário
do mesmo Instituto sob o número SP 365677 (ERBERT et al., 2012).
O procedimento utilizado para o isolamento e identificação dos fungos provenientes
da B. radicans está descrito a seguir.
A superfície do talo da alga B. radicans foi esterilizada através de submersões
sucessivas em álcool 70º (15 segundos) e em água destilada (KJER et al. 2010, com
adaptações). Após esse procedimento, fragmentos do talo foram colocados em placas de Petri
contendo meio de cultura BDA como controle positivo e a água de lavagem do talo foi
plaqueada em placas de Petri como controle negativo, para garantir a eliminação dos
organismos epifíticos (ERBERT et al., 2012).
Diversas linhagens de fungos cresceram e foram isoladas e repicadas, dentre elas os
fungos estudados no presente trabalho. A Xylaria sp. foi identificada sob a responsabilidade
da Dra. Lara Durães Sette, pesquisadora do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas
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Biológicas e Agrícolas (CPQBA), vinculado à Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). A identificação foi realizada por meio da metodologia de taxonomia molecular
(DE OLIVEIRA, 2013).
A identificação do fungo A. stygium foi realizada pela empresa Genotyping
Biotecnologia LTDA (http://www.genotyping.com.br). O laudo foi realizado após extração do
DNAr do micro-organismo, amplificação da região 16S do DNAr por PCR, purificação da
reação e sequenciamento dos fragmentos purificados (HOOG et al., 2003).
As linhagens isoladas foram preservadas por meio de duas metodologias distintas:
preservação em óleo e em glicerina, com o intuito de garantir maior viabilidade a estas
linhagens. Nestes procedimentos foram utilizados frascos de penicilina de 10 mL, água do
mar e meio BDA esterilizados. Discos de meio contendo os microrganismos foram retirados
com auxílio de “tubos transferidores” esterilizados, e colocados nos frascos de penicilina
contendo meio BDA inclinado ou água do mar. A preservação em água foi finalizada
imediatamente ao depósito dos discos nos frascos de penicilina, enquanto que, para a
preservação em óleo esperou-se o estabelecimento dos microrganismos no meio inclinado
(aproximadamente uma semana). Posteriormente, foi adicionada vaselina líquida esterilizada
e o recipiente devidamente selado (DE OLIVEIRA, 2013).

4.3.1.1. Xylaria sp.

Para a obtenção do extrato com o mesmo perfil obtido por De Oliveira (2013), o
cultivo foi realizado de forma reprodutível. Para a obtenção do extrato, este microrganismo
foi reativado a partir de frascos preservados em óleo, através da transferência de parte do
micélio para um frasco tipo Erlenmeyer (250 mL) contendo 100 mL de meio líquido caldo de
batata-dextrose (BDC), com o auxílio de uma alça de platina. O frasco foi mantido à
temperatura ambiente até a observação do crescimento do microrganismo (formação de
micélio). Em seguida, placas de Petri previamente autoclavadas e preparadas com meio
batata-dextrose ágar (BDA) foram inoculadas e mantidas a temperatura ambiente durante 7
dias.
Posteriormente, este microrganismo foi cultivado em meio BDC, em escala ampliada.
Para tanto, foram transferidos cerca de 10 discos de ágar contendo micélio (retirados das
placas de Petri previamente cultivadas), para 30 frascos Erlenmeyer com capacidade de 500
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ml cada, contendo 200 ml de meio líquido, preparado segundo instruções do fabricante, ou
seja, 24 g por litro de água do mar filtrada. Os Erlenmeyers foram mantidos a 25°C durante
28 dias. Após este período, foram então acrescentados 200 mL de metanol em cada
Erlenmeyer. Após 24 horas, este material foi filtrado, para separação do micélio, utilizando-se
filtros de papel.
A extração dos metabólitos obtidos no meio líquido foi realizada através de partição
com acetato de etila (AcOEt) : metanol. A fase hidro-alcoólica foi descartada, enquanto a
porção de AcOEt foi concentrada em evaporador rotativo para obtenção do extrato orgânico.
Uma porção remanescente da fase hidro-alcoólica presente na fase AcOEt foi concentrada em
outro recipiente.
O extrato orgânico (acetato de etila/ metanol), aproximadamente 6 g, foi submetido a
um fracionamento em cromatografia líquida à vácuo (CLV), se utilizando de 150 g de sílica
Mesh 60 gel, de onde foram obtidas 9 frações de acordo com o gradiente de polaridade
empregando n-hexano, AcOEt e por fim metanol, 600 mL de cada, conforme metodologia
utilizada no Scripps Institution of Oceanography – San Diego – Universidade da Califórnia –
USA.
Destas frações, a fração E (n-hexano: AcOEt - 4:6), F (n-hexano: AcOEt - 2:8) e G
(AcOEt – 100%), foram submetidas a análise por CLAE em metodologia analítica
exploratória. A fase móvel foi composta de água grau Milli-Q (solvente A) e acetonitrila
(solvente B). Um gradiente de 95% (solvente A) e 5% (solvente B) por 55min em um fluxo de
1mL/ min. Concentração das amostras de 1 mg/ mL.
Posteriormente os métodos foram otimizados em função da eluição dos compostos ao
longo da análise por cálculos matemáticos.
A análise semi-preparativa da fração “E” foi realizada no mesmo equipamento,
entretanto utilizando-se a coluna LC-18 Supelco (25cm x 10mm, partículas de 5µm); A fase
móvel foi composta de água Milli-Q (solvente A) e acetonitrila (solvente B). Um gradiente de
2% a 20% do solvente B, por 60 min, em um fluxo de 5mL/ min foi aplicado. Detecção de
250 - 500 nm. Concentração da amostra: 20 mg/ mL.

4.3.1.2.

Annulohypoxylon stygium

O fungo A. stygium, foi reativado da mesma maneira que o fungo Xylaria sp. (citado
em 4.3.1.1), entretanto este foi cultivado em meio sólido de arroz /água do mar, por 28 dias,
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ao abrigo da luz, e, posteriormente, foi escalonado. O micélio entrelaçado ao meio sólido de
arroz, foi triturado e extraído três vezes com diclorometano : metanol (2:1). Em seguida foi
realizado um particionamento do extrato obtido, com AcOEt, gerando assim dois extratos
deste organismo. Estes foram separados por filtração a vácuo e foram concentrados em
evaporador rotativo para obtenção dos extratos orgânicos. Os estudos subsequentes foram
realizados com o primeiro extrato (diclorometano: metanol), onde parte deste foi fracionado
em uma CLV e das nove frações obtidas, três delas, a fração C (n-hexano: AcOEt – 8:2), E (nhexano: AcOEt - 4:6) e F (n-hexano: AcOEt - 2:8) foram submetidas a análise em CLAE
analítica com metodologia exploratória, conforme descrito no item 4.3.1.1 e posteriormente,
separação em coluna semi-preparativa, a fim de se isolar as substâncias presentes nestas
frações (MACIEL, 2016).
Estes procedimentos referentes ao fungo A. stygium foram realizados pela aluna de
mestrado Olívia Maria Campanini Maciel, do LQOAM da FCFRP - USP.

4.3.2. Macroalgas marinhas originárias da Antártica
As espécies estudadas no presente projeto: Palmaria decipiens, Monostroma hariotii,
Desmarestia anceps e a Gigartina skottsbergii foram coletadas em diferentes Operações
Antárticas, com o apoio do CNPq em parceria com a Marinha do Brasil, por pesquisadores
vinculados ao projeto de “Biodiversidade, monitoramento, estratégias de sobrevivência e
prospecção de macroalgas extremófilas da Antártica Marítima” aprovado na Chamada
MCTI/CNPq/FNDCT - Ação Transversal - Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR,
coordenado pelo professor Pio Colepicolo Neto do Instituto de Química da USP – São Paulo.
O material algal foi transportado em uma câmara frigorífica do Rio de Janeiro até o
Instituto de Botânica em São Paulo e foi triado e identificado pela Drª Nair S. Yokoya –
Integrante do projeto vinculado ao PROANTAR. Este material foi armazenado e as exsicatas
do material testemunho das espécies identificadas estão depositados no herbário do mesmo
Instituto. Estes foram trazidos congelados para o LQOAM em 2014.
Uma massa de partida foi utilizada para a obtenção de cada extrato das espécies
estudadas, o material recém-descongelado foi lavado com água destilada e foi filtrado à
vácuo. Posteriormente, o material foi fragmentado e submetido a extração na mistura de
solventes orgânicos diclorometano: metanol (2:1) por 30 min sob agitação, em uma manta
térmica com a temperatura controlada (não superior a 30ºC). O líquido de extração foi
filtrado. Visando extrair algum metabólito remanescente, o material foi submetido à extração,
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em ultrassom, por 15 min, duas vezes. O extrato orgânico foi concentrado em evaporador
rotativo. Este procedimento foi repetido para todas as algas.
4.3.2.1.

Monostroma hariotti

O extrato da alga M. harioti foi submetido ao fracionamento em coluna
cromatográfica clássica, com fase estacionária de Sílica Gel 40-63µm Mesh ASTM MacheryNagel, com gradiente de polaridade empregando-se n-hexano, AcOEt e metanol.

4.3.2.2.

Desmarestia anceps

O extrato da alga foi submetido ao fracionamento em coluna cromatográfica clássica,
conforme descrito para M. hariotii.
Posteriormente, uma fração de interesse foi submetida à análise por CLAE analítica
exploratória e semi-preparativa a fim de se separar as substâncias presentes. Foi utilizado o
mesmo cromatógrafo descrito no item 4.1.1.1. O método foi otimizado após a análise do
cromatograma da análise exploratória com a fase móvel composta de água Milli-Q (solvente
A) e acetonitrila (solvente B) em gradiente de 43% à 90% do solvente B em 60 min, em fluxo
de 1mL/ min na analítica e 5mL/ min na semi-preparativa. Concentração das amostras de 1
mg/ mL na primeira e 14mg/ mL na segunda técnica.
Como esta alga se revelou interessante para a continuidade dos estudos, em um
segundo momento, uma nova massa de partida foi disponibilizada, que foi extraída da mesma
maneira e o extrato obtido foi fracionado por CLV, conforme citado no item 4.3.1.1.. Uma
substância de interesse foi isolada, após otimização do método pela eluiçao em escala
analítica, coluna:Phenomenex Synergi 2.5 µm Polar RP 100 x 3 mm, 100 A: eluição
isocrática de 10 min, vol injeção 20µL, 15% de água Mili Q adicionada de ác. Fórmico; 85%
de MeOH: ACN, fluxo de 0,5 mL/ min. Posteriormente este método foi aplicado para a
eluição em escala semi-preparativa: coluna:Phenomenex Synergi Polar RP 250 x 10 mm ,
80A; com um fluxo de 7 mL/ min, após cálculos de adequação da pressão do sistema.

4.4. Análise espectral UV/VIS
Todo o material obtido, sejam extratos ou frações, foi submetido à análise espectral de
absorbância no UV/VIS, através do espectrofotômetro Gehaka modelo UV-380G (São Paulo,
Brasil). As frações e os extratos foram testados quanto à solubilidade em isopropanol, onde
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todas foram solúveis. Sendo assim, em concentração de 100µg/ mL e utilizando o isopropanol
como branco, os espectros de absorção foram analisados na faixa de comprimento de onda de
290 à 800 nm (UV/VIS).
Aqueles que detinham uma ampla absorção na região de interesse UVA/UVB (290 à
400 nm) - sendo considerada absorção significativa próxima ou superior a 1 - foram
selecionados para os ensaios subsequentes.

