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RESUMO 

 

A diversidade das macroalgas marinhas está diretamente associada com as condições 

ambientais de modo que, em situações adversas, elas são capazes de sintetizar metabólitos 

para sua proteção. Dentre estes, os compostos fenólicos são os principais metabólitos 

secundários sintetizados em resposta a pressões do meio ambiente. Os flavonoides são 

considerados um dos principais grupos de compostos fenólicos encontrados em abundância 

nos vegetais, desempenhando funções de defesa, por isso são considerados fontes potenciais 

para a prevenção de danos associados á oxidação celular e ao ataque de micro-organismos. 

Uma variedade desses compostos apresenta diversas atividades biológicas, por exemplo, 

antimicrobiana, antialérgica, antidiabética e antioxidante. O objetivo deste trabalho consistiu 

em investigar a atividade biológica dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 

70%) da macroalga marinha parda Lobophora variegata, coletada na Praia do Paracuru-

Ceará, avaliando especificamente o conteúdo de compostos fenólicos totais (CFT), o teor de 

flavonoides totais (TFT), a atividade antioxidante in vitro, medida pela capacidade de 

sequestro do radical DPPH, habilidade de quelação de íons ferrosos (FIC), poder de redução 

de íons férricos (FRAP) e branqueamento do -caroteno (BCB) e as atividades antibacteriana, 

antifúngica, antibiofilme e citotóxica. A macroalga marinha desidratada foi usada para a 

preparação dos extratos com DCM e EtOH 70%, os quais foram ressuspendidos em metanol a 

50% (MeOH 50%) obtendo-se a concentração de 1.000 g mL-1 que após sucessivas diluições 

resultaram nas concentrações de 500 a 7,8125 g mL-1. Nos extratos DCM e EtOH 70% com 

concentração de 7,8125 a 1.000 g mL-1 foram determinadas as atividades antioxidantes e 

citotóxicas. As subfrações obtidas das cromatografias em coluna foram utilizadas para as 

atividades antimicrobiana e antibiofilme. Os rendimentos dos extratos DCM e EtOH 70% 

foram 3,1% e 4,8%, respectivamente. CFT e TFT foram extraídos em maiores quantidades 

pelo EtOH 70%, que apresentou maior atividade antioxidante. Duas frações do extrato DCM 

foram efetivas nas concentrações de 100 e 1.000 g mL-1 contra Escherichia coli 

(ATCC25922), enquanto três foram efetivas contra Staphylococcus aureus (ATCC25923) na 

maior concentração. Nenhuma fração apresentou atividade antifúngica contra Aspergillus 

niger ou Saccharomyces cerevisiae, nem contribuiu para a inibição da formação de biofilme 

de Pseudomonas spp. O extrato DCM nas concentrações 125, 250 e 500 g mL-1 apresentou 

dose dependência no ensaio de citotoxicidade com náuplios da Artemia sp., matando 100% 

dos indivíduos após 48 h de exposição. Os resultados para o extrato EtOH 70% não foram 

apresentados porque o percentual de mortos no controle foi superior ao máximo admitido de 
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10%. A macroalga marinha parda Lobophora variegata apresenta diferentes atividades 

biológicas com potencial de investigação havendo a necessidade de estudos mais 

aprofundados das frações obtidas a fim de verificar a sua eficácia terapêutica.  

 

Palavras-chave: Atividade biológica. Compostos bioativos. Extrato diclorometano. Extrato 

etanólico. Ochrophyta.  
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ABSTRACT 

 

The diversity of marine macroalgae is directly associated to environmental conditions so that, 

in adverse circumstances, they can synthesize metabolites for selfprotection. Flavonoids 

constitute one of the main groups of phenolic compounds. Found in large quantities in plants, 

they perform defense functions and are potential sources to prevent damages associated with 

cellular oxidation and to avoid attacks of microorganism. The objective of this work was to 

investigate the biological activities of dichloromethane (DCM) and 70% ethanol (EtOH 70%) 

extracts of the brown marine alga Lobophora variegata, collected at Paracuru beach-Ceará. 

Additionally, the extracts were examined for total phenolic content (TPC), total flavonoid 

content (TFC) and in-vitro antioxidant activity, measured through DPPH radical scavenging 

activity (DPPH), ferrous ion chelating activity (FIC), ferric ion reduction power (FRAP),           

-carotene bleaching (BCB), and also for antibacterial, antifungal, antibiofilm and cytotoxic 

activities. Oven-dried alga was used for preparation of DCM and EtOH 70% extracts, which 

were re-suspended in 50% methanol (MeOH 50%) to achieve a concentration of                        

1000 µg mL-1, which after successive dilutions resulted in concentrations ranging from 500 to 

7.8125 µg mL-1. Both antioxidant and cytotoxic activities were determined for the DCM and 

EtOH 70% extracts at concentrations ranging from 7.8125 to 1000 µg mL-1. Subfractions 

obtained from column chromatography were analyzed for antimicrobial and antibiofilm 

activities. The yield of DCM and EtOH 70% extracts were 3.1% and 4.8%, respectively. 

EtOH 70% extracted the highest quantities of TPC and TFC and showed the highest 

antioxidant activity. Two subfractions of DCM extract were effective against Escherichia coli 

(ATCC25922) at 100 and 1000 g mL-1, while three others were effective against 

Staphylococcus aureus (ATCC25923) at the highest concentration. No subfraction showed 

antifungal activity against Aspergillus niger nor Saccharomyces cerevisiae. Neither did they 

contribute to the inhibition of the formation of Pseudomonas spp. biofilm. DCM extract at 

concentrations of 125, 250 and 500 g mL-1 showed a dose-dependent cytotoxic activity with 

Artemia sp. nauplii, killing 100% of individuals after 48 h exposure. Cytotoxic activity results 

for the EtOH 70% extract were not shown because the percentage of dead nauplii in the 

control was higher than the acceptable maximum of 10%. Lobophora variegata presents 

different biological activities, and further investigation of its potential should be carried out 

on subfractions in order to verify their therapeutic efficacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de vegetais para fins medicinais consiste em uma prática milenar, 

fundamentada basicamente na sabedoria popular de que as plantas possuem substâncias 

naturais ativas com capacidade de tratar ou curar muitas doenças, embora haja necessidade de 

pesquisas para ratificar os conhecimentos passados de geração em geração para minimizar os 

efeitos colaterais e toxicológicos, porventura existentes, tornado sua utilização confiável e 

segura, sem esquecer, entretanto, o aspecto relativo ao uso sustentável desses recursos 

naturais especialmente nos países em desenvolvimento (FIRMO et al., 2011). 

A potencialidade das plantas, o fácil acesso e o avanço das tecnologias nos ramos 

biotecnológico e farmacêutico favoreceram e concentraram o desenvolvimento de pesquisas 

sobre substâncias naturais, inicialmente, com plantas superiores e, mais recentemente, com 

organismos marinhos, dentre os quais as macroalgas marinhas (BLUNT et al., 2015). 

Os estudos sobre produtos naturais encontraram no ambiente marinho e em seus 

organismos (micro-organismos, líquens associados a algas, algas, briozoários, cnidários, 

equinodermos, moluscos, esponjas e tunicados), fontes alternativas e potencialmente 

interessantes de metabólitos com propriedades biológicas e bioquímicas notáveis devido a 

diversidade de suas moléculas e estruturas químicas complexas difíceis de serem sintetizadas 

quimicamente (ÁLVAREZ-GÓMEZ; KORBEE; FIGUEROA, 2016; TIAN; LI; ZHAO, 

2017). 

Tradicionalmente, as algas marinhas têm sido utilizadas na alimentação humana, 

seja diretamente, seja como ingrediente e/ou condimento na culinária, por serem fontes de 

micronutrientes (vitaminas, minerais e oligoelementos), polissacarídeos, proteínas e lipídios 

(ISMAIL, 2017). Por causa dessa importância nutricional, o interesse pelas algas como fonte 

de matéria-prima para a extração de substâncias com aplicação nas indústrias de alimentos, 

farmacêutica e de cosméticos aumentou consideravelmente nas últimas décadas 

(BOCANEGRA et al., 2009; DHARGALKAR; PEREIRA, 2005; LORDAN; ROSS; 

STANTON, 2011). 

Por habitarem as zonas de recifes entre marés, um ambiente complexo sujeito a 

variações de temperatura, salinidade e nutrientes ao longo do dia, as algas marinhas passam 

por inúmeros processos de adaptação e, ao se adequarem às variações do ambiente em que 

vivem, incorporam em sua composição todos os elementos presentes na água. Após uma 

erupção submarina natural que ocorreu em El Hierro, nas Ilhas Canárias, causando grandes 

alterações fisicoquímicas, principalmente com relação à acidificação súbita da água, Betancor 
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et al. (2014) observaram duas espécies de algas pardas, Padina pavonica e Lobophora 

variegata, a primeira com talo impregnado de carbonato de cálcio e a segunda, sem tal 

impregnação. Com a redução do pH da água, P. pavonica sofreu uma descalcificação, 

diminuindo sua atividade antioxidante. Entretanto, L. variegata sofreu apenas uma 

diminuição na sua atividade de fotoproteção pelos compostos antioxidantes e mais nenhuma 

outra alteração, nem mesmo a perda de seus compostos fenólicos. Resultados desta natureza 

ratificam o efeito direto que as alterações no meio exercem sobre a síntese de compostos. 

Muitos dos compostos sintetizados e acumulados pelas algas marinhas apresentam 

propriedades biológicas de interesse para o homem, por exemplo, atividade antimicrobiana, 

antialérgica, antidiabética, antitumoral, anticoagulante, antioxidante, dentre outras. Tais 

atividades estão diretamente relacionadas à presença de compostos fenólicos (flavonoides e 

taninos), esteroides, alcaloides, saponinas, compostos halogenados, sesquiterpenos, 

diterpenos, triterpernos e acetogeninas (CORNISH; GARBARY, 2010; GUPTA; ABU-

GHANNAM, 2011; LORDAN; ROSS; STANTON, 2011; PEREIRA et al., 1989; PÉREZ-

RIVEROL et al., 2014; VO; KIM, 2013). 

Considerando o interesse crescente pelos produtos naturais marinhos e a escassez 

de informações sobre a ficoflora brasileira, este trabalho teve como objetivo geral estudar a 

atividade biológica dos extratos da macroalga marinha parda L. variegata, coletada na Praia 

do Paracuru-Ceará. Para isso, os extratos preparados com solventes de polaridades diferentes 

foram avaliados especificamente quanto ao conteúdo de compostos fenólicos, ao teor de 

flavonoides totais e quanto às atividades antioxidante, antibacteriana, antifúngica, 

antibiofilme e citotóxica contra náuplios de Artemia sp. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Macroalgas marinhas 

 

As algas fazem parte de um grupo diversificado de vegetais inferiores, com menor 

diferenciação celular, se comparado aos vegetais terrestres. São seres vivos aquáticos, 

autotróficos e fotossintetizantes, desprovidos de sistema vascular, com aglomerações na 

forma de fios ou lâminas finas (PÁDUA; FONTOURA; MATHIAS, 2004). De acordo com a 

sua morfologia e tamanho, elas são classificadas em: microalgas e macroalgas (JOHN et al., 

2011). Dentre todas as características empregadas para a classificação das macroalgas, a mais 

utilizada baseia-se na presença de pigmentos específicos (clorofilas, carotenoides e 

ficobiliproteínas), identificando-as como fazendo parte de um dos quatro filos: Cyanophyta 

(algas azuis), Chlorophyta (algas verdes), Rhodophyta (algas vermelhas) ou Ochrophyta 

(algas pardas). A presença dos diferentes pigmentos nas macroalgas está relacionada com a 

sua distribuição no ambiente, de acordo com a disponibilidade de energia luminosa para a 

realização do processo fotossintético (PANGESTUTI; KIM, 2011). Todas as macroalgas 

possuem clorofila a, sendo as clorofilas a e b os pigmentos majoritários nas verdes; nas 

macroalgas vermelhas, além das clorofilas a e d, os pigmentos mais abundantes são as 

ficoeritrinas (pigmentos vermelhos), enquanto nas pardas, além das clorofilas a e c, os 

carotenoides como a fucoxantina são os pigmentos predominantes (GRAHAM; WILCOX, 

2000; TEIXEIRA, 2013).  

A diversidade das macroalgas marinhas está associada diretamente com as 

condições ambientais, principalmente com a qualidade da água e o tipo de substrato. Elas 

estão adaptadas ao ambiente marinho e costeiro, desempenhando inúmeras funções ecológicas 

em seu habitat, na ciclagem de nutrientes, como produtores primários na produção de 

oxigênio molecular, formação e manutenção dos recifes de corais (GHILARDI-LOPES; 

HADEL; BERCHEZ, 2012). 

As macroalgas marinhas são fontes naturais de moléculas biologicamente ativas 

com potencial biomedicinal, pois sintetizam compostos peculiares em resposta as condições 

do meio, ciclo de vida e relações intra e/ou interespecíficas. Implicações fisiológicas, 

ecológicas e físico-químicas nos oceanos podem interferir diretamente no crescimento das 

algas, que em resposta, retardam seu desenvolvimento e produção de moléculas bioativas. 

Segundo a literatura, são atribuídas diversas atividades biológicas aos compostos isolados, 

tais como: anticolinesterase (BIANCO et al., 2015), anti-inflamatória (LEE et al., 2013), 
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antitumoral (PEREIRA et al., 2011), antimicrobiana (SHANNON; ABU-GHANNAM, 2016), 

antileishmaniose (TORRES et al., 2014), antioxidante (VADLAPUDI, 2012) e anticoagulante 

(WIJESEKARAA; PANGESTUTIA; KIM, 2011). 

As macroalgas pardas são organismos eucariontes, encontrados fundamentalmente 

fixos por meio de rizoides em costões rochosos, em águas marinhas tropicais, temperadas e 

polares, com alguns gêneros. São organismos multicelulares, apresentando dimensões 

variadas, desde formas microscópicas até as gigantes kelps. A coloração marrom se deve a 

presença de fucoxantina, o carotenoide majoritário das ocrófitas (BOCANEGRA et al., 2009; 

GUPTA; ABU-GHANNAM, 2011).  

As ocrófitas possuem em sua parede celular celulose, alginato e fucoidina, 

conferindo-lhes um grau de flexibilidade, importante para suportar o impacto das ondas. O 

alginato presente nas algas pardas é um polissacarídeo utilizado como aditivo na fabricação de 

colas, vernizes e óleos, além ser utilizado como estabilizante e emulsificante nas indústrias 

alimentícia e de cosméticos. A fucoidina é um polissacarídero de fucose sulfatada, com 

algumas aplicações biológicas (GRAHAM; WILCOX, 2000; VO; KIM, 2013). 

A macroalga marinha parda da espécie L. variegata encontra-se amplamente 

distribuída em águas tropicais e subtropicais, em profundidades variando de 1 m a 36 m 

(GUIRY, 2017; WOMERSLEY, 2003), servindo de abrigo para muitas espécies de 

invertebrados e larvas, além de ser parte integrante dos recifes de corais. Oliveira-Filho 

(1977) registrou sua ocorrência em todo o litoral brasileiro, colonizando corais vivos. 

Morfologicamente, L. variegata é uma alga relativamente pequena, com lâminas 

curtas, não alcançando grandes tamanhos, apresentando estrutura levemente rígida se 

comparada com outras espécies de algas pardas. É classificada taxonomicamente no Reino 

Chromista, Filo Ochrophyta, Classe Phaeophyceae, Subclasse Dictyotophycidae, Ordem 

Dictyotales, Família Dictyotaceae, Gênero Lobophora e Espécie L. variegata. A palavra 

variegata tem origem do latim e significa mancha, referindo-se às manchas irregulares na 

superfície do talo foleáceo com coloração parda ou marrom escuro, sendo distribuídas de 

forma irregular (GUIRY, 2017). 

A espécie L. variegata tem sido relatada como possuidora de atividade biológica 

e, embora a literatura aponte seu potencial como fonte de substâncias bioativas, existem 

relativamente poucos estudos sobre a atividade de extratos brutos, frações e/ou compostos 

dela isolados (BIANCO et al., 2015; PAIVA et al., 2011). 
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2.2 Compostos fenólicos 

 

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários sintetizados pelos 

organismos em resposta a pressões do meio ambiente, dentre as quais merecem destaque 

ataque de patógenos, insetos e radiação UV (CABRERA-CARRIÓN et al., 2017).  

Em condições adversas, para sobreviverem os organismos necessitam de um 

arranjo de adapatações fisiológicas e bioquímicas que frequentemente são acompanhadas por 

modificações na regulação de genes e rotas metabólicas, aumentando a possibilidade de se 

encontrar metabólitos funcionais únicos de importância farmacêutica (TIAN; LI; ZHAO, 

2017). Entretanto, segundo Cervantes-Garcia et al. (2016), mesmo quando o ambiente causa 

um estresse muito intenso ao organismo vivo, eles não necessariamente passarão a sintetizar 

novos compostos bioativos. No caso da exposição da microalga Euglena gracilis a elevadas 

concentrações de cádmio, não desencadeou a produção de novos compostos fenólicos ou 

flavonoides.  

Castro et al. (2016) verificaram que os calos induzidos na planta Byrsonima 

verbascifolia foram responsáveis por um incremento na produção de compostos fenólicos e 

sugeriram que para a produção industrial destes metabólitos a indução de calos pode 

funcionar como uma estratégia promissora. 

Os compostos fenólicos pertencem a uma classe de compostos com estruturas 

simples ou complexas contendo um anel aromático de carbono com um ou mais substituintes 

hidroxílicos. Eles são classificados quanto ao seu esqueleto principal (número de aneis 

aromáticos e hidroxilas), sendo encontrados no Reino Vegetal fazendo parte da estrutura de 

proteínas, alcaloides e terpenos. Flavonoides, estilbenos, cumarinas, lignanos e taninos são 

representantes da família dos fenois, considerada a mais numerosa dos metabólitos 

secundários em plantas (ANGELO; JORGE, 2007; SILVA et al., 2010). 

A eficiência de extração de compostos fenólicos está diretamente relacionada com 

a metodologia utilizada e proporção massa/volume de solvente, sendo sua detecção feita por 

meio de técnicas espectrofotométricas e cromatográficas (PARYS et al., 2007; SHAHIDI; 

AMBIGAIPALAN, 2015). De acordo com a revisão de Khoddami, Wilkes e Roberts (2013), 

o processo de extração de compostos fenólicos consiste em um passo crítico após a 

preparação da amostra.  

As técnicas de extração mais comuns empregam solventes orgânicos ou 

inorgânicos, havendo muitos parâmetros capazes de interferir no seu rendimento, incluindo o 

tempo e a temperatura de extração, a proporção amostra/solvente, o número de vezes que a 
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extração é repetida e, é claro tipo de solvente utilizado. A escolha de solventes como a água, 

acetona, acetato de etila, álcoois (metanol, etanol e propanol) e suas misturas influenciam o 

rendimento de compostos fenólicos extraídos. Os autores dão exemplos de materiais vegetais 

usados como fonte de compostos fenólicos, os quais foram extraídos com diferentes solventes 

(água, etanol, etanol a 80%, etanol a 50%, metanol, metanol a 50%, acetona e acetona a 80%) 

e apresentaram diferentes rendimentos de extração. Tais divergências foram atribuídas às 

propriedades dos compostos fenólicos da planta estudada. 

Soto-García et al. (2016), avaliando o efeito do solvente na extração de compostos 

fenólicos de uma planta superior, verificaram que à medida que havia um incremento de água 

no sistema, ocorria uma maior extração dos compostos fenólicos, sugerindo que as soluções 

hidroetanólicas são eficientes e recomendadas por apresentarem um bom desempenho e baixa 

toxicidade, além de terem efeito significativo na atividade antioxidante desses compostos. Li 

et al. (2017) também afirmaram que o solvente ou a mistura de solventes tem influência direta 

no teor de compostos fenólicos extraídos, sendo excelentes as misturas binárias de etanol/água 

e os solventes puros (etanol, metanol e acetona). Polifenois de plantas terrestres e de algas 

marinhas são eficientemente extraídos com etanol.  

