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RESUMO

O presente estudo tem como finalidade analisar de forma comparativa o
procedimento de desidratação de Gracilaria birdiae beneficiada laboratorialmente e
artesanalmente, cultivada no litoral norte do Rio Grande do Norte. A coleta das
amostras foi realizada na praia do Rio do Fogo em março de 2009. Das amostras
coletadas seguiram-se dois processamentos, no primeiro o material coletado foi
mantido em estufa de ar circulante a 50ºC, por 24 horas sendo obtida a amostra
laboratorial. No segundo a amostra artesanal foi desidratação ao sol por um período
de três dias. A extração consistiu em soluções etanólica, hidroetanólica e aquosa,
resultando em extrato etanólico, hidroetanólico e aquoso. De acordo com os
resultados o extrato etanólico foi fracionamento obtendo as frações hexano,
diclorometano e acetato de etila. As distintas formas de processamento da Gracilaria
birdiae promoveram a obtenção de amostras com tonalidades distintas. Quanto ao
teor de sólidos solúveis a amostra laboratorial apresentou superioridade. A
composição centesimal de ambas as amostras caracterizaram-se por apresentar um
considerável teor de carboidratos, com maior percentual de resíduo mineral e
proteínas, respectivamente, na amostra laboratorial e artesanal. As duas amostras
apresentaram um baixo conteúdo de lipídeos e um perfil lipídico caracterizado por
uma maior proporção de ácidos graxos monoinsaturados, com ausência de
poliinsaturados na amostra artesanal. A triagem fitoquímica evidenciou a presença
de flavonóides, taninos, saponinas e alcalóides na amostra laboratorial,
apresentando uma maior diversidade de compostos bioativos. Por meio da
cromatografia em camada delgada foi possível identificar os fitoesteróis β-sitosterol e
stigmasterol em ambas as amostras, além de sugerir a presença do β-caroteno e da
clorofila α na amostra laboratorial. Os teores de compostos fenólicos totais e
carotenóides totais foram mais expressivos no extrato etanólico da amostra
laboratorial. A letalidade in vitro, demonstrou que os extratos etanólicos da amostra
laboratorial e artesanal a partir de 500 e 125 µg/mL, respectivamente, foram
altamente letais. Na avaliação da capacidade antioxidante pelo sistema βcaroteno/ácido linoléico e pelo método de sequestro do radical livre DPPH•, o extrato
etanólico
proveniente
do
processo
laboratorial
apresentou
atividade
significativamente maior que os demais extratos, sendo no primeiro e segundo
método, respectivamente, inferior e equivalente ao antioxidante sintético BHT. O
extrato etanólico proveniente do processo artesanal não demonstrou habilidade na
desativação de radicais livres, mas apresentou atividade na inibição da peroxidação
lipídica, porém com valores significativamente inferiores a amostra laboratorial.
Conclui-se que o processo de desidratação em laboratório é a técnica mais eficiente,
por supostamente promover a manutenção dos compostos químicos presentes na
alga marinha, proporcionando propriedades benéficas como a capacidade
antioxidante. Ressalta-se que esta propriedade pode ser explorada com o intuito de
agregar valor comercial ao produto final, o que promoverá a expansão da produção
desta alga na comunidade do Rio do Fogo.

Palavras Chaves: Gracillaria birdiae. Algas marinhas. Compostos químicos.
Atividade Antioxidante.

ABSTRACT

The main aim of this study was to compare the procedure for dehydration of
Gracilaria birdiae prepared handmade and laboratory, collected in the northern coast
of Rio Grande do Norte. The sample was collected in the Rio do Fogo beach in
march 2009. The sample collected followed by two processing, the first the material
prepared in laboratory was air-dried at 50°C for 24 hours in air-flow oven. The
second the handmade sample was air-dried on the sun during three days. The
extract was prepared in three different solvents: ethanol, hydroethanol and water,
resulting in ethanol, hidroethanol and aqueous extracts from handmade and
laboratory sample. In according with results only the ethanol extract was fractionated
yielding the fractions hexane, dichloromethane and ethyl acetate fractions. The
different process to obtain Gracilaria birdiae resulted in the samples with different
shades. The soluble solids content was higher in the laboratory sample. The
chemical composition the both samples were characterized by presenting a
considerable amounts of carbohydrates, with amior percentage protein and ash,
respectively, in the handmade and laboratory sample. In two samples showed a low
content of lipids and the lipid profile showed a higher proportion of monounsaturated
fatty acids, with the absence polyunsaturated handmade sample. The phytochemical
screening by chemical reactions showed the presence of flavonoids, tannins,
alkaloids and saponins the laboratory sample, presenting a greater diversity of
bioactive compounds. Through of the analysis by thin layer chromatography was
possible to identify the phytosterols β-sitosterol and stigmasterol the both samples,
also suggest the presence of β-carotene and chlorophyll α the laboratory sample.
The levels of total phenolics and flavonoids were more significant in the ethanol
extract of the laboratory sample. The in vitro lethality showed that extracts of the
laboratory sample and handmade from 125 to 500 µg/ mL, respectively, were highly
lethal. In the evaluation of antioxidant capacity by the system β-carotene/ácido
linoleic method and by DPPH• radical scavernging assay, the ethanol extract from the
laboratory process showed significantly greater activity than the other extracts, being
and the first and second methods, respectively, lower and equivalent to the synthetic
antioxidant BHT. The handmade ethanol extract has not demonstrated skill in
deactivating free radicals, but showed activity in inhibiting lipid peroxidation, although
the values were significantly lower than the laboratory sample. We conclude that the
dehydration process in the laboratory is the most efficient technique to maintenance
of the chemical composition present in the seaweed, providing beneficial properties
such as antioxidant capacity. We emphasize that this property can be explored with
the objective of adding commercial value to the final product, which will promote the
expansion of production of this seaweed in the community of Rio do Fogo.
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1 INTRODUÇÃO

Nas

últimas

décadas,

os

produtos

promotores

da

saúde

têm despertado interesse entre os consumidores e indústrias de alimentos,
destacando-se dentro desse contexto as algas marinhas, silvestres e cultivadas.
Nos países orientais, principalmente os asiáticos como a China, Japão e
Coréia, as algas são empregadas na indústria de ficocolóides e na dieta (SMIT,
2004) como uma fonte de alimento saudável devido ao seu baixo teor de lipídios e
alto teor em polissacarídeos, sais minerais, vitaminas e ácidos graxos insaturados
(KORNPROBST, 2005). Adicionalmente, estas se apresentam como uma fonte
inesgotável de compostos bioativos, como os carotenóides, compostos fenólicos,
ficocolóides, ácidos graxos insaturados e esteróis, para aplicação no setor industrial.
(IOANNOU; ROUSSIS, 2009).
A maioria desses compostos bioativos extraídos das algas marinhas têm
demonstrado

um

grande

potencial

terapêutico,

apresentando

propriedades

antineoplásica (MATSUDA et al., 2010; WANG H et al., 2010), anti-inflamatória (
SILVIA et al., 2010), antirretroviral (MENDES et al., 2010; YASUHARA-BELL; LU,
2010), antimicrobiana (VALLINAYAGAM et al., 2009; GUPTA; RAJAURIA; ABUGHANNAM,

2010),

anticoagulante

(WANG

J

et

al.,

2010)

entre

outras.