4.5. Avaliação da fotoestabilidade por espectrometria no UV
Os extratos e frações com absorção significativa na região de interesse foram
submetidos aos estudos de fotodegradação em duplicata. Esta é determinada pela análise
comparativa do espectro de absorção das substâncias em soluções a 100µg/ mL, em
espectrofotômetro Gehaka modelo UV-380G (São Paulo, Brasil) na faixa de 200 a 400 nm, as
quais foram submetidas a uma irradiância UVA de 9,5 mW/cm2 emitida por uma lâmpada
Philips UVA Actinic BL/10 (Eindhoven Netherlands) por 48 minutos, o que fornece uma
dose total de 27,5 J/cm2 (WHITEHEAD; HEDGES, 2005; GASPAR; MAIA CAMPOS,
2006; FREITAS et al., 2014) comparado com as que ficaram ao abrigo da luz.
Para determinar a fotoestabilidade utilizou-se a área sob a curva (integral do espectro
de absorção) das amostras na faixa do UVB (280-320 nm) e UVA (320-400 nm) e a razão
entre integral do espectro de absorção na faixa UVA e integral do espectro de absorção na
faixa do UVB, segundo a fórmula:

ò
ò

400
320
320
280

A(l )d l / ò
A(l )d l / ò

400
320
320
280

dl
dl

Para as frações com ampla absorção no UV/VIS, o cálculo da redução percentual da
área sob a curva entre os pares irradiados e não irradiados (100%) foi realizado.

4.6. Fototoxicidade e Citotoxicidade
4.6.1. Teste de sensibilidade da linhagem celular 3T3
Quando o teste 3T3 NRU PT é estabelecido pela primeira vez ou com uma nova
linhagem celular é importante verificar a sensibilidade das células 3T3 diante da radiação UV.
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Uma vez que o teste é estabelecido com sucesso e a dose ideal de irradiação é definida, sendo
aquela que não compromete até 80% da viabilidade celular, o teste do controle positivo pode
ser aplicado (OECD nº 432). Para a sensibilidade, as células foram cultivadas em garrafas de
75 cm2 com 15 mL de meio DMEM, suplementado com 10% de soro bovino fetal, LGlutamina a 200 mM e 100 µg/mL de mix de antibióticos (penicilina/ estreptomicina). Após a
quarta passagem do cultivo, preparou-se uma suspensão de células que foi semeada em seis
microplacas de 96 poços, com 1x104 células por poço durante 24 horas, para formação da
monocamada semiconfluente. No dia seguinte, o meio de cultura foi substituído pelo DPBS
(tampão fosfato modificado por Dubelcco contendo cálcio). As placas foram divididas aos
pares e enquanto uma placa era mantida no escuro à temperatura ambiente, a outra era
irradiada. As placas foram irradiadas com três doses diferentes de UVA: 5J (11,2 min), 9J
(20,14 min) e 15J (33,6 min); a uma média de irradiância de 7,44 mW / cm². Após a
irradiação o DPBS foi substituído pelo meio de cultura e as placas foram incubadas durante a
noite. No terceiro dia, o meio de cultura das placas foi substituído pelo meio de cultura
acrescido do corante vermelho neutro e estas foram incubadas por 3 horas. Após o tempo de
incubação, estas foram lavadas com DPBS e com uma solução de dessorção do vermelho
neutro composta por água / etanol / ácido acético foi acrescentada em cada poço, fazendo com
que o corante fosse extraído das células viáveis. Para determinar a viabilidade celular
(absorção do corante vermelho neutro), as seis placas foram comparadas aos pares pela leitura
em 540 nm, onde as mantidas no escuro representavam 100% da viabilidade celular e a as
irradiadas uma proporção relativa, conforme OECD nº432.
4.6.2. Controle positivo do teste de fototoxicidade
Um produto químico sabidamente fototóxico deve ser testado simultaneamente com
cada teste de fototoxicidade 3T3 NRU. Neste estudo a norfloxacina foi previamente testada
em três doses diferentes para assegurar que o efeito esperado de fototoxicidade ocorresse na
presença desta substância, de forma dose dependente. Para tal, as placas foram semeadas
conforme citado no item 4.6.1. No segundo dia as placas tiveram o meio de cultura
substituído por oito concentrações de norfloxacina, de 6,8 à 100 µg/mL, diluídas em PBS e
estas foram submetidas à irradiação nas doses de 5J (11,2 min), 9J (20,14 min) e 15J (33,6
min); a uma média de irradiância de 7,44 mW / cm², enquanto uma placa correspondente
ficava ao abrigo da luz. Determinou-se a viabilidade celular pela leitura das microplacas em
540 nm, e os dados foram analisados pelo software Phototox 2.0, onde foi possível determinar
o potencial fototóxico dessa substância, conforme citado em 4.6.3.
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4.6.3. Avaliação da fototoxicidade
As substâncias que se apresentaram fotoestáveis, ou com uma absorção significativa
na região UVA/UVB foram selecionadas para o teste de fototoxicidade por captação do
vermelho neutro em fibroblastos murinos 3T3, clone 31. Para tal, inicialmente as substâncias
foram diluídas em DMSO e foram realizadas 8 diluições geométricas sucessivas em PBS,
com um fator de diluição constante, sendo que a concentração final de DMSO não excedeu
1%. Assim, as 8 concentrações estudadas para as frações foram de 6.81µg/ mL, 10µg/ mL,
14.7µg/ mL, 21.5µg/ mL, 31.6µg/ mL, 46.4µg/ mL, 68.1 µg/ mL e 100 µg/ mL.
O teste de fototoxicidade foi realizado conforme protocolo INVITTOX nº 78
(LIEBSCH; SPIELMANN, 1998). As características dos fibroblastos nas diversas etapas do
estudo, a sua viabilidade frente à radiação UV e a captação do corante vermelho neutro foram
monitorados por Microscópio biológico binocular invertido.
Foram utilizadas duas microplacas de 96 poços, para cada série de diferentes
concentrações de cada substância. Para tal, foi preparada uma suspensão de fibroblastos no
meio de cultura (1 x 105 células/ mL) e, a seguir, foram inoculados 100μL dessa suspensão (1
x 104 células) em 60 poços centrais de cada microplaca. Os 36 poços laterais das microplacas
foram utilizados como branco. Uma microplaca foi utilizada para a determinação da
citotoxicidade (na ausência de UVA) e a outra para a determinação da fototoxicidade (na
presença de UVA). As microplacas foram incubadas por 24h a 37°C em estufa de CO2, para a
formação de uma monocamada semi-confluente. A seguir, as células foram separadas do meio
de cultura e cada poço foi lavado com DPBS.
Após esse procedimento, foram adicionados em sextuplicata, 100μL das 8 diferentes
concentrações de cada substância em estudo diluídos em DMSO / DPBS. Cada experimento
foi realizado em duplicata.
As duas microplacas foram incubadas por 1h e, a seguir, uma delas foi submetida à
radiação UVA, medida pelo radiômetro UV-meter µC Honle Basic, a irradiância média ficava
em torno de 7,44 mW/ cm2 , emitida por um simulador solar Dr. Hönle tipo SOL- 500
(Planegg, Alemanha) contendo uma lâmpada de arco de mercúrio, por cerca de 20 min de
exposição, o que equivale a uma dose total de 9 J/ cm2 de radiação UVA (que foi a dose de
escolha para o experimento, conforme os resultados de sensibilidade e checagem do controle
positivo).
Para a determinação da fototoxicidade; a outra microplaca foi mantida em uma caixa
escura e serviu como um controle para a determinação da citotoxicidade. Pois na ausência de
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irradiação, se durante o tempo de incubação com a substância houver significativo
comprometimento da viabilidade celular, isto significa que a substância por si só pode ser
considerada citotóxica, e um IC50 será gerado para averiguação da concentração que mata
50% das células.
Após a irradiação, os poços foram lavados com PBS, o meio de cultura foi reposto e as
microplacas incubadas a 37°C por 20h. A seguir, 100μL de meio DMEM contendo uma
solução de 50 μg/ mL do corante vital vermelho neutro foi adicionado em cada poço e as
células incubadas por 3 h a 37°C. Após a extração do corante das células, foi calculada a
viabilidade celular relativa. Para tal, foi realizada a leitura das soluções resultantes das
microplacas, submetidas e não submetidas à radiação UVA, a 540 nm em leitor de
microplacas e os dados analisados por meio do Software Phototox versão 2.0 (obtido pelo
ZEBET, Alemanha) para o cálculo do PIF (“photo irritation factor” - fator de fotoirritação) - e
do MPE (“mean photo effect” – foto efeito médio), para posterior previsão do potencial
fototóxico. O cálculo do PIF está relacionado com a EC50, ou seja, à concentração de cada
substância que inibe 50% da viabilidade celular da placa não irradiada e da placa irradiada,
como apresentado na equação a seguir: PIF= EC50(- Irr) / EC50(+Irr).
O cálculo do MPE é baseado na comparação das curvas dose-resposta completas,
como apresentado na equação a seguir, Figura 8:
Figura 8. Fórmula determinação de foto efeito médio (MPE) utilizada pelo software
Phototox 2.0. Retirado do guia de determinação de fototoxicidade nº 432 da OECD (2004).
Onde, PEci, o foto efeito em uma concentração arbitrária (C) é definido como o produto de
efeito resposta (REc) e o efeito dose (DEc), i.e.: PEc= REc x DEc. E o efeito resposta (REc) é
a diferença entre as respostas observadas na ausência e na presença de luz, i.e. REc= Rc(-Irr)
– Rc(+Irr).

De acordo com o guia de determinação de fototoxicidade nª 432 da OECD (2004),
uma substância que apresenta:
 PIF < 2 ou MPE < 0.1 prediz: “nenhuma fototoxicidade”;
 PIF >2 e < 5 ou MPE > 0.1 e < 0.15 prediz: “provavelmente fototóxico”;
 PIF > 5 ou MPE > 0.15 prediz: “fototóxico”
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5.1. Fungos endofíticos associados à alga Bostrychia radicans
5.1.1. Xylaria sp.
5.1.1.1.

Material - Xylaria sp.

O extrato orgânico (acetato de etila/ metanol) do endófito Xylaria sp. obtido por De
Oliveira e colaboradores (2013), foi gentilmente cedido para estudos preliminares e este
apresentou alta absorção na região do UVB. Com este extrato, foram realizados experimentos
de fotoestabilidade, onde o mesmo foi considerável fotoestável (Figura 9) e estudos de
fototoxicidade e citotoxicidade, onde foi considerado foto e citotóxico (TAVARES et al.,
2014).
Figura 9. Ensaio de fotodegradação extrato do fungo Xylaria sp. obtido em 2013.
Soluções em isopropanol à 100 µg/ mL. Par irradiado em linha tracejada (irr), par não
irradiado em linha contínua (N Irr).
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No trabalhado desenvolvido por De Oliveira (2013), quatro substâncias foram isoladas
desse extrato, sendo que apenas uma substância, identificada como ácido gentísico, possuía
absorção no UV, sua absorção era inclusive na região no UVB. Sendo assim, criou-se a
hipótese de que este fungo poderia produzir esta substância em larga escala, e que este que já
é um composto muito utilizado pela indústria cosmética, mas como antioxidante e também
como ativo clareador tópico, por ser inibidor da melanogênese, poderia ser um bom candidato
a filtro UVB. Além disso, em alguns estudos foi demonstrado que o ácido gentísico pode ter
eficácia in vitro semelhante a de clareadores bem estabelecidos no mercado, como a
hidroquinona, o arbutin e o ácido kójico, porém com reduzida citotoxicidade e
mutagenicidade in vitro (SOLANO et al., 2006, BIAN et al., 2003; EBANKS, WICKETT
AND BOISSY; 2009). Ao selecionar este fungo para o presente trabalho, poderia também
acarretar no isolamento de outros metabólitos de interesse para a fotoproteção produzido por
este microrganismo como estratégia de defesa à radiação solar.
Sendo assim, repetiu-se a metodologia de cultivo utilizada por De Oliveira (2013), em
maior escala, para que uma massa satisfatória da substância de interesse e dos outros possíveis
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metabólitos fosse isolada e assim estas substâncias pudessem ser submetidas às várias análises
de eficácia e segurança para a fotoproteção. Foram obtidos 5,88g de extrato orgânico (AcOEt/
metanol) e 28g de extrato da fase hidro-alcoólica remanescente.
No extrato cedido, o pico máximo de absorção era em 298 nm, região do UVB, porém,
no extrato obtido em 2015, a absorção na região de interesse do UV foi bastante reduzida
(Figura 10). O resultado exposto pode sugerir que os cromóforos de interesse estivessem
presentes, porém em menor concentração.
Outra hipótese seria a de que o perfil de produção dos metabólitos secundários pode
ter sido distinto neste cultivo por modificações na epigenética da linhagem ocorrida ao longo
do tempo, uma vez que este organismo foi isolado em 2008 (ERBERT, 2012; COSTA;
PACHECO, 2013).
Figura 10. Espectro de absorção dos extratos do fungo Xylaria sp. obtidos em 2013,
(preto) e em 2015 (vermelho), soluções em isopropanol à 100µg/ mL.
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Apesar de o extrato não ter reproduzido a intensidade de absorção que o cedido, uma
CLV foi realizada com os 5,77g de extrato (AcOEt/ metanol), no intuito de isolar possíveis
substâncias absorvedoras na região de interesse que pudessem estar presentes. Após esse
procedimento originou-se as seguintes massas, Figura 11.
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Figura 11. Nove frações do fungo Xylaria sp. obtidos por CLV por gradiente de
polaridade utilizando Hex (n-Hexano), AcOEt (acetato de etila) e MeOH (metanol), 600 mL
de cada.