Álvarez-Gómez, Korbee e Figueroa (2016) analisaram seis macroalgas marinhas 

vermelhas (Gelidium corneum, G. pusillum, Porphyra umbilicalis, Halopithys incurva, 

Gracilariopsis longissima, Hidropuntia cornea) e uma verde (Ulva rotundata), as quais foram 

coletadas em diferentes regiões costeiras, mas aproximadamente na mesma época. Neste 

trabalho, diferentes solventes de extração foram testados: água destilada, etanol a 100%, 

etanol a 50% e metanol a 20%. Para as algas vermelhas, os teores de compostos fenólicos 

mais elevados foram observados com metanol a 20%, tendo correlação direta com a 

capacidade antioxidante, embora ele seja um solvente não seletivo. 

De acordo com Safafar et al. (2015), uma extração eficiente requer que o solvente 

penetre na célula e dissolva os compostos-alvo correspondentes à sua polaridade. O metanol é 

considerado um dos solventes mais utilizados para a extração de substâncias polares, tais 

como compostos fenólicos e flavonoides. 

Além da extração, o tratamento ao qual amostra é submetida também tem 

influência sobre o rendimento de compostos fenólicos. As macroalgas pardas Sargassum 

muticum e Bifurcaria bifurcata apresentaram redução significativa do conteúdo fenólico e da 

atividade antioxidante devido à secagem em estufa (50-60°C por 4 h e 15-30°C por 72 h), 

sugerindo que os compostos fenólicos nessas algas parecem ser particularmente sensíveis ao 
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aquecimento e à exposição à radiação UV (LE LANN; JÉGOU; STIGER-POUVREAU, 

2008). 

De acordo com Ben Saad et al. (2017), estudos in vitro demonstraram que a 

atividade antioxidante encontrada nos extratos da rodófita Alsidium corallinum foi atribuída à 

presença de flavonoides e polifenois, dentre os quais foram identificados kaempferol, 

apigenina, catequina e flavonoides tipo quercetina.  

As macroalgas vermelhas do gênero Laurencia são reconhecidas como as mais 

prolíficas fontes de terpenos no ambiente marinho, sendo capazes de sintetizar mono-, di-, 

sesqui- e triterpenos com relevante potencial biotecnológico e ecológico. Mesmo assim, faz-se 

necessário o desenvolvimento de pesquisas para se conhecer os processos bioquímicos, assim 

como as estruturas celulares envolvidas na biossíntese desses compostos, tendo em vista a 

observação científica de que a espécie L. dendroidea, tratada em diferentes condições, 

apresentou novos genes associados à biossíntese de terpenos (OLIVEIRA et al., 2015). 

Ali et al. (2017) observaram a presença de um triterpenoide biologicamente ativo 

e com potencial de inibição da peroxidação lipídica e das enzimas urease e α-glucosidase na 

macroalga marinha parda Padina boergesenii, sugerindo que essa espécie pode ser 

considerada como um potencial recurso para novos metabólitos bioativos e futuros agentes 

terapêuticos. Agregán et al. (2017) identificaram florotaninos como principais compostos 

presentes nos extratos das algas pardas Ascophyllum nodosum, Bifurcaria bifurcata e Fucus 

vesiculosus, embora alguns flavonoides e derivados de ácido fenólico também tenham sido 

encontrados. Aravindan et al. (2015) identificaram, pela primeira vez, polifenois 

antioxidantes de alta polaridade extraídos das algas pardas Hormophysa triquerta, 

Spatoglossum asperum e Padina tetrastromatica com comprovado potencial anticâncer contra 

células neoplásicas do pâncreas.  

De acordo com Kim et al. (2012), os florotaninos eckol e dieckol possuem 

atividades antitrombótica e profibrinolítica. Além do mais o dieckol da Ecklonia cava tem 

efeito sobre o crescimento de cabelo (KANG et al., 2012).  

 

2.2.1 Flavonoides 

 

Conhecidos com um dos principais grupos de compostos fenólicos, os flavonoides 

são encontrados em abundância nos vegetais, desempenhando funções de defesa contra as 

radiações UV e visível, a ação de insetos, fungos, vírus e bactérias, a oxidação das células 

vegetais, além de participarem do controle da ação dos hormônios vegetais e atuarem como 
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inibidores de enzimas. Eles podem ser encontrados sob diversas formas estruturais, porém a 

maioria possui quinze átomos de carbono em seu núcleo fundamental, sendo dois aneis 

aromáticos e um heterociclo contendo oxigênio (Figura 1) (FORKMANN, 1991; GIADA, 

2014; MARTÍNEZ-FLÓREZ et al., 2002). A classificação dos flavonoides está relacionada 

com o nível de oxidação do anel de pirano central. Eles estão enquadrados em cerca de doze 

classes, em que as pricipais são: flavonas, flavonois, catequinas ou flavanois, flavanonas, 

antocianinas e isoflavonas (FORKMANN, 1991).  

 

Figura 1 - Estrutura química básica e sistema de numeração dos flavonoides. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GIADA (2014) 

 

Os flavonoides são considerados como fontes potenciais de antioxidantes por 

possuírem propriedades sequestrantes de radicais livres atuando diretamente na doação de 

elétrons ou átomos de hidrogênio e também por quelarem íons metálicos, inibindo a formação 

de radicais livres catalisados por metais de transição, protegendo assim os tecidos da oxidação 

e peroxidação lipídica. A atividade antioxidante dos flavonoides está relacionada com a 

presença de grupos hidroxil nas posições 3’ e 4’ do anel B, os quais conferem elevada 

estabilidade ao radical formado, participando no deslocamento do elétron, e uma dupla 

ligação entre os carbonos C2 e C3 do anel C em conjugação com o grupo carbonilo na 

posição C4, o qual torna possível o deslocamento de um elétron do anel B. Adicionalmente, 

grupos hidroxil livres na posição 3 do anel C e na posição 5 do anel A, juntamente com o 

grupo carbonilo na posição 4, também são importantes para a atividade antioxidante desses 

compostos (ANGELO; JORGE, 2007; GEORGIEV; ANANGA; TSOLOVA, 2014; GIADA, 

2014). 

Relatos da ocorrência de compostos fenólicos e flavonoides em algas marinhas 

são muito mais recentes que em plantas terrestres. Farasat et al. (2013) analisaram o conteúdo 

fenólico e os teores de flavonoides em quatro espécies de macroalgas verdes (Chaetomorpha 

aerea, C. crassa, C. linum e C. brachygona) e verificaram diferenças significativas entre as 

espécies e até entre indivíduos da mesma espécie (C. crassa), coletados em locais distintos. 
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Os autores atribuíram os resultados às variações dos parâmetros físico-químicos, como 

salinidade da água e período de exposição à radiação UV entre as estações do ano. As algas 

das zonas intertidal superior e intertidal média, sujeitas à exposição prolongada à radiação 

solar, apresentaram maior atividade antioxidante. Farasat et al. (2014) encontraram que os 

compostos fenólicos, incluindo os flavonoides, foram os principais responsáveis pela 

atividade antioxidante dos extratos de quatro espécies do gênero Ulva (U. clathrata, U. linza, 

U. flexuosa e U. intestinalis). 

Os resultados do estudo fitoquímico de Dictyota dichotoma realizado por Deyab, 

Elkatony e Ward (2016) mostraram a presença de alcaloides, terpenoides, esteroides, taninos, 

flavonoides, fenois, cumarinas, quinonas e glicosídeos extraídos com acetato de etila, 

metanol, hexano e acetona, mas a ausência de saponinas. Sarojini, Lakshminarayana e Rao 

(2012) observaram que, das espécies analisadas, as da classe Phaeophyceae apresentaram os 

maiores teores de flavonoides com destaque para sete delas que foram analisadas pela 

primeira vez. Esses resultados podem ser indícios da importância de se analisar flavonoides 

em algas marinhas, as quais podem ser potencialmente úteis no tratamento de doenças 

cardiovasculares, úlceras, viroses, inflamações, osteoporose, diarreia e artrite. Desse modo, 

estudos sobre a atividade biológica dos flavonoides são desejáveis no futuro. A caulerpenina, 

por exemplo, um sesquiterpeno isolado da Caulerpa racemosa var. cylindracea, exibiu a 

bioatividade contra o câncer. 

 

2.3 Atividades biológicas 

 

2.3.1 Atividade antioxidante 

 

De acordo com o trabalho de revisão feito por Cotinguiba et al. (2013), a oxidação 

é parte fundamental da vida aeróbica e do metabolismo animal, assim as espécies reativas de 

oxigênio (EROs) e de nitrogênio (ERNs) são produzidas naturalmente ou por alguma 

disfunção biológica. Além de estarem presentes no corpo humano, as espécies reativas 

também se encontram nos alimentos, podendo lhes provocar alterações indesejáveis. As 

espécies reativas são produzidas em reações do metabolismo respiratório e em outras reações 

oxidativas que ocorrem na célula, interagindo com moléculas do próprio organismo, inibindo 

ou modificando a função delas. Essas espécies reativas exercem papel fisiológico no controle 

da pressão sanguínea, produção de energia, sinalização e regulação do crescimento celular, 

apoptose e fagocitose de agentes patogênicos, entre outros. 



28 

Quando em excesso, podem atacar as células, contribuindo para o 

desenvolvimento de patologias associadas ao envelhecimento como catarata, declínio do 

sistema imune e disfunções cerebrais, além do câncer e doenças degenerativas como diabetes, 

arteriosclerose, doenças cardiovasculares, hipertensão, Alzheimer, reumatismo, esclerose 

múltipla, artrose entre outras (HALLIWELL, 2000; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2015).  

O excesso de espécies reativas no organismo é combatido por antioxidantes que 

são produzidos pelo corpo ou absorvidos da dieta, como -tocoferol (vitamina E), β-caroteno 

(provitamina A), ácido ascórbico (vitamina C) e compostos fenólicos com destaque para os 

flavonoides e poliflavonoides (PIETTA, 2000). De acordo com Rocha et al. (2007), no Japão 

sempre se buscou aditivos com capacidade antioxidante de fontes naturais para serem 

empregados no processamento de alimentos, em substituição aos antioxidantes sintéticos, que 

mostravam efeitos carcinogênicos. O interesse pelos antioxidantes naturais cresceu, e a 

comunidade científica passou a investigar os organismos que possuíam biomoléculas com 

essa atividade biológica. 

Na indústria de alimentos, a produção e o emprego de compostos antioxidantes 

sintéticos para inibir ou retardar o processo de oxidação de óleos e gorduras são 

indispensáveis. Entretanto, estes aditivos químicos apresentam elevada citotoxicidade 

(VALENTÃO et al., 2002), sendo considerados um perigo à saúde humana. Butil 

hidroxianisol (BHA) e butil hidroxitolueno (BHT), antioxidantes sintéticos utilizados na 

indústria alimentícia, são acumulados no organismo humano podendo causar câncer e danos 

hepáticos (LI et al., 2017; QI et al., 2005). 

Os antioxidantes agem enzimática ou não enzimaticamente sobre as epécies 

reativas, que possuem átomos ou grupos de átomos derivados ativos das reduções parciais do 

oxigênio. As espécies reativas apresentam elétrons desemparelhados instáveis e altamente 

reativos, que buscam estabilidade elétrica ao emparelhar seus elétrons a moléculas 

importantes como os lipídios, enzimas e proteínas, desestabilizando-as (COTINGUIBA et al., 

2013). Os radicais hidroxil (OH-), ânion radical superóxido (O2
-), hidroperoxil (ROO-), óxido 

nítrico   (NO-) e peroxinitrito (OONO-) são EROs, que induzem a peroxidação lipídica, além 

de causar danos ao DNA devido à clivagem da ligação fosfodiéster, provocar alterações na 

ribose e promover a oxidação das bases nitrogenadas (DAWSON et al., 1993; SUZUKI; 

FORMAN; SEVANIAN, 1997). 

Rodrigues, Mariutti e Mercadante (2012) relataram que os carotenoides luteína e 

zeaxantina são potentes captadores de EROs, enquanto que o β-caroteno foi mais eficiente na 
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captura de ERNs; com base nestes resultados, eles consideraram os carotenoides marinhos 

como importantes catalisadores dessas espécies reativas. 

O interesse científico pelas propriedades antioxidantes das algas marinhas é 

crescente e se deve em parte à presença e à estrutura química dos compostos fenólicos com 

propriedades redutoras. O primeiro relato de compostos antioxidantes presentes em algas 

marinhas (fosfolipídios e fucoxantinas) foi feito por Fujimoto e Kaneda (1980).  

Depois disso, muitos outros cientistas passaram a pesquisar as algas marinhas e 

suas propriedades antioxidantes, encontrando diversas classes de substâncias antioxidantes de 

ocorrência natural que foram investigadas, isoladas e caracterizadas (GANESAN; KUMAR; 

BHASKAR, 2008; KUMAR; GANESAN; RAO, 2008; PARYS et al. , 2007; RAJAURIA et 

al., 2013; SOLTANI et al., 2011; SOUZA et al., 2011; VALENTÃO et al., 2010; WANG; 

JÓNSDÓTTIR; ÓLAFSDÓTTIR, 2009; WIDJAJA-ADHI AIRANTHI; HOSOKAWA; 

MIYASHITA, 2011; YAN et al., 1999; YE et al., 2009). 

Estudos realizados com a macroalga parda Stypopodium flabelliforme destacaram 

a presença de meroditerpenoides policíclicos, dentre os quais o epitaondiol apresentou várias 

atividades biológicas (GAMMONE et al., 2014). Lim et al. (2014) identificaram fucanas 

isoladas das macroalgas pardas Sargassum binderi e Padina sp. com atividade antioxidante 

comparável àquela dos antioxidantes sintéticos BHA e BHT, sendo consideradas boas fontes 

naturais com potencial para serem comercializadas.  

Dentre quatorze macroalgas analisadas, os extratos de L. variegata apresentaram 

maiores atividades antioxidantes determinadas pela capacidade de sequestro do radical DPPH 

e pelo poder de redução de íons férricos (FRAP) e, tais resultados podem estar diretamente 

relacionados com a presença de compostos fenólicos (BIANCO et al., 2015). 

A diversidade de algas marinhas, os vários métodos utilizados para determinar a 

atividade antioxidante de extratos e de substâncias isoladas e, principalmente, a extensa 

variedade de componentes biologicamente ativos encontrados nesses organismos, continuam 

despertando o interesse de muitos cientistas, contribuindo cada dia mais para o avanço da 

química de produtos naturais marinhos. 

 

2.3.2 Atividade antimicrobiana 

 

Os micro-organismos coexistem com a espécie humana há milhares de anos, em 

relações benéficas e maléficas ao homem, inclusive sendo responsáveis por diversos tipos de 

patologias. Apesar do notável progresso no campo da medicina humana, as doenças 
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infecciosas causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas ainda constituem uma grande 

ameaça à saúde pública e às economias universais (BERLINGUER, 1999). 

Desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928, o uso 

indiscriminado e excessivo dos antibióticos trouxe muitos problema para a terapêutica 

(LANDERS et al., 2012). A administração descontrolada passou a representar um perigo para 

a saúde humana, principalmente por favorecer o desenvolvimento de linhagens bacterianas 

resistentes, em resposta à evolução e à intensa pressão seletiva resultante da exposição a esses 

compostos. O surgimento de cepas com resistência múltipla aos antimicrobianos conhecidos 

tem estimulado a busca por novas substâncias naturais que possuam simultaneamente 

características de elevada eficiência e baixa nocividade.  

Compostos isolados de algas marinhas com potencial farmacológico vêm sendo 

estudados como alternativa ao uso de antimicrobianos sintéticos. Diferentes espécies do 

gênero Laurencia apresentaram compostos com propriedades antibacteriana e antileishmania. 

Em extratos de L. dendroidea foram identificados compostos bioativos com destaque para os 

metabólitos secundários halogenados, sesquiterpenos, diterpenos, não terpenoides, elatol, 10-

acetoxiangasiol, aplisidiol, cupalaurenol e 1-metil-2,3,5-tribromoindol (BIANCO et al., 2015; 

DOS SANTOS et al., 2010; MACHADO et al., 2014; VAIRAPPAN et al., 2010). 

Pérez, Falqué e Domínguez (2016) expuseram em sua revisão de literatura que a 

composição química das algas e a atividade antimicrobiana variam de acordo com a espécie, 

estado fisiológico, região do talo, fatores ambientais (clima, localização, salinidade e 

temperatura), poluição, condições de crescimento, tempo de coleta e organismos epífitas. Os 

diferentes estudos citados nessa revisão de literatura apresentaram resultados que confirmam a 

exitência de variações na composição química e na atividade antimicrobiana relacionadas com 

as estações do ano. A maioria dos resultados dos trabalhos usados nessa revisão detectou 

máximo potencial antimicrobiano na primavera, provavelmente devido à predominância de 

compostos ativos neste período. Contudo, Pérez, Falqué e Domínguez (2016) destacaram uma 

variação incomum na composição de fenólicos e nas atividades biológicas (antibacteriana e 

antioxidante), por terem sido muito baixas na primavera e no verão. Assim, os autores 

concluíram que, quanto à atividade biológica, as algas de diferentes classes não odedeceram a 

um mesmo padrão: as Phaeophyceae não exibiram atividade em certas estações do ano, as 

Rhodophyceae apresentaram variações ao longo das estações e as Chlorophyceae foram ativas 

durante todo o ano.  

Florotaninos e polifenois foram isolados e identificados da alga marinha parda 

Ecklonia cava por Choi et al. (2011). Nas frações dotadas de atividade antibacteriana contra 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
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Propionibacterium acnes, causadora das lesões vulgarmente conhecidas como espinhas ou 

acne, foram identificados florotaninos como dieckol e florofucofuroeckol-A (CHOI et al., 

2014).  

Al-Saif et al. (2014), analisando cinco espécies de algas marinhas da Arábia 

Saudita, Ulva reticulada, Caulerpa occidentalis, Cladophora socialis, Dictyota ciliolata e 

Gracilaria dendroides, quanto ao potencial antibacteriano, revelaram que quatro extratos 

algais preparados em etanol e clorofórmio tiveram seus princípios ativos capazes de inibir o 

crescimento de bactérias patogênicas, principalmente o de Escherichia coli. Os extratos 

clorofórmicos das cinco espécies analisadas foram mais eficientes contra E. coli e 

Pseudomonas aeruginosa. 

Jaswir et al. (2014) observaram que os extratos acetônico e metanólico de 

Sargassum binderi apresentaram atividade de inibição contra as bactérias Gram-positivas 

Bacillus subtilis e Staphylococcus aureus, mas nenhuma inibição contra as Gram-negativas P. 

aeruginosa e E. coli. O extrato acetato de etila apresentou atividade de inibição apenas contra 

B. subtilis, enquanto o clorofórmico não exibiu qualquer atividade contra os micro-

organismos testados. 

De acordo com Kavita, Singh e Jha (2014), onze dos 38 extratos metanólicos de 

algas marinhas analisadas (cinco rodófitas e seis ocrófitas) apresentaram atividade 

antibacteriana. O extrato e as frações de Laurencia papillosa apresentaram máxima atividade 

contra as quatro cepas de bactérias patogênicas usadas no ensaio (Escherichia coli ATCC 

8739, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Bacillus 

subtilis ATCC 6051). Rosaline et al. (2012), ao contrário, verificaram atividade antibacteriana 

mínima ou ausente nos extratos metanólicos das algas marinhas Sargassum wightii, 

Chaetomorpha linum e Padina gymnospora, contra cepas Gram-negativas [Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella typhi-B, Erwinia amylovora (MTCC 2760), 

Enterobacter aerogenes (MTCC 111), Proteus vulgaris (MTCC 1771), Klebsiella 

pneumoniae (ATCC 15380) e Escherichia coli (ATCC 25922)] e Gram-positivas 

[Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Bacillus subtilis (MTCC 441) e Enterococcus 

faecalis (ATCC 29212)]. 