Recentemente, as atenções das investigações têm incidido sobre a atividade
antioxidante desses metabólitos (ATHIPERUMALSAMI et al., 2010; HWANG P et al.,
2010; PLAZA et al., 2010).
A ausência de danos fotodinâmicos nos componentes estruturais, apesar das
algas serem exposta à intensa luminosidade e altas concentrações de oxigênio
implica que suas células possuem mecanismos de defesa antioxidante (DYKENS et
al., 1992; RAMARATHNAM et al., 1995; MATSUKAWA et al., 1997). Isso foi
demonstrado

pelas

espécies

Gracilaria

tenuistipitata

var.

tenuistipitata

(YANGTHONG; TOWATANA; PHROMKUNTHONG, 2009), Palmaria palmata
(WANG T et al., 2010) e Ulva fasciata (CHAKRABORTY; PAULRAJ, 2010), que
proporcionaram eficácia na captura do radical DPPH•, assim como Padina antillarum,
Caulerpa racemosa e Kappaphycus alvarezzi (CHEW et al., 2008) e Ascophyllum
nodosum (JIMÉNEZ et al., 2010), que apresentaram capacidade de inibir a
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peroxidação do ácido linoléico, provavelmente devido à disponibilidade de
metabólitos com ação antioxidante. Dentre os compostos mais relevantes
responsáveis por essas propriedades das algas, destacam-se os carotenóides
(BANERJEE et al., 2009; GERASIMENKO; BUSAROVA; MOISEENKO, 2010) e os
compostos fenólicos (AUDIBERT et al., 2010; HU; HEO; WANG, 2009;
ONOFREJOVÁ et al., 2010).
Considerando o amplo espectro de utilização comercial das algas marinhas
faz-se necessário o desenvolvimento e a implantação de sistemas de cultivo, através
da maricultura na modalidade de algicultura, o qual permitirá a preservação
ambiental, a produção lucrativa e o desenvolvimento social (OLIVEIRA; ALVEAL;
ANDERSON, 2000). As condições de cultivo que são determinadas por fatores
biológicos, físicos e químicos podem alterar significativamente o crescimento e a
composição bioquímica das algas (REDDY; GUPTA; JHA, 2010). O emprego de
diferentes técnicas de processamento para obtenção de matéria-prima para a
produção de alimentos pode influenciar as propriedades químicas desses
compostos, acarretando em alterações nas suas propriedades terapêuticas,
sobretudo a capacidade antioxidante, como verificado por Choi et al. (2010) e Lee S.
et al. (2010).
Atualmente, comunidades costeiras do Nordeste brasileiro têm praticado o
cultivo da alga Gracilaria birdiae com vista à comercialização do ficocolóide
(polissacarídeo coloidal extraído das algas) ágar e como fonte de alimento,
apresentando assim um caráter econômico, ambiental e social. Nesse contexto,
nossa pesquisa tem como finalidade investigar a presença de compostos bioativos
na alga marinha Gracilaria birdiae beneficiada artesanalmente e avaliar à provável
ação antioxidante, assim como a melhor técnica de processamento para a sua
utilização, para agregar valor comercial ao produto final.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Algas Marinhas

Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície terrestre e são habitados por
cerca de 200.000 espécies de plantas e invertebrados marinhos e milhões de
microorganismos (PINTO et al., 2002). Fazem parte desse universo as algas
marinhas que são importantes para a manutenção da estabilidade do ecossistema,
pois suas comunidades produzem os nutrientes necessários para a reprodução de
outros organismos (FIGUEIREDO, 2000).
As algas marinhas são consideradas seres simples por apresentarem órgãos
e sistemas, são avasculares, talófitas (não se apresentam diferenciadas em raiz,
caule e folhas), com estruturas reprodutivas desprotegidas (cryptogâmia), produtoras
de esporos e desprovidas de sementes e flores. Podem ser procarióticas ou
eucarióticas, unicelulares ou pluricelulares, apresentando-se na forma de agregados,
filamentos ou talos pseudoparenquimatosos e parenquimatosos. As algas marinhas
pertencem a grupos polifiléticos que possuem clorofila α como pigmento
fotossintético principal e como acessório os carotenóides (β-caroteno e fucoxantina)
e as ficobiliproteínas (ficocianina, ficoeritrina e aloficocianina) (ASCENCIO, 2006).
Adicionalmente, as algas marinhas apresentam hábito predominantemente
aquático e nesse ambiente podem fazer parte dos bentos (indivíduos fixos no
substrato) ou plâncton (indivíduos suspensos na água). A faixa litorânea que as
algas bênticas habitam pode estar dividida em: supralitoral, mesolitoral e infralitoral.
O supralitoral corresponde à faixa mais alta do litoral, nunca ficando submerso. O
mesolitoral pode estar temporariamente descoberto nas marés-baixas. Já o
infralitoral corresponde à faixa que nunca fica exposta ao ar (HORTA, 2001).
Podem ser classificadas levando-se em conta seus pigmentos fotossintéticos,
morfologia, ciclo de vida, natureza química dos produtos de reserva e composição
da parede celular. As algas procarióticas compreendem as divisões Cyanophyta e
Prochlorophyta e as eucarióticas estão distribuídas nas divisões Rhodophyta,
Phaeophyta, Chlorophyta e Euglenophyta (WYNNE, 2005).
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No litoral brasileiro as algas habitam uma extensa costa entre as zonas das
marés, de cerca de 8.500 km, sendo que na região costeira compreendida entre o
Estado do Ceará e o Norte do Rio de Janeiro abrigam uma flora algal das mais
diversificadas do país (GIULIETTI et al., 2005). Segundo Horta et al. (2001) o Brasil
apresenta 643 espécies de macroalgas, incluindo 178 espécies de algas verdes
(Chlorophyta), 388 espécies algas vermelhas (Rhodophyta) e 88 espécies de algas
pardas (Phaeophyta).
Marinho-Soriano, Silva e Moreira (2001) identificaram no Rio Grande do Norte
uma alta diversidade de espécies de macroalgas com cerca de 51 táxons,
distribuídos em 13 Chlorophyta (5 ordens e 7 famílias), 8 Phaeophyta (3 ordens e 3
famílias) e 30 Rhodophyta (6 ordens e 11 famílias). Na classe Rhodophyceae, os
gêneros