As frações “A”, “B” e “C”, por terem massas muito baixas, não foram testadas,
enquanto as frações “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I” foram submetidas à análise do espectro de
absorbância. Seus respectivos espectros eletromagnéticos demonstraram que a fração “E”,
possuía superior absorção na região do UVB, seguida da fração “F” que possui absorção no
UVA/UVB e a fração “G”, com absorção no UVA, conforme Figura 12.
Figura 12. Espectro de seis frações do fungo Xylaria sp., a 200 µg/ mL em
isopropanol.
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5.1.1.2.

Avaliação da fotoestabilidade por espectrometria no UV - Xylaria sp.

As frações E, F e G, por absorverem na faixa do UV, foram avaliadas quanto a
fotoestabilidade, frente à radiação UVA, a uma dose de 26,7 kJ/ cm2. A fração E, sob as
condições experimentais, foi considerada fotoestável, uma vez que esta fração irradiada
apresentou redução de apenas 7% da absorção na faixa do UV, quando comparada com a não
irradiada. Por outro lado, as frações F e G foram consideradas fotoinstáveis, pois sua queda
relativa na área sob a curva foi significativa após a radiação, em comparação com a não
irradiada, ou seja, segundo o cálculo da relação UVA/UVB estas frações atingiram resultados
negativos, Figura 13, Tabela 3.
Figura13. Ensaio de fotodegradação das frações “E”, “F” e “G” do fungo Xylaria sp.,
soluções em isopropanol à 200 µg/ mL. Par irradiado em linha tracejada (i), par não irradiado
em linha contínua (ni).
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Tabela 3. Integral do espectro de absorção das amostras na faixa UVA/ UVB e razão
UVA/UVB quando submetidas ou não à irradiação
Espécie

Razão UVA/UVB

Resultados

Xylaria sp

Irradiado (i)

Não irradiado (ni)

i/ni

Queda na
Razão

Fotoestabilidade

FRAÇÃO E

0,73077
0,71264
0,9828
1,0294
0,94078
0,95253

0,69415
0,69485
1,73329
1,66829
1,929331
1,987095

0,94989
0,97503
1,76346
1,62061
2,05076
2,08610

0,730771
0,712646
-0,763462
-0,620618
-1,050767
-1,086104

Fotoestável

FRAÇÃO F
FRAÇÃO G

Fotoinstável
Fotoinstável

A fração E demonstrou conter substâncias interessantes a fotoproteção, uma vez que a
mesma absorve no UVB e se mantém fotoestável após a irradiação UVA. Sendo assim, esta
fração foi submetida à separação por CLAE-DAD semi-preparativa para se isolar as
substâncias de interesse. Primeiramente, definiu-se o método pela eluição analítica e após este
procedimento, coletou-se na eluição semi-preparativa as substâncias que absorviam na região
de interesse. Figura 14. Duas substâncias que absorvem na região do UVB foram selecionadas
para dar prosseguimento aos estudos com a avaliação da fototoxicidade, uma com o tempo de
retenção de 65 min, chamada de SEI e a outra com um tempo de retenção de 67, 62 min,
chamada de SEII.
Figura 14. Cromatograma da eluição em escala semi-preparativa da Fração E da Xylaria sp.
Analisado em 320 nm. Fase móvel: ACN e Água grau HPLC. Fase estacionária: C18.
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5.1.1.3.

Fototoxicidade e Citotoxicidade

5.1.1.3.1.

Teste de sensibilidade da linhagem celular 3T3

No teste de sensibilidade da linhagem celular de fibroblastos murinos 3T3, as células
irradiadas em 5J, 9J e 15J mantiveram 89%, 85% e 38% de viabilidade respectivamente,
quando as placas irradiadas foram comparadas com suas respectivas ao abrigo da luz (100%
de viabilidade). Diante deste resultado, enquanto as células foram consideradas sensíveis a
dose de 15J, as doses de 5J e 9J foram consideradas adequadas para realização do teste, pois
não tiveram a viabilidade celular comprometida em menos de 80% frente à irradiação UVA, a
uma irradiância de 7,44 mW/ cm2 (OECD, 2004).
5.1.1.3.2.

Controle positivo do teste de fototoxicidade

No teste de avaliação da norfloxacina como controle positivo simultâneo do teste, por
esta ser uma substância sabidamente fototóxica e indicada na lista da OECD nº 432 (2004)
como uma substância adequada pelas características químicas e de solubilidade, esta se
mostrou ser fototóxica em 5J, entretanto com valor de MPE de 0,157 fora da faixa
preconizada pela OECD para esta substância (MPE de 0,34 a 0,90). Foi considerada
fototóxica em 9J, com um valor de MPE de 0,721 já dentro da faixa preconizada pela OECD,
e fototóxica para 15J, entretanto com valor de MPE de 1,072, ou seja, superior ao valor
máximo preconizado para norfloxacina (Figura 15).
Figura 15. Curvas dose-resposta da norfloxacina, classificadas como fototóxicas nas
diferentes doses de irradiação UVA, 5, 9 e 15J (gráficos gerados pelo Software Phototox
versão 2.0). Pontos azuis referentes às placas não irradiadas e os amarelos às irradiadas.
9J

15J

Viabilidade celular

5J

Concentração da norfloxacina

Sendo assim, a dose de 9J foi a de escolha para a realização do teste de fototoxicidade
das substâncias do presente estudo, uma vez que nesta dose as células permanecem viáveis,
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acima de 80%, o que significa que a radiação não compromete os resultados do teste e diante
da exposição ao controle positivo de fototoxicidade, e, ainda, a dose que a norfloxacina
mantém o valor de MPE dentro da faixa preconizada pela OECD para esta substância.

5.1.1.3.3.

Avaliação da fototoxicidade - Xylaria sp.

Após os testes de sensibilidade e avaliação da dose adequada para o controle, de
norfloxacina, todos os experimentos de fototoxicidade do presente trabalho foram realizados
utilizando-se a dose de 9J, para esta linhagem celular de 3T3 Balb/c.
Foi realizado o teste de fototoxicidade para o extrato cedido, para o extrato obtido no
presente trabalho e para as duas substâncias provenientes da fração E (SEI e SEII).
O extrato do fungo Xylaria sp. obtido no presente trabalho, foi considerado fototóxico
(MPE = 0,599). Quando este extrato foi obtido pela primeira vez pelo grupo da LQOAM, este
foi considerado foto e citotóxico, Tabela 4, o que sugere que o perfil de substâncias
produzidas tenha se modificado, quali e/ou quantitativamente, Figura 16.
A fração “E”, de absorção no UVB e com perfil espectral semelhante ao do extrato
obtido por De Oliveira (2013), foi considerada foto e citotóxico (MPE: 0,280, EC50 -UV:
16,730 µg/mL e EC50 +UV: 2,937 µg/mL). O que sugere que, no extrato obtido
posteriormente, havia substâncias semelhantes, porém em menor concentração e que estas
substâncias provavelmente se encontravam na fração E.
Este resultado pode estar relacionado a esta espécie de endófito ser produtora de
alcaloides do tipo citocalasinas, estas moléculas possuem marcada citotoxicidade e
fitotoxicidade, além de atividade antifúngica. Por outro lado estas citocalasinas tem sido
associadas à notórias atividades anticâncer (ZHANG et al., 2014). Entretanto, além das
citocalasinas, o gênero Xylaria pode produzir vários tipos de metabólitos secundários como
terpenoides, ciclopeptídeos, derivados de alfa-pironas, benzofuranos, que absorvem no UVB e
xantonas que absorvem no UVA, ambas possuem propriedades fotoprotetoras (ZHANG et al.,
2015; NGUYEN et al., 2013), que poderiam estar presentes nesta fração.
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Figura 16. Curvas dose-resposta dos extratos e fração E da Xylaria sp. (gráficos
gerados pelo Software Phototox versão 2.0). Pontos azuis referentes às placas não irradiadas e
os amarelos às irradiadas.
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Mesmo após o isolamento de duas subfrações que absorvem no UVB proveniente da
fração E, considerada foto e citotóxica, não foi possível encontrar uma substância não
fototóxica. Entretanto, dentre as SEI e a SEII, a segunda foi apenas considerada fototóxica, o
que significa que a citotoxicidade da fração E, era proveniente da substância presente em SEI.
Mesmo assim, sua EC50 foi bastante alta, com uma média de 87 µg/ mL, o que indica que
novos estudos de citotoxicidade devem ser realizados para esta substância a fim de se
investigar melhor seu emprego em formulações cosméticas e se esta possui citotoxicidade
específica a algum tipo de linhagem celular. As duas subfrações sendo consideradas
fototóxicas, MPE semelhantes inclusive, conforme Tabela 4 e Figura 17, preconizam testes
em modelos de pele 3D para se confirmar os resultados de fototoxicidade obtidos em
monocamada (CERIDONO ET AL., 2012) uma vez que esses modelos, por apresentarem
epiderme diferenciada e estrato córneo, levam em consideração a biodisponibilidade para a
avaliação da fototoxicidade. As subfrações não representam substâncias isoladas, através da
análise do RMN de H destas que produziu espectros com muitos ruídos e sinais de impurezas.
Sendo assim, não foi possível identificar as substâncias presentes nas subfrações, devido a
baixa massa (cerca de 5 mg de cada). Entretanto, estudos futuros de eliciação luminosa com
este endófito podem ser realizados a fim se de aumentar a produção destas substâncias
absorvedoras do UVB e assim ser possível o isolamento destes em massa suficiente para a
elucidação ou identificação estrutural e para a continuidade das investigações de atividade
biológica dos metabólitos presentes.
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Tabela 4. Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT de extratos do fungo
Xylaria sp, frações e substâncias isoladas
Espécie

Corrida

EC 50 -UV

EC 50 +UV

MPE

PIF

Resultado

Xylaria extr 2013
Xylaria extr 2013
Xylaria extr 2015
Xylaria Fr E
Xylaria Fr E
SEI
SEI
SEII
SEII

1
2
1
1
2
1
2
1
2

66,7
45,1
16,7
16,7
90,9
83,3
-

17,4
9,7
14,96
2,93
11,6
7,2
7,8
9,7
13,5

0,142
0,628
0,599
0,280
0,007
0,623
0,476
0,682
0,696

3,85
4,64
6,73
5,72
1.441
12,566
10,664
10,331
7,391

Foto/ citotóxico
Foto/ citotóxico
Fototóxico
Foto/ citotóxico
Foto/ Citotóxico
Foto/ Citotóxico
Foto/ Citotóxico
Fototóxico
Fototóxico

*extr = extrato; Fr = Fração; S = subfração.