Bianco et al. (2015), avaliando as atividades biológicas in vitro de quatorze algas 

e de quinze invertebrados marinhos coletados na costa brasileira, isolaram dois compostos que 

se mostraram idênticos aos descritos por Garcia et al. (2009) e Lhullier et al. (2009). Das 

quatorze espécies de algas analisadas, 71% mostraram atividade contra S. aureus e E. coli, 

com resultados mais promissores para Sargassum vulgare e Laurencia dendroidea. Os 
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extratos de Caulerpa cervicornis exibiram atividade antimicrobiana contra estirpes de 

bactérias da Classe Mollicutes [Mycoplasma hominis (ATCC 23114), M. genitalium (ATCC 

33530), M. capricolum (ATCC 27343), M. pneumoniae cepa FH (ATCC 15531) e M. 

pneumoniae cepa 129 (ATCC 29342)], apresentando resultados superiores aos invertebrados 

marinhos também analisados. Esses foram os primeiros relatos de atividade antimolicute em 

extratos algais. De acordo com Benfatti et al. (2010), a atividade antimolicute é uma atividade 

antimicrobiana, considerando que a Classe Mollicutes é uma classe de bactérias que se 

distinguem pela ausência de parede celular, embora a maioria tenha esterois compondo a 

membrana celular. 

A atividade antibacteriana dos extratos de algas depende da espécie, da eficiência 

do método de extração e da concentração do extrato. Este fato foi relatado por Shafay, Ali e 

El-Sheekh (2016), que determinaram a atividade antimicrobiana de extratos da macroalga 

vermelha Ceramium rubrum e das pardas Sargassum vulgare, S. fusiforme e Padina pavonia, 

obtidos com diferentes solventes (éter dietílico, metanol, etanol e clorofórmio). Todos os 

extratos analisados apresentaram atividade antimicrobiana significativa, entretanto os extratos 

de P. pavonia apresentaram as maiores atividades de inibição para a maioria das bactérias 

testadas. As algas pardas exibiram atividade antifúngica maior do que a da alga vermelha, 

resultado encontrado também por Corato et al. (2017). 

De acordo com Al-Saif et al. (2014), os extratos clorofórmicos de Ulva reticulata, 

Caulerpa occidentalis, Cladophora socialis, Dictyota ciliolata e Gracilaria dendroides 

apresentaram as maiores atividades de inibição contra Escherichia coli (ATCC 25322), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Stapylococcus aureus (ATCC 29213), enquanto 

que contra Enterococcus faecalis (ATCC 29212), os extratos etanólicos das algas analisadas 

foram os mais eficientes. 

Felício et al. (2015), testando frações em n-hexano, acetato de etila e 

hidroalcoólica de Bostrychia tenella contra os fungos Cladosporium sphaerospermum e C. 

cladosporioides e contra as bactérias S. aureus e Klebsiella pneumoniae, verificaram que das 

44 frações analisadas, nove inibiram o crescimento dos fungos, enquanto cinco foram eficazes 

contra as bactérias analisadas.  

Corato et al. (2017), avaliando a atividade antifúngica de extratos brutos das algas 

pardas Laminaria digitata e Undaria pinnatifida e vermelhas Porphyra umbilicalis, 

Eucheuma denticulatum e Gelidium pusillum, constataram que os extratos das algas 

apresentaram um grau variável de atividade antifúngica em relação aos diferentes sistemas 

fungos/hospedeiros testados, sendo que o extrato de L. digitata apresentou os melhores 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bactéria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parede_celular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
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resultados. Os autores ressaltaram que apesar das algas pardas terem uma maior quantidade de 

compostos fenólicos que as vermelhas, não foram esses metabólitos os responsáveis pela 

redução do crescimento fúngico. O resultado dessa atividade pode ser atribuído à presença de 

ácidos graxos ou polissacarídeos. 

 

2.3.3 Atividade antibiofilme 

 

Comunidades heterogêneas de micro-organismos sésseis firmemente unidas 

vivem em matrizes poliméricas extracelulares aderidas a uma superfície biológica ou abiótica, 

formando estruturas conhecidas como biofilmes (COSTERTON; WILSON, 2004; EVERETT 

et al., 2015). Essas matrizes extracelulares, onde os micro-organismos se encontram, são 

compostas de proteínas, lipídios, polissacarídeos e ácidos nucleicos e protegem os membros 

da comunidade contra fatores ambientais (radiação UV e desidratação) e contra outras células 

hospedeiras que possam atacá-los. Os mecanismos de resistência dos biofilmes são 

multifatoriais e dependem de cada organismo. Embora não sejam completamente 

compreendidos, esses mecanismos podem ser atribuídos a fatores como redução da 

penetração de antibióticos através da matriz do biofilme, presença de células no biofilme com 

crescimento lento ou sem crescimento, população bacteriana heterogênea  com a presença de 

subpopulações fenotípicas com diferentes graus de resistência e presença de células 

persistentes, que correpondem a uma pequena fração da biomassa total (HALL-STOODLEY; 

COSTERTON; STOODLEY, 2004; HARRISON et al., 2005; MAH; O'TOOLE, 2001).  

Assim, a busca por alternativas que previnam ou controlem a colonização de 

superfícies por micro-organismos a fim de evitar a formação dos biofilmes tem despertado o 

interesse de muitos pesquisadores. Os relatos na literatura sobre a presença de metabólitos 

com atividade antimicrobiana em plantas são antigos (DUARTE, 2006). Brambilla et al. 

(2017) isolaram duas neolignanas do extrato diclorometano (DCM) da planta Piper regnellii 

com atividade antibiofilme de Staphylococcus aureus, similar à droga padrão vancomicina.  

Metabólitos secundários isolados dos fungos marinhos Neosartorya paulistensis, 

N. laciniosa, N. tsunodae e dos fungos do solo N. fischeri e N. siamensis foram testados em 

ensaios antibiofilme, mostrando que praticamente nenhum biofilme foi formado na presença 

dessas espécies (GOMES et al., 2014). 

A macroalga marinha parda Halidrys siliquosa é conhecida na literatura por 

produzir compostos com propriedades antimicrobianas. Extratos metanólicos de H. siliquosa 

foram submetidos a ensaios antibiofilme contra cepas patogênicas de Staphylococcus aureus 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123971692000123
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multirresistentes (MRSA ATCC 33593 e MRSA NCTC 10442) e foram capazes de penetrar 

efetivamente em todas as camadas da matriz exopolimérica do biofilme, porém a erradicação 

completa dos biofilmes maduros não foi atingida (BUSETTI et al., 2015; HORNSEY; HIDE, 

1976; SPAVIERI et al., 2010).  

 

2.3.4 Atividade citotóxica 

 

A observação da existência de citotoxicidade é o primeiro passo para se conhecer 

o efeito de um novo produto. Para isso são realizados bioensaios em laboratório em que é 

possível fazer a comparação experimental do efeito do novo produto com àqueles causados 

por uma substância padrão conhecida; esses bioensaios são executados com culturas de 

células vivas ou com um organismo-teste (SHARIFIFAR et al., 2017). 

O microcrustáceo da ordem Anostraca, Artemia salina, é capaz de viver em 

ambientes extremos, água salga concentrada, no qual poucas espécies se desenvolvem e, por 

isso, é muito utilizado em ensaios toxicológicos padrão. O uso de Artemia sp. tem vantagens 

como disponibilidade comercial, eficiência de custos, facilidade de cultura, ciclo de vida 

curto, alimentação não obrigatória e produção de uma grande prole (PIMENTEL et al., 2011). 

O teste de toxicidade com náuplios de Artemia é considerado um dos ensaios de 

letalidade mais utilizados para uma avaliação preliminar da toxicidade de extratos de plantas, 

algas e outros organismos (MEYER et al., 1982). Os náuplios de Artemia permanecem em 

contato direto com a amostra a ser testada (extrato, fração, composto) por um determinado 

período de tempo e, após esse período de exposição, é possível determinar a concentração 

letal média (CL50), definida como aquela concentração de amostra capaz de matar 50% dos 

organismos no tempo e nas condições do teste. O efeito tóxico frequentemente avaliado é a 

imobilidade dos náuplios, considerando que a Artemia permanece em constante estado de 

locomoção, pois são animais filtradores que dependem disso para se alimentar e respirar. 

Assim, os indivíduos imóveis (sem movimento) são considerados mortos (COSTA et al., 

2008).  

Nahar et al. (2014) verificaram que a mortalidade dos náuplios de A. salina 

aumentava com o aumento da concentração dos extratos da papoula-do-méxico Argemone 

mexicana, confirmando relatos de que os efeitos citotóxicos dos extratos de várias plantas se 

intensificam com o aumento da concentração. 

Uma fração e três compostos terpenoides e esteroides citotóxicos isolados da 

planta Premna serratifolia foram submetidos ao ensaio de citotoxicidade contra náuplios de 
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A. salina e contra duas linhagens de células cancerosas (melanoma B16 e neuroblastoma 

SHSY-5Y), sendo constatada dose dependência entre a toxicidade e a concentração da 

amostra (BIRADI; HULLATTI, 2017).  

O efeito citotóxico de extratos da semente e do óleo essencial de cominho-preto 

Nigella sativa, preparados em diferentes solventes e concentrações, foi considerável 

principalmente nos extratos de éter de petróleo e clorofórmio. Desse modo Sharififar et al. 

(2017) sugerem que o uso de N. sativa como alimento, condimento e/ou nutracêutico deve ser 

feito com cautela até que mais informações estejam disponíveis. 

Extratos brutos da rodófita Laurencia papillosa apresentaram citotoxicidade 

contra células de câncer humano – Jurkat, uma linhagem de linfócitos T derivada da 

leucemia/linfoma de células T do adulto, sugerindo o isolamento e a purificação de uma nova 

substância  natural com atividade antitumoral. Entretanto, estudos mais aprofundados são 

necessários para verificar se esses extratos brutos não são tóxicos para as células normais 

(TANNOURY et al., 2017). 

A citotoxicidade de 48 extratos (aquoso, diclorometano, acetona e metanol) de 

doze espécies distintas de macroalgas marinhas foram testados contra linhagens de células 

tumorais (melanoma de murino, carcinomas de cólon e de mama humanos e leucemia) e 

contra a A. salina. Dos 48 extratos testados, dezesseis mostraram-se ativos para a inibição do 

crescimento de células tumorais, enquanto seis foram considerados mais ativos para matar os 

náuplios de A. salina na concentração de 100 µg/mL: Caulerpa racemosa (acetona), Codium 

decorticatum (aquoso), Lobophora variegata (acetona), Gracilaria domingensis (acetona e 

diclorometano) e G. lemaneiformis (diclorometano) (TORRES et al., 2005). 

Dois compostos [trans-fitil-1-palmitato (codioester) e  -tocoferol] e algumas 

frações isoladas da rodófita Dichotomaria obtusata exibiram atividade citotóxica contra três 

linhagens de células cancerígenas humanas: adenocarcinoma de cólon (LS180), 

adenocarcinoma de mama (MCF-7) e leucemia linfoblástica aguda (MOLT-4). Os dois 

compostos e as frações (F13 e F14) exibiram atividades significativamente inferiores aos 

padrões citotóxicos usados (doxorubicina e cisplatina) (JASSBI et al., 2016). 

Diversos compostos citotóxicos como fucoidanas, laminarianas e terpernoides são 

referidos como detentores de propriedades anticâncer, antitumor e antiproliferativa, sendo 

abundantes em algas marinhas (SMIT, 2004). Esses compostos com potencial na 

quimioprevenção e como quimioterápicos complementares devem ser explorados e 

investigados mais detalhadamente (VINAYAK; SABU; CHATTERJI, 2010).  
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Assim muitos estudos ainda devem ser realizados com o objetivo de comprovar a 

atividade citotóxica de extratos, frações e compostos obtidos de algas marinhas, até que eles 

sejam usados na terapêutica. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta e Identificação da macroalga marinha 

 

Espécimes da macroalga marinha parda Lobophora variegata (Figura 2) foram 

coletados na região do infralitoral, na Praia do Paracuru, no Município de São Gonçalo do 

Amarante - CE, nos meses de fevereiro e março de 2015, durante a baixa-mar. O material 

coletado foi acondicionado em sacos plásticos e transportado para o Laboratório de Produtos 

Naturais Marinhos (PROMAR), localizado no Departamento de Engenharia de Pesca (DEP), 

da Universidade Federal do Ceará (UFC). O material coletado foi reunido e, após a 

identificação taxonômica da espécie, uma exsicata (No 59292) foi depositada no Herbário 

Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da UFC. 

 

Figura 2 - Macroalga marinha parda Lobophora variegata (J. V. Lamouroux) coletada na Praia de Paracuru - 

CE. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2016). 

 

3.2 Desidratação da macroalga marinha e Preparação dos extratos 

 

Em laboratório, as macroalgas in natura provenientes das duas coletas foram 

lavadas com água destilada para a retirada de areia, epífitas, pequenos invertebrados entre 

outros contaminantes e, posteriormente, drenadas para retirar o excesso de água, desidratadas 

em estufa de recirculação de ar a 40ºC por 15 horas e, finalmente, trituradas em triturador 

doméstico (Cadence, MDR 301), obtendo-se uma massa de 210,72 g. 

O material triturado (158,839 g) foi suspenso em 1 L de diclorometano (DCM), 

permanecendo nessa condição por 48 h. Após este tempo, a suspensão foi filtrada em algodão, 

e o precipitado submetido a outras extrações com 500 mL de DCM cada uma. Finalmente, o 

material extraído com DCM foi reunido e levado primeiramente ao rotavapor para evaporar a 
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maior parte do DCM e depois colocado sobre uma placa aquecedora para finalizar a 

evaporação. A massa resultante foi pesada, e esse material foi denominado extrato DCM. 

O resíduo da extração com DCM foi suspenso em 500 mL de etanol a 70% (EtOH 

70%), repetidas vezes. Após o procedimento de extração, o material extraído com EtOH 70%, 

foi reunido, levado ao rotavapor para evaporar a maior parte do EtOH 70% e depois 

liofilizado. A massa resultante foi pesada, e esse material foi denominado extrato EtOH 70%. 

As massas resultantes das extrações com DCM e EtOH 70% foram usadas para o 

cálculo do rendimento em termos percentuais, considerando a massa inicial como 100%. 

Separadamente, duas porções de 20 mg, provenientes das extrações com DCM e 

EtOH 70%, foram solubilizadas em metanol a 50% (MeOH 50%), e utilizadas para o preparo 

dos extratos na concentração de 1.000 µg mL-1. A partir dessa concentração foram procedidas 

diluições sucessivas resultando em extratos com concentração de 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 

15,625 e 7,8125 µg mL-1, todos eles utilizados para a determinação dos compostos fenólicos 

totais (CFT), do teor de flavonoides totais (TFT) e da atividade antioxidante in vitro por 

quatro metodologias diferentes (itens 3.4 a 3.6). 

 

3.3 Isolamento e Purificação dos metabólitos secundários da macroalga marinha 

 

Os metabólitos secundários presentes nos extratos DCM e EtOH 70% da 

macroalga marinha parda L. variegata foram submetidos a técnicas de isolamento e 

purificação. 

As cromatografias em coluna (CC) foram realizadas em colunas de vidro de 

diferentes diâmetros usando gel de sílica 60 G, com granulometria 0,063-0,2 mm / 70-230 

mesh (Macherey-Nagel, Alemanha) (BAJPAI; MAJUMDER; PARK, 2016). 

As cromatografias em camada delgada (CCD) foram realizadas em cromatoplacas 

de poliéster de gel de sílica 0,20 mm com indicador fluorescente UV254 nm (Polygram® SIL 

G/UV254, Macherey-Nagel, Alemanha), as quais foram imersas em uma das duas 

combinações binárias dos solventes n-hexano/acetato de etila (hex/AcOEt) ou DCM/MeOH, 

em diferentes proporções de acordo com a migração do(s) composto(s) nas cromatoplacas. 

Elas foram expostas à lâmpada de irradiação em câmara escura (CIENLAB) em 254 nm, onde 

as substâncias fluorescentes foram reveladas. Em seguida, as cromatoplacas foram 

pulverizadas com solução de p-anisaldeído e levadas à estufa a 100°C por 5 min, a fim de 

promover o aparecimento dos spots. Com base no perfil cromatográfico, avaliado 
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visualmente, as frações similares foram reunidas e novos procedimentos de isolamento e 

purificação foram adotados. 

 

3.3.1 Extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) 

 

O extrato DCM (4,3248 g) foi macerado em graal de porcelana juntamente com 6 

g de gel de sílica 60 G, com granulometria 0,063-0,2 mm / 70-230 mesh (Macherey-Nagel, 

Alemanha), para produzir uma mistura denominada farofa. Essa farofa foi colocada no topo 

da coluna de vidro (24 x 6 cm), previamente montada com gel de sílica (52,585 g) e n-hexano 

(fase móvel). Para dar início ao processo de fracionamento, o extrato DCM foi eluído com 

solventes puros em ordem crescente de polaridade, conforme o seguinte esquema (Figura 3): 

300 mL de n-hexano (Hex), 300 mL de acetato de etila (AcOEt), 300 mL de DCM, 400 mL 

de MeOH e 500 mL de água destilada (H2O) (DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998).  

A fração acetato de etila (Fr AcOEt) do extrato DCM, por apresentar a maior 

massa (2.219,2 mg), foi recromatografada (CC e CCD), obtendo-se cinco subfrações [Fr 

AcOEt(1-28), Fr AcOEt(29-46), Fr AcOEt(47-97), Fr AcOEt(98-107) e Fr AcOEt(108)]. Dessas, três [Fr 

AcOEt(29-46), Fr AcOEt(47-97) e Fr AcOEt(98-107)] foram submetidas a novas CC e CCD.  

A fração Hex foi enviada à Univerdsidade Estadual do Rio Grande do Norte para 

análies de ácidos graxos no laboratório do Prof. Dr. Francisco Arnaldo Viana; as demais 

frações (DCM, MeOH e H2O) foram armazenadas em baixa temperatura e abrigadas da luz 

para serem utilizadas em trabalhos posteriores. 

As cinco subfrações Fr AcOEt(29-46)(26-39)(125-140), Fr AcOEt(98-107)(70-100)(75-132), Fr 

AcOEt(98-107)(70-100)(6-9), Fr AcOEt(98-107)(70-100)(133-139) e Fr AcOEt(29-46)(60-120)(141-155) foram 

analisadas quanto às atividades antimicrobiana e antibiofilme.  

O extrato EtOH 70%, por sua vez, foi submetido à partição por meio da extração 

líquido-líquido em funil de separação, resultando na obtenção de duas fases imiscíveis 

(orgânica e aquosa). Uma massa correspondente a 3,0 g do extrato EtOH 70% foi solubilizada 

em 200 mL de MeOH 10%. Paulatinamente, o extrato foi adicionado ao funil de separação já 

contendo o primeiro solvente (600 mL de AcOEt), e, em seguida, a mistura foi vigorosamente 

agitada para completa homogeneização. Para completar o processo de partição foram 

utilizados butanol (ButOH) e H2O destilada (600 mL de cada). A fração H2O foi reservada 

para posterior análise, e as frações AcOEt e ButOH foram cromatografadas (Figura 4). 

