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I – RESUMO 

 

Os recentes avanços científicos na farmacologia marinha têm revelado diversos 

compostos bioativos presentes em algas (macro e microlagas), ampliando as 

possibilidades de aplicação das algas como fonte direta de medicamentos ou 

inspirando a síntese de novas substâncias a partir das estruturas moleculares 

descobertas. Desta forma, o objetivo do presente estudo é avaliar o potencial 

farmacológico da macroalga verde marinha Ulva lactuca e da macroalga vermelha 

marinha Amphiroa beauvoisii; bem como seu potencial antioxidante frente às 

atividades biológicas, assim como a análise do perfil dos seus constituintes 

químicos. Para o desenvolvimento das atividades propostas, foram utilizados 

extratos fracionados obtidos sucessivamente a partir do emprego de solventes com 

polaridade crescente: hexano, clorofórmio, metanol e água. O potencial antioxidante 

foi então avaliado utilizando-se o método do DPPH, ambos os ensaios realizados 

pelo método de Bioautografia. A análise do perfil dos constituintes químicos 

presentes em cada fração foi realizada por Cromatografia em Camada Delgada. 

Palavras-chaves: Algas, Ulva sp, Amphiroa,Antioxidantes, Bioautografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Introdução 

 

As algas são frequentemente muito mal conhecidas do público em geral e, 

algumas vezes, ainda permanecem objeto de noções bastante vagas por parte de 

numerosos biólogos profissionais, que conhecem melhor as Embryophyta (“vegetais 

superiores”) e/ou os Metazoa (animais pluricelulares),julgados mais atrativos 

(Franceschini, 2010). 

Macroalgas são aquelas algas macroscópicas que geralmente encontramos 

em costas rochosas, durante e maré baixa, exibem grande diversidade de cores, 

formas e tamanhos. Podem ocorrer como simples crostas na superfície das rochas, 

ter apenas alguns milímetros e um aspecto frágil, ou atingir tamanhos gigantes 

superiores a 50 metros, e formar verdadeiras florestas aquáticas em algumas zonas 

costeiras. Apresentam colorações extremamente variadas, resultantes da 

combinação dos diferentes pigmentos fotossintéticos presentes nas suas células 

(Pereira, 2009). 

Os recentes avanços científicos na farmacologia marinha têm revelado 

diversos compostos bioativos obtidos a partir de macroalgas marinhas, uma vez que 

estas algas por estarem sujeitas a numerosas interações biológicas e, por vezes, a 

condições abióticas extremas, desenvolveram entre outros mecanismos de defesa, a 

capacidade de produzir substâncias biologicamente ativas como terpenos e fenóis, 

ampliando as possibilidades da utilização destas algas como fonte direta de 

medicamentos ou inspirando a síntese de novas substâncias a partir das estruturas 

moleculares descobertas (Hay, 1996; Peres, 2012). 

 

III – Objetivos 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial farmacológico dos 

extratos da macroalga verde marinha Ulva lactuca e da macroalga vermelha marinha 

Amphiroa beauvoisii; bem como seu potencial antioxidante frente às atividades 

biológicas, assim como a análise do perfil dos seus constituintes químicos. 

E os objetivos específicos consistem em: 

 Obter extratos de diferentes polaridades das espécies de macroalga 

verde marinha do gênero U. lactuca e da alga vermelha marinha A. 



beauvoisii, através de um processo extrativo fracionado, utilizando-se 

solventes de polaridade crescente; 

 Analisar o perfil químico dos extratos de diferentes polaridades obtidos 

a partir das algas U. lactuca e A. beauvoisii 

 Investigar o potencial antioxidante dos extratos através do emprego do 

método da Bioautografia; 

 

IV – Metodologia e Desenvolvimento 

 

1. Obtenção dos extratos de diferentes polaridades a partir da alga do gênero 

Ulva e Amphiroa. 

 

1.1 Coleta e identificação 

Os exemplares de macroalgas foram coletadas na Ilha das Palmas localizada em 

Santos, em dias e horários de picos de maré baixa, de acordo com as tábuas de 

maré e condições do tempo. Após coletadas, as macroalgas foram acondicionadas 

em sacos plásticos e mantidas dentro de um isopor com gelo até serem 

transportadas ao laboratório, sendo então lavadas com água destilada para a 

remoção de epífitas e outros organismos. 

As algas foram então identificadas pela equipe de Taxonomistas da Universidade 

Santa Cecília (UNISANTA) e suas exsicatas confeccionadas, as quais permanecem 

depositadas no Herbário da Universidade. O restante das amostras foi 

acondicionado em temperatura de -20oC, tendo em vista que servirão como material 

para obtenção dos extratos. 

 

1.2. Processo extrativo 

 As amostras, após o procedimento de secagem em estufa ventilada com 

temperatura controlada (45oC), foram trituradas com o auxílio de turbolizador até 

obter-se pó, sendo então submetidas a um processo extrativo fracionado, utilizando-

se solventes de polaridade crescente: hexano, clorofórmio, metanol e água, 

respectivamente (Stein, 2011). 

 O procedimento extrativo foi realizado adicionando-se 300 mL de hexano em 

30 g da massa seca da alga triturada, sendo extração realizada através do método 

de maceração exaustiva, por sete dias. 



 Após o procedimento de extração, o extrato foi filtrado em papel Whatman e a 

massa algal restante novamente eluída com hexano, repetindo-se o procedimento 

por três vezes. O mesmo procedimento foi adotado para os demais solventes. 