Figura 17. Curvas dose-resposta de duas substâncias isoladas, provenientes da fração
E da Xylaria sp. (gráficos gerados pelo Software Phototox versão 2.0). Pontos azuis referentes
às placas não irradiadas e os amarelos às irradiadas.
SEII
Fototóxico

Viabilidade celular

SEI
Fototóxico e citotóxico

Concentração de 6,8 à 100 µg/ mL

Apesar de não ter sido possível isolar o ácido gentísico do extrato obtido em 2015,
uma vez que essa substância foi isolada de extrato de Xylaria e identificada por De Oliveira
(2013), esta substância, produzida comercialmente, foi submetida ao estudo de fototoxicidade.
Tal estudo foi realizado no intuito de se avaliar a possibilidade de uso deste como filtro UVB,
já que o mesmo é empregado pela indústria cosmética para outros fins. Conforme o resultado
apresentado na Tabela 5 e na Figura 18, este foi considerado não fototóxico, pela média do
MPE: 0,074, PIF: 1. Sendo assim, novos estudos de eficácia devem ser realizados com esta
substância a fim de se verificar seu potencial fotoprotetor.
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Tabela 5. Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT do ácido gentísico.
Substância
Corrida
EC 50 EC 50
MPE
PIF
Resultado
UV
+UV
Ácido
gentísico

1

-

-

0,116

1

Provavelmente

2

-

-

0,032

1

Não
fototóxico

Figura 18. Curvas dose-resposta do ácido gentísico (estrutura química), sintético
(gráficos gerados pelo Software Phototox versão 2.0). Pontos azuis referentes às placas não
irradiadas e os amarelos às irradiadas.
Ácido gentísico

Viabilidade celular

Não fototóxico

Concentração de 6,8 à 100 µg/ mL

5.1.2. Annulohypoxylon stygium
5.1.2.1.

Material- A. stygium

Para o fungo A. stygium foram obtidos dois extratos, o primeiro foi extraído três vezes
com solvente diclorometano: metanol (2:1) e o segundo com 100% de acetato de etila
(AcOEt), a partir do primeiro. Foram obtidos 45g do primeiro e 60g do segundo. Através do
espectro de absorbância demonstrado na Figura 19, os estudos subsequentes foram realizados
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com o primeiro extrato, gentilmente cedido pela parceria, uma vez que este demonstrou maior
absorção.
Figura 19. Absorbância dos extratos Cl2CH2:MeOH e AcOEt, obtidos em solventes
distintos do fungo A. stygium, soluções em isopropanol à 100µg/ mL.
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Sendo assim, 20 g do extrato orgânico (diclorometano: metanol) foi fracionado por
CLV e gerou os seguintes rendimentos, conforme o esquema representado na Figura 20.
Figura 20. Esquema das nove frações do fungo A. stygium obtidos por CLV por
gradiente de polaridade utilizando n-Hexano (Hex); AcOEt (acetato de etila) e MeOH
(metanol).

5.1.2.2.

Avaliação da fotoestabilidade por espectrometria no UV - A. stygium

Dentre as nove frações obtidas, as frações “C”, “E” e “F” foram selecionadas através
do perfil cromatográfico com absorção na região de interesse (280 a 400 nm) e quantidade de
massa satisfatória. Estas foram cedidas para que através das varreduras a 100µg/mL em
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isopropanol, as três frações confirmassem os picos máximos de absorção na região do UVB
(C e E: 287 nm; F: 293 nm). Assim, estas foram avaliadas quanto à fotodegradação e sob as
condições experimentais, foi considerada fotoinstável apenas a fração “C”, conforme a Figura
21 e a Tabela 6 a seguir.
Figura 21. Ensaio de fotodegradação das frações “C” (preto), “E”(azul) e
“F”(vermelho) do fungo A. stygium, soluções em isopropanol à 100µg/mL. Pares irradiados
em linhas tracejadas (I), pares não irradiados em linhas contínuas (nI).
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Tabela 6. Integral do espectro de absorção das amostras na faixa UVA/ UVB quando
submetidas ou não à irradiação
Espécie

Razão UVA/UVB

Resultados

A. stygium

Irradiado (i)

Não irradiado (ni)

i/ni

Queda na
Razão

Fotoestabilidade

FRAÇÃO C

0,8499
0,8499
2,5925
1,4425
0,4058
2,4642

4,2381
18,7884
3,0592
1,9712
0,4882
2,6874

0,2005
0,0452
0,8474
0,7318
0,8310
0,9169

0,7994
0,9547
0,1525
0,2681
0,1689
0,0830

Fotoinstável

FRAÇÃO E
FRAÇÃO F

Fotoestável
Fotoestável

A partir destes resultados de fotoestabilidade, as frações “E” e “F” foram
subfracionadas por CLAE semi-preparativa, em quatro componentes majoritários, com
tempos de retenção muito semelhantes em ambas as frações, elas foram nomeadas conforme a
fração de onde partiram: fração “E” (SE1, SE2, SE3 e SE4) e fração “F” (SF1, SF2, SF3 e
SF4).
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5.1.2.3.

Avaliação da fototoxicidade - A. stygium

Foi realizado o teste de fototoxicidade para as frações que absorviam no UV, as
frações C, E e F e posteriormente para as subfrações cedidas que possuíam massa e foram
consideradas promissoras à fotoproteção. Primeiramente, dentre as frações, C e E foram
consideradas fototóxicas MPE superior a 0,15 conforme Tabela 7, enquanto que a fração F,
foi considerada provavelmente fototóxica, MPE entre 0,1 e 0,15, conforme Figura 22.
Figura 22. Curvas dose-resposta das frações C, E e F do A. stygium (gráficos gerados
pelo Software Phototox versão 2.0). Quadrados pretos referentes à placa irradiada e quadrados
amarelos referentes às placas não irradiadas.
Fração E
Fototóxica

Fração F
Provavelmente

Viabilidade celular

Fração C
Fototóxica

Concentração de 6,8 à 100 µg/ mL

Como as frações E e F foram consideradas promissoras à fotoproteção, por terem se
mantido estáveis frente a irradiação UVA, no estudo de fotoestabilidade, estas foram
subfracionadas e, no estudo das subfrações da fração E, duas delas foram consideradas não
fototóxicas, a SE1 e a SE3, com valores de MPE inferiores à 0,1, assim como a subfração SF3
proveniente da fração F, conforme Tabela 7 e Figura 23.
Figura 23. Curvas dose-resposta das subfrações da frações E do A. stygium: SE1, SE3
e SE4 (gráficos gerados pelo Software Phototox versão 2.0). Pontos azuis referentes às placas
não irradiadas e os amarelos às irradiadas.
SE3
Não fototóxica

Viabilidade celular

SE1
Não fototóxica

Concentração de 6,8 à 100 µg/ mL

SE4
Fototóxica
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A subfração SE4, que foi considerada fototóxica (MPE: 0,255), estava em grande
concentração na fração E de origem e pode ser considerada a responsável pela fototoxicidade
dessa fração, pois as outras subfrações avaliadas, “SE1” e “SE3” foram consideradas não
fototóxicas (MPE: 0,084 e 0,025, respectivamente), Figura 24.
Figura 24. Curvas dose-resposta das subfrações da fração F do A. stygium: SF3 e SF4
(gráficos gerados pelo Software Phototox versão 2.0). Pontos azuis referentes às placas não
irradiadas e os amarelos às irradiadas.
SF4
Fototóxica

Viabilidade celular

SF3
Não fototóxica

Concentração de 6,8 à 100 µg/ mL

Da mesma forma a subfração SF4, que foi considerada fototóxica (MPE: 0,202), deveria
estar em baixa concentração na fração de origem e assim conferiu o resultado de
provavelmente fototóxico à fração F. Uma vez que a fração SF3 foi considerada não
fototóxica (MPE: 0,037; 0,029).
As subfrações “SE2” e “SF1” e “SF2” não foram avaliadas, pois não havia massa
suficiente.
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Tabela 7. Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT de extratos, frações e
subfrações do fungo A. stygium.
Espécie

Corrida

EC 50
-UV

A. stygium Fr C

1

-

EC 50
+UV
16,97

MPE

PIF

Resultado

0,542

5,2

Fototóxico

A. stygium Fr E
A. stygium Fr F

1
1

-

20,71
79,33

0,468
0,103

4,83
1,26

A. stygium Fr F

2

-

72,27

0,108

1,38

A. stygium SF4
A. stygium SF4
A. stygium SF3

1
2
1

-

55,44
53,04
-

0,202
0,045
0,037

1,80
1,88
2,17

Fototóxico
Provavelmente
fototóxico
Provavelmente
fototóxico
Fototóxico
Não Fototóxico
Não Fototóxico

A. stygium SF3
A. stygium SE1
A. stygium SE1
A. stygium SE3
A. stygium SE3
A. stygium SE4

2
1
2
1
2
1

-

78,08

0,093
-0,006
0,084
0,025
0,029
0,255

1
1
1
1
1
1,283

Não Fototóxico
Não Fototóxico
Não Fototóxico
Não Fototóxico
Não Fototóxico
Fototóxico

*Fr = Fração; S = subfração.

Diante deste resultado, quando uma substância não apresenta potencial fototóxico, não é
necessário realizar outros estudos in vitro como o de permeação, biodisponibilidade, ou in
vivo, para confirmar os resultados de segurança, uma vez que o teste 3T3 NRU PT é bastante
sensível e não possui resultados falso negativos (SPIELMANN et al., 1998; CERIDONO et
al., 2012). Importantes indústrias não realizam testes in vivo diante de resultados de não
fototoxicidade e quando o fazem, estes confirmam os resultados, assegurando que se trata de
substâncias não fototóxicas (CERIDONO et al., 2012).
Estas subfrações foram identificadas por Maciel (2016): A subfração SE1, apresentouse como um sólido amarelado, puro, αD = -1,30 (metanol, concentração=1%) e foi submetida
à determinação estrutural por meio das técnicas de RMN uni e bidimensionais, espectroscopia
de absorção na região do infravermelho e espectrometria de massas. Foi identificada uma
substância aromática com um dos substituintes sendo metilenodioxilico (Figura 25a).
As subfrações SE3 e SF3 foram analisadas utilizando as técnicas espectroscópicas
como RMN (1-D e D-2) e infravermelho, além da análise por meio de espectrometria de
massas (LC-EM). Observou-se que ambas as subfrações continham a mesma substância, um
composto heterocíclico nitrogenado inédito (Figura 25b).
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Figura 25. Substâncias isoladas do endófito Annulohypoxilom stygium, a partir das
subfrações SE1 (a) e SE3 e SF3 (b) (MACIEL, 2016).
a)
b)

Estas duas substâncias, são absorvedoras do UVB, com o pico de absorção próximo a
300 nm, são provenientes de frações fotoestáveis e não foram consideradas fototóxicas e nem
citotóxicas o que as promove a excelentes candidatos a serem utilizados como filtros UV em
formulações fotoprotetoras. Para isso testes de eficácia devem ser realizados com essas
substâncias a fim de se confirmar o potencial fotoprotetor dessas substâncias na indústria
cosmética. Estas moléculas apresentam novas possibilidades para fotoproteção, originários de
produtos naturais marinhos em contraposição aos já consagrados MAAs já utilizados no
mercado.
5.2.