As frações DCM e AcOEt do extrato DCM e as frações AcOEt e ButOH do 

extrato EtOH 70% foram submetidas à cromatografia em coluna de gel de sílica, utilizando o 
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sistema gradiente 0-100% com os solventes Hex/AcOEt, AcOEt/MeOH e H2O, em ordem 

crescente de polaridade (Quadro 1), obtendo-se, respectivamente, nove, quatro, quatorze e 

quatorze subfrações. Elas serão usadas em estudos futuros. 
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Figura 3 - Tratamento do extrato diclorometano (DCM) obtido da macroalga marinha parda Lobophora variegata para obtenção de frações após cromatografia em coluna em 

gel de sílica com solventes de diferentes polaridades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Extrato DCM 

Fr. HEX  

50,5 mg 

Fr. DCM 

536,3 mg 

Fr. AcOEt 

2.219,2 mg 

Fr. MeOH 

755 mg 

Fr. H2O 

23,7 mg 

Fr. (1- 20): 6,4 mg 

Fr.(66): 1,2 mg 

Fr.(21-23): 381,4mg 

Fr.(67): 16,2 mg 

Fr.(24-27): 31,8 mg 

Fr.(68): 7,8 mg 

Fr.(28-44): 81,2 mg 

Fr.(69-73): 68 mg 

Fr.(45-65): 18,1 mg 

Fr. (1- 28): 63,4 mg Fr.(29-46): 378,7 mg Fr.(47-97): 1,468,7 mg Fr.(98-107): 218,9 mg 

Fr.(29-46)(1-25): 6,2 mg 

Fr.(29-46)(26-39): 266,5 mg 

Fr.(29-46)(40-59): 69,5 mg 

Fr.(29-46)(60-120): 225 mg 

Fr.(29-46)(121-136): 29,5 mg 

Fr.(29-46)(137-145): 21,2 mg 

Fr.(29-46)(146-151): 27,4 mg 

Fr.(29-46)(152-159): 36 mg 

Fr.(47-97)(1-18): 11,2 mg 

Fr.(47-97)(19-22): 41,9 mg 

Fr.(47-97)(25-27): 100,4 mg 

Fr.(47-97)(28): 24,2 mg 

Fr.(47-97)(30-31): 28,8 mg 

Fr.(47-97)(32-37): 43,6 mg 

Fr.(47-97)(45-55): 86,4 mg 

Fr.(47-97)(56-74): 157,8 mg 

Fr.(47-97)(23-24): 51,1 mg 

Fr.(47-97)(29): 31 mg 

Fr.(47-97)(38-44): 55,8 mg 

Fr.(47-97)(75-78): 9,0 mg 

Fr.(47-97)(79-80): 12,3 mg 

Fr.(98-107)(1-3): 0,7 mg 

Fr.(98-107)(11-15): 1,5 mg 

Fr.(98-107)(4-6): 4,8 mg 

Fr.(98-107)(16-19): 1,0 mg 

Fr.( 98-107)(7-10): 10,3 mg 

Fr.(98-107)(20-69): 55,2 mg 

Fr.(98-107)(70-100): 134,7 mg Fr.( 29-46)(26-39)(1-8): 7,9 mg 

Fr.(29-46)(26-39)(9-12): 53 mg 

Fr.(29-46)(26-39)(30-49): 26,3 mg 

Fr.(29-46)(26-39)(50-115): 47,9 mg 

Fr.(29-46)(26-39)(125-140): 88,7 mg 

Fr.( 29-46)(26-39)(13-29): 34,5 mg 

Fr.(29-46)(60-120)(1-11): 45,9 mg Fr.(29-46)(60-120)(12-19): 18 mg 

Fr.(29-46)(60-120)(20-59): 17,5 mg Fr.(29-46)(60-120)(60-104): 18,6 mg 

Fr.(29-46)(60-120)(105-140): 11,6 mg Fr.(29-46)(60-120)(141-155): 17,9 mg 

Fr. (47-97)(25-27)( 1-50): 4,3 mg Fr.(47-97)(25-27)( 73-84): 7,7 mg 

Fr.(47-97)(25-27)( 51-55): 2,5 mg Fr.(47-97)(25-27)( 85-90): 0,9 mg 

Fr.(47-97)(25-27)( 56-63): 72,5 mg Fr.(47-97)(25-27)( 91-136): 12,5 mg 

Fr.(47-97)(25-27)( 64-72): 15,9 mg 

Fr.( 98-107)(70-100)(1-5): 0,4 mg 

Fr.( 98-107)(70-100)(45-74): 6,8 mg 

Fr.( 98-107)(70-100)(6-9): 26,9 mg 

Fr.( 98-107)(70-100)(133-139): 65,1 mg 

Fr.( 98-107)(70-100)(75-132): 25,0 mg 

Fr.( 98-107)(70-100)(10-44): 4,9 mg 

Fr.( 98-107)(70-100)(140-149): 1,0 mg 
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Figura 4 - Tratamento do extrato etanol a 70% (EtOH 70%) obtido da macroalga marinha parda Lobophora 

variegata para obtenção de frações após extração líquido-líquido em funil de separação com solventes de 

diferentes polaridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Condições utilizadas para a cromatografia das frações dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 

70% (EtOH 70%), obtidos da macroalga marinha parda Lobophora variegata. 

Condições 

Extrato 

DCM EtOH 70% 

Fração DCM Fração AcOEt Fração AcOEt  Fração ButOH 

Massa da amostra (mg) 536,3 2.219,2 57,9 1.239,0 

Diâmetro da coluna (cm) 6,0 4,5 2,0 2,0 

Quantidade de sílica (g) 26,541 96,303 15,0 18,585 

Fase móvel n-Hexano n-Hexano n-Hexano n-Hexano 

Gradiente Hex/AcOEt Sim Sim Sim Sim 

GGradiente AcOEt/MeOH Não Não Sim Sim  

H2O Sim Sim Sim Sim 

Volume coletado (mL) 10 10 10 10 

Número de frações 9 5 14 14 

 

 

Extrato EtOH 70% 

Fr. AcOEt 

57,9 mg 

Fr. ButOH 

1.239,0 mg 

Fr. H2O 

37,8 mg 

Fr. (38-42): 10,4 mg 

Fr. (63-74): 36,5 mg 

Fr. (75-76): 9,7 mg 

Fr. (77-79): 15,1 mg 

Fr. (1-15):  28,5 mg 

Fr. (16-20): 20,0 mg 

Fr. (21-23): 5,2 mg 

Fr. (24-30): 15,4 mg Fr. (85-90): 32,6 mg 

Fr. (91-104): 302,5 mg 

Fr. (44-49): 9,2 mg 

Fr. (65-70): 11,4 mg 

Fr. (71-84): 23,6 mg 

Fr. (31-43): 29,6 mg 

Fr. (105-108): 52,5 mg 

Fr. (50-59): 7,8 mg Fr. (35-37): 6,4 mg 

Fr. (1-15): 7,5 mg 

Fr. (16-20): 19,0 mg Fr. (43-62): 15,3 mg 

Fr. (21-24): 9,4 mg 

Fr. (25-30): 8,4 mg 

     Fr. (31): 1,4 mg 

Fr. (32-34): 4,2 mg Fr. (80-111): 90,9 mg 

Fr. (112): 5,1 mg 

Fr. (60-64): 3,1 mg 

Fr. (109): 207,4 mg 
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3.4 Determinação de compostos fenólicos totais (CFT) 

 

A determinação de CFT foi descrita por Kumar, Ganesan e Rao (2008), com 

redução do volume total da reação para 1/5 do original. A reação consistiu na mistura de 1,2 

mL de água destilada, 0,2 mL dos extratos (DCM e EtOH 70%) nas concentrações (7,8125 a 

1.000 g mL-1), 0,1 mL do reagente de Folin-Ciocalteu e, após vigorosa agitação, 0,3 mL de 

carbonato de sódio a 20%. O volume da reação foi completado para 2 mL com água destilada. 

Depois de 30 min de incubação no escuro à temperatura ambiente, as absorbâncias foram 

lidas em leitora de microplaca (Biochrom Asys UVM 340), no comprimento de onda de 760 

nm, contra um controle contendo todos os reagentes exceto o extrato. As análises foram 

realizadas em triplicata. 

A quantificação de compostos fenólicos totais foi feita com base na curva de 

calibração usando ácido gálico - 3,4,5-triidroxibenzoico (G7384, Sigma), nas concentrações 

10, 20, 30, 40, 50 e 60 g mL-1. Os resultados foram expressos em miligrama de equivalentes 

de ácido gálico (mg EAG) por grama (g-1) do extrato algal. 

A determinação do CFT em todas as concentrações (7,8125 a 1.000 g mL-1) teve 

como objetivo permitir que o resultado do CFT seja referente àquela(s) concentração(ões) em 

que os valores de absorbância estejam na região de linearidade da curva padrão do ácido 

gálico. 

 

3.5 Determinação do teor de flavonoides totais (TFT) 

 

O teor de flavonoides totais (TFT) foi determinado pelo método colorimétrico do 

cloreto de alumínio, descrito por Chang et al. (2002) e Soltani et al. (2011). 

A reação consistiu na mistura de 0,5 mL dos extratos (DCM e EtOH 70%) nas 

concentrações (7,8125 a 1.000 g mL-1), 1,5 mL de EtOH a 95%, 0,1 mL de cloreto de 

alumínio a 10%, 0,1 mL de acetato de potássio 1 M e 2,8 mL de água destilada. Depois de 30 

min de incubação à temperatura ambiente, as absorbâncias foram lidas em leitora de 

microplaca (Biochrom Asys UVM 340), no comprimento de onda de 415 nm. No branco, o 

volume de cloreto de alumínio foi substituído por água destilada. As análises foram realizadas 

em triplicata. No tubos controle, o volume dos extratos foi substituído por água destilada. 
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A quantificação de TFT foi feita com base na curva de calibração usando 

quercetina (33.795-1, Aldrich), nas concentrações 20, 40, 60, 80 e 100 g mL-1. Os resultados 

foram expressos em micrograma (g) de quercetina por grama (g-1) do extrato algal. 

Similarmente ao CFT, a determinação do TFT foi feita em todas as concentrações 

(7,8125 a 1.000 g mL-1) para permitir que o resultado seja referente àquela(s) 

concentração(ões) em que os valores de absorbância estejam na região de linearidade da curva 

padrão da quercetina. 

 

3.6 Atividades antioxidantes in vitro dos extratos da macroalga marinha 

 

3.6.1. Capacidade de sequestro do radical DPPH 

 

A atividade antioxidante, medida pela capacidade de sequestro do radical DPPH 

(2,2-difenil-1-picril-hidrazila – Sigma D9132), foi determinada segundo Duan et al. (2006), 

com algumas modificações, com base no método original descrito por Blois (1958). Nos 

tubos denominados amostra, foram adicionados 0,5 mL dos extratos (DCM e EtOH 70% nas 

concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1) e 2,5 mL da solução metanólica de DPPH (D9132 

Sigma) a 75 µM. Os tubos denominados branco da amostra foram preparados com 0,5 mL do 

extrato de L. variegata, nas concentrações supracitadas, e 2,5 mL de metanol. Nos tubos 

denominados controle da amostra (controle negativo) foram adicionados 2,5 mL da solução 

metanólica de DPPH a 75 µM e 0,5 mL de metanol. O L-ácido ascórbico (Sigma A5960), um 

flavonoide natural, foi utilizado como controle positivo, nas mesmas concentrações dos 

extratos e sendo tratado de forma idêntica. 

Todos os tubos (amostra, branco da amostra, controle da amostra e controle 

positivo) foram agitados e incubados à temperatura ambiente por 30 min no escuro. As 

absorbâncias foram lidas em leitora de microplaca (Biochrom Asys UVM 340), em 517 nm. 

As análises foram realizadas em triplicata para cada concentração. A capacidade de sequestro 

do radical DPPH dos extratos e do controle positivo, expressos em porcentagem, foram 

calculados pela equação 1. 

 

                                                                                                         (1) 
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3.6.2 Habilidade de quelação de íons ferrosos (FIC) 

 

A habilidade de quelação de íons ferrosos (FIC) foi determinada de acordo com 

Wang, Jónsdóttier e Ólafsdóttir (2009). Nos tubos denominados amostra, já contendo 1 mL do 

extrato de L. variegata nas diferentes concentrações (7,8125 a 1.000 g mL-1), foram 

adicionados 1,35 mL de água destilada, 0,05 mL de cloreto ferroso (FeCl2) a 2 mM e 0,1 mL 

de ferrozina a 5 mM. Nos tubos denominados branco da amostra, a ferrozina a 5 mM foi 

substituída por água destilada, enquanto nos tubos denominados controle da amostra (controle 

negativo), o extrato foi substituído por água destilada. Como controle positivo foi utilizado o 

sal dissódico etilenodiamino tetra-acético (EDTA - Vetec), C10H14N2Na2O8.2H2O, nas 

mesmas concentrações dos extratos e sendo tratado de forma idêntica. 

Todos os tubos (amostra, branco da amostra e controle da amostra e controle 

positivo) foram incubados por 10 min à temperatura ambiente e, em seguida, as absorbâncias 

lidas em 562 nm utilizando uma leitora de microplaca (Biochrom Asys UVM 340). As 

análises foram realizadas em triplicata para cada concentração. 

As habilidades de quelação de íons ferrosos dos extratos e do controle positivo, 

expressas em porcentagem, foram calculadas pela equação 2. 

                                                                                                            (2) 

 

3.6.3 Poder de redução de íons férricos (FRAP) 

 

O poder de redução de íons férricos (FRAP) foi determinado de acordo com a 

metodologia descrita por Ganesan, Kumar e Bhaskar (2008). Foram adicionados 2,5 mL de 

tampão fosfato a 0,2 M (pH 6,6) e 2,5 mL de ferricianeto de potássio a 1% aos tubos contendo 

1 mL do extrato de L. variegata nas diferentes concentrações (7,8125 a 1.000 g mL-1), e 

incubados em 50ºC por 20 min. Após o período de incubação e o resfriamento dos tubos, 2,5 

mL de ácido tricloroacético (TCA) a 10% foram acrescentados para parar a reação. Após 

agitação vigorosa, 2,5 mL da camada superior da mistura reacional foram retirados e 

misturados com 2,5 mL de água destilada e 0,5 mL de cloreto férrico a 0,1%, para um volume 

final de 5,5 mL. Os tubos foram incubados por 10 min em temperatura ambiente. Depois 

disso, as absorbâncias foram lidas em 700 nm em uma leitora de microplaca (Biochrom Asys 

UVM 340). Como controle positivo foi utilizado um antioxidante sintético, o butil 
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hidroxianisol (BHA - Sigma B1253), nas mesmas concentrações dos extratos, o qual foi 

tratado de forma idêntica. As análises foram realizadas em triplicata para cada concentração. 

Quanto maior a absorbância dos extratos e do controle positivo, maior o poder de 

redução de íons férricos (FRAP).  

 

3.6.4 Branqueamento do β-caroteno (BCB) 

 

A atividade antioxidante dos extratos foi determinada usando-se o sistema -

caroteno e ácido linoleico (DUAN et al., 2006). Incialmente, 4 mL de uma solução de β-

caroteno (C9750 Sigma) em clorofórmio (1 mg mL-1) foram transferidos para um balão 

contendo 40 mg de ácido linoleico e 400 mg de Tween 40. Em seguida, o clorofórmio foi 

evaporado sob vácuo a 40°C em evaporador rotativo, e 100 mL de água destilada saturada de 

oxigênio foram adicionados lentamente ao resíduo semi-sólido, sob vigorosa agitação por 1 

min até a formação de uma emulsão estável, denominada emulsão com -caroteno (EC). Em 

uma placa de poliestireno de 96 poços foram colocados, separadamente, 50 L dos extratos 

DCM e EtOH 70% de L. variegata nas diferentes concentrações (7,8125 a 1.000 g mL-1) e 

200 L da EC correspondendo à amostra.  

As absorbâncias foram medidas, imediatamente (tempo 0), em leitora de 

microplacas (Biochrom Asys UVM 340) em 470 nm, contra um branco da amostra 

consistindo da emulsão sem -caroteno (ES), que foi preparada com 4 mL de clorofórmio, 

40 mg de ácido linoleico e 400 mg de Tween 40. Também foram preparados controles da 

amostra (controles negativos) com 50 L de MeOH e 200 L de EC. As placas foram 

deixadas a temperatura ambiente (20-23°C), e as leituras das absorbâncias conduzidas em 

intervalos de 30 min até 420 min (tempo final). As análises foram realizadas em triplicata 

para cada concentração. 

O ácido ascórbico (Sigma A5960), nas mesmas concentrações dos extratos, foi 

utilizado como controle positivo, sendo tratado da mesma forma do extrato. 

As atividades antioxidantes dos extratos e do controle positivo foram avaliadas 

em termos de branqueamento do -caroteno (BCB), usando a equação 3, descrita por 

Dhongade e Chandewar (2013). 

 

                                                                                                                     (3) 
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3.7 Atividade antimicrobiana e antibiofilme da macroalga marinha  

 

O potencial antimicrobiano (antibacteriano e antifúngico) e antibiofilme de cinco 

subfrações AcOEt do extrato DCM de L. variegata (Fr AcOEt(29-46)(26-39)(125-140), Fr AcOEt(98-

107)(70-100)(75-132), Fr AcOEt(98-107)(70-100)(6-9), Fr AcOEt(98-107)(70-100)(133-139) e Fr AcOEt(29-46)(60-

120)(141-155), denominadas, respectivamente, Fr. 24, Fr. 30, Fr. 32, Fr. 37 e Fr. 39 foi avaliado. 

Os micro-organismos usados como indicadores desse potencial fazem parte do 

acervo microbiológico do Laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado (LAMAP) 

do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR)/UFC, onde as análises foram realizadas. 

As subfrações Fr. 24, Fr. 30, Fr. 32, Fr. 37 e Fr. 39 foram diluídas com água 

destilada para obtenção da solução-estoque nas concentrações de 2.000 e 3.000 µg mL-1. A 

partir destas diluições, foram preparadas novas diluições para obtenção das concentrações de 

trabalho que variaram de 100 e 1.000 µg mL-1. 

 

3.7.1 Teste antibacteriano 

 

Para o teste de atividade antibacteriana, foi utilizado o método de difusão em 

disco (CLSI, 2010). As diluições (100 e 1.000 µg mL-1) das subfrações Fr. 24, Fr. 30, Fr. 32, 

Fr. 37 e Fr. 39 foram embebidos em discos brancos de celulose (LABORCLIN) estéreis. 

Como controle negativo foram utilizados discos brancos de celulose (LABORCLIN) estéreis 

embebidos com água destilada estéril. O antibiótico em disco cloranfenicol (30 µg/mL - 

LABORCLIN) foi usado como controle positivo. 

Foram selecionadas as estirpes bacterianas Escherichia coli ATCC 25922 e 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 de acordo com a composição da parede celular (Gram 

negativa e Gram positiva, respectivamente). As culturas bacterianas foram repicadas em tubos 

de ensaio contendo ágar triptona de soja (TSA) inclinado e incubadas por 24 h a 35°C. Em 

seguida, com uma alça microbiológica, os inóculos bacterianos foram transferidos para tubos 

de ensaio contendo solução salina 0,85% de NaCl. A turbidez foi ajustada de acordo com a 

escala de McFarland 0,5 e a confirmação feita pela leitura da absorbância em 625 nm entre 

0,08 e 0,10. Um swab de algodão estéril foi mergulhado na suspensão ajustada sendo girado e 

apertado firmemente contra a parede interna do tubo de ensaio acima do nível do líquido para 

retirar o excesso do inóculo do swab. Em seguida, o swab foi passado na superfície da placa 

de Petri contendo ágar Mueller Hinton (MH). Esse movimento foi repetido outras duas vezes, 

girando a placa de Petri aproximadamente 60°, finalizando com a passagem do swab nas 
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bordas da placa. Posteriormente os discos contendo as diferentes concentrações das 

subfrações e os controles (negativo e positivo) foram dispostos sobre o inóculo bacteriano 

sendo pressionados de forma a garantir completo contato com a superfície do ágar MH. As 

placas foram incubadas invertidas em estufa bacteriológica por 48 h a 35°C. Foi considerado 

como resultado positivo a observação de halo de inibição de crescimento em qualquer grau ao 

redor dos discos de papel. 