Galaxaura,

Lithothamnium,

Gelidiella,

Cryptonemia,

Pterocladiella,
Gracilaria,

Gelidium,

Solieria,

Corallina,

Hypnea,

Jania,

Bothyocladia,

Heterosiphonia, Polysiphonia, Ceramium, Bryothamnium, Digenia, Amansia, Vidalia,
Chondria, Acantophora e Laurencia.
A espécie Gracilaria birdiae pertence à divisão Rhodophyceae, Classe
Florideophyceae da ordem Gracilariales fazendo parte da família Gracilariaceae do
gênero Gracilaria greville. Apresenta-se distribuída no litoral do Nordeste brasileiro,
desde a costa do Ceará até o Espírito Santo. Desenvolve-se sobre substratos duros
no infralitoral ou em regiões entre marés, estando presente em todo período do ano.
Possui como características morfológicas talo ereto de forma cilíndrica, com
coloração rósea (devido à presença do pigmento fotossintético ficoeritina), medindo
até 46 cm de altura e 2,3 mm de diâmetro (PLASTINO; OLIVEIRA, 2002).
A

espécie

Gracilaria

birdiae

possui

atualmente

poucas

pesquisas,

apresentando alguns estudos relacionados às condições ideais de crescimento e
cultivo e apenas cinco estudos investigando a sua composição química. Costa e
Plastino (2001) estudaram o histórico de vida in vitro de espécimes selvagens e
variantes cromáticas; Ursi e Plastino (2001) pesquisaram o crescimento in vitro de
espécimes selvagens e variantes cromáticas em diferentes estádios reprodutivos,
estabelecendo as melhores condições de cultura; Plastino, Ursi e Fujii (2004)
investigaram sobre as características e heranças pigmentares e as taxas de
crescimento das variantes cromáticas, onde encontraram menores teores de clorofila
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α, ficocianina, ficoeritrina e aloficocianina na variante cromática verde; MarinhoSoriano, Moreira e Carneiro (2006) identificação dos fatores de crescimento da alga
Gracilaria birdiae em um estuário como perspectiva de avaliar a sua adequação para
a produção através do cultivo e Ursi, Guimarães e Plastino (2008) demonstraram o
efeito

deletério

do

tampão

Tris

(hydroxymethyl)-aminomethane

(TRIS)

no

crescimento da alga Gracilaria birdiae e na diminuição da concentração dos
conteúdos dos pigmentos ficoeritrina e clorofila α.
Ursi e colaboradores (2003) identificaram por Cromatografia Liquida de Alta
Eficiência

(CLAE)

a

presença

dos

pigmentos

β-caroteno,

β-criptoxantina,

violoxantina, zeaxantina e licopeno na Gracilaria birdiae, além de verificaram que a
síntese destes compostos é regulada pela necessidade de fotoproteção com
aumento para a produção de zeaxantina, β-caroteno e β-criptoxantina. Pires et al.
(2008) e Souza et al. (2008) identificaram através de CLAE a presença do βcaroteno e neste último a ocorrência adicional de vitamina E. Schubert e GarcíaMendoza (2008) induziram a fotoinibição da fotossíntese pelo estresse a alta
intensidade de luz na espécie Gracilaria birdiae e observaram que a luteína foi
rapidamente ativada estando envolvida em mecanismo de fotoproteção. A presença
de polissacarídeos soluveis na composição quimica da alga Gracilaria birdiae foi
confirmado por Maciel e colaboradores em 2008.

2.2 Perspectiva Econômica no Cultivo de Algas Marinhas

Há um crescente interesse no cultivo das algas marinhas em virtude do seu
significado econômico e por apresentar um uso bastante diversificado desde a
indústria alimentícia, de medicamentos, de cosmético e agricultura. Na indústria,
estima-se que um volume anual em torno de US$ 5.5 - 6 bilhões, sendo que mais de
7,5 milhões de toneladas de algas marinhas são usadas anualmente. As algas
marinhas representam a terceira maior produção em aquicultura, após peixes de
água doce e moluscos, o que demonstra sua grande importância social e econômica
(McHUGH, 2003).
Os maiores consumidores e produtores destes gêneros são os países
asiáticos, notadamente Japão, China e Coréia do Sul. As algas marinhas foram
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desenvolvidas inicialmente para serem utilizados na produção de alimentos. Mais
tarde, com a descoberta da utilidade dos ficocolóides extraídos das macroalgas
como as agaranas, carragenanas e alginatos entre outras, os cultivos passaram a
ser realizados também para a produção de biomassa para extração destes
ficocolóides. Atualmente, além destes usos, há também a utilização, em menor
escala, de macroalgas para outros fins, como fertilizantes e ração para animais
(YOSHIMURA, 2006).
Alguns países vêm desenvolvendo cultivos de espécies consumidas
localmente e embora não atinjam valores nem produções comparáveis aos obtidos
nos países asiáticos, essas algas são importantes para movimentar pequenos
mercados, apresentando um considerável potencial para contribuir com o
desenvolvimento econômico das comunidades costeiras das regiões tropicais e
subtropicais ao redor do mundo (OLIVEIRA, 2002).
No Brasil o cultivo teve início por volta de 1940, no entanto o impacto social e
econômico que tal atividade causa ainda é reduzido e está restrito basicamente à
região nordeste do país que compreende o Sul da Bahia até o Estado do Ceará,
onde se verifica uma grande disponibilidade de mão-de-obra barata e espaço para o
cultivo no litoral. Na costa nordestina é possível produzir em escala comercial uma
grande quantidade de algas. Estudos preliminares feitos pela Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) apontaram que as praias de
Pitimbú e Acaú, na Paraíba, praia de Pititinga, no Rio Grande do Norte e as praias
de Flecheiras e Guajirú, no Ceará como as principais áreas propícias ao cultivo de
algas no Brasil por possuírem bancos naturais próximos e um litoral protegido dos
fortes batimentos das ondas, além de existir uma comunidade pesqueira na região
com mão-de-obra ociosa (CARVALHO FILHO, 2004).
A produção de algas no Brasil se destina ao consumo humano, ao
atendimento dos mercados do Japão, China, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Coréia e
das Filipinas; à extração de produtos químicos, notadamente do ágar-ágar, de
alginatos e derivados, utilizados na formulação de rações balanceadas; na
fabricação de cosméticos e mais recentemente, na produção de medicamentos
(ROCHA, 2007).
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O plantio de algas marinhas para a comercialização pode ser proveniente de
bancos naturais e/ou de cultivo. A sustentabilidade da indústria de macroalgas
reside em grande parte nos cultivos, uma vez que os bancos naturais não são
suficientes para atender a crescente demanda que tem sido verificada nas últimas
décadas, podendo ocasionar na sobre-explotação de alguns bancos (OLIVEIRA;
ALVEAL; ANDERSON, 2000).
O cultivo vegetativo é considerado o método mais simples. Nesse tipo de
cultivo as algas não se reproduzem por esporos sendo as mudas inseridas
diretamente em cordas ou colocadas para crescer em gaiolas, viveiros, tanques etc.
Esse método tem a vantagem de ser simples, porém a reposição de mudas requer
uma quantidade considerável de plantas nativas, sendo necessário um sistema
eficaz de controle para a conservação das populações naturais (BUSCHMANN et
al., 2001).
Ao analisar a viabilidade do cultivo de uma espécie deve-se considerar a
escolha da macroalga e a seleção do local mais adequado para o desenvolvimento.
Em geral, espera-se que o local seja conveniente para manter as estruturas de
cultivo e que a espécie de interesse esteja presente. Isso porque a presença indica
que a espécie está bem adaptada às condições hidrológicas do local, aumentando
as chances do cultivo ser bem-sucedido (YOSHIMURA, 2006).
Entre as algas exploradas para o cultivo destaca-se o gênero Gracilaria, esse
interesse se deve, em partes, às altas taxas de crescimento, ampla tolerância aos
estresses ambientais e a diversidade morfológica das espécies. A mesma vem
sendo bastante avaliada em sistemas de cultivos, especialmente nos países em
desenvolvimento, onde esta atividade se apresenta como uma alternativa econômica
para as comunidades litorâneas (MSUYA; NEORI, 2002).
De acordo com Ursi e Plastino (2001) o gênero Gracilaria greville tem sido
alvo da atenção de inúmeros pesquisadores devido, principalmente, o seu conteúdo
em ágar. A maioria dos atuais avanços biotecnológicos não teria sido possível sem a
utilização deste ficocolóide ágar, que é empregado em géis para eletroforese, como
componente de meios de cultura sólidos, bem como em alimentos industriais. O
interesse na implantação de cultivos comerciais de Gracilaria é crescente (TSENG,
2001).
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No litoral potiguar as macroalgas que são potencialmente aptas ao cultivo em
águas