Macroalgas marinhas originárias da Antártica
Quanto às espécies de algas da Antártica a Tabela 8 a seguir, demonstra os dados de

coleta das espécies de macroalgas ao longo das Operações Antárticas XXX, XXXI e XXXII e
os respectivos rendimentos de extração a partir de uma massa de material recém
descongelado de cada espécie.
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Tabela 8. Dados de coleta e rendimento dos extratos orgânicos das espécies de algas
antárticas, de acordo com suas respectivas massas de partida.
Espécie

Alga 1
P. decipiens
Alga 2
Monostroma
hariotii
Alga 3
Desmarestia
anceps
Alga 4
Gigartina
skottsbergii

Local de Coleta
no continente
Antártico

Data

Quantidade
Coletada

Ilha de Robert

11/12/2013

50g

Massa
de
partida
35,7g

Extrato Bruto/
Rendimento

Botany Point

20/01/2012

82g

47,5g

0,92% - 0,437 g

Punta Plaza

04/01/2011

69g

55,67g

2,31% - 1,289 g

Vaureal

24/12/2011

64g

48,49g

1,51% - 0,733 g

0,28% - 0,099 g

Os espectros de absorbância dos extratos das quatro algas antárticas revelaram que três
delas, a P. decipiens, a M. hariotti e a D. anceps possuíam absorção na região de interesse
para a fotoproteção e absorção na região do visível. Em se tratar de uma alga vermelha, uma
verde e uma parda, respectivamente, as proporções e tipo de pigmentos são distintas entre
elas, entretanto todas demonstraram absorver na região de 400 nm e em 660 nm, nas regiões
do azul e do vermelho, respectivamente. Isso se deve a presença da clorofila a, comum a todos
os organismos fotossintetizadores que possui os máximos de absorção em 420 e 660 nm e é a
predominante, pois possui um papel central na conversão da energia fotoquímica, enquanto a
clorofila c participa eficazmente na fotossíntese como um pigmento acessório, semelhante, ao
papel da clorofila b em plantas superiores e nas algas verdes. A clorofila b, cujo teor é de
cerca de 1/3 do da clorofila a, possui seus picos máximos de absorção, em 435 e 643 nm.
(http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAUfwAC/fotossintese), Figura 26.

57

Figura 26. Absorbância dos extratos obtidos das quatro algas da Antártica soluções
em isopropanol à 100 µg/ mL
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A composição espectral da luz desempenha um papel crucial na taxa de crescimento,
mecanismos fotoprotetores e eficiência fotossintética e, assim, do teor de pigmento das
macroalgas. As distintas estruturas da clorofila c faz com que este possua intensa absorção na
região de 530 nm e baixa absorção na região de 630 nm, enquanto que carotenoides exibem
absorção intensa entre 400 e 500 nm (KUCZYNSKA, JEMIOLA-RZEMINSKA;
STRZALKA, 2015).
Sendo assim, os extratos das três espécies de algas marinhas, P. decipiens, M. hariotti
e D. anceps obtiveram ampla absorção nas faixas espectrais do UV e do visível, ao contrário
da alga G. skottisbergii que só absorve na região do UVC. Além disso, as três algas
absorveram na região do UVA longo, bastante estudada hoje em dia para a fotoproteção, uma
vez que é uma região crítica para reações fotoquímicas que ocorrem na pele humana e tendo
em vista que no mercado existem o poucas opções que protegem nesta região e ainda sejam
fotoestáveis. Ocorre uma busca, por parte das indústrias cosméticas, por novos ativos capazes
de proteger nessa faixa e que mantenham a integridade molecular após a exposição solar
(DAMIANI et al., 2010).
Assim, todos os extratos foram submetidos à análise da fotoestabilidade na faixa do
UV/ Visível e sua análise realizada pela proporção entre a integral da curva irradiada versus a
não irradiada (100%), por faixas espectrais UVC, UVB, UVA e visível.
Também foi realizado o ensaio de fototoxicidade para todos os extratos, onde todos os
que absorviam no UV, ou seja, algas 1, 2 e 3 foram consideradas citotóxicos, enquanto as
algas 1 e 2 foram consideradas além de citotóxicas, fototóxicas. A alga 4, por somente
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absorver no UVC, foi a única não considerada nem citotóxica e nem fototóxica, conforme
Tabela 9, demonstrando os valores de MPE superiores a 0,15. O extrato da alga 3, por
apresentar alta citotoxicidade, tanto na placa irradiada quanto na placa não irradiada (IC50 –
UV: 2,76µg/mL e IC50+UV:3,05), apresentou baixos valores de MPE (-0,014). Esse
resultado foi melhor discutido nos ensaios subsequentes, nos quais foram avaliadas as frações
desse extrato.
Tabela 9. Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT de extratos das quatro
algas marinhas.
Espécie
Alga 1
Alga 2
Alga 3
Alga 4

Corrida
1
1
1
1

EC 50 -UV

EC50 +UV

MPE

PIF

Resultado

17,329
14,295
2,758
-

3,154
2,592
3,049
-

0,356
0,239
-0,014
0,057

5,516
C 13,673
0,905
C1

Foto/citotóxico
Foto/citotóxico
Citotóxico
Não fototóxico

Os extratos com melhores resultados, em relação à fotoestabilidade e com maiores
massas, foram selecionados para o fracionamento, em busca das substâncias de maior
interesse para a fotoproteção, uma vez que a purificação poderia permitir a identificação dos
responsáveis pelos resultados de toxicidade.
5.2.1. Alga 4 - Gigartina skottisbergii
O extrato da G. skottisbergii, alga 4, somente absorveu na região do UVC, com pico
máximo aproximado em 230 nm, e este se manteve estável em 73%, após a irradiação, Figura
27 e Tabela 10. Sendo assim, o extrato desta espécie não foi selecionado para os ensaios
subsequentes.
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Figura 27. Espectro eletromagnético de absorção da Alga 4 diante ou não da
irradiação, em duplicata, demonstrando a proporção de queda na área sobre a curva entre os
pares irradiados em linhas tracejadas (I), pares não irradiados em linhas contínuas (nI).
1,0

Absorbância

0,8

Alga 4 i
Alga 4 ni
Alga 4 ii
Alga 4 nii

0,6

0,4

0,2

0,0
200

300

400

500

600

700

800

Comprimento de Onda (nm)

Tabela 10. Ensaio de fotodegradação avaliado pela porcentagem relativa da área sob a
curva entre a amostra irradiada e a não irradiada (100%) por faixa espectral.
Porcentagem de Absorção Entre Pares Irradiado/Não Irradiado (%)
ALGA/FAIXA
ESPECTRAL
G. skottsbergii - 4

UVC

UVB

UVA

VISÍVEL

74,57

112,53

104,55

100

Um dos motivos que podem justificar a baixa absorção no UV do extrato desta alga
vermelha, está em um estudo de Pasqualetti (2015), onde esta espécie foi coletada em
diferentes regiões antárticas e subantárticas e teve suas proporções de pigmentos analisadas.
Em relação às outras algas estudadas por Pasqualetti, a G. skottisbergii possuía o menor teor
de pigmentos, principalmente o de clorofila a, além de possuir menor concentração de
proteínas solúveis totais e açúcares totais. Esta pode ser uma característica inerente a esta
espécie que mantém suas fontes de nitrogênio de outras maneiras. Uma vez que é sabido que a
maior fonte de nitrogênio das algas é proveniente de seus pigmentos, nas algas vermelhas,
este é proveniente principalmente da ficoeritrina.
Entretanto, em um estudo realizado por Huovinen e Gómez (2013), que analisou as
características fotossintéticas e a tolerância ao estresse causado pelo UV de algas da
Antártica, ao longo do gradiente de profundidade em que elas vivem, sugeriu-se que as algas
que possuem superfícies couráceas, como algumas Desmaretiales e Gigartinales, demonstrou
terem maior poder de captação da luz, por parte de seu aparato fotossintético. Porém, toda a
energia absorvida é utilizada no crescimento da alga não sendo necessárias estratégias de
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reparo e defesa da radiação (fotoproteção), já que são regiões pouco iluminadas. Assim está
poderia ser uma hipótese que justifica o não acúmulo de cromóforos nessas espécies, como
ocorre nas de superfície ou mais translúcidas.

5.2.2. Alga 1 - Palmaria decipiens
A alga vermelha P. decipiens, possui substâncias fortemente absorvedoras em 300,
400 e 670 nm. Isto se deve a sua proporção de pigmentos fotossintetizantes e a presença de
outros cromóforos que esta espécie pode produzir para atenuar os danos da exposição ao UV.
Diante do ensaio de fotoestabilidade, este extrato se mostrou extremamente instável,
com um decréscimo significativo da área sob a curva das amostras após a radiação UVA,
restando de aproximadamente 30% de absorção no UVB e no UVA em relação a amostra não
irradiada (100%), como pode ser observado no gráfico da Figura 28 e na Tabela 11.
Figura 28. Espectro eletromagnético de absorção da Alga 1 diante ou não da
irradiação, em duplicata, demonstrando a proporção de queda na área sobre a curva entre os
pares (i) irradiado – linhas tracejadas e nI (não irradiado) – linhas continuas.
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Tabela 11. Ensaio de fotodegradação Alga 1, avaliado pela porcentagem relativa da
área sob a curva entre a amostra irradiada e a não irradiada (100%) por faixa espectral.
Porcentagem de Absorção Entre Pares Irradiado/Não Irradiado (%)
ALGA/FAIXA
ESPECTRAL
P. decipiens - 1

UVC

UVB

UVA

VISÍVEL

97,82

30,94

34,16

54,75
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Assim, este extrato foi submetido ao ensaio de fototoxicidade em monocamadas. E
este foi considerado não somente fototóxico, como era de esperar, mas também citotóxico,
com MPE de 0,356 e 0,558; IC50 da placa não irradiada com uma média de 23,44 µg/ mL. O
que significa que neste extrato, há presença de substâncias tóxicas às células mesmo na
ausência da radiação, o que inviabiliza este para o uso tópico. Entretanto, mais estudos com
este extrato devem ser realizados a fim de se identificar os responsáveis pelos resultados
obtidos e assim avaliar se a toxicidade pode ser reduzida com a purificação; ou se as
substâncias absorvedoras são as responsáveis pelos resultados de citotoxicidade, Tabela 12,
Figura 29.
Tabela 12 . Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT de extratos da Alga 1.
Espécie

Corrida

Alga 1

1

EC 50 -UV

EC50 +UV

MPE

PIF

Resultado

17,329

3,154

0,356

5,516

Foto/citotóxico

Viabilidade celular

Figura 29. Curvas dose-resposta das Alga 1 – Palmaria decipiens (gráficos gerados
pelo Software Phototox versão 2.0). Pontos azuis referentes às placas não irradiadas e os
amarelos às irradiadas.

Concentração de 6,8 à 100 µg/ mL

Como este extrato foi o de menor rendimento, este não foi selecionado para o
fracionamento e isolamento de substâncias, uma vez que não seria possível ter massa
suficiente para os estudos de identificação ou elucidação estrutural.

5.2.3. Alga 2 - Monostroma hariotti
A alga originária da Antártica - M. hariotii, apresentou ampla absorção na região de
interesse para a fotoproteção, inclusive na região do UVA. Esse resultado foi obtido através
do ensaio de absorbância no UV/VIS demonstrado anteriormente no item 5.4.
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O extrato bruto obtido (aproximadamente 0,4 g) foi fracionado através da cromatografia
em coluna clássica. Após análise das placas de CCDC algumas frações foram unidas,
originando um total de 15 frações; as frações foram nomeadas seguidas do prefixo A2 (alga 2:
Monostroma hariotii).
Diante do ensaio de fotoestabilidade, o extrato da alga 2 se mostrou bastante fotoinstável,
com absorção de 43% no UVB e 48% no UVA em relação a amostra não irradiada,
demonstrada da Tabela 13 e na Figura 30.
Tabela 13. Ensaio de fotodegradação avaliado pela porcentagem relativa da área sob a
curva entre a amostra irradiada e a não irradiada (100%) por faixa espectral.
Porcentagem de Absorção Entre Pares Irradiado/Não Irradiado (%)
ALGA/FAIXA
ESPECTRAL
M. hariotti - 2

UVC

UVB

UVA

VISÍVEL

70,01

43,52

48,07

80,77

Figura 30. Espectro eletromagnético de absorção da Alga 2, diante ou não da
irradiação, em duplicata, demonstrando a proporção de queda na área sobre a curva entre os
pares (I) irradiado – linhas tracejadas e nI (não irradiado) – linhas contínuas.
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Além de fotoinstável o extrato foi considerado fototóxico e citotóxico, com valor de
MPE de 0,239 e EC50 da placa não irradiada de 14,295 µg/ mL, Tabela 14.
Tabela 14. Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT de extratos da Alga 2.
Espécie
Alga 2

Corrida
1

EC 50 -UV

EC50 +UV

MPE

PIF

Resultado

14,295

2,592

0,239

C 13,673

Foto/citotóxico
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Mesmo assim, este extrato foi fracionado para se investigar as substâncias
absorvedoras da radiação presentes, pois foi o de segundo maior rendimento.
Visando identificar em quais frações estariam os cromóforos responsáveis pela
absorção na região de interesse (290 à 400 nm), as frações da alga M. hariotii que possuíam
maior massa foram submetidas à análise espectral (Figura 31).