 

3.7.2 Atividade antifúngica 

 

Para o teste de atividade antifúngica, foi utilizado o método de difusão em disco 

(CLSI, 2010). A partir das diluições (100 e 1. 000 µg mL-1) das subfrações Fr. 24, Fr. 30, Fr. 

32, Fr. 37 e Fr. 39, foram embebidos discos brancos de celulose (LABORCLIN) estéreis. 

Como controles negativo e positivo foram utilizados discos brancos de celulose 

(LABORCLIN) estéreis embebidos com água destilada estéril e nistatina (100 µg/mL), 

respectivamente. 

As subfrações Fr. 24, Fr. 30, Fr. 32, Fr. 37 e Fr. 39 foram testadas frente ao fungo 

filamentoso Aspergillus niger e à levedura Saccharomyces cerevisiae. As culturas fúngicas 

foram repicadas para placas de Petri contendo ágar dextrose batata (ADB) e incubadas por 7 

dias a 28°C. Após esse período de tempo, os discos embebidos nas diferentes concentrações 

das frações e dos controles negativo e positivo foram dispostos em novas placas de Petri 

contendo ADB. Das placas em que houve crescimento fúngico, foram retirados slots para 

serem depositados sobre os discos das subfrações e dos controles negativo e positivo. Para as 

placas com a cepa de levedura, um swab estéril embebido em solução salina foi passado sobre 

o slot e depois sobre toda a superfície da placa. As placas foram incubadas por 7 dias a 28°C, 

e o resultado foi considerado positivo quando houve surgimento de zona de inibição de 

crescimento, em qualquer grau, ao redor dos discos de papel. 

 

3.7.3 Atividade antibiofilme 

 

Para o teste de inibição da formação de biofilme, foi utilizada a técnica da 

aderência em microplacas de poliestireno (TMC) de acordo com a descrição de Christensen et 

al. (1985), com adaptações. 

A atividade antibiofilme das subfrações Fr. 24, Fr. 30, Fr. 32, Fr. 37 e Fr. 39 foi 

testada frente a uma estirpe de Pseudomonas spp., reconhecidamente produtora de biofilme. 
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Como controle negativo foi utilizada água destilada estéril e como controle positivo, uma 

cepa de Pseudomonas spp. foi inoculada em caldo Luria Bertani (LB) sem adição das 

subfrações. 

Foi feita a repicagem da cepa bacteriana a ser testada para tubos de ensaio 

contendo TSA inclinado que foram incubados em estufa bacteriológica por 24 h a 35°C. Em 

seguida, o inóculo bacteriano foi ajustado de acordo com a escala de McFarland 0,5 em 

solução salina 0,85%. A turbidez foi confirmada pela leitura de absorbância no intervalo de 

0,08 a 0,10 em espectrofotômetro no comprimento de onda de 625 nm. 

O volume do inóculo bacteriano (100 µL) foi acrescido de 50 µL de caldo LB 

duplo, água destilada e subfrações. O volume utilizado das subfrações foi ajustado de acordo 

com as concentrações das soluções-estoque (2.000 e 3.000 µg mL-1) das subfrações e água 

destilada estéril para que fossem obtidas concentrações de 100 e 1.000 µg mL-1 perfazendo 

um volume total de 250 µL para cada poço. Em seguida, o volume total foi transferido para 

microplacas de poliestireno com 96 poços com fundo em U, as quais foram incubadas por 48 

h a 35°C. O teste foi realizado em triplicata. Após esse período de incubação, em cada poço 

da microplaca foi adicionada uma solução de cloreto trifenil tetrazólio a 5%. Procedeu-se 

nova incubação da microplaca por 3 h a 35°C. Este procedimento foi realizado para confirmar 

o crescimento microbiano nos poços. Posteriormente, os inóculos contidos nos poços foram 

desprezados, e as placas foram lavadas três vezes com 300 µL de água destilada. As placas 

foram incubadas para secagem em estufa por 3 h a 35°C. Logo após, os poços foram corados 

com solução de cristal violeta a 1% por 1 min à temperatura ambiente. Procedeu-se lavagens 

sucessivas dos poços com água destilada e secagem das microplacas em temperatura 

ambiente. Após a secagem das microplacas foi realizada uma análise visual dos poços para 

verificar a presença ou ausência de coloração roxa. Foram consideradas positivas para a 

capacidade de formação de biofilme, as estirpes que propiciaram aderência evidenciada pela 

coloração nos poços.  

 

3.8 Atividade citotóxica dos extratos da macroalga marinha com náuplios de Artemia sp. 

 

O teste de toxicidade com microcrustáceos Artemia sp. foi adaptado da 

metodologia descrita por Meyer et al. (1982).  

Os cistos de Artemia sp., adquiridos comercialmente, foram incubados para 

eclosão em um erlemeyer contendo 500 mL de água mar, com salinidade de 30, medida com 
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auxílio de um refratômetro, por 48 h, com aeração constante, iluminação direta e temperatura 

ambiente de 25°C.  

O procedimento consistiu na preparação das soluções-estoque dos extratos DCM e 

EtOH 70% (amostras) pela dissolução de 8 mg de cada um em 400 µL de dimetilsulfóxido 

(DMSO) e adição de 7.600 µL de água do mar.  

Em seguida, volumes variados das soluções-estoque foram tomados e transferidos 

para placas de acrílico de 24 poços, contendo dez náuplios na fase II de desenvolvimento, 

seguidos de adição de água do mar para completar o volume final para 2,5 mL. A partir daí, as 

seguintes concentrações (500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,625 e 7,8125 µg mL-1) foram obtidas. 

Os controles, denominados brancos das amostras, foram preparados utilizando-se apenas 

DMSO e água do mar.  

O número de náuplios mortos foi contado duas vezes, com auxílio de uma lupa: a 

primeira contagem foi feita após 24 h e a segunda, no final do ensaio, após 48 h. Para que o 

ensaio fosse considerado válido, admitiu-se uma mortalidade máxima de 10% no controle. A 

morte dos indivíduos foi evidenciada pela ausência de movimento.  

 

3.9 Análises estatísticas 

 

Para CFT, TFT, DPPH, FIC, FRAP, BCB, as determinações foram feitas em 

triplicata e os resultados apresentados como média ± desvio padrão. As comparações foram 

feitas pelo teste t de Student para dados independentes ou pela análise de variância unifatorial, 

seguida do teste de Tukey, considerando a obediência aos pressupostos de normalidade e 

homocedasticidade para  = 5%.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Rendimentos dos extratos 

 

As massas resultantes dos extratos DCM e EtOH 70% obtidos da macroalga 

marinha parda Lobophora variegata desidratada foram, respectivamente, 4,8412 g e 7,6210 g, 

correspondendo a rendimentos de 3,1% e 4,8%, considerando-se a massa inicial de 158,839 g 

como 100%. A variação nos rendimentos dos extratos é um relato comum na literatura. Devi 

et al. (2008) conseguiram rendimentos de extração em metanol, para dez espécies de algas, 

que variaram de 1% (Chondrococcus hornemanni) a 11% (Dictyota dichotoma). Os 

rendimentos deste trabalho foram superiores aos encontrados por Foon et al. (2013) para algas 

da Malásia e por Souza et al. (2011) para algas brasileiras; semelhantes àqueles reportados 

para três espécies de rodófitas indianas e para a alga parda Himanthalia elongata da Irlanda 

(GANESAN; KUMAR; BHASKAR, 2008; RAJAURIA et al., 2013); mas inferiores aos das 

algas vermelhas e pardas da Islândia (WANG; JÓNSDÓTTIR; ÓLAFSDÓTTIR, 2009) e da 

ocrófita Sargassum pallidum da província de Shandong, China (YE et al., 2009).  

Há variações consideráveis no rendimento de extração entre as diferentes espécies 

de algas, as quais são atribuídas, dentre outros fatores, ao solvente de extração e aos 

constituintes da própria alga. As macroalgas pardas japonesas Eisenia bicyclis, Kjellmaniella 

crassifolia e Alaria crassifolia apresentaram rendimentos de extração variando de 0,34% a 

14,61% com metanol, etanol, acetona, clorofórmio, acetato de etila e n-hexano. Os maiores 

rendimentos foram obtidos com metanol (7,25 a 14,61%), seguidos de etanol (1,80%, a 

2,99%). Os outros solventes usados apresentaram rendimentos inferiores a 1,10% (WIDJAJA-

ADHI AIRANTHI; HOSOKAWA; MIYASHITA, 2011). A maioria dos extratos aquosos das 

espécies estudadas por Wang, Jónsdóttir e Ólafsdóttir (2009) apresentou rendimento mais 

elevado do que aqueles preparados com acetona 70%, indicando que a maior parte dos 

constituintes presentes possui elevada polaridade. Sob esse aspecto, os resultados deste 

trabalho são concordantes, considerando o fato de a extração com EtOH 70% (mais polar) ter 

sido mais eficiente do que àquela com DCM (menos polar). 

Para separar as substâncias bioativas apolares das polares, é necessário escolher 

adequadamente os solventes usados na extração, tendo em vista que os principais 

antioxidantes naturais são classificados em duas categorias quanto à solubilidade: (1) 

antioxidantes hidrofílicos (vitamina C e a maioria dos compostos fenólicos, como 

flavonoides, taninos, cumarinas e ácidos fenólicos) e (2) antioxidantes lipofílicos 
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(carotenoides e vitamina E). Claramente, a natureza do solvente empregado na extração tem 

relação direta com a solubilidade das substâncias de interesse. Por isso, a capacidade 

antioxidante in vitro de uma amostra pode apresentar diferenças significativas, até quando 

determinada pela mesma metodologia, bastando para isso que o solvente de extração seja 

diferente, pois os compostos antioxidantes presentes em uma amostra podem se comportar de 

forma diferenciada, por causa das diferentes interações entre ambos (GIADA, 2014). 

 

4.2 Compostos fenólicos totais 

 

O reagente de Folin-Ciocalteu usado na quantificação de compostos fenólicos 

totais (CFT) consiste em uma solução de íons de polímeros complexos formados a partir de 

heteropoliácidos fosfomolibdicos e fosfotungsticos, os quais oxidam os fenolatos, reduzindo 

os ácidos e formando um complexo de cor azul, correspondendo às moléculas que foram 

reduzidas. Para que os ânions molibdato e tungstofosfato sejam capazes de produzir a 

oxidação, o grupo fenólico deve estar na forma de fenolato, que é um sal derivado de fenol, 

em sua capacidade de ácido fraco. O número de grupos hidroxila ou de grupos potencialmente 

oxidáveis controla a quantidade (intensidade) de cor formada (ANGELO; JORGE, 2007). 

Quanto maior for a quantidade de compostos fenólicos presentes no extrato, maior será a 

intensidade da cor azul desenvolvida pela mistura reacional. De acordo com Chew et al. 

(2008), os resultados de CFT consistem em um indicativo dos níveis de compostos lipofílicos 

e hidrofílicos presentes no extrato. 

A quantificação de CFT nos extratos DCM e EtOH 70% foi feita com base na 

curva padrão de ácido gálico nas concentrações de 10 a 60 g mL-1 (Figura 5), e os resultados 

foram expressos em miligrama de equivalentes de ácido gálico (mg EAG) por grama (g-1) do 

extrato. 

Primeiramente, os resultados de CFT obtidos para o controle positivo (ácido 

gálico) nas mesmas concentrações dos extratos DCM e EtOH 70% da macroalga marinha 

parda  L. variegata foram analisados para se escolher em qual concentração eles deveriam ser 

analisados quanto ao CFT. Esses resultados revelaram que as absorbâncias obtidas nos 

extremos do intervalo de concentração testado não devem ser usadas para quantificar as 

substâncias oxidáveis, i.e., os compostos fenólicos nos extratos DCM e EtOH 70%, por serem 

muito baixos ou por não apresentar linearidade entre absorbância e concentração.  



53  
Desse modo, para o cálculo de CFT nos extratos DCM e EtOH 70%, as 

concentrações apropriadas foram 62,5, 125, 250 e 500 g mL-1, sendo os resultados expressos 

como média ± desvio padrão, apesentados na Tabela 1.  

Figura 5 - Curva padrão do ácido gálico (G7384 Sigma) em concentrações de 10 a 60 g mL-1. 
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Fonte: AUTOR (2017) 

 

Tabela 1 – Compostos fenólicos totais (CFT) nos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) 

macroalga marinha parda Lobophora variegata, expresso em mg de equivalentes de ácido gálico (EAG) g-1 

extrato. 

CFT (mg EAG g-1 extrato) 

Extrato DCM Extrato EtOH 70% 

28,21 ± 4,79 215,84 ± 11,90 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

É possível perceber que o EtOH 70% extraiu quase oito vezes mais CFT que o 

DCM. Como os compostos fenólicos são geralmente mais solúveis em solventes orgânicos 

polares, recomenda-se o uso de misturas aquosas de etanol, metanol e acetona (WANG; 

JÓNSDÓTTIR; ÓLAFSDÓTTIR, 2009). 

De acordo com Duan et al. (2006), a ocorrência de fenois e polifenois em algas é 

amplamente relatada na literatura, sendo comum a existência de variação nas quantidades 

determinadas nas diferentes espécies e com diferentes solventes de extração.  

Alguns autores reportaram quantidades baixas de 1,5 a 25 mg EAG/g. Farasat et 

al. (2014) encontraram CFT em extratos MeOH 80% de clorófitas do gênero Ulva variando 
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entre 1,982 e 5,080 mg EAG/g. Ganesan, Kumar e Bhaskar (2008) encontraram CFT (mg 

EAG/g extrato) de 1,5 ± 0,11 (Euchema kappaphycus), 3,55 ± 0,22 (Acanthophora spicifera) 

e 4,1 ± 0,31 (Gracilaria edulis). Ismail (2017) determinou CFT (mg EAG/g alga seca) de 

Ulva fasciata (11,95), Sargassum linifolium (10,35) e Corallina officinalis (4,89). Em extratos 

aquosos e etanólicos de algas japonesas comestíveis, Kuda et al. (2005) encontraram valores 

de CFT mais elevados quando o solvente utilizado foi a água, e a Porphyra spp. (9,41 ± 0,07 

mg de equivalente de catequina/g) apresentou conteúdo de CFT superior às algas pardas 

Papenfussiella kuromo (2,33 ± 0,03) Scytosiphon lomentaria (6,51 ± 0,04) e Nemacystus 

decipiens (6,64 ± 0,09). Vinayak, Sabu e Chatterji (2010) encontraram em sete espécies de 

algas pardas, CFT de 13,37 a 25,29 mg EAG/g extrato.  

Outros quantificaram valores na faixa de 70 ou 80 mg EAG/g. Duan et al. (2006) 

encontraram CFT de 71,6 mg EAG/g extrato bruto da rodófita Polysiphonia urceolata, 

coletada na China. Li, Yang e Li (2017) quantificaram polifenois em extrato EtOH 70% da 

rodófita Porphyra yezoensis pelo Folin-Ciocalteu e encontraram 73,17 g/100 g peso seco. 

Widjaja-Adhi Airanthi, Hosokawa e Miyashita (2011) analisaram as algas pardas japonesas, 

usadas na alimentação, Eisenia bicyclis, Kjellmaniella crassifolia e Alaria crassifolia tendo 

detectado, nos extratos metanólicos, valores de CFT (mg de equivalente de pirocatecol/g 

extrato) iguais a 77,18 ± 6,37, 71,79 ± 6,32 e 86,82 ± 0,61, respectivamente.  

Conteúdos mais elevados também foram relatados. Chew et al. (2008) 

determinaram CFT (mg EAG/100 g) de 2.430 ± 208 para Padina antillarum (valor máximo), 

144 ± 22 para Caulerpa racemosa e 115 ± 35 para Kappaphycus alvarezzi (valor mínimo), em 

extratos preparados com MeOH 50%. Nos extratos metanólicos de Gelidiella acerosa e 

Haligra spp., Devi et al. (2008) determinaram CFT de 616,3 e 440,3 mg EAG/g, 

respectivamente. Rajauria et al. (2013) detectaram 286,0 ± 4,61 mg EAG/g extrato de 

Hymanthalia elongata preparado com MeOH 60%. Soltani et al. (2011) determinaram em 

extrato EtOH 70% de outra clorófita, Cladophora glomerata, coletada no mar Cáspio (Sari 

Mazandaran, Irã), CFT igual a 3.077 ± 105 mg EAG/g extrato.  

Os resultados encontrados no presente trabalho estão dentro do amplo intervalo de 

variação relatado na literatura para CFT em algas marinhas. Conforme Parys et al. (2007), a 

concentração dos compostos fenólicos presentes nas algas é dependente da estação do ano, do 

habitat, de fatores extrínsecos como intensidade luminosa e nutrientes na água do mar, 

havendo variação entre diferentes indivíduos de uma mesma população algal e até mesmo nas 

diferentes partes do talo. Também há variação de acordo com o solvente extração. Por 

exemplo, Kumar, Ganesan e Rao (2008) verificaram que o CFT da Kappaphycus alvarezii 
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variou de um mínimo de 0,683 ± 0,04% (clorofórmio:MeOH) a um máximo de 2,05 ± 0,038% 

(clorofórmio), representando em triplicar a quantidade extraída apenas pela remoção do 

MeOH do solvente de extração. Qualquer uma das duas situações: (1) extratos da mesma 

espécie algal preparados com diferentes solventes de extração ou (2) extratos de diferentes 

espécies algais obtidos com o mesmo solvente, resulta em valores de CFT bastante variáveis. 

Os compostos fenólicos atuam como antioxidantes devido a suas propriedades 

redox, permitindo que eles ajam como agentes redutores, doadores de hidrogênio, supressores 

de radicais e queladores de metais (JAVANMARDI et al., 2003). De acordo com Shukla et al. 

(2009), os compostos fenólicos presentes nos vegetais são os principais responsáveis pelo 

potencial antioxidante das plantas. Nas algas, os compostos fenólicos certamente contribuem 

para superar o estresse oxidativo a que submetidas pelas condições do ambiente em que 

vivem (CHEW et al., 2008), mas também podem desempenhar algum papel de defesa contra 

os herbívoros (VAN ALTENA; STEINBERG, 1992). 

 

4.3 Flavonoides totais 

 

O princípio envolvido no método colorimétrico do cloreto de alumínio para a 

determinação do teor de flavonoides totais (TFT) fundamenta-se no fato de que o cloreto de 

alumínio forma complexos ácidos estáveis tanto C4 dos grupos keto, quanto com C3 ou C5 do 

grupo hidroxil de flavonas e flavonois. Além disso, o cloreto de alumínio também forma 

complexos ácidos lábeis com os grupos ortodihidroxil presentes nos anéis A e B dos 

flavonoides (BAG; DEVI; BHAIGYABATI, 2015). 

A quantificação do teor de flavonoides totais (TFT) nos extratos DCM e EtOH 

70% de L. variegata foi feita com base na curva padrão de quercetina nas concentrações de 20 

a 100 g mL-1 (Figura 6), e os resultados foram expressos em miligrama de equivalentes de 

quercetina (EQ) por grama (g-1) do extrato algal. 

Similarmente, ao procedimento adotado para o CFT, os resultados de TFT 

também foram primeiramente obtidos para o controle positivo (quercetina) nas mesmas 

concentrações dos extratos DCM e EtOH 70% de L. variegata para se escolher em qual 

concentração eles deveriam ser analisados quanto ao TFT. 