marinhas

e

estuarinas

estão

incluídas

na

classe

Rhodophyceae,

especialmente as espécies autóctones produtoras de ágar (Gracilaria spp.) e de
carragenanas (Hypnea musciformis). A viabilidade do cultivo da agarófita nativa
Gracilaria birdiae foi recentemente demonstrada através de projeto experimental
desenvolvido na praia de Pititinga, pelo Departamento de Oceanografia e Limnologia
da UFRN com fomento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (MARINHO-SORIANO, 1999; MARINHO-SORIANO; SILVA; MOREIRA,
2001), sendo essa uma das principais espécies brasileiras atualmente utilizadas
para extração de ágar (PLASTINO; OLIVEIRA, 2002).
A diversidade de compostos de interesses comercial que podem ser obtidos
das algas parece ser imprevisível. Devido ao crescente interesse em tecnologia
limpas, sustentáveis e orgânicas na obtenção de produtos para o consumo humano,
existe a necessidade de uma contínua busca por espécies e/ou variedade capazes
de sintetizar grandes quantidades de compostos específicos e de como é possível
potencializar a síntese destes (condições de cultivo, melhoramento genético etc.).
Igualmente, há necessidade de pesquisa visando ao desenvolvimento e,
principalmente ao aperfeiçoamento dos sistemas de produção em escala comercial
a fim de tornar comercialmente viáveis alguns dos sistemas conhecidos. Também se
faz necessário a identificação dos produtos que podem ser extraídos das algas, da
possível atividade biológica (estudos clínicos, metabológicos e toxicológicos) e do
desenvolvimento de mercados específicos para estes (PULZ; GROSS, 2004).

2.3 Algas Marinhas e seu Potencial Antioxidante

As algas marinhas têm despertado a atenção como fontes naturais de
antioxidantes com perspectiva de utilização terapêutica, aplicação na alimentação e
na indústria de cosméticos (SMIT, 2004).
O interesse inicial pelo estudo de substâncias com atividade antioxidante em
algas surgiu no Japão, na busca de novos aditivos para alimentos, em substituição
àqueles antioxidantes sintéticos utilizados, como o hidrixianisol butilado (BHA) e o
hidroxitolueno butilado (BHT), os quais mostravam efeitos carcinogênicos,
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alterações enzimáticas e lipídicas em animais (ROCHA et al. 2007). O fato de
algumas algas secas poderem ser estocadas por um longo período sem o perigo de
deterioração oxidativa, mesmo apresentando mais de 30% do total de seus ácidos
graxos

na

forma

de

cadeias

poliinsaturadas

despertou

o

interesse

dos

pesquisadores em relação ao mecanismo antioxidante presente nessas algas
(FUJIMOTO; KANEDA, 1980).
As algas marinhas por serem organismos fotossintéticos desenvolveram uma
série de mecanismos fisiológicos de defesa contra os efeitos das espécies reativas
de oxigênio, uma vez que as membranas fotossintéticas são alvo primário para os
efeitos deletérios oxidativos, por conterem lipídeos não saturados. Portanto, vários
mecanismos de proteção são desenvolvidos nessas células em função de estarem
sempre submetidas a rápidas variações de intensidade de luz e concentrações de
O2 e CO2 ao longo da coluna de água e, assim, sua sobrevivência depende de uma
resposta eficiente ao estresse oxidativo (MATSUKAWA et al., 1997).
Vários estudos têm sido realizados a fim de se conhecer os nutrientes e o
suposto mecanismo pelo qual as algas apresentam propriedades antioxidantes.
Novoa e colaboradores (2001) identificaram no extrato aquoso da Bryothamnion
triquetrum a presença dos ácidos trans-cinâmico, trans-cumárico e ferúlico os quais
são os responsáveis pela inibição da peroxidação lipídica. Estudos envolvendo a
elaboração de produtos foram desenvolvidos por Nagai e Yukimoto (2003) onde
verificaram a atividade antioxidante de bebidas preparadas com quatro algas
comuns na culinária japonesa a Ecklonia cava, Undaria pinnatifi, Hizikia fusifome e
Ulva pertusa. Kang et al. (2004) avaliaram atividade antioxidante dos extratos de
dezessete algas marinhas, onde três delas, Ulva pertusa, Symphyocladia latiuscula
e Ecklonia stolonifera apresentaram boa atividade inibidora da formação de radicais
livres. Funahashi et al., 2001 e Yuan e Walsh, 2006 observaram uma relação entre o
consumo de algas marinhas na alimentação e sua resposta a proteção contra as
doenças envolvidas com as espécies reativas de oxigênio (ERO).
Os estudos sobre produtos naturais marinhos são realizados principalmente
em países asiáticos e da Oceania. O Brasil possui pouca produção científica sobre
investigação química de compostos bioativos de organismos marinhos, inclusive em
relação à macroalgas bênticas (LHULLIER, 2006). Lima-Filho (2002) avaliou a
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atividade antibacteriana de seis macroalgas da espécie Chlorophyceae (Ulva
fasciata, Caulerpa cupressoides, Caulerpa prolifera) e Rhodophyceae (Gracilaria
domingensis, Gracilaria sp., Amansia multifida). No litoral catarinense Raymond,
Horta e Fett (2004) estudaram o efeito antioxidante de quatro espécies de algas
marinhas do filo Chlorophyta (Codium decorticatum, Enteromorpha intestinalis, Ulva
fasciata e Chaetomorpha anteninna) avaliado através da inibição da peroxidação do
ácido linoléico em emulsão. A multimistura enriquecida com a alga Spirulina
platensis apresentou maior conteúdo de fenólicos totais, atividade antioxidante e
antifúngica quando comparado com o padrão composto por farelo de arroz, avaliado
por Bierhals e colaboradores (2009).
O gênero Gracillaria greville tem sido muito estudado devido a sua
importância econômica na farmacologia, cosmética e indústrias de alimentos como
fonte de ficocolóides, espessamento e agentes gelificação (produção de agar,
alginato, carragena, etc) (YOKOYA, 2007). Perez et al. (2003a,b) pesquisaram sobre
a atividade antioxidante dos extratos das algas marinhas Laurencia sp., Gelidium
sp., Bryothamnion sp. e Gracilaria sp frente aos radicais 1O2, OH• e radicais gerados
sob luz UV. Araújo (2004) verificou em sua pesquisa a baixa toxidade da Gracilaria
mammillaris, utilizando células mononucleares de sangue periférico, garantindo seu
uso em humanos sem risco de toxicidade.
As algas marinhas, assim como as plantas superiores, podem ser uma
importante fonte de substâncias antioxidantes naturais e, de fato, constam na
literatura vários trabalhos de busca por substâncias com atividade antioxidante em
algas, porém, no Brasil, apesar da riqueza da nossa flora ficológica marinha, esse
campo de pesquisa ainda não foi devidamente explorado (ROCHA et al., 2007).