Durante a passagem de um solvente para o outro, a massa algal foi deixada em 

estufa com ventilação em temperatura ambiente para permitir que o solvente 

precedente não interfira na extração subsequente. Os extratos obtidos foram 

submetidos ao processo de secagem em  rotaevaporador e posteriormente serão 

quantificadas por gravimetria (pesagem do extrato seco). 

Ao final do processo extrativo, foram obtidos quatro extratos com polaridades: baixa 

(extrato hexânico), baixa/intermediária (extrato clorofórmico), intermediária (extrato 

metanólico) e alta (extrato aquoso). 

 

2. Avaliação do potencial antioxidante dos extratos através do emprego do 

método da Bioautografia 

 

Para a execução do método, os componentes presentes em cada extrato foram 

separados por Cromatografia em Camada Delgada (CCD), aonde 10 µL (10mg/L) de 

cada amostra solubilizada em etanol, foi aplicado em placa de CCD de alta 

resolução (sílica gel 60, Merck, Alemanha)(Suleiman, 2010). 

As cromatografias foram desenvolvidas nas seguintes fases móveis, de acordo com 

a polaridade dos componentes de cada extrato (Kotze & Eloff, 2002; Suleiman, 

2010): 

 

i. Benzeno/etanol/NH4OH 25% (90:10:1; v/v/v) – fração hexânica; 

ii. Clorofórmio/acetato de etila/ácido fórmico (5:4:1; v/v/v) – fração clorofórmica; 

ii. Acetato de etila/metanol/água (40:5,4:5; v/v/v) – frações metanólica e aquosa. 

 

2.1 Avaliação do potencial antioxidante dos extratos através do emprego do 

método da Bioautografia 

A separação dos componentes presentes nos diferentes extratos por CCD foi 

realizada conforme descrito no item 2. Em seguida, as placas foram nebulizadas 

com uma solução metanólica de DPPH 0,2% (2,2-difenil-1-picrilidrazina, radical livre) 

e incubadas em temperatura ambiente por 30 minutos; A atividade antioxidante 

foi observada com o surgimento de bandas amarelo-esbranquiçadas sobre um fundo 



roxo e, desta forma, permitindo a análise do perfil das bandas que apresentam 

atividade antioxidante presente em cada fração, Como controle positivos foram 

utilizados para a reação com DPPH em cada placa de CCD, padrões de quercetina 

e catequina. 

O ensaio antioxidante (antiradicalar) utilizando-se DPPH fundamenta-se na 

propriedade deste radical em extrair prótons de moléculas doadoras, reduzindo-se, o 

que resulta numa mudança na coloração após a reação (de um violeta intenso ao 

amarelo claro) (Stein, 2011). 

 

3.  Análise do perfil químico dos componentes presentes nos extratos 

Paralelamente aos ensaios de Bioautografia, foram desenvolvidas placas de CCD 

para a visualização do perfil químico dos diferentes extratos. 

As placas desenvolvidas nas mesmas fases móveis utilizadas para o 

desenvolvimento da Bioautografia (item 2.2) e reveladas com uma solução de 

vanilina acidificada (0,1 g vanilina: 28 ml metanol:1ml ácido sulfúrico) seguido de 

aquecimento em estufa, a 110ºC (Suleiman, 2010). 

 

 

V. Resultados 

 

As análises cromatográficas com o emprego da vanilina sulfúrica para a visualização 

dos componentes químicos revelaram a presença de bandas em todos os extratos 

da alga vermelha Amphiroa beauvoisii; (tabela 1). Notam-se diferentes componentes 

químicos de polaridade intermediária/alta na fração metanólica, considerando os  

valores de Rf e a fase móvel empregada para o desenvolvimento da cromatografia 

(Tabela 1).  

 

TABELA 1. Perfil dos componentes químicos observados nos extratos de 

Amphiroa beauvoisii por CCD com o emprego da vanilina sulfúrica como 

revelador.   

 

Extrato Rf (fator de retenção) 



 

 A avaliação do potencial antioxidante dos extratos foi realizada através do 

emprego do método do DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazina, radical livre) em CCD 

(Autografia), aonde a atividade antioxidante (antiradicalar) é observada com o 

surgimento de bandas amarelo-esbranquiçadas na placa de CCD sobre um fundo 

roxo. As análises revelaram a presença de uma banda com potencial antioxidante na 

fração metanólica, com valor de Rf=0,093 para a alga A. beauvoisii (Figura 1). A alga           

U. lactuca apresentou uma banda positiva para DPPH na Fração metanólica com Rf 

= 0,17. 

 

 

 

FIGURA 1. CCD dos extratos metanólicos (MET) e aquoso (AQ) de A. 

beauvoisii. Painel A, CCD revelada com vanilina sulfúrica. Painel B, CCD revelada 

HEXÂNICA 0,31 

CLOROFÓRMICA 0,89 

METANÓLICA 0,08; 0,093; 0,40; 0,64; 0,86; 0,89 

AQUOSA 0,89 



com DPPH (a seta vermelha indica a banda que se mostrou positiva para o teste 

com o DPPH). Fase móvel: acetato de etila/metanol/H2O (40:5,4:5, v/v/v) 

 

 

VI. Considerações Finais 

A busca por novas moléculas com potencial antioxidante tem se intensificado nas 

últimas décadas quando se descobriu uma relação direta entre o estresse oxidativo 

com a etiologia de diversas doenças como aterosclerose e alguns tipos de câncer. 

Os resultados obtidos no presente estudo abrem perspectivas para a utilização dos 

extratos metanólico obtido a partir das algas A. beauvoisii e U. lactuca em estudos 

que visam à descoberta de novos fármacos com potencial antioxidante. 
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