O TFT para a quercetina (controle positivo) revelou que as absorbâncias obtidas 

nas menores concentrações (7,8125 a 31,25 g mL-1) ou na maior (1.000 g mL-1) não devem 

ser usadas para quantificá-lo nos extratos DCM e EtOH 70%, por serem muito baixos ou por 

não apresentar linearidade entre absorbância e concentração, mesmo comportamento 
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observado para o CFT. Desse modo, as concentrações dos extratos DCM e EtOH 70% 

consideradas para o cálculo de TFT foram 62,5, 125, 250 e 500 g mL-1, sendo os resultados, 

expressos como média ± desvio padrão, apesentados na Tabela 2. 

 

Figura 6 - Curva padrão da quercetina (33.795-1 Aldrich) em concentrações de 20 a 100 g mL-1. 
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Fonte: AUTOR (2017) 

 

Tabela 2 – Teor de flavonoides totais (TFT) nos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) 

macroalga marinha parda Lobophora variegata, expresso em mg de equivalentes de quercetina (EQ) g-1 extrato. 

TFT (mg EQ g-1 extrato) 

Extrato DCM Extrato EtOH 70% 

4,42 ± 0,29 79,12 ± 12,39 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

Trabalhos sobre o conteúdo de flavonoides em algas são escassos, mas é sabido 

que a variação existente é devido, entre outros fatores, ao local onde a alga se distribui no 

ambiente. A exposição mais prolongada à radiação UV pode ser responsável pela produção de 

compostos bioativos (FARASAT et al., 2014). 

Os resultados encontrados neste trabalho foram muito pequenos quando 

comparados ao de Soltani et al. (2011) em extrato da clorófita Cladophora glomerata, 

coletada no mar Cáspio (Sari Mazandaran, Irã), também preparado com EtOH 70% (595 ± 23 

mg EQ/g) e àqueles documentados por Rajauria et al. (2013) de 109,8 ± 2,68 mg EQ/g em 

extrato de H. elongata preparado com MeOH 60%. Sarojini, Lakshminarayana e Rao (2012) 
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analisaram extratos EtOH 80% de quinze espécies, tendo encontrado variações nas algas 

verdes de 8,43 a 33,39 mg EQ/g, nas pardas de 20,72 a 32,89 mg EQ/g e nas vermelhas de 

6,03 a 20,91 mg EQ/g. De acordo com Farasat et al. (2014), os teores de flavonoides (mg de 

equivalentes de rutina por grama de extrato) de espécies de Ulva coletadas no Golfo Pérsico 

foram de 8,048 para Ulva intestinalis, de 9,462 para U. flexuosa e 10,431 para U. linza, todas 

coletadas em Northern Ouli. Os maiores conteúdos foram encontrados em U. intestinalis 

(25,316) de Dayyer e em U. clathrata (33,094) de Taheri. A variação foi atribuída ao local de 

coleta. Ismail (2017) encontraram teores de flavonoides (mg de equivalentes de catequina por 

grama de alga seca) em Ulva fasciata, Sargassum linifolium e Corallina officinalis de 7,04, 

4,53 e 3,48, respectivamente. 

Os teores de flavonoides deste trabalho corresponderam a 15,7% e 36,7% dos 

compostos fenólicos extraídos, respectivamente, em DCM e EtOH 70%. Resultado 

semelhante foi encontrado por Rajauria et al. (2013), em que o TFT de H. elongata 

correspondeu a 38,4% do CFT. Comparando-se os resultados obtidos para os dois solvente 

usados, é possível perceber que o EtOH 70% extraiu quase dezoito vezes mais TFT que o 

DCM. Como a extração dos flavonoides é dependente da polaridade do solvente usado, há um 

consenso de que os flavonoides são geralmente mais solúveis em solventes orgânicos polares, 

recomendando-se as misturas aquosas de etanol, metanol e acetona para aumentar a eficiência 

de extração (RAJAURIA et al., 2013; WANG; JÓNSDÓTTIR; ÓLAFSDÓTTIR, 2009).  

Ben Saad et al. (2017) identificaram seis metabólitos, todos da classe dos 

flavonoides, no extrato etanólico de Alsidium corallinum usando cromatografia líquida-

espectrometria de massa (LC MS/MS): kaempferol 3-O-arabinosídeo, apigenina-7-O-

glucosídeo (vetexina), catequina trimetil éter, trihidroxitrimethoxi flavona, quercetina 3,7 

dimetiléter 4’ sulfato e luteolina 5,7,3’,4’ tetrametil éter. De acordo com os autores 

supracitados, os flavonoides são nutrientes comuns e abundantes em alimentos, como 

verduras e frutas, e em ervas medicinais, considerados como potentes agentes antioxidantes e 

antimicrobianos. Eles podem bloquear vários pontos no progresso da carcinogênese, incluindo 

transformação celular, invasão, metástase e angiogênese, por meio da inibição da quinase, 

redução no fator de transcrição, regulação do ciclo da célula, assim como pela indução da 

morte celular por apoptose. Middleton, Kandaswami e Theoharides (2000) destacaram, dentre 

as muitas atividades biológicas dos flavonoides, os efeitos antioxidante e antimicrobiano. 

Além do mais, a ação inibitória do processo de inflamação sobre certas células dos 

mamíferos, especialmente os mastócitos, parece superar qualquer outro composto 

clinicamente disponível. 
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4.4 Atividade antioxidante in vitro 

 

4.4.1 Capacidade de sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) 

 

O método colorimétrico usado para determinar a atividade antioxidante em 

extratos vegetais por meio da capacidade de sequestro do radical DPPH é simples, rápido e 

acurado, com grande reprodutibilidade de resultados (PYRZYNSKA; PEKAL, 2013; 

SÁNCHEZ-MORENO, 2002). Quando a solução de DPPH é posta em contato com um 

substrato capaz de doar elétrons ocorre a redução do radical DPPH, que é estável e de 

coloração roxa, em sua hidrazina correspondente, de coloração amarela, através da doação de 

átomos de hidrogênio ou outros radicais presentes nas moléculas da amostra (extratos algais). 

Os resultados da capacidade de sequestro do radical DPPH dos extratos DCM e 

EtOH 70% da macroalga marinha parda L. variegata acompanhados daqueles obtidos para o 

controle positivo (ácido ascórbico) estão apresentados na Tabela 3. 

A capacidade de sequestro do radical DPPH do ácido ascórbico (controle 

positivo), usado como substrato doador de elétrons, aumentou significativamente com a 

concentração      (y = 27,69 + 2,08 x, n = 3, r = 0,9931), no intervalo de 7,8125 a 31,25 g 

mL-1, atingindo essencialmente 100% (p > 0,05) a partir da concentração 62,5 g mL-1, 

representada pela região do platô (Tabela 3, Figura 7). 

 

Tabela 3 - Capacidade de sequestro do radical DPPH (média ± desvio padrão) do controle positivo, L-ácido 

ascórbico (A5960 Sigma), e dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) macroalga marinha 

parda Lobophora variegata, nas concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1. 

Concentração 

(g mL-1) 

Capacidade de sequestro do radical DPPH (%) 

Ácido ascórbico Extrato DCM Extrato EtOH 70% 

7,8125 43,23 ± 2,66 28,54 ± 1,84 32,01 ± 1,78 

15,625 61,36 ± 1,16 32,13 ± 2,00 36,75 ± 0,97 

31,25 92,20 ± 3,02 33,08 ± 3,07 41,74 ± 3,71 

62,5 96,32 ± 1,53 32,59 ± 1,26 48,96 ± 2,29 

125 97,33 ± 1,10 33,18 ± 1,10 64,34 ± 0,85 

250 98,20 ± 0,93 35,67 ± 1,15 77,73 ± 0,62 

500 97,46 ± 1,32 43,27 ± 1,84 91,02 ± 2,05 

1.000 96,20 ± 1,33 52,49 ± 1,77 94,39 ± 0,93 

Fonte: AUTOR (2017) 
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No extrato DCM, a capacidade de sequestro do radical DPPH variou de 28,54% a 

52,49%, sendo inferior àquela observada para o extrato EtOH 70%, cuja variação ficou entre 

32,01% e 94,39% (Tabela 3, Figura 7). 

Neste sentido, as moléculas capazes de doar átomos de hidrogênio ou outros 

radicais apresentam características mais polares tendo sido extraídas da Lobophora variegata 

mais eficientemente com EtOH 70%.  

Nos extratos DCM e EtOH 70% também foi possível observar a existência de 

correlação positiva entre capacidade de sequestro do radical DPPH (variável dependente y) e 

concentração de 7,8125 a 1.000 g mL-1 (variável independente x), representadas pelas 

equações y = 30,86 + 0,02 x (n = 8, r = 0,9853) e y = 45,61 + 0,06 x (n = 8, r = 0,8599), 

respectivamente. A dependência entre essas duas variáveis também foi verificada para 

Polysiphonia urceolata (DUAN et al., 2006), espécies do gênero Ulva (FARASAT et al., 

2014), Porphyra spp., Papenfussiella kuromo, Scytosiphon lomentaria e Nemacystus 

decipiens (KUDA et al., 2005), Kappaphycus alvarezii (KUMAR; GANESAN; RAO, 2008) 

e Sargassum pallidum (YE et al., 2009). 

 

Figura 7 – Capacidade de sequestro do radical DPPH do controle positivo, L-ácido ascórbico (A5960 Sigma), e 

dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) da macroalga marinha parda Lobophora 

variegata, nas concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1. 
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Fonte: AUTOR (2017) 

 

Em todas as concentrações testadas, a capacidade de sequestro do radical DPPH 

do ácido ascórbico foi significativamente maior (p < 0,05) quando comparada às dos extratos 
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DCM e EtOH 70%. O ácido ascórbico é reconhecidamente um potente antioxidante, capaz de 

transferir elétrons para o radical DPPH que, ao se reduzir, perde sua coloração roxa. Este 

método avalia apenas o poder redutor do antioxidante, que ao doar um elétron se oxida e, por 

este motivo não detecta substâncias pró-oxidantes. Desse modo, a capacidade de sequestro do 

radical DPPH dos extratos EtOH 70% foi estatisticamente superior àquela dos extratos DCM 

(p < 0,05), ou seja, o poder redutor das substâncias extraídas com EtOH 70% é maior do que 

o daquelas extraídas com DCM. 

Segundo Duan et al. (2006), os extratos brutos de metanol/clorofórmio (2:1) da 

Polysiphonia urceolata apresentaram capacidade de sequestro do radical DPPH variando de 

3,46 ± 1,96% (0,4 g/mL) a 67,9 ± 0,61% (50 g/mL). Os extratos de Ulva fasciata, 

Sargassum linifolium e Corallina officinalis analisados por Ismail (2017) exibiram DPPH de 

81,26 ± 0,8455, 79,78 ± 0,090% e 72,63 ± 1,17%. Extratos metanólicos de Gracilaria edulis, 

Acanthophora spicifera e Euchema kappaphycus na concentração de 1.000 g/mL 

apresentaram capacidade de sequestro do radical DPPH correspondentes a 5,20 ± 0,35%, 6,91 

± 0,42% e 11,90 ± 0,40%, respectivamente (GANESAN; KUMAR; BHASKAR, 2008); esses 

valores foram inferiores aos encontrados para os extratos DCM e EtOH 70% de L. variegata, 

na mesma concentração (Tabela 3).  

Na concentração de 100 ppm, extratos metanólicos (MeOH 60%) de H. elongata 

exibiram a máxima atividade de sequestro do radical DPPH (87,4%), que quando expressa em 

termos de EC50 foi de 57,2 ± 0,48 ppm ou g/mL (RAJAURIA et al., 2013), indicando maior 

potência antioxidante que os analisados neste trabalho. O extrato metanólico de Gelidiella 

acerosa (100 g/mL) também apresentou elevada atividade de sequestro do radical DPPH 

(72,5%), inclusive superior àquela registrada para o BHT (DEVI et al., 2008). 

O resultado de EC50 do ácido ascórbico (controle positivo) foi de 10,73 g mL-1, 

enquanto para os extratos EtOH 70% e DCM foram iguais a 73,17 g mL-1 e 957 g mL-1, 

respectivamente. Valentão et al. (2010) registraram como surpreendentemente fraca a 

atividade de sequestro da rodófita Plocamium cartilagineum, pois a concentração requerida 

para sequestrar 50% dos radicais DPPH (EC50) foi de 794 g/mL. Os valores de EC50 

determinados por Chew et al. (2008) para as espécies Padina antillarum, Caulerpa racemosa 

e Kappaphycus alvarezzi foram, respectivamente, 0,337 ± 0,025 mg/mL, 14,3 ± 2,0 mg/mL e 

11,8 ± 5,7 mg/mL. Para Soltani et al. (2011), o extrato de Cladophora glomerata na 

concentração de 920 ± 42 g/mL foi capaz de sequestrar 50% dos radicais DPPH. De acordo 

com Souza et al. (2011), os extratos etanólicos de Gracilaria birdiae e G. cornea 
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apresentaram EC50 (mg/mL) iguais a    0,76 ± 0,084 e 0,77 ± 0,091, respectivamente. 

Vinayak, Sabu e Chatterji (2010) determinaram atividade de sequestro do radical DPPH 

significativamente maior para Stoechospermum marginatum (EC50 0,56 ± 0,011 mg/mL), 

seguida de Padina tetrastromatica (EC50 0,61 ± 0,005 mg/mL), Dictyopteris delicatula (EC50 

0,66 ± 0,002 mg/mL), Spatoglossum aspermum (EC50 0,98 ± 0,006 mg/mL), S. variabile 

(EC50 1,01 ± 0,003 mg/mL), Dictyopteris australis (EC50 1,60 ± 0,013 mg/mL) e Sargassum 

marginatum (EC50 2,87 ± 0,128 mg/mL). 

É possível observar que o extrato EtOH 70%, com maior quantidade de CFT 

(Tabela 1), foi também o de maior capacidade de sequestro do radical DPPH (Tabela 3). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Wang, Jónsdóttir e Ólafsdóttir (2009), que 

sugeriram que os polifenois algais talvez sejam os principais constituintes responsáveis pelas 

propriedades sequestradoras de radicais livres dos extratos. Mesmo assim, é importante 

destacar que por causa da inespecificidade dos solventes de extração (acetona 70%, no 

trabalho supracitado e EtOH 70%, no presente trabalho), é possível que outras classes de 

compostos antioxidantes (fucoxantina e esterois) sejam parcial e simultaneamente extraídas, 

contribuindo, consequentemente, para a atividade total. 

Nos extratos de Kappaphycus alvarezii a atividade de sequestro de radicais está 

prioritariamente relacionada com a presença de compostos fenólicos, mas a presença de 

carragenana, um polissacarídeo constituído de resíduos alternados de D-galactose 4-sulfato e 

3,6-anidro-D-galactose, pode também contribuir para o potencial antioxidante dessa espécie 

de rodófita (KUMAR; GANESAN; RAO, 2008).  

Em termos gerais, os extratos das dez espécies de algas analisadas quanto à 

capacidade de sequestro do radical DPPH por Wang, Jónsdóttir e Ólafsdóttir (2009) 

mostraram resultados mais elevados com a combinação água:acetona como solvente de 

extração ao compará-la com a extração com água. Widjaja-Adhi Airanthi, Hosokawa e 

Miyashita (2011) determinaram atividade antioxidante pelo sequestro do radical DPPH em 

extratos de ocrófitas japonesas usadas na alimentação humana, Eisenia bicyclis, Kjellmaniella 

crassifolia e Alaria crassifolia, preparados com solventes de diferentes polaridades e 

encontraram diferenças marcantes. Os extratos etanólicos exibiram DPPH (g/mg extrato) de 

11,59 ± 0,59, 11,41 ± 0,06 e 10,36 ± 0,20, respectivamente. Os melhores resultados foram 

registrados no extrato metanólico de E. bicyclis (58,63 ± 5,24 g/mg extrato). 
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4.4.2 Habilidade de quelação de íons ferrosos (FIC) 

 

Na determinação da atividade antioxidante por meio da habilidade de quelação de 

íons ferrosos (FIC), a ferrozina é capaz de formar um complexo (quelatos) com íons ferrosos 

(Fe2+) de coloração róseo. Esta reação é restringida na presença de agentes quelantes, 

resultando na diminuição da intensidade da coloração róseo dos complexos ferrozina-Fe2+. A 

perda da cor determina a habilidade de quelação da amostra (extrato) por competir com a 

ferrozina pelos Fe2+ (ALAM; BRISTI; RAFIQUZZAMAN, 2013).  

Os resultados da habilidade de quelação de íons ferrosos (FIC) dos extratos DCM 

e EtOH 70% da macroalga marinha parda Lobophora variegata estão apresentados na Tabela 

4, acompanhados daqueles obtidos para o controle positivo (EDTA - C10H14N2Na2O8.2H2O). 

O EDTA nas concentrações de 7,8125 a 62,5 g mL-1 apresentou correlação 

positiva entre concentração e FIC (y = 2,13 + 1,59 x, n = 4, r = 0,9979). A partir daí, a 

habilidade de quelação de íons ferrosos do EDTA atingiu essencialmente 100% (Tabela 4, 

Figura 8), ou seja, a reação entre os íons ferrosos e a ferrozina foi interrompida porque o 

EDTA os sequestrou, impedindo que eles reagissem com a ferrozina. Entretanto, a habilidade 

de quelação de íons ferrosos (FIC) dos extratos DCM e EtOH 70% verificada nas diferentes 

concentração não possibilitou o estabelecimento de correlação entre ambas as variáveis 

(Tabela 4, Figura 8).  

 

Tabela 4 - Habilidade de quelação de íons ferrosos (FIC) (média ± desvio padrão) do controle positivo, sal 

dissódico etilenodiamino tetra-acético (EDTA), e dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 

70%) macroalga marinha parda Lobophora variegata, nas concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1. 

Concentração 

(g mL-1) 

FIC (%) 

EDTA Extrato DCM Extrato EtOH 70% 

7,8125 17,22 ± 0,78 4,06 ± 0,13 13,94 ± 0 

15,625 23,61 ± 2,09 7,75 ± 0,40 13,61 ± 2,94 

31,25 52,05 ± 5,18 7,15 ± 3,03 12,54 ± 1,33 

62,5 101,74 ± 1,73 7,12 ± 1,47 14,93 ± 0 

125 99,77 ± 1,32 6,05 ± 0,98 12,00 ± 0,14 

250 101,92 ± 1,73 8,13 ± 1,60 15,92 ± 1,29 

500 100,71 ± 4,29 13,55 ± 1,20 14,88 ± 2,66 

1.000 98,61 ± 0,74 35,26 ± 1,74 25,05 ± 0,27 

Fonte: AUTOR (2017) 
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Figura 8 – Habilidade de quelação de íons ferrosos (FIC) (média ± desvio padrão) do controle positivo, ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA), e dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) 

macroalga marinha parda Lobophora variegata, nas concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1. 

0 20 40 60 80 100 120 140 250 500 750 1000
0

20

40

60

80

100
H

ab
il

id
ad

e 
de

 q
ue

la
çã

o 
de

 ío
ns

 f
er

ro
so

s 
(%

)

Concentração (g mL-1)

 EDTA
 Extrato DCM
 Extrato EtOH 70%

 
Fonte: AUTOR (2017) 

 

Em todas as concentrações testadas, a habilidade de quelação de íons ferrosos 

(FIC) do EDTA foi significativamente maior (p < 0,05) do que para os extratos DCM e EtOH 

70%. O EDTA é um composto orgânico que age como agente quelante formando complexos 

muito estáveis com diversos íons metálicos; os extratos algais analisados neste trabalho 

possuem menor quantidade de substâncias capazes de competir com a ferrozina pelos íons 

ferrosos, por isso sua atividade é menor. 