2.4 Sistema de Defesa Antioxidante

Para que ocorra a manutenção da vida aeróbia é necessário a eliminação das
espécies reativas de oxigênio e o organismo o faz através dos sistemas de defesa
antioxidante que agem protegendo o organismo por meio de diversos mecanismos
como na prevenção da formação de ERO´s, que inclui de maneira geral, a quelação
de íons metálicos por proteínas ou substâncias não protéicas especificas; na
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interceptação ou inativação de ERO´s por sua transformação em produtos não
ativos e/ou transferência para outros compartimentos celulares menos sensíveis à
oxidação; ou no reparo aos danos causados à molécula pelos ERO´s (SIES, 1993).
De acordo com Halliwel e Gutteridge (2007) antioxidante é qualquer
substância que, quando presente em baixa concentração comparada à do substrato
oxidável, regenera o substrato ou previne significativamente a oxidação do mesmo.
O sistema de defesa antioxidante pode agir de forma associada ou
independente através dos antioxidantes enzimáticos composto pelas enzimas
superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPX) que são
ativadas normalmente durante o metabolismo celular e por meio dos antioxidantes
não enzimáticos, que incluem as vitaminas E, C e β-caroteno, compostos fenólicos e
glutationa (GSH) entre outros. Grande parte desses antioxidantes são encontrados
na alimentação e podem ser supridos por uma dieta alimentar (HALLIWEL;
GUTTERIDGE, 2007).
A enzima superóxido dismutase é responsável por catalisar a dismutação do
radical superóxido em H2O2 e O2, na presença de próton H+. Sua composição
apresenta diferentes grupos protéicos. A enzima é encontrada em duas formas no
organismo, a primeira contém Cu2+ e Zn2+ como centros redox e ocorre no citosol,
sendo que sua atividade não é afetada pelo estresse oxidativo. A segunda contém
Mn2+ como centro redox, ocorre na mitocôndria e sua atividade aumenta com o
estresse oxidativo (GUTTERIDGE et al., 2000).
A

catalase desempenha

importante papel na

eliminação do

H2O2,

promovendo a sua catálise até água. Está presente na maioria dos tecidos, mas
concentra-se, principalmente, no fígado, rim, baço e eritrócito (DINAKAR et al.,
2010).
A glutationa redutase (GSH-Rd) é uma flavoproteína que recupera a
glutationa reduzida (GSH, L-gama-glutamil-Lcisteinil-glicina) da glutationa oxidada
(GSSH) quando ocorre a oxidação. A glutationa peroxidase (GPX) catalisa a
redução do peróxido de hidrogênio (H2O2) e outros peróxidos orgânicos. É
encontrada no citosol, na mitocôndria e na membrana (HALLIWELL; GUTTERIDGE,
2007).
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O β-caroteno é um antioxidante não enzimático, isto se deve a sua estrutura,
principalmente no sistema de duplas ligações conjugadas, tornando possível a
captação de radicais livres. Sua principal atividade antioxidante é a desativação do
oxigênio singlet, em uma velocidade superior à dos tocoferóis (STAHL; SIES, 2005).
O ácido ascórbico (vitamina C) é considerado um dos mais potentes e o
menos tóxico dos antioxidantes naturais. É considerado um agente redutor,
reduzindo metais de transição Fe3+ e Cu2+ presentes nos sítios ativos das enzimas
ou nas formas livres no organismo, sua oxidação produz inicialmente o radical
semidesidroascorbato que pode ser reconvertido em ascorbato (HALLIWELL, 1999).
Atua na prevenção da peroxidação lipídica doando hidrogênio ao radical lipídio
restaurando-o. Nas membranas celulares, age em parceria com o α-tocoferol
regenerando-o. Apesar da grande eficiência antioxidante, a vitamina C pode atuar
paradoxalmente como pró-oxidante in vitro (CERQUEIRA; MEDEIROS; AUGUSTO,
2007).
Outro antioxidante considerado como um eficiente inibidor da peroxidação de
lipídios in vivo é a vitamina E. Esta age como doadores de hidrogênio para o radical
peroxila, interrompendo a reação radicalar em cadeia. Cada tocoferol pode reagir
com até dois radicais peroxila e, nesse caso, o tocoferol é irreversivelmente
desativado. Para que o tocoferol não se desative, necessita do mecanismo de
regeneração sinergético com o ascorbato nas membranas celulares e com a
ubiquinona na membrana mitocondrial (SIES; MURPHY, 1991).
Os compostos fenólicos são considerados antioxidantes por agirem no
combate aos radicais livres pela doação de um átomo de hidrogênio de um grupo
hidroxila (OH) da sua estrutura aromática, na indução da fase II de enzimas como
glutationa transferase, na quelação metais de transição, como o Fe2+ e o Cu+, na
interrupção da reação de propagação dos radicais livres na oxidação lipídica e no
reparo da lesão das moléculas atacadas por radicais livres (KYNGMI; EBELER,
2008; PODSEDEK, 2007).
Diante desse contexto, o presente trabalho tem como finalidade analisar o
processo de desidratação da alga Gracilaria birdiae beneficiada em laboratório e
artesanalmente, investigar a possível atividade antioxidante e determinar a sua
composição centesimal.

13

3 OBJETIVO

3.1 Objetivo Geral

Analisar o processo de desidratação da alga Gracilaria birdiae beneficiada em
laboratório e artesanalmente.

3.2 Objetivos Específicos

·

Determinar a composição centesimal e o perfil lipídico da alga Gracilaria
birdiae processada laboratorialmente frente ao processo artesanal;

·

Identificar os compostos bioativos presentes na alga Gracilaria birdiae
processada laboratorialmente e de forma artesanal;

·

Determinar o conteúdo de fenólicos totais e carotenóides totais presentes na
alga Gracilaria birdiae processada laboratorialmente e artesanalmente;

·

Avaliar a letalidade da alga Gracilaria birdiae processada laboratorialmente e
artesanalmente diante da Artemia salina Lech;

·

Avaliar a atividade antioxidante in vitro da alga Gracilaria birdiae obtida pelo
processo laboratorial e artesanal.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo realizado é do tipo experimental no qual se investigou o potencial
antioxidante da espécie Gracilaria birdiae cultivada na praia do Rio do Fogo
localizada a 86 Km de Natal, litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte.