Figura 31. Espectro de absorção das frações de maior massa da alga M. hariotii
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Através da análise espectral foi possível concluir que os cromóforos responsáveis pela
absorção se encontravam principalmente nas frações A2F11 e A2F12, ambas as frações mais
polares. A fração A2F11 apresentou absorção na região do UVB e a fração A2F12 apresentou
absorção na região do UVB e UVA.
Essas duas frações, responsáveis pela absorção no UV, foram então submetidas ao
ensaio de fotoestabilidade, em duplicata (Figuras 32 e 33).
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Figura 32. Ensaio de fotodegradação da fração A2F11. Pares irradiados em linhas
tracejadas (I), pares não irradiados em linhas contínuas (nI).
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Figura 33. Ensaio de fotodegradação da fração A2F12. Pares irradiados em linhas
tracejadas (I), pares não irradiados em linhas contínuas (nI).
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À partir dos dados obtidos pelo ensaio de fotoestabilidade, foi calculada a
porcentagem relativa da área sob a curva entre as amostras irradiada e a não irradiada (100%)
por faixa espectral (Tabela 15).
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Tabela 15. Ensaio de fotodegradação avaliado pela porcentagem relativa da área sob a
curva entre a amostra irradiada e a não irradiada (100%) por faixa espectral.
M. hariotii

Porcentagem de Absorção Entre Pares Irradiado/Não Irradiado (%)

FRAÇÃO

UVB

UVA

Visível

A2F11

51,63

45,61

76,34

A2F12

47,07

54,10

76,01

Ambas as frações, sob as condições experimentais, foram consideradas fotoinstáveis,
pois apresentaram significativa degradação frente à irradiação em todas as faixas estudadas, o
que manteve o padrão de fotoinstabilidade observado no extrato, o que pode sugerir que estas
sejam as substâncias majoritárias do extrato, responsáveis pela absorção e que sofrem
fotodegradação diante da luz. Entretanto estas frações se comportaram de formas distintas,
enquanto a fração A2F11 se manteve mais estável na faixa do UVB, a fração A2F12 se
manteve mais estável na faixa do UVA.
Como havia pouca massa das frações que absorviam no UV, e elas foram
fotoinstáveis, estas não foram selecionadas para o estudo subsequente, de fototoxicidade.

5.2.4. Alga 3 - Desmarestia anceps
O extrato da alga marinha Antártica de maior rendimento foi a da alga 3 (2,31%, 1,289
g de extrato), e diante do estudo de fotoestabilidade, dentre os três extratos que absorveram no
UV (alga 1, 2 e 3) este foi o mais fotoestável no UVB, com absorção de 71,52% após a
irradiação da amostra e no UVA com 56,78%. Entretanto, apesar deste ter sido o mais estável
em comparação com os outros extratos, são ainda consideradas quedas significativas para a
fotoproteção. Para uma proteção contra a exposição aos raios UV e uma redução nos efeitos
de fototoxicidade, é exigido que as formulações de proteção solar sejam fotoestáveis. Devido
à sua capacidade de absorver a luz UV, filtros UV têm o potencial de se degradar
quimicamente na presença de luz (KOCKLER et al., 2012). Independentemente deste fato,
não há um consenso sobre porcentagem máxima de degradação, ou seja, um limiar máximo
para uma substância ser considerada fotoestável, o ideal é que as substâncias sofram a menor
degradação possível.
À partir dos dados obtidos pelo ensaio de fotoestabilidade, a Tabela 16 demonstra a
porcentagem relativa da área sob a curva entre as amostras irradiada e a não irradiada (100%)
por faixa espectral e a Figura 34, a proporção visual da queda na área sobre a curva.
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Tabela 16. Ensaio de fotodegradação avaliado pela porcentagem relativa da área sob a
curva entre a amostra irradiada e a não irradiada (100%) por faixa espectral.
Porcentagem de Absorção Entre Pares Irradiado/Não Irradiado (%)
ALGA/FAIXA
ESPECTRAL
Alga - 3

UVC

UVB

UVA

VISÍVEL

103,44

71,52

56,78

66,27

Figura 34. Espectro eletromagnético de absorção da Alga 3, diante ou não da
irradiação, em duplicata, demonstrando a proporção de queda na área sobre a curva entre os
pares irradiados em linhas tracejadas (I), pares não irradiados em linhas contínuas (nI).
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O extrato foi avaliado quanto a fototoxicidade, entretanto este foi considerado tão
citotóxico que não foi possível avaliar a fototoxicidade do mesmo (MPE= -0,014), uma vez
que, nas menores concentrações, já havia comprometido a viabilidade celular (EC50
2,758 µg/ mL – placa não irradiada) quase que completamente, como pode ser verificado na
Tabela 17.
Tabela 17. Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT do extrato da Alga 3.
Espécie
Corrida EC 50 -UV EC50+UV MPE
PIF
Resultado
Alga 3
1
2,758
3,049
-0,014 0,905
Citotóxico
Todavia, como este extrato foi o mais fotoestável e de maior rendimento, e
principalmente por ele ter uma expressiva absorção na região do UVA longo, já comentado
anteriormente sobre a importância da busca de novos filtros para esta região do espectro, este
também foi selecionado para o fracionamento para se investigar as substâncias absorvedoras
da radiação presentes e se a toxicidade poderia ser reduzida ou extinguida após purificação.
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5.2.4.1.

Obtenção das frações e substâncias isoladas – Alga 3

Do extrato obtido, 100 mg foram reservadas enquanto 1,189g foram fracionadas por
cromatografia em coluna clássica. Ao todo, após análise das placas de CCDC e algumas
frações unidas, foram obtidas 40 frações. O perfil de eluição foi diferente entre os dias e
assim, as frações correspondentes resultaram em perfis distintos de arraste. As massas
respectivas estão apresentadas na Tabela 18, a seguir.
Tabela 18. Massas das frações da Alga 3 obtidas em coluna cromatográfica clássica
eluída em gradiente (n-Hexano, AcOEt e Metanol), nomeadas por ordem de eluição crescente
de polaridade.
Alga 3: Desmarestia anceps - Massas das frações (mg)

A3F1
A3F2
A3F3

1º DIA
64,6 A3F13
40,8 A3F14
9,2
A3F15

A3F4
A3F5
A3F6

11,6
3,3
9,9

A3F16
A3F17
A3F18

A3F7
A3F8
A3F9
A3F10
A3F11

6,8
17,6
1,5
5,5
4,4

A3F19

A3F12

1,6

1,1
1,8
16,
6
9,9
4,2
180
,1
1,6

A3FA1
A3F2a
A3F3a

1,4
15,7
62,9

2º DIA
A3F13a
A3F14a
A3F15a

A3F4a
A3F5a
A3F6a

26,2
9,9
12,7

A3F16a
A3F17a
A3F18a

3,1
20,0
2,6

A3F7a
A3F8a
A3F9a
A3F10a
A3F11a

3,6
1,4
4,5
5,3
3,6

A3F19a
A3F20a
A3F21a
A3F22a
A3F22a
ppt*

7,8
63,1
239,4
53,5
5,7

A3F12a

8,1

26,7
16,3
64,1

*ppt - Precipitado separado da fração A3F22a

As frações de maior massa obtidas da alga : A3F1, A3F2, A3F3a, A3F8, A3F13,
A3F17a, A3F18, A3F15, A3F15a, A3F21a E A3F22a, foram submetidas à análise espectral
para que se pudesse identificar em quais delas estariam presentes os cromóforos responsáveis
pela absorção no UV apresentada pelo extrato (Figura 35).
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Figura 35. Espectro eletromagnético de absorbância das frações da alga no UVA e
UVB. Soluções em isopropanol à 100µg/mL
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Foi possível analisar que há cromóforos absorvedores no UVA e no UVB e estes se
encontram em frações distintas. Nas frações mais apolares como a A3F2 e A3F3a e as
intermediárias A3F15, A3F15a, observou-se alta absorção principalmente no UVA, em
400 nm, regiões típicas de absorção de carotenoides, mas também frações com maior
absorção no UVB (fração A3F17a).
Nas frações de alta polaridade não foi encontrada significativa absorção, o que exclui a
possibilidade de que estes cromóforos sejam de MAAs, já que estas são moléculas mais
polares (NGUYEN et al., 2013).
Como este extrato foi o que apresentou a menor degradação frente à irradiação sob as
condições do teste e absorve aproximadamente em 450 nm - banda de absorção na região do
UVA longo e Visível - este se tornou um extrato interessante à fotoproteção, uma vez que são
poucas as opções no mercado de filtros que protegem no UVA (SHAATH et al., 2010).
Selecionou-se esta fração, A3f15, responsável pela absorção em questão, para o ensaio de
fotoestabilidade. Esta fração tem coloração vermelha alaranjada, como pode ser visualizada
na Figura 36 a/b.
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Figura 36. a) Eluição do extrato de Desmarestia anceps em coluna clássica, com
mancha alaranjada se separando por adsorção; b) Tubo de ensaio coletando a fração
A3f15/A3f15a, vermelha alaranjada, durante eluição pela coluna clássica.

A fração A3f15 demonstrou manter 56% da absorção após a radiação, além disso, é
possível perceber que esta muda de cor de vermelho para marrom após o ensaio de
fotodegradação, este pode ser explicado por um efeito oxidativo nas duplas conjugadas dos
possíveis carotenoides presentes na fração, ocorrida durante a irradiação. Hui Zhang e
colaboradores (2015) discutem que a presença de uma cadeia de polieno conjugado em
carotenoides pode ser a causa da instabilidade dos mesmos, relacionada com a sua
susceptibilidade à oxidação, isomerização por calor, luz, e produtos químicos. Como resultado
da cis-isomerização de uma ligação dupla do cromóforo, observa-se uma ligeira perda da cor,
e um pequeno deslocamento hipsocrômico (ZHANG, HUI et al., 2015). No gráfico da Figura
37 é possível observar a menor intensidade de absorção após a radiação.
Figura 37. Espectro eletromagnético de absorção da fração A3F15, diante ou não da
irradiação, em duplicata, demonstrando a proporção de queda na área sobre a curva entre os
pares (i) irradiados – linha tracejada e (ni) não irradiados – linha contínua.

1,4

A3f15 irr
A3f15 ni
A3f15 irr 2
A3f15 ni 2

1,2

Absorbancia

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
300

400

500

600

Comprimento de onda (nm)

700

70

5.2.4.1.1.

Identificação das substâncias

Os compostos encontrados nas frações estudadas foram identificados pelos métodos
espectroscópicos CG-EM e este mostrou a diversidade que pode ser encontrada em uma alga
da Antártica.
Na fração A3F1, ou seja, a mais apolar de todas, foi encontrado: 1,42% benzofenona, molécula basal das benzofenona-3 e 4, consagrados filtros solares UVA largamente utilizados
em formulações fotoprotetoras disponíveis no mercado - 1,28% ácido gerânico - conhecido
popularmente como citral, largamente utilizado na indústria de alimentos para realçar o sabor
limão e na indústria de cosméticos em óleos essenciais - e 12,51% de vitamina E;
Na fração A3F2: além do citral foi encontrado 22,8% de 1-octadecino, produtos de
metabolismo da alga, na A3F3a: 12.8% 2-Tridecen-1-ol e 79% de Cholesta-8,24-dien-3-ol, 4methyl- (Figura 38); na A3F4: 33,6% ácido nonadecanoico, 7,46% ácido oleico e 23,26% do
mesmo fitosterol, Tabela 19.