Na maior concentração testada (1.000 g mL-1), os resultados da atividade FIC 

dos extratos DCM (35,26 ± 1,74%) e EtOH 70% (25,05 ± 0,27%) foram semelhantes aos 

obtidos com o extrato MeOH 60% de H. elongata (25%), na mesma concentração (1.000 

ppm), que Rajauria et al. (2013) consideraram uma atividade moderada. O FIC do controle 

positivo (EDTA) na concentração de 50 ppm exibiu 100% de habilidade de quelação, e os 

extratos algais não exibiram atividade tão forte quanto a do EDTA. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Chew et al. (2008), em que a 

atividade FIC foi inferior a 20% para os extratos de C. racemosa e K. alvarezzi. O extrato de 

P. antillarum foi o mais potente, apresentando FIC entre 30% e 70%. Os resultados de FIC 

para os extratos EtOH 70% de Sargassum pallidum, nas concentrações 0,25, 0,5, 1 e 2 

mg/mL, variaram de aproximadamente 10% a 33%. Os extratos brutos e as frações nas 
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maiores concentrações testadas apresentaram habilidade de quelação de íons ferrosos 

variando de cerca de 22% a 33% e de 5% a 51%, respectivamente (YE et al., 2009). 

No presente trabalho, a concentração requerida para quelar 50% dos íons ferrosos 

(EC50) do EDTA (controle positivo) foi de 30,11 g mL-1, enquanto os valores dos extratos 

DCM e EtOH 70% não foram determinados, tendo em vista de na maior concentração (1.000 

g mL-1), os valores de FIC foram inferiores a 50%. De acordo com Rajauria et al. (2013), o 

EC50 de H. elongata foi de 1.982 ± 8,73 ppm. Soltani et al. (2011) também encontraram fraca 

atividade de quelação de íons ferrosos em Cladophora glomerata com EC50 igual a                     

971 ± 39 g mL-1, principalmente em comparação ao EDTA (EC50 = 18 ± 1,5 g mL-1). 

Vinayak, Sabu e Chatterji (2010) encontraram eficiência razoavelmente boa 

quanto à habilidade de quelação de íons ferrosos nos extratos das algas pardas Dictyopteris 

australis, D. delicatula, Padina tetrastromatica, Sargassum marginatum, Stapoglossum 

aspermum, S. variabile e Stoechospermum marginatum em uma maneira dose-dependente. 

Para Kumar, Ganesan e Rao (2008), todos os extratos de K. alvarezzi demonstraram eficácia 

razoável na quelação de íons ferrosos, sendo o ácido ascórbico (controle positivo) superior a 

eles. A atividade quelante de íons metálicos de uma molécula antioxidante previne a geração 

de oxi-radicais e consequente dano oxidativo, pelo fato de reduzir a concentração do metal de 

transição que catalisa a peroxidação lipídica.  

Há na literatura a afirmativa de que os agentes quelantes ligados covalentemente a 

um metal por ligações sigma () são efetivos como antioxidantes secundários, considerando 

que eles reduzem o potencial redox, estabilizando a forma oxidada do íon metálico 

(RAJAURIA et al., 2013). A capacidade das fibras dietárias de se ligarem a metais é bastante 

conhecida devido aos polissacarídeos carregados e substâncias associadas (DHINGRA et al., 

2012). As fibras dietárias de algas, como carragenana, ágar e alginato, possuem efeitos 

inibitórios na absorção de íons ferrosos (HARMUTH-HOENE; SCHELENZ, 1980; KUDA et 

al., 2005). Muitas vezes, o decréscimo de íons ferrosos no sistema (ensaio FIC) é atribuído à 

presença de carragenana nos extratos algais. Entretanto, Wang, Jónsdóttir e Ólafsdóttir (2009) 

destacam a existência de contradição na literatura com respeito à capacidade de quelação de 

metais dos polifenois. Segundo os autores, alguns estudos demonstram que os polifenois 

derivados de algas pardas são potentes queladores de íons e que a potência dos compostos 

fenólicos é dependente da estrutura única dos polifenois e do número e posição dos grupos 

hidroxil. Ainda de acordo com eles, outros estudos afirmam que a quelação de metais pelos 

polifenois desempenha um pequeno papel na atividade antioxidante como um todo, exaltando 
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que polissacarídeos (por exemplo, alginatos e fucoidan) e/ou fitoquelatinas podem ser muito 

mais efetivos que os florotaninos. 

 

4.4.3 Poder de redução de íons férricos (FRAP) 

 

Os resultados do poder de redução de íons férricos (FRAP) dos extratos DCM e 

EtOH 70% da macroalga marinha parda Lobophora variegata estão apresentados na Tabela 5, 

acompanhados daqueles obtidos para o controle positivo, butil-hidroxianisol (BHA).  

 

Tabela 5 - Poder de redução de íons férricos (FRAP) (média ± desvio padrão) do controle positivo, butil-

hidroxianisol (BHA) e dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1. 

Concentração 

(g mL-1) 

FRAP (Abs700 nm) 

BHA Extrato DCM Extrato EtOH 70% 

7,8125 0,085 ± 0,001 0,045 ± 0,002 0,055 ± 0,005 

15,625 0,166  ± 0,009 0,047 ± 0,004 0,072 ± 0,006 

31,25 0,175 ± 0,011 0,053 ± 0,005 0,102 ± 0,012 

62,5 0,271 ± 0,012 0,047 ± 0,002 0,116 ± 0,003 

125 0,477 ± 0,013 0,050 ± 0 0,190 ± 0,008 

250 0,811 ± 0,064 0,061 ± 0,007 0,303 ± 0,007 

500 1,546 ± 0,052 0,070 ± 0,003 0,492 ± 0,008 

1.000 1,959 ± 0,012 0,097 ± 0,004 0,789 ± 0,049 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

O polifenol, butil-hidroxianisol (BHA), usado como controle positivo, apresentou 

poder de redução de íons férricos (FRAP) crescente com a concentração, com linearidade até 

500 g mL-1 (y = 0,0803 + 0,0029 x, n = 7, r = 0,9996). O mesmo comportamento foi 

observado para o extrato EtOH 70% (y = 0,0808 + 0,0007 x, n = 8, r = 0,9936), destacando-se 

que o FRAP desse extrato na maior concentração (1.000 g mL-1) correspondeu 

aproximadamente ao valor obtido com o BHA em uma concentração quatro vezes menor. O 

extrato DCM praticamente não apresentou poder de redução de íons férricos. Diferentemente 

do extrato EtOH 70%, a dose-dependência foi não registrada com o extrato DCM (Tabela 5, 

Figura 9).  
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Figura 9 - Poder de redução de íons férricos (FRAP) (média ± desvio padrão) do controle positivo, butil-

hidroxianisol (BHA) e dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1. 
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Fonte: AUTOR (2017) 

 

O extrato bruto de Cladophora glomerata apresentou dose-dependência, 

aumentando o poder redutor (FRAP) com o aumento da concentração de 25 para 800 g mL-1 

(SOLTANI et al., 2011). Vinayak, Sabu e Chatterji (2010) encontraram dose-dependência 

entre FRAP e concentração para os extratos de Dictyopteris australis, D. delicatula, Padina 

tetrastromatica, Sargassum marginatum, Stapoglossum aspermum, S. variabile e 

Stoechospermum marginatum.  

Similarmente Ganesan, Kumar e Bhaskar (2009) e Kuda et al. (2005), Kumar, 

Ganesan e Rao (2008) também encontraram a mesma tendência de dose-dependência e, para 

todas as concentrações testadas, o FRAP exibiu valores de absorbância inferiores a 1,0. Duan 

et al. (2006) também relataram a existência de correlação linear entre a concentração e FRAP 

e atribuíram o poder redutor de extratos, frações e subfrações de P. urceolata às redutonas, 

que atuam como terminadores das reações em cadeia de radicais livres por inibirem a 

peroxidação lipídica por meio da doação de um átomo de hidrogênio. Os valores de FRAP 

determinados nos extratos de Sargassum pallidum em cinco concentrações (12,5 a 200 

g/mL) por Ye et al. (2009) não diferiram significativamente e variaram de 0,246 a 0,267. 

Chew et al. (2008) analisaram Padina antillarum, Caulerpa racemosa e 

Kappaphycus alvarezzi e encontraram poder redutor, expresso em mg EAG/g, mais elevado 

na alga parda (15,7 ± 2,6), seguido da verde (0,737 ± 0,423) e vermelha (0,561 ± 0,269). 
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Kelman et al. (2012) também encontraram FRAP mais elevado na alga parda Turbinaria 

ornata, devido ao carotenoide fucoxantina, seguido das clorófitas Gayralia oxyperma e 

Chaetomorpha antennina e da rodófita Polysiphonia howei. As comparações feitas por eles 

revelaram que a variação dessa atividade antioxidante foi significativa considerando a 

profundidade do local onde a alga foi coletada, sendo mais ativas àquelas de águas rasas. 

Extratos de Eucheuma cottonni e Padina sp., obtidos por dois métodos distintos, 

apresentaram FRAP de, respectivamente, 40,54 ± 0,62% e 46,22 ± 0,13% e de 47,06 ± 0,22% 

e 56,03 ± 0,37% (FOON et al., 2013). Para os autores o poder de redução dos extratos dessas 

algas está associado com compostos envolvidos na doação de elétrons e, por isso, eles são 

capazes de reduzir a oxidação dos lipídios. Da mesma forma, segundo a discussão do trabalho 

de Jayaprakaska, Singh e Sakariah (2011), as propriedades redutoras de um extrato estão 

geralmente associadas com a presença de redutonas, e sua ação antioxidante baseia-se na 

interrupção da reação em cadeia para formação de radicais livres que ocorre devido à doação 

de um átomo de hidrogênio. As redutonas, uma classe de aldeídos ou cetonas enediois 

redutores [RC(OH)=C(OH)COR], também reagem com alguns precursores de peróxidos, 

prevenido sua formação. 

 

4.4.4 Branqueamento do β-caroteno (BCB) 

 

O método de determinação da atividade antioxidante por meio do branqueamento 

do β-caroteno se baseia na oxidação do ácido linoleico, um ácido graxo insaturado, pelas 

espécies reativas de oxigênio (EROs) produzidas pela água destilada saturada de oxigênio         

(> 7,5 mg O2 L-1). Os hidroperóxidos produzidos pela degradação do ácido linoleico darão 

início à oxidação do -caroteno, levando-o a perder seu cromóforo e, consequentemente, sua 

coloração laranja original, com diminuição da absorbância. Entretanto, as substâncias 

antioxidantes presentes nas amostras (extratos), por reagirem com as EROs, podem 

neutralizá-las, impedindo ou reduzindo a extensão da descoloração do -caroteno, a qual é 

acompanhada por espectrofotometria (ALAM; BRISTI; RAFIQUZZAMAN, 2013; CHEW et 

al., 2008). 

O modelo -caroteno-linoleato mede a prevenção da descoloração ou 

branqueamento do -caroteno por um antioxidante. Nesse sistema modelo, o -caroteno sofre 

rápida descoloração na ausência de um antioxidante. Isso ocorre devido a oxidação acoplada 

do -caroteno-ácido linoleico, que gera radicais livres. O radical (ácido linoleico livre) 
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formado pela abstração de um átomo de hidrogênio de um dos grupos metileno dialílico ataca 

as moléculas de -caroteno altamente insaturadas. Como resultado o -caroteno se oxida e se 

degrada parcialmente; subsequentemente o -caroteno perde seus cromóforos e a coloração 

laranja característica que foi monitorada a 470 nm por 420 min. A presença de diferentes 

antioxidantes nos extratos pode atrapalhar a extensão da descoloração por neutralizar o radical 

ácido linoleico livre ou qualquer outro radical livre que se forme no sistema. 

Pelo monitoramento das absorbâncias por 420 min (7 h), a cada 30 min, para o 

controle positivo (vitamina C), extrato DCM e extrato EtOH 70% nas concentrações de 

7,8125 a 1.000 mg mL-1, foi possível observar que elas foram gradativamente diminuindo, 

como era esperado. No caso do extrato DCM, nos últimos 30 min da análise (de 390 a 420 

min), houve uma queda mais acentuada. As reduções nos valores das absorbâncias ocorreram 

como resultado da descoloração do -caroteno, em todas as concentrações testadas, mas este 

comportamento foi ilustrado apenas para duas concentrações, a máxima de 1.000 g mL-1 e a 

mínima de 7,8125 g mL-1, para o controle - vitamina C (Figura 10A), para o extrato DCM 

(Figura 10B) e para o extrato EtOH 70% (Figura 10C). 

Os resultados da atividade antioxidante dos extratos DCM e EtOH 70%, medida 

pelo branqueamento do -caroteno, estão apresentados na Tabela 6 e Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69  
(A) 

Figura 10 – Absorbâncias a 470 nm (média ± desvio padrão) em função de tempo de reação, da macroalga 

marinha parda Lobophora variegata, nas concentrações 7,8125 e 1.000 g mL-1. (A) Vitamina C - controle 

positivo; (B) Extrato diclorometano (DCM); e (C) Extrato etanol a 70% (EtOH 70%).  
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Fonte: AUTOR (2017) 
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Tabela 6 – Branqueamento do -caroteno (BCB) (média ± desvio padrão) do controle positivo, ácido ascórbico e 

dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) macroalga marinha parda Lobophora variegata, 

nas concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1, após 420 min. 

Concentração 

(g mL-1) 

BCB (%) 

Ácido ascórbico Extrato DCM Extrato EtOH 70% 

7,8125 18,43 ± 5,77 44,25 ± 0,88 62,88 ± 2,72 

15,625 21,02 ± 2,96 45,52 ± 0,26 62,02 ± 3,01 

31,25 37,34 ± 2,91 46,37 ± 2,04 63,75 ± 2.95 

62,5 44,37 ± 5,53 43,44 ± 3,03 62,12 ± 1,10 

125 63,82 ± 0,96 48,06 ± 2,94 66,01 ± 3,42 

250 67,09 ± 2,13 46,76 ± 1,38 66,35 ± 1,59 

500 67,38 ± 1,32 50,71 ± 0,85 69,66 ± 0,87 

1.000 73,67 ± 1,53 52,05 ± 1,56 71,16 ± 0,54 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

Figura 11 – Branqueamento do -caroteno (BCB) (média ± desvio padrão) do controle positivo, ácido ascórbico 

e dos extratos diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%) da macroalga marinha parda Lobophora 

variegata, nas concentrações de 7,8125 a 1.000 g mL-1.  
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Fonte: AUTOR (2017) 

 

No extrato DCM, a atividade antioxidante (BCB) ultrapassou 50% nas duas 

maiores concentrações, tendo variado de aproximadamente 44% a 52%. No extrato EtOH 

70%, por sua vez, em todas as concentrações testadas, a atividade foi superior (62% a 71%) 
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àquela registrada no DCM. Nos dois casos, foi possível observar uma relação direta entre a 

atividade antioxidante e as concentrações, embora esta não tenha sido muito marcante quanto 

para o controle positivo. A atividade do extrato EtOH 70% foi semelhante a do ácido 

ascórbico a partir de concentração 125 g mL-1 (Tabela 6, Figura 11). 

Duan et al. (2006) encontraram atividade crescente com a concentração do extrato 

metanol/clorofórmio (2:1) de Polysiphonia urceolata, variando de 20,3% a 93,7%. Souza et 

al. (2011) relataram que os extratos etanólico e metanólico de Gracilaria birdiae e G. cornea 

inibiram eficientemente a oxidação do -caroteno, atingindo até 40%. Essa atividade foi 

inferior a determinada para os extratos DCM e EtOH 70% de L. variegata. 

De acordo com Chew et al. (2008), ao contrário do CFT, BCB serve apenas como 

indicativo dos níveis de compostos lipofílicos presentes, e a presença de antioxidantes no 

extrato pode neutralizar os radicais livres gerados pela oxidação do ácido linoleico e prevenir 

a descoloração do -caroteno. Os extratos de Padina amtillarum, Caulerpa racemosa e 

Kappaphycus alvarezzi exibiram atividade antioxidante pelo BCB muito parecida, apesar dos 

valores de CFT terem sido bastante diferentes. Com os extratos de L. variegata verificou-se 

algo parecido: valores de CFT bem discrepantes entre os extratos DCM e EtOH 70% (Tabela 

1), mas as diferenças entre os valores de BCB obtidos para os dois solventes, embora 

significativamente diferentes, foram mais próximos.  

 

4.5 Atividade antimicrobiana 

 

4.5.1 Atividade antibacteriana 

 

Os resultados da atividade antibacteriana contra as cepas-padrão Escherichia coli 

(ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e dos controles positivo e negativo 

estão apresentados na Tabela 7.  

As frações 24 e 37 do extrato DCM nas duas concentrações testadas inibiram o 

crescimento de E. coli, uma bactéria Gram negativa, enquanto as frações 30 e 32 só foram 

efetivas na maior concentração (1.000 g mL-1). A fração 39, por sua vez, foi completamente 

ineficaz para inibir o crescimento bacteriano (Tabela 7, Figura 12).  

 

 



72  
Tabela 7 - Atividade antibacteriana das frações do extrato diclorometano (DCM) da macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações 100 e 1.000 g mL-1, frente a cepas-padrão Escherichia coli (ATCC 

25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

Cepas 

Frações do extrato DCM / Concentração (µg mL-1) 

24 30 32 37 39 

100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 

E. coli ATCC 25922 + + - + - + + + - - 

S. aureus ATCC 25923 - + - - - + - - - + 

Controle negativo - - - - - - - - - - 

Controle positivo + + + + + + + + + + 

+ = resultado positivo para a inibição do crescimento bacteriano 

 = resultado negativo para a inibição do crescimento bacteriano 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

Figura 12 - Atividade antibacteriana das frações do extrato diclorometano (DCM) da macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações 100 e 1.000 g mL-1, frente a cepa-padrão Escherichia coli (ATCC 

25922).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

C- = controle negativo 

C+ = controle positivo 

100 = concentração de 100 g mL-1 

1000 = concentração de 1.000 g mL-1 
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A importância da atividade contra bactérias Gram negativas reside no fato de que, 

geralmente, os antibióticos são menos efetivos contra bactérias Gram negativas, por causa da 

complexidade da estrutura multicamada da parede celular contendo lipopolissacarídeos na 

parte mais externa da superfície celular, o que dificulta a penetração do composto ativo 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2017). 

Com relação ao S. aureus, uma bactéria Gram positiva, as frações 24, 32 e 39 

foram capazes de inibir seu crescimento, mas apenas na concentração mais alta de 1.000 g 

mL-1 (Tabela 7, Figura 13).  

 

Figura 13 - Atividade antibacteriana das frações do extrato diclorometano (DCM) da macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações 100 e 1.000 g mL-1, frente a cepa-padrão Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

C- = controle negativo 

C+ = controle positivo 

100 = concentração de 100 g mL-1 

1000 = concentração de 1.000 g mL-1 

 

Os extratos de Himanthalia elongata preparados em MeOH 60% (60 mg/mL) 

apresentaram as maiores atividades contra as bactérias testadas, Listeria monocytogenes 

(ATCC 19115), Salmonella ser. Abony (NCTC 6017), Enterococcus faecalis (ATCC 7080) e 
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Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), embora a atividade antibacteriana registrada para as 

Gram-positivas (cerca de 98%) tenha sido mais potente do que para as Gram-negativas (mais 

de 95%) (RAJAURIA et al., 2013). 

Das dez espécies analisadas por Devi et al. (2008), apenas o extrato de Haligra 

spp., na concentração de 50 mg/mL, mostrou atividade contra Staphylococcus aureus (MTCC 

96), uma bactéria Gram-positiva causadora de intoxicação nos seres humanos. 