4.1 Alga Marinha

A espécie utilizada no experimento foi Gracilaria birdiae recentemente
descrita como uma nova espécie por PLASTINO e OLIVEIRA (2002).

Figura 1 - Espécie Gracilaria birdiae coletada no sistema de cultivo na praia de Rio do Fogo/RN
Fonte: Bezerra, 2008.

4.2 Sistema de Cultivo da alga Gracilaria birdiae

O cultivo da alga Gracilaria birdiae é realizado na praia do Rio do Fogo por
onze mulheres da comunidade litorânea que fazem parte do Projeto de
Desenvolvimento de Comunidades Costeiras – DCC, tendo a atividade como um
meio de sustentabilidade econômica. O projeto DCC consiste em uma parceria do
Governo Federal com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), sendo detentor da primeira e única licença ambiental do país
para cultivo de algas marinhas.

15

O local do cultivo está localizado próximo à foz do Rio do Fogo, a uma
distância de 40 m da praia, entre as coordenadas 05°15' 49'' S e 35°23' 03'' W. Esse
local foi escolhido devido ao recorte do litoral e por apresentar áreas abrigadas e
bem protegidas, o que proporcionou um local adequado para o cultivo. Para a
realização do cultivo é utilizada duas estruturas de 4,0 m x 1,0 m, confeccionadas
com canos de PVC (75 mm) e 04 cordas de polietileno (12 mm). A flutuação das
estruturas é obtida com o auxílio de bóias e a ancoragem por blocos de concreto (60
kg). As estruturas são mantidas a 30 cm da superfície da água. As mudas de
Gracilaria birdiae pesando 50 g são inseridas entre as fibras das cordas a intervalos
de 20 cm, totalizando aproximadamente 1 kg de algas marinha para cada corda
(Figura 2 A e B)( BEZERRA, 2008).

Figura 2 - Estrutura utilizada no cultivo de Gracilaria birdiae na praia de Rio do Fogo/RN.
A) Implantação da estrutura – B) Esquema ilustrativo da estrutura utilizada. Fonte: Bezerra, 2008.

4.3 Coleta da alga Gracilaria birdiae

As amostras de Gracilaria birdiae foram coletadas na Praia de Rio do Fogo no
mês de março de 2009. A alga fresca foi selecionada com base na maior
abundância e em pontos diversificados nas baias de cultivo de Gracilaria birdiae em
mar aberto, para garantir variabilidade amostral. O material obtido foi acondicionado
em recipientes plásticos etiquetados e mantido em caixas isotérmicas. Em seguida
foi transportado para o Laboratório Multidisciplinar (Labmult) do Programa de PósGraduação

em

(PPgCSa)/UFRN.

Ciências

Farmacêutica

(PPgCF)

e

Ciências

da

saúde
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4.4 Preparo das Amostras da alga Gracilaria birdiae

Da amostra coletada, seguiram-se dois processamentos distintos: o primeiro
realizado no Labmult (item 4.4.1), sendo denominado processamento Laboratorial e,
outro, realizado nas dependências na Unidade de Beneficiamento do projeto DCC
(item 4.4.2, Processamento Artesanal). Ambas as metodologias tiveram como
objetivo a obtenção do pó da alga Gracilaria birdiae

4.4.1 Processamento Laboratorial

A alga fresca foi inicialmente lavada em água corrente para retirada de
impurezas e epífitas macroscópicas, seguida de imersão em água destilada, sendo o
excesso drenado com papel absorvente.
A desidratação foi executada em estufa de ar circulante a 50ºC, por 24 horas
(modelo DM/VF-70, Milane/Brasil LTDA). O material obtido foi pulverizado em
moinho de rotor a 12 rpm e o tamanho da partícula do pó não superior a d= 40 µm
(modelo Pulverisette 14, Fritsch/Alemanha). O pó resultante foi acondicionado em
recipiente de vidro âmbar e mantido sob refrigeração (2 ± 4°C).

4.4.2 Processamento Artesanal

A desidratação artesanal das amostras foi executada pelas integrantes do
Projeto

de

Desenvolvimento

de

Comunidades

Costeiras

na

Unidade

de

Beneficiamento. O processo consiste em expor as algas marinhas ao sol durante o
dia, seguida de imersão em água potável no período da noite. O processo foi
repetido por três dias até obtenção de matéria vegetal de tonalidade clara e
quebradiça ao toque. A pulverização foi realizada através de moinho para moagem
de granulados do Tipo de Cilindros, Tigre® (Brasil). Depois de obtida a amostra
artesanal da alga Gracilaria birdiae, essa foi transportada ao laboratório de pesquisa
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LabMult, onde foi acondicionada em recipiente de vidro âmbar

e mantido sob

refrigeração (2 ± 4°C).

4.5 Obtenção dos Extratos da alga Gracilaria birdiae

Foram preparados extratos com três líquidos extratores diferentes (etanol,
etanol: água destilada 1:1 e água destilada). Este procedimento foi empregado para
as amostras obtidas laboratorialmente e artesanalmente. Os mesmos foram
preparados no laboratório LabMult.
Para obtenção dos extratos de cada amostra, foram pesados 5 g de alga
marinha e adicionado 50 mL de etanol. Esta solução foi mantida sob agitação por 1
hora em temperatura ambiente (figura 3), pois longos períodos de extração e
temperatura elevadas aumentam a possibilidade de oxidação e decomposição
térmica de compostos bioativos como os fenólicos (SHAIDI; NACZK, 1995; MOURE
et al, 2001). Em seguida a solução foi filtrada a vácuo utilizando funil Büchner e
papel filtro Whatman n°4. O extrato obtido foi concentrado a pressão reduzida a
60°C em um rotaevaporador.
Em seguida foi realizado a obtenção dos extratos hidroetanólico e aquoso na
proporção de 1: 20 (p:v) seguindo as mesmas etapas empregadas para obtenção do
extrato etanólico, no entanto não houve necessidade de concentrá-los (figura 3). O
aumento na proporção amostra: solvente deve-se a presença de polissacarídeos
solúveis na composição química da alga, dificultando o processo extrativo. O extrato
aquoso foi levemente centrifugado a 3.500 rpm, durante 4 min., a 20°C para facilitar
o processo de filtração. Os extratos foram acondicionados em frascos âmbar e
armazenados a -20°C.
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Figura 3 – Esquema representativo do processo de extração da alga Gracilaria birdiae.

4.6 Determinação do Peso Seco dos Extratos

A determinação do resíduo seco de cada extrato foi realizada por gravimetria.
Para tanto, foram pesadas em triplicata alíquotas de 2 mL de cada extrato em
béquer de 10 mL, previamente pesados (Pi), sendo em seguida colocados em estufa
à 105ºC por 1 hora. Posteriormente, foram resfriados por 20 minutos em dessecador
e foi repetida a operação até peso constante, sendo obtido o peso do extrato seco
(Pf), e conseqüentemente a concentração de cada extrato da Gracilaria birdiae,
através da fórmula:
% Resíduo seco = Pf – Pi x 100
g
Onde Pi é o peso inicial (peso do béquer + amostra), Pf é o peso final (peso
do béquer + amostra seca) e g é a quantidade da amostra utilizada.
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Para avaliação da atividade antioxidante, as concentrações que foram
utilizadas de cada extrato foram calculadas a partir do resíduo seco.