Tabela 19. Moléculas identificadas em quatro frações
anceps submetidas à análise por GC-EM
Fração
Pico
IS (%)
MM
Área (%)
A3F1
4
88
168
1,28
8
92
182
1,42
46
88
430
12,51
A3F2
1
95
1,82
3
90
250
22,83
8
84
398
62,95
A3F3a

1
5

83
84

198
398

12,89
79,27

A3F4

12
13
18

90
91
84

298
282
398

33,59
7,46
23,26

*IS = Índice de Similaridade

da Alga Antártica Desmarestia
Nome
Ácido gerânico
Benzofenona
Vitamina E
E-Citral
1-octadecino
4α-Metilcolesta-8,24dien-3β-ol
2-Tridecen-1-ol
4α-Metilcolesta-8,24dien-3β-ol
Ácido nonadecanoico
Ácido oleico
4α-Metilcolesta-8,24dien-3β-ol
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Figura 38. Molécula majoritária presente nas frações mais apolares da Alga 3 (A3F2,
A3F3a e A3F4), identificada por CG-EM. 4α-Metilcolesta-8,24-dien-3β-ol- MM 398,
84% de Índice de Similaridade.

Alguns metabólitos, como a vitamina E atingiram índices de similaridade inferiores a
90%, o que não possibilita a confirmação da identidade da substância, que pode muitas vezes
ser apenas um análogo. Sendo assim, repetiu-se a análise da fração A3F1, que possuía a maior
diversidade de substâncias, com a padronização de hidrocarbonetos (índice de Kovats), para a
confirmação dos metabólitos e principalmente da vitamina E. Nessa segunda análise detectouse uma maior concentração da vitamina E (25,10%) e pelo índice de similaridade ter sido
superior de 96%, foi confirmada a sua identificação na fração A3F1, Figura 39.
Figura 39. Vitamina E identificada por CG-EM com 96% de índice de similaridade.

5.2.4.1.2.

Avaliação da fototoxicidade – D. anceps

Três das quatro frações da alga avaliadas revelaram um efeito citotóxico reduzido em
comparação ao obtido no extrato desta alga de 2,75 µg/mL, na EC50 – UV. As frações A3F2,
A3F15A e A3F18 apresentaram 13,23; 26,12 e 82,78 µg/mL na EC50 – UV, respectivamente.
No entanto, todas ainda foram consideradas fototóxicas no mesmo nível, Tabela 20.
Pode-se sugerir que os fitosterois seriam os responsáveis pela cito e fototoxicidade
dessas frações em estudo, uma vez que há relatos que os fitosterois podem ser oxidados frente
a radiação UV (KENNY et al., 2012; SHEU et al., 1995, TONELLO; POLLI, 2006). Outros
estudos relatam o potencial citotóxico e apoptótico dos produtos de oxidação desses
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fitosterois frente a linhagens tumorais específicas (KENNY et al., 2012), o que corrobora com
os resultados de cito e fototoxicidade no presente estudo.
Através da identificação de diversos componentes nas frações mais apolares, foi
possível perceber que o sistema antioxidante desta alga, como a vitamina E (α-tocoferol),
ficou retido na primeira fração. Neste sentido, duas das frações com maior absorbância,
A3F3a e A3F15a, foram avaliadas na presença de 0,1% antioxidante vitamina E sintética αtocoferol no intuito de se avaliar se a toxicidade poderia ser reduzida. Porém, na concentração
utilizada, os resultados mostraram que a citotoxicidade não foi reduzida, apenas a
fototoxicidade da fração A3F3a acrescida de vitamina E, foi reduzida a “provavelmente
fototóxico” (MPE: 0,132).
Tabela 20. Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT das
da alga 3
Espécie
Corrida EC 50 -UV EC50 +UV MPE
PIF
A3F2
1
13,231
4,427
0,277
4,302
A3F3a
1
5,118
2,356
0,168
2,930
A3F3a
2
7,201
2,646
0,167
3,303
A3F3a + Vit E
1
7,201
2,990
0,132
2,438
0,1%
A3F15a
A3F15a
A3F15a + Vit E
0,1%
A3F18

5.2.4.1.3.

1
2
1
1

frações promissoras

26,122
25,225
28,808

4,449
2,591
2,062

0,343
0,478
0,637

7,078
16,134
16,461

Resultado
Foto/citotóxico
Foto/citotóxico
Foto/citotóxico
Citotóxico
Provavelmente
Fototóxico
Foto/citotóxico
Foto/citotóxico
Foto/citotóxico

82,780

2,967

0,384

30,090

Foto/citotóxico

Isolamento da Fucoxantina

Após a análise do espectro de massas de alta resolução (ionização por eletrospray,
ESI) das frações A3f15/A3f15a, em meio a outras substâncias, indicou-se a presença da
fucoxantina m/z 681,3878 no modo positivo, representado pela forma sodiada [M + Na] +,
com intensidade de 60,4% em A3F15 e 73,3% em A3F15a e m/z 659,40 representando a
molécula protonada [M + H]
Comparando-se

+

com 60% de intensidade na A3f15 e 94,8% na A3f15a.

com

dados

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Fucoxanthin),

da
a

massa

literatura
molecular

da

fucoxantina é de 658.90 g/mol. Entretanto, no modo negativo foi apenas encontrado com 16%
de intensidade.
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Pela sua coloração característica poderia estar presente além fucoxantina, qualquer
xantofila comum às algas pardas como a cis-fucoxantina, a diadinoxantina, diatoxantina e o caroteno, acompanhados pelas clorofilas a e c, que são os pigmentos de clorofila majoritários
em algas (XIA et al., 2013).
Para o isolamento de mais fucoxantina, uma massa extra de 372,86 g da alga 3 foi
fornecida, que gerou um extrato de 7,1830 g. De onde 6 g foram fracionados por CLV,
gerando as seguintes massas: A= 0,3132 g; B= 0,0459 g; C= 0,0577 g; D= 0,4096 g; E=
0,2432 g; F= 0,1764 g; G= 0,0031 g; H= 0,3957 g; I= 2,9585 g. Foi realizada uma análise
cromatográfica analítica com um método exploratório para verificar a presença dos compostos
que absorvem próximo à 450 nm, das frações D, E e F (de maiores massas). A fração que
detinha o carotenoide de interesse estava presente na fração “F”.
Foi estabelecido o método, após otimizações da eluição cromatográfica analítica para a
separação dessa fração F, a fim de se isolar a fucoxantina. O método de escolha empregando
acetonitrila e água permitiu o subfracionamento da fração F, em diversas semi-preparativas,
conforme o cromatograma seguinte da Figura 40. O pico com o tempo de retenção de 47 min,
possuía a substância de interesse, monitorada pela sua absorção (λmax ~ 450 nm ). Entretanto
todos os outros picos com absorção no UV/VIS também, foram coletados, Figura 41.
Figura 40. Cromatograma da eluição em escala semi-preparativada Fração F da –
alga 3. Isolamento de carotenoides.

74

Figura 41. Frações com absorção no UV/VIS coletadas durante a eluicão em escala
semi-preparativa da Fração F da alga Desmarestia anceps – alga 3. A fucoxantina se encontra
na fração vermelha.

Porém nesta subfração com o tempo de retenção de 47 min, havia a presença da
clorofila a que continuou aderida a fase estacionária ao longo de toda a separação, deixando
traços em todas as frações. A fucoxantina é um carotenoide marinho muito presente em algas
pardas. A clorofila a e c, juntamente com a fucoxantina (Fx) são componentes do complexo
proteína fucoxantina-clorofila, que substituem o complexo coletor de luz do fotossistema
(LHC) nas plantas. . Estes pigmentos possuem picos de absorção em regiões distintas e isto
resulta em um melhor acumulo dos fótons (XIA et al., 2013). Por esses pigmentos na alga
estarem complexados, ocorre uma maior dificuldade na separação dos mesmos, no entanto,
após a modificação da fase estacionária e da fase móvel e otimização do método empregado
na eluição cromatográfica analítica, foi possível separá-las com um intervalo de
aproximadamente 3 min, conforme Figura 42.
Figura 42. Cromatograma da eluição em escala analítica da subfração, analisados em
a) 450 nm - região de absorção da fucoxantina, em maior intensidade (3 UA), TR= 3,5 min e
b) 650 nm – região de uma das bandas de absorção da clorofila a, em menor intensidade
(0,025UA), TR~ 6,5 min.
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Através desse método que permitiu um intervalo de aproximadamente 3 min entre as
eluições, foi possível aplicá-lo para a análise cromatográfica em escala semi-preparativa,
Figura 43. Para se utilizar um fluxo adequado que reproduzisse as condições obtidas na
eluição em escala analítica realizou-se o cálculo que relaciona o fluxo utilizado da analítica,
os diâmetros das colunas e os tamanhos de partículas de cada. Chegou-se ao valor de
7 mL/ min.
Figura 43. Cromatogramas da eluição em escala semi-preparativa da subfração,
analisados em a) 450 nm - região de absorção da fucoxantina, em maior intensidade (450
UA), TR= 5,75 min linha preta e b) 650 nm – região de uma das bandas de absorção da
clorofila a, em menor intensidade, TR~ 3 min, linha rosa.
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No espectro de RMN de 1H deste metabólito observou-se a presença de sinais
atribuíveis a polieno contendo acetila, cetona conjugada, metilas olefínicas, quatro grupos
metílicos germinais e função Aleno. Os dados de RMN estão de acordo com os descritos para
a substância isolada na diatomácea P. tricornutum e Isochrysis haptophyta aff. Galbana,
sugerindo que fucoxantina estava na configuração -trans em sua maior parte (XIA et al.,
2013).
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Tabela 21. Dados de RMN de 1H e 13C da Fucoxantina (500 e 125 MHz, CDCl3),
comparados com dados obtidos da literatura (400 e 67,5 MHz, CDCl3)
1
13
H (; mult; J-Hz)
C ()
Posição
1
2
3
4

ax
eq
ax
eq

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C-3’OAc
1’
2’
3’
4’
5’
6’
7’
8’
9’
10’
11’
12’
13’
14’
15’
16’
17’
18’
19’
20’
21

Literatura*

Fucoxantina

Literatura*

Fucoxantina

1,36 dd (8,7; 14,2)

1,36m

35,6
46,9

35,5
46,9

3,80 m
1,77 dd (8,7; 14,2)
2,29 dd (2,9; 17,8)

3,84 m
1,77 dd (9,1; 13,9)
2,30 t (13,5)

64,2
41,5

64,0
41,3

66,0
66,9
40,6

67,0
66,8
40,0

197,7
134,3
139,0
123,2
144,9
135,3
136,6
129,3
24,9
28,0
21,0
11,7
12,8
21,3
35,0
45,2

197,7
134,4
139,0

67,8
45,1

67,7
45,1

72,6
117,3
202,2
103,2
132,4
128,4
125,5
137,0
138,0
132,0
132,4
29,0
31,9
31,1
13,9
12,8
170,0

72,5
117,3

3,64 d (20,4)
2,59 d (20,4)

7,14 d (12,8)
6,58 m
6,66 t (12,8)

7,15 d (10,4)
6,57 m
6,66 t (11,3)

6,40 d (11,6)
6,67 m
1,02 s
0,95 s
1,21 s
1,93 s
1,98 s
2,03 s

6,41 d (11,7)
6,66 m
1,03 s
0,96 s
1,21 s
1,93 s
1,99 s
2,03 s

1,41 dd (10,4; 14,9)
2,00 dd (2,9; 14,9)
5,37 tt (8,8; 12,0)
1,53 dd (10,4; 14,9)
2,29 dd (2,9; 17,8)

1,42 d (11,9)
1,99 m
5,38 m
1,51 t (11,9)
2,30 m

-Me
-Me

-Me
ax
eq
ax
eq

-Me
-Me

3,65 d (18,4)
2,60 d (18,4)

6,04 s

6,05 s

6,12 d (11,6)
6,71 t (12,0)
6,34 d (11,6)

6,13 d (11,1)
6,75 t (12,1)
6,35 d (15,0)

6,26 d (11,6)
6,71 dd (12,0; 14,2)
1,37
1,065
1,345
1,805
1,985

6,27 d (11,5)
6,75 t (13,7)
1,38 s
1,07 s
1,34 s
1,81 s
1,98 s

*(MORI et al., 2004)

144,9
136,4
24,4
28,0
21,0
11,7
12,7
21,6
35,5
45,3

103,1
132,3
128,1
136,4

29,2
32,0
31,2
13,9
12,7
170,4
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A comparação destes dados com a literatura confirmaram a proposta estrutural do
carotenoide marinho fucoxantina (MORI et al.,2004), Figura 44.
Figura 44. Estrutura química da Fucoxantina. Adaptado de Mori e colaboradores
(2004).