Moubayed et al. (2017), utilizando os extratos da alga verde Cladophora socialis 

e das pardas Sargassum latifolium e S. platycarpum contra cepas de bactérias Gram negativas 

(Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella sp.) e Gram 

positivas (Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina, Staphylococcus aureus e S. xylosus), notaram claramente que os extratos das algas 

pardas exibiram maior atividade antibacteriana em comparação ao da alga verde, os quais 

foram considerados potentes agentes antibacterianos, principalmente contra as bactérias Gram 

positivas. Vale ressaltar que o extrato de S. latifolium foi o único que inibiu o crescimento de 

Salmonella sp. e de forma intensa. 

Uma fração oriunda do extrato metanólico de Laurencia obtusa, resultante da 

partição com acetato de etila, foi ativa contra as bactérias Gram positivas Staphylococcus 

aureus e Bacillus subtilis, porém a mesma fração não apresentou inibição contra as bactérias 

Gram negativas (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e 

Shigella flexneri) (MACHADO et al., 2010; MORALES et al., 2006). 

 

4.5.2 Atividade antifúngica 

 

As frações testadas não apresentaram atividade antifúngica contra o fungo 

filamentoso A. niger e contra a levedura S. cerevisiae (Tabela 8, Figuras 14 e 15).  

Apesar dos resultados negativos encontrados neste trabalho, a atividade de 

extratos algais contra diferentes estirpes de fungos tem sido registrada na literatura. Begum, 

Selvaraju e Vijayakumar (2016) observaram 100% de inibição do crescimento micelial do 

fungo Fusarium oxysporum nas placas tratadas com os extratos de Turbinaria conoides nas 

concentrações de 15% e 20%, após 6 dias de incubação.  

Na revisão de Gribble (2015), há destaque da moderada atividade da alga 

vermelha Symphyocladia latiuscula, coletada em Qingdao-China, que é rica em fenois 

brominados, contra Candida albicans. 
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Tabela 8 - Atividade antifúngica das frações do extrato diclorometano (DCM) da macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações 100 e 1.000 g mL-1, frente a cepas do fungo Aspergillus niger e da 

levedura Saccharomyces cerevisiae. 

Cepas 

Subfrações do extrato DCM / Concentração (µg mL-1) 

24 30 32 37 39 

100  1.000 100 1.000 100  1.000 100  1.000 100  1.000 

A. niger - - - - - - - - - - 

S. cerevisiae - - - - - - - - - - 

Controle negativo - - - - - - - - - - 

Controle positivo + + + + + + + + + + 

+ = positividade para a inibição do crescimento bacteriano 

 = negatividade para a inibição do crescimento bacteriano 

Fonte: AUTOR (2017) 

 

Pandithurai et al. (2015) avaliaram a atividade antifúngica de extratos de 

Spatoglossum asperum preparados com diferentes solventes contra quatro estirpes de fungos 

C. albicans, C. tropicalis, Trichophyton mentagrophytes e Aspergillus flavus, tendo registrado 

máxima atividade do extrato clorofórmico contra A. flavus (98,83%) e do extrato metanólico 

contra C. albicans (57,14%) e C. tropicalis (54,75%). Segundo Peres et al. (2012), os extratos 

das macroalgas Stypopodium zonale, Laurencia dendroidea, Pelvetia canaliculata, 

Sargassum muticum, Ascophyllum nodosum e Fucus spiralis, coletadas em diferentes praias 

do litoral brasileiro, de Portugal e das Filipinas, inibiram significativamente o crescimento do 

fungo Colletotrichum lagenariume por ensaio de difusão em disco, porém, não 

significativamente, o do fungo A. flavus.  

Sujatha, Mahalakshmi e Manonmani (2014) testaram extratos de Caulerpa 

racemosa, Sargassum myricocystum e Gracilaria edulis, nas concentrações de 10%, 20% e 

30%, contra os fungos patogênicos Rhizoctonia solani e Macrophomina phaseolina, 

causadores de apodrecimento de sementes e raízes de muitos vegetais. O extrato metanólico 

de S. myricocystum a 30% apresentou atividade antifúngica significativa para os dois 

patógenos, com os menores crescimentos miceliais de 14, 26 e 40 mm (R. solani) e de 23, 38 

e 42 mm    (M. phaseolina) após 48 h, 72 h e 96 h de incubação, respectivamente. 
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Figura 14 - Atividade antifúngica das frações do extrato diclorometano (DCM) da macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações 100 e 1.000 g mL-1, frente a cepa-padrão do fungo Aspergillus niger 

(371). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2017) 

(A) micélio aéreo – vista superior da tampa da 

placa de Petri 

(B) micélio interno – vista inferior da base da placa 

de Petri 

 

C- = controle negativo 

C+ = controle positivo 

100 = concentração de 100 g mL-1 

1000 = concentração de 1.000 g mL-1 
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Figura 15 - Atividade antifúngica das frações do extrato diclorometano (DCM) da macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações 100 e 1.000 g mL-1, frente a cepa-padrão da levedura Saccharomyces 

cerevisiae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR (2017) 

C- = controle negativo 

C+ = controle positivo 

 

100 = concentração de 100 g mL-1 

1000 = concentração de 1.000 g mL-1 

 

O fungo filamentoso Aspergillus niger, causador de dermatofitoses em unhas, 

cabelo e pele de seres humanos, foi moderamente inibido pela fração obtida da partição do 

extrato metanólico de Laurencia obtusa em acetato de etila. Este resultado foi considerado de 

grande importância tendo em vista a carência de antifúngicos eficientes e seguros atualmente 

no mercado (MACHADO et al., 2010; MORALES et al., 2006). 

Os extratos das algas pardas Sargassum latifolium e S. platycarpum apresentaram 

atividade antifúngica baixa e moderada, respectivamente, contra Candida albicans 

(MOUBAYED et al., 2017). 

De Corato et al. (2017), analisando o efeito inibitório in vitro dos extratos das 

algas marinhas Laminaria digitata, Undaria pinnatifida (pardas), Porphyra umbilicalis, 

Eucheuma denticulatum e Gelidium pusillum (vermelhas) sobre o crescimento dos fungos 

Botrytis cinerea, Monilinia laxa e Penicillium digitatum, verificaram que os extratos de L. 

digitata, U. pinnatifida e P. umbilicalis foram igualmente efetivos na redução do crescimento 
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de micélios e na inibição da germinação de conídios de todos os agentes patogênicos testados, 

sendo que os extratos de L. digitata e U. pinnatifida na dose de 30 g L-1 apresentaram os 

melhores resultados, inibindo completamente o crescimento e a germinação de conídios de B. 

cinerea e M. laxa. 

Na revisão de literatura publicada por El-Hossary et al. (2017), eles relataram 

muitos compostos com atividade antifúngica. O caulerprenilol B, isolado de Caulerpa 

racemosa, é um antifúngico raro p-xileno prenilado, cuja atividade in vitro contra 

Trichophyton rubrum é muito potente com concentração mínima inibitória (MIC) de 4 g mL-

1. Dois triterpenos ésteres sulfatados, capisteronas A e B, foram isolados da clorófita 

Penicillus capitatus, e mostraram potentes atividades antifúngicas, LD50 nas concentrações de 

0,03 e 0,94 g mL-1, respectivamente, contra o ascomiceto marinho patogênico Lindra 

thalasiae. O lobophorolide, uma lactona cíclica isolada de L. variegata, também exibiu forte 

atividade contra Lindra thalasiae (IC50 de 0,135 g mL-1) e contra o deuteromiceto saprófita 

Dendryphiella salina (IC50 de 0,034 g mL-1). Essa lactona também apresentou atividade 

antifúngica contra cepas de Candida albicans selvagem (IC50 de 1,3 g mL-1) e resistente à 

anfotericina (IC50 de 0,5 g mL-1). 

 

4.6 Atividade antibiofilme 

 

As frações testadas não foram capazes de inibir a formação de biofilme de 

Pseudomonas sp. (Tabela 9, Figura 16).  

 

Tabela 9 - Inibição da formação de biofilme de Pseudomonas sp. das frações do extrato diclorometano (DCM) 

da macroalga marinha parda Lobophora variegata, nas concentrações 100 e 1.000 g mL-1 

Cepa 

Frações do extrato DCM / Concentração (µg mL-1) 

24 30 32 37 39 

100  1.000 100  1.000 100  1.000 100 1.000 100  1.000 

Pseudomonas sp. - - - - - - - - - - 

Controle negativo SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB 

Controle positivo CFB CFB CFB CFB CFB CFB CFB CFB CFB CFB 

Fonte: AUTOR (2017) 

 = resultado negativo para inibição da formação de 

biofilme 

 

SFB = sem formação de biofilme 

CFB = com formação de biofilme 
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Figura 16 - Etapas do teste de atividade antibiofilme das frações do extrato diclorometano (DCM) da macroalga 

marinha parda Lobophora variegata, nas concentrações 100 e 1.000 g mL-1 frente a cepa Pseudomonas sp.  

 

 

Fonte: AUTOR (2017) 

(A) Instante da inoculação 

(B) Após incubação por 48 h a 35°C 

(C) Imediatamente após a adição do cloreto trifenil 

tetrazólio 

(D) Após incubação por 3 h a 35°C com o cloreto 

trifenil tetrazólio 

 

(E) Após a coloração com cristal violeta 1% 

(F) Vista inferior da base da placa após a coloração, 

para verificar a presença de resíduos do corante 

cristal violeta 

a = água 

b = bactéria + caldo 

 

Os biofilmes podem ser formados por bactérias ou por associações delas com 

outros micro-organismos. As microcolônias podem ser formadas por células da mesma 

espécie ou de espécies mistas (COSTERTON et al., 1995; ELIAS; BANIN, 2012; PETERS et 

al., 2010). 

A literatura traz muitas informações sobre extratos algais, brutos ou parcialmente 

purificados, que possuem capacidade de inibir a formação de biofilmes. Carvalho et al. (2017) 
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analisaram extratos brutos de seis espécies de algas marinhas Canistrocarpus cervicornis, 

Sargassum vulgare, Colpomenia sinuosa, Padina sp., Spyridia aculeata e Pterocladiella 

capillacea, com ou sem a associação de microsimbiontes como fontes de compostos não-

tóxicos, capazes de impedir o processo de incrustação, para verificarem a inibição da 

formação de biofilmes de Pseudomonas aeruginosa. Os autores encontraram que os extratos 

de                   C. sinuosa sem associação e os de C. cervicornis e Padina sp. associados a 

microsimbiontes interferiram significativamente na agregação de P. aeruginosa.  

Extratos enzimáticos de Sargassum muticum foram testados contra biofilmes das 

bactérias Gram-negativas P. aeruginosa e E. coli, sendo possível verificar que eles foram 

menos eficazes na inibição da formação de biofilme de P. aeruginosa em comparação com o 

biofilme de E. coli (PUSPITA et al., 2017). 

Alguns estudos mostraram que as lectinas são capazes de inibir a formação de 

biofilme de algumas bactérias Gram-negativas ao interagirem com os lipopolissacarídeos 

produzidos por elas (AGRAWAL et al., 2001; BISWAS; SAROHA; DAS, 2009; 

ROCCHETTA; BURROWS; LAM, 1999). A lectina da rodófita Solieria filiformis, na 

concentração de 1.000 μg/mL, apresentou efeito inibitório na curva de crescimento (densidade 

celular bacteriana após 24 h) das bactérias Gram-negativas Serratia marcescens (21,6%), 

Salmonella typhi (26,8%), Klebsiella pneumoniae (27,4%), Enterobacter aerogenes (20,7%), 

Proteus spp. (18,9%), e Pseudomonas aeruginosa (24,5%). Na concentração de 500 μg/mL, a 

bactéria Gram-positiva Bacillus cereus apresentou densidade celular de 78%, sendo um efeito 

considerado satisfatório. A possível interação da lectina S. filiformis com a superfície celular 

receptora das bactérias Gram-negativas pode promover alterações no fluxo de nutrientes, o 

que explicaria o efeito bacteriostático (HOLANDA et al., 2005).  

As lectinas isoladas de outras rodófitas (Bryothamnion triquetrum e B. seaforthii) 

foram capazes de aderir à película formada sobre pérolas de hidroxiapatita, usadas como 

substrato, e reduzir a aderência de Streptococcus mutans (ATCC 25175), S. sobrinus (ATCC 

33478), S. sanguis (ATCC 10556), S. mitis (ATCC 903) e S. oralis (ATCC 55229) na 

concentração de 100 μg/mL (TEIXEIRA et al., 2007). 

Busetii et al. (2015), avaliando o efeito de inibição dos extratos da alga parda 

Halidrys siliquosa sobre a formação de biofilmes de Staphylococcus aureus (ATCC 29213), 

Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 33593), Staphylococcus aureus MRSA (NCTC 

10442), Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 43300), S. epidermidis NCTC 13360 (ATCC 

12228), S. epidermidis MRSE (NCTC 11964), S. haemolyticus (NCTC 11042), S. hominis 

(NCTC 11320), Streptococcus pyogenes NCTC 8306 (ATCC 12204), S. sanguinis (NCTC 
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7863), Enterococcus faecalis (ATCC 779), Proteus mirabilis (ATCC 7002), Pseudomonas 

aeruginosa PAO1, Stenotrophomonas maltophilia NCTC 10257 (ATCC 13637), 

Chromobacterium violaceum (ATCC 12472) e Candida albicans, constataram que nenhuma 

atividade foi observada, exceto nos biofilmes de Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 

33593) e Staphylococcus aureus MRSA (NCTC 10442), cujas concentrações mínimas de 

erradicação do biofilme foram de 1,25 mg mL-1 e 5 mg mL-1. 

Espécies de algas que sintetizam e acumulam compostos capazes de impedir a 

associação dos organismos em biofilmes representam uma alternativa importante para as 

indústrias química, farmacêutica e de alimentos, considerando que os biofilmes podem se 

formar em qualquer ambiente e em qualquer superfície, primeiramente se fixando e, em 

seguida, aderindo a elas como resultado da produção de uma matriz polissacarídica 

exopolimérica, responsável pela fraca penetração e difusão das drogas antimicrobianas 

(BUSETTI et al., 2015; PANE et al., 2015; SALTA et al., 2013). 

 

4.7 Citotoxicidade com Artemia sp. 

 

Os resultados da atividade citotóxica do extrato diclorometano (DCM) da 

macroalga marinha parda Lobophora variegata, nas concentrações de 7,8125 a 500 g mL-1 

está apresentado na Tabela 10.  

 

Tabela 10 – Letalidade de Artemia sp. frente ao extrato diclorometano (DCM) da macroalga marinha parda 

Lobophora variegata, nas concentrações de 7,8125 a 500 g mL-1, após exposição de 24 h e 48 h. 

Concentração 

do extrato 

(µg mL-1) 

24 h 48 h 

No de indivíduos % de 

mortos 

No de indivíduos % de 

mortos Total Mortos Total Mortos 

7,8125 30 0 0 30 8 26,67 

15,625 30 2 6,67 30 16 53,33 

31,25 30 3 10,00 30 26 86,67 

62,5 31 8 25,81 31 27 87,10 

125 28 14 50,00 28 28 100,00 

250 25 9 36,00 25 25 100,00 

500 25 16 64,00 25 25 100,00 

Branco 30 1 3,33 30 1 3,33 

Fonte: AUTOR (2017) 
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A atividade citotóxica contra náuplios de Artemia sp. do controle usado no ensaio 

com o extrato EtOH 70% foi superior ao máximo admitido de 10%, razão pela qual os 

resultados não foram apresentados neste trabalho. 

Foi possível observar que à medida que as concentrações testadas aumentaram, o 

percentual de indivíduos mortos também aumentou, e isso também aconteceu com relação ao 

tempo de exposição mais prolongado. Com 24 h de exposição a concentração de 125 g mL-1 

foi capaz de matar 50% dos indivíduos, mas com 48 h a morte de aproximadamente 50% dos 

náuplios ocorreu na concentração de 15,625 g mL-1. 

O mesmo comportamento (maior concentração, maior tempo de exposição e 

maior número de mortos) também foi observado por Vinayak, Sabu e Chatterji (2010) para 

algas pardas, embora a toxicidade dos extratos metanólicos de Spatoglossum variable na 

concentração de 500 g/mL tenha sido superior à encontrada neste trabalho, 100% de mortos 

após 6 h de exposição.  

O potencial citotóxico dos extratos metanólicos da alga vermelha Laurencia 

brandenii também foi dose-dependente. Nas quatro concentrações testadas (50, 100, 150 e 

200 mg/mL), o percentual de náuplios mortos foi de aproximadamente 19%, 28%, 77% e 

100%, respectivamente (MANILAL et al., 2009). 

Ayesha et al. (2010) analisaram sete algas pardas, uma vermelha e uma verde 

quanto à toxicidade frente a náuplios de Artemia sp. e encontraram diferentes graus de 

citotoxicidade que eles classificaram em três categorias: (1) as menos tóxicas foram 

Sargassum ilicifolium, Jolyna laminarioides, Dictyota dichotoma e S. lanceolatum; (2) as de 

toxicidade moderada foram Ulva fasciata e D. Hauckiana; e (3) as altamente tóxicas foram 

Melanothamnus afaqhusainii, Iyengaria stellata e D. indica.  

O bioensaio para avaliar a citotoxicidade de extratos algais é considerado um 

método confiável e, nas algas, ela tem sido associada à presença de fucoidanas, laminarinas e 

terpenoides (pardas) e sesquiterpenos (vermelhas) (AYESHA et al., 2010; MANILAL et al., 

2009; VINAYAK; SABU; CHATTERJI, 2010). 

A investigação de atividades biológicas em extratos algais está despertando cada 

vez mais o interesse dos pesquisadores, tendo em vista a possibilidade de se encontrar nestes, 

e noutros organismos marinhos, compostos capazes de representar um grande avanço na 

terapêutica humana. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os extratos da macroalga marinha parda Lobophora variegata, preparados com 

diclorometano (DCM) e etanol a 70% (EtOH 70%), apresentaram rendimentos de 3,1% e 

4,8%, respectivamente. 

Os compostos fenólicos totais (CFT) e os teores de flavonoides totais (TFT) foram 

extraídos em maiores quantidades pelo EtOH 70%, provavelmente por causa da polaridade do 

solvente de extração e das substâncias extraídas.  

As atividades antioxidantes in vitro, medidas pela capacidade de sequestro do 

radical DPPH, habilidade de quelação de íons ferrosos (FIC), poder de redução de íons 

férricos (FRAP) e branqueamento do -caroteno (BCB) foram mais elevadas no extrato EtOH 

70%. 

Duas das cinco subfrações DCM testadas contra Escherichia coli (ATCC 25922) 

foram efetivas nas concentrações de 100 e 1.000 g mL-1, enquanto três, na maior 

concentração, foram efetivas contra Staphylococcus aureus (ATCC 25923). 

Nenhuma subfração testada apresentou atividade antifúngica contra Aspergillus 

niger ou Saccharomyces cerevisiae. Da mesma forma, nehuma subfração foi efetiva para 

promover a inibição da formação de biofilme de Pseudomonas spp.  

O extrato DCM nas concentrações 125, 250 e 500 g mL-1 apresentou dose 

dependência no ensaio de citotoxicidade com náuplios da Artemia sp., matando 100% dos 

indivíduos após 48 h de exposição. Os resultados para o extrato EtOH 70% não foram 

apresentados porque o percentual de mortos no controle foi superior ao máximo admitido de 

10%. 

Em termos gerais, os resultados deste trabalho mostraram que os extratos DCM e 

EtOH 70% de L. variegata apresentaram diferentes atividades biológicas com potencial 

promissor de investigação. 

Há necessidade de estudos mais aprofundados nas subfrações obtidas dos extratos 

DCM e EtOH 70% para avaliar a eficácia terapêutica da L. variegata, através de testes in vitro 

e in vivo. Com o extrato DCM, alguns desses estudos já estão sendo realizados, e os 

resultados obtidos serão utilizados para a publicação de um trabalho científico, cuja redação 

foi iniciada.  
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