4.7 Perfil Nutricional da alga Gracilaria birdiae

4.7.1 Análise da Composição Centesimal da alga Gracilaria birdiae

A determinação do resíduo mineral fixo (cinzas) das amostras de Gracilaria
birdiae foi realizada pela incineração em mulfla (marca Universal) a 550°C por 5
horas (AOAC, 1995; método 930.22). O conteúdo de nitrogênio determinado pelo
método de Kjeldahl (AOAC, 1995; método 991.20) e a estimativa do teor de proteína
total foi calculada multiplicando-se o teor de nitrogênio pelo fator de 6,25
(LOURENCO et al., 2002). Os lipídios totais foram obtidos com extração da fração
etérea por fluxo intermitente, utilizando éter etílico como solvente sob refluxo, em
aparelho de Soxhlet (AOAC, 1995; método 963.15). Os carboidratos foram obtidos
por diferença usando a seguinte fórmula 100% - (%cinzas + %proteínas +
%lipídeos).

4.7.2 Determinação do Perfil Lipídico da alga Gracilaria birdiae

4.7.2.1 Obtenção da fração lipídica

A extração dos lipídios totais das amostras de Gracilaria birdiae obtido
laboratorialmente e artesanalmente foi realizada através do método de Folch, Lees e
Stanley (1957). Pesou-se 1 g de cada amostra de Gracilaria birdiae adicionou-se 10
mL de metanol, homogeneizando-se à temperatura ambiente por 1 minuto. Em
seguida, foi adicionado 20 mL de diclorometano a solução que foi novamente
homogenizada por 2 minutos. Aguardou-se a separação de fases e o sobrenadante
foi filtrado a vácuo utilizando de funil de Büchner. O resíduo foi homogeneizado com
30 mL de uma mistura de diclorometano: metanol (2:1 v/v) durante 3 minutos,
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seguida da filtração a vácuo do sobrenadante. O processo de extração foi repetido
com mais 30 mL da mistura diclorometano: metanol (2:1 v/v), seguida da filtração a
vácuo.
Adicionou-se a solução de KCl 0,88% em um volume equivalente a ¼ do
volume filtrado. A mistura foi agitada manualmente e deixado em repouso até a
separação das fases. Em seguida, a fase superior foi aspirada a vácuo e
desprezada. O volume da fase inferior foi medido e ¼ deste valor foi adicionado de
solução metanol: água destilada (1:1 v/v). A mistura foi novamente agitada e deixada
em repouso para separação de fases. A fase superior foi aspirada a vácuo e
eliminada e a fase inferior foi filtrada em sulfato de sódio anidro e rotaevaporada a
35°C para evaporação do solvente. A fração lipídica foi ressuspensa em 5 mL de
clorofórmio, acondicionada em frasco âmbar, sob atmosfera de nitrogênio e
armazenada em congelador a -20°C. A fração lipídica extraída foi utilizada para
preparação dos ésteres metílicos de ácidos graxos, para posterior análise
cromatográfica.

4.7.2.2 Esterificação e Identificação de Ácidos Graxos

A determinação do perfil de ácidos graxos que compõem a fração lipídica das
amostras de Gracilaria birdiae foi realizada seguindo-se o método de Hartman e
Lago (1973). O método consiste na esterificação e análise dos ácidos graxos por
cromatografia gasosa.
Uma alíquota da fração lipídica que equivale a 50 mg do conteúdo lipídico foi
coletado em tubo de esterificação e evaporado com nitrogênio. Em seguida, foram
adicionados 2 mL de hidróxido de sódio em solução metanólica 0,5 N e o material foi
colocado em banho fervente (100°C) por 5 minutos. Após esfriar, a amostra foi
acrescida de 6 mL de mistura de esterificação e colocada em banho fervente por 3
min.. Após atingir temperatura ambiente foi acondicionado 5 mL de cloreto de sódio
saturado ao tubo e o mesmo foi agitado. Após separação de fases, os ésteres
metílicos contidos na fase superior foram transferidos para outro tubo e adicionados
de 2 mL de hexano p.a.. A fase orgânica foi transferida para outro tubo com auxílio
de pipeta Pasteur. O processo de extração a partir da fase inferior foi repetido por
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mais duas vezes. Às fases superiores coletadas foram adicionadas 5 mL de solução
saturada de cloreto de sódio, agitadas e secas sob pressão reduzida em
rotaevaporador (35°C). O conteúdo lipídico foi ressuspenso em 1 mL de hexano p.a.
para ser injetado no cromatógrafo a gás.

4.7.2.3 Análise do Perfil de Ácidos Graxos por Cromatografia Gasosa

A identificação dos ácidos graxos que constituem a fração lipídica das
amostras de Gracilaria birdiae foi feita por cromatografia gasosa utilizando aparelho
Shimadzu GC, modelo 17A (Kyoto/Japão), com detector de ionização de chama
conectado a integrados CG (Shimadzu, modelo CBM 101, Kioto/Japão). Os
parâmetros foram controlados através do software Workstation Class GC10. A
identificação dos ácidos graxos das amostras foi realizada com base na comparação
dos tempos de retenção com padrões de ácidos graxos (C:12/C:24 - Sigma)
determinados nas mesmas condições. A quantificação foi realizada com base na
porcentagem de área dos picos. As análises foram feitas em triplicata.
As condições cromatográficas adotadas para a programação foram as
seguintes: coluna cromatográfica de sílica fundida Supelcowax 10, de 30 metros de
comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno; gás de arraste de hidrogênio (fluxo de
1 mL/minuto); programação da temperatura da coluna - aquecimento a 1°C/minuto
de 170°C até 225ºC permacendo nessa temperatura por 10 minutos, temperatura do
injetor 250°C, temperatura do detectos 270°C e volume de injeção da amostra 1µL;
razão de divisão da amostra no injetor foi 1:50.

4.8 Investigação Fitoquímica

Os ensaios fitoquímicos para verificação da presença dos principais
grupamentos químicos nos extratos etanólico, hidroetanólico e aquoso obtidos a
partir das amostras processadas em laboratório e artesanalmente da alga Gracilaria
birdiae foram realizados no Laboratório de Farmacognosia do Departamento de
Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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4.8.1 Triagem Fitoquímica Preliminar

Foi realizada uma triagem fitoquímica para detecção dos principais
metabólitos secundários presentes nos extratos etanólico, hidroetanólico e aquoso
obtidos a partir das amostras processadas em laboratório e artesanalmente da alga
Gracilaria birdiae por meio de reações químicas clássicas, que resultam no
desenvolvimento de coloração e/ou precipitado característico.

4.8.1.1 Pesquisa de Flavonóides - Reação de Shinoda

A reação da cianidina, de Schinoda ou hidrogenação baseia-se no fato de que
os derivados flavônicos são reduzidos a antociânicos, pelo hidrogênio (ZUANAZZI;
MONTANHA, 2007). O ensaio consistiu em transferir para uma cápsulas de
porcelana 2 mL dos extratos das amostras processadas em laboratório e
artesanalmente da alga Gracilaria birdiae. Em seguida foi realizada a evaporação
completa do solvente em uma capsula em banho-maria a 45°C. O resíduo da
cápsula foi lavado com 0,2 mL de clorofórmio para eliminação da clorofila. Em
seguida o resíduo foi ressuspendido em 1 mL de etanol a 70% e transferido para um
tubo de ensaio, e adicionado 200 mg de magnésio metálico em pó. As paredes dos
tubos foi adicionado lentamente 0,5 mL de HCl concentrado (MATOS, 1998).
A confirmação da presença de flavonóides ocorre pela mudança de coloração
dos extratos: amarelo a vermelho, indica a presença de flavonas; vermelho a
vermelho-sangue para flavonol e diidroflavonol; vermelho a violeta para flavonona;
vermelho rosado, para derivados antocioânicos. Esse ensaio produz reação negativa
para chalconas e isoflavonas (ZUANAZZI; MONTANHA, 2007).

4.8.1.2 Pesquisa de Antraquinonas Livres - Reação de Bornträeger Direta

A reação de caracterização de quinonas consiste numa hidrólise ácidooxidativa com ácido clorídrico (HCl e FeCl3). As hidroxilas, de caráter ácido,
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dissociam-se em meio básico, tornando a solução de coloração vermelha ou rosa,
dependendo da concentração dos compostos antraquinônicos na amostra analisada
(FALKENBERG, 2007).
Transferiu-se 0,5 g das amostras pulverizadas para um tubo de ensaio e
adicionou-se 1 mL de tolueno , agitou-se por 2 min. e procedeu-se com a filtração.
Adicionou-se ao filtrado 1 mL da solução de hidróxido de amônio (NH4OH) a 10%,
agitando lentamente. A mudança da coloração da fração para vermelho indica que o
resultado da reação foi positivo (MATOS, 1998; DUARTE; YASSUMOTO; CECY,
1990).

4.8.1.3 Pesquisa de Taninos - Reação da Gelatina

Os taninos são substâncias polifenólicas de alto peso molecular e apresentam
como

característica

a

propriedade

de

precipitar

proteínas.

Podendo

ser

caracterizados por reações de precipitação. A reação de precipitação com gelatina a
2,5% em água é uma reação clássica para determinação de taninos (SANTOS;
MELLO, 2007).
Foi colocado em um tubo de ensaio 1,0 mL dos extratos das amostras
processadas em laboratório e artesanalmente de Gracilaria birdiae e em seguida
adicionou-se em cada tubo 1,0 mL de solução de gelatina 2,5%. A formação de
precipitado indicava reação positiva (MATOS, 1998; DUARTE; YASSUMOTO;
CECY, 1990).

4.8.1.4 Pesquisa de Alcalóides - Reagente Mayer, Dragendorff, Wagner e
Bertrand

Os alcalóides formam sais complexos com compostos de mercúrio, ouro,
platina e outros metais. Esses sais são obtidos na forma de precipitado. A maioria
dos alcalóides precipitam em soluções neutras ou levemente ácidas pelos reagentes
de Mayer, Dragendorff, Wagner e Bertrand. Esses precipitados podem ser amorfos
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ou cristalinos, possuir cores diferentes variando do branco ao marrom-alaranjado,
podendo ser solubilizados em meio alcalino ou em excesso de reagente
(HENRIQUES et al., 2007).
Deve-se ressaltar que esses precipitados também podem ser causados por
proteínas, purinas, betaínas, alfa-pironas, algumas cumarinas, hidroxi-fenóis e
ligninas. Assim resultados negativos com esses reagentes são indicativos de
ausência de alcalóides, enquanto a formação de precipitados pode ser considerada
apenas como provável presença de alcalóides (HENRIQUES et al., 2007).
Levou-se para evaporação em banho de água (60°C) 5 mL dos extratos das
amostras processadas em laboratório e artesanalmente da alga Gracilaria birdiae,
em cápsula de porcelana. O resíduo seco foi dissolvido em 0,5 mL de etanol
absoluto e acrescido de 10 mL de ácido clorídrico (HCl) 1%. Foi aplicado 2 gotas de
cada extrato em uma placa de vidro para cada reagente (Mayer, Dragendorff,
Wagner e Bertrand). Foram adicionados os reagentes e observou-se a ocorrência ou
não da reação positiva (presença de alcalóides) (MATOS, 1998; DUARTE;
YASSUMOTO; CECY, 1990).
Tabela 1 – Reagentes utilizados para detecção dos alcalóides nos extratos etanólico,
hidroetanólico e aquoso obtido a partir do processamento laboratorial e artesanal da alga
Gracilaria birdiae
Reagente
Mayer

Dragendorff

Wagner

Bertrand

Tipo de Solução

Reação Positiva

Iodeto de potássio e

Precipitado ou

cloreto de mercúrio

leve turvação branca

Iodeto de potássio e

Precipitado ou

subnitrato de bismuto

vermelho-tijolo

Iodo e iodeto de
potássio

Precipitado

Ácido sílico-

Precipitado ou

túngstânico

leve turvação branca

Fonte: Henriques et al. (2007).

4.8.1.5 Pesquisa de Saponinas – Teste de Formação de Espuma
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As saponinas, em solução aquosa, formam espuma persistente na presença
de ácidos. Essa característica detergente deve-se a sua estrutura, composta de uma
parte lipofílica apolar (aglicona ou sapogênica) e uma parte hidrofílica polar
(açúcares). O teste da formação da espuma baseia-se na característica físicoquímica dessas substâncias: diminuição da tensão superficial e formação de
espuma (SCHENKEL: GOSMANN; ATHAYDE, 2007).
A uma alíquota de 2 mL dos extratos das amostras processadas em
laboratório e artesanalmente da alga Gracilaria birdiae foi adicionado 4 mL de água
destilada. Os tubos foram agitados vigorosamente no sentido vertical, durante 1
minuto. A altura do anel de espuma formado logo após a agitação foi mesurada. A
persistência de anel de espuma de tamanho igual ou maior que 1 cm após o
repouso por 15 min., indica a presença de saponinas (MATOS, 1998; DUARTE;
YASSUMOTO; CECY, 1990).

4.8.2 Análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD)

4.8.2.1 Fracionamento do Extrato para CCD

O extrato etanólico das amostras da alga Gracilaria birdiae procedentes da
amostra laboratorial e artesanal exibiu melhor desempenho nos ensaios de
avaliação da atividade antioxidante. Por isso esses extratos foram submetidos a
fracionamento pela técnica de extração líquido-líquido com os solventes em ordem
crescente de polaridade hexano, diclorometano e acetato de etila, obtendo-se as
frações hexânica, diclorometano e acetato de etila e as frações residuais aquosas,
conforme descrito por Duan et al. (2006