Devido ao fato da fucoxantina apresentar uma ligação alênica, uma carbonila
conjugada, um 5,6-di-mono-epóxido e um grupo acetila, há um potencial biológico associado
a esta estrutura única da molécula. Tem sido relatado que este carotenoide exibe forte
atividade antioxidante, anti-inflamatória, anti-obesidade, anti-diabética, anti-tumoral e antihipertensivas. Ela pode também ser usada como um aditivo para alimentação animal, em
indústrias de aves domésticas e de aquicultura (XIA et al., 2013). A fucoxantina tem pico
máximo de absorção em 448 nm.
Quando administrada por via oral a Fucoxantina é um ingrediente farmacêutico
seguro. Uma pesquisa clinica demonstrou que o uso desta, via oral, acelera o metabolismo
sem estimular o sistema nervoso central (RICCIONI et al., 2011). Além disso, um estudo de
toxicidade de Kadekaru et al (2008) no qual a Fx com 95% de pureza foi administrada a
camundongos durante 4 semanas, esta substância, bem como seu metabólito principal, o
fucoxantinol, não demonstrou resultados de toxicidade. A amarouciaxantina também é um
metabólito muito comum, mas que não foi estudado quanto a toxicidade (ZHANG, HUI et al.,
2015).
A Fx atua como um antioxidante em condições anóxicas, enquanto outros carotenoides
praticamente não têm habilidades captação dos EROs. A maioria dos tecidos animais em
condições fisiológicas têm baixo nível de oxigênio. Os antioxidantes típicos geralmente são
dadores de prótons (como o ácido ascórbico, α-tocoferol e a glutationa). Já a Fx, por outro
lado, doa elétrons como uma parte da sua função captação dos radicais livres. Uma
combinação destas propriedades é raramente encontrada dentre compostos naturais. Muitas
doenças levam a elevado estresse oxidativo, como a aterosclerose, a doença de Parkinson,
doença de Alzheimer, o enfarte agudo do miocárdio, síndrome de fadiga crônica e
fibromialgia. Neste sentido a Fx pode se tornar uma nova proposta para prevenir e tratar estas
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doenças (D’ORAZIO et al.,2012). Outros estudos demonstraram também propriedades antitumorais, contra a câncer de próstata, a leucemia humana e para algumas linhagens celulares
de câncer do cólon humano.
Como emprego tópico da Fx, um trabalho recente demonstrou pela primeira vez um
efeito protetor contra o fotoenvelhecimento da pele induzido por UVB. Neste estudo,
realizado em camundongos sem pelo, a aplicação tópica de Fx à 0,001% suprimiu a expressão
de metaloproteinases (MMP-13), hipertrofia e Fator de Crescimento do Endotélio Vascular
(VEGF) induzida por UV na pele, que estão diretamente relacionados ao dano fotoinduzido,
uma vez que o UVB induz a angiogênese e altera o balanço da VEGF (URIKURA;
SUGAWARA, HIRATA, 2011).
A atividade antioxidante de Fx pode estar envolvida neste efeito anti-angiogênico, por
captar as EROs que estimulam a angiogênese. Como a FX absorve em 448 nm, sua ação
fotoprotetora no UVB não é significativa, dessa forma, sua ação pode estar relacionada ao
fotoenvelhecimento induzido por UVA. Esta descoberta pode ser útil na exploração da Fx
para uso cosmético. Os detalhes do mecanismo molecular do efeito anti-angiogênico da Fx na
pele exposta ao UV, deve ser abordado a fim de determinar o mecanismo de antifotoenvelhecimento (D’ORAZIO et al.,2012).
5.2.4.1.4.

Avaliação da fototoxicidade da Fucoxantina

No estudo de fototoxicidade, diferentemente do extrato e da fração A3F15,
considerados citotóxico e cito e fototóxica, respectivamente, a fucoxantina foi considerada
apenas fototóxica, com valores de MPE de 0,920 e 0,915, como pode ser visualizado na
Tabela 22 e Figura 45.
Tabela 22. Dados do ensaio de fototoxicidade 3T3 NRU PT das frações promissoras
da alga 3
Espécie
Corrida
EC 50
EC50
MPE
PIF
Resultado
-UV
+UV
Fucoxantina
1
2,773
0,920
48,216
Fototóxico
Fucoxantina

2

-

5,910

0,915

17,036

Fototóxico
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Viabilidade celular

Figura 45. Curvas dose-resposta da fucoxantina isolada (gráficos gerados pelo Software
Phototox versão 2.0). Pontos azuis referentes às placas não irradiadas e os amarelos às
irradiadas. .

Concentração de 6,8 à 100 µg/ mL

Entretanto, sua massa molecular é alta, 658,90 g/mol, indicando que esta substância
apresenta baixa penetração cutânea nas camadas viáveis da pele, o que pode levar à ausência
de fototoxicidade in vivo.
Alguns estudos indicam que substâncias tais como a avobenzona com alto valor de
MPE, com consequente potencial fototóxico, e baixa penetração cutânea, não apresentam
fototoxicidade em modelo de pele reconstituída, ou seja, podem ser consideradas seguras e
serem utilizadas em fotoprotetores e em outros produtos cosméticos (KANĎÁROVÁ, 2006;
FREITAS et al., 2015).
Nesse sentido, a avalição dessa substância em modelo de pele reconstituída, nos traria
a comprovação de que não ocorre biodisponibilidade da mesma nas camadas mais profundas
da pele, onde exerceria o efeito fototóxico e consequente absorção sistêmica. Além disso,
como já discutido anteriormente, no estudo in vivo realizado por URIKURA e colaboradores
(2011), não foi observado o efeito tóxico inerente a fucoxantina aplicada topicamente nos
camundongos sem pelo.
Alguns estudos relatam que o emprego de filtros UVA adicionados às formulações
tópicas pode ser uma estratégia eficaz para evitar a fotossensibilidade por contato.
No estudo realizado em cobaias por Atarashi e colaboradores (2012), foi demonstrado
que um filtro solar UVA de amplo espectro de proteção, a avobenzona, associado ao
cetoprofeno, pode reduzir a incidência de reações fotoalérgicas causadas por ele. Tal efeito
pode estar relacionado à redução de exposição dessa substância fotossensibilizante a fótons da
radiação UV que, consequentemente reduzirá a formação de radicais livres e produtos de
degradação.
Os carotenoides possuem forte atividade antioxidante, entretanto a atividade da Fx é
atribuída ao seu poder quencher do oxigênio singleto e a captação dos radicais livres, através
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da sua ligação alênica, um grupo epóxido e uma carbonila conjugada ao esqueleto polieno
(GAMMONE; RICCIONI; D’ORAZIO, 2015).
Estudos indicam que a forma trans da fucoxantina, que possui atividade antioxidante,
quando exposta à radiação UV, sofre isomerização com o deslocamento do equilíbrio no
sentido de formação da forma cis, que possui menor atividade antioxidante (ZHANG, HUI; et
al., 2015). Dessa forma, apesar de a fucoxantina apresentar atividade antioxidante, seu efeito
pode ser reduzido com a exposição ao UV. Assim, uma estratégia para a proteção da
fucoxantina seria a sua utilização em associação com filtros solares UV, os quais poderiam,
além de reduzir sua fototoxicidade, aumentar sua atividade antioxidante e outros benefícios
sobre formulações para uso tópico.
Outro trabalho realizado por nosso grupo de pesquisa (FREITAS; GASPAR, 2016)
indicou que o bemotrizinol, um filtro solar UVA de amplo espectro, também reduziu a
fototoxicidade de uma associação de β-caroteno e flavonoides, corroborando com a hipótese
levantada.
Finalizando, esse estudo apresentou uma grande contribuição uma vez que foram
isolados vários compostos promissores de fungos endofíticos de uma alga vermelha da costa
brasileira bem como de algas marinhas antárticas, os quais apresentam potencial para
aplicação em produtos cosméticos, seja como filtros solares biológicos ou como antioxidantes
e clareadores. Além da avaliação da fotoestabilidade, um passo inicial fundamental na
prospecção de novos compostos com potencial fotoprotetor, os quais serão expostos à
radiação solar, é a avaliação da segurança frente a exposição ao UVA, sendo estes
contemplados no presente estudo.
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Por meio dos resultados obtidos, é possível concluir que:
1.

Xylaria sp.: as frações “E”, “F” e “G”, apresentaram absorção na região do UV, porém
apenas a fração E, que tem pico máximo no UVB se mostrou fotoestável. Esta mesma
fração foi considerada cito e fototóxica. As duas subfrações provenientes da Fração E,
ou seja, SEI e SEII, foram consideradas cito e fototóxicas ou apenas fototóxicas,
respectivamente. Pela baixa massa não foi possível identificá-las. Além disso, o ácido
gentísico, isolado dessa linhagem anteriormente, foi considerado não fototóxico,
devendo ser melhor investigado quanto ao seu potencial como filtro biológico. Esta
linhagem de fungo deverá ser estudada quanto eliciação luminosa, para a investigação
de sua capacidade produtora de ácido gentísico, em quantidades superiores.

2.

Annulohypoxylon stygium: duas subfrações do fungo A. stygium se mostraram não
cito/fototóxicas e são provenientes de frações fotoestáveis. Destas subfrações duas
substâncias foram isoladas, ambas inéditas, e estas foram consideradas potenciais ativos
para fotoproteção no UVB.

3.

Algas antárticas:


Dentre as quatro espécies de algas estudadas, três delas absorviam no UV,

dentre as três, a mais fotoestável nas faixas do UV e de maior rendimento foi a alga
Desmarestia anceps. A partir desta foi isolada a fucoxantina, que absorve no
UVA/VIS. Essa substância apresentou potencial fototóxico, mas não foi considerada
citotóxica. Sendo assim, devido ao seu alto peso molecular, esta é uma excelente
candidata a ativo cosmético, pelas suas propriedades antioxidantes e de filtro
biológico, além de um possível agente clareador e anti-aging. No entanto, estudos em
pele 3D deverão ser realizados a fim de se comprovar a não permeação da substância,
além da avaliação da associação desta a um filtro solar de amplo espectro no intuito de
garantir a segurança de uso da Fx topicamente bem como garantir outros benefícios
atribuídos a essa substância;


O extrato da alga Monostroma hariotii apresentou absorção na região do UVA

e UVB. As frações A2F11 e A2F12, provenientes desta alga, apresentam absorção na
região de interesse para a fotoproteção, porém ambas se mostraram fotoinstáveis.


Novos estudos com estas espécies devem ser realizados no intuito de se isolar

os metabolitos presentes para testá-los para outras atividades biológicas, uma vez que
se trata de um material de uma região ainda pouco estudada, estes podem conter
potentes moléculas para os mais diversos empregos farmacológicos e/ou cosméticos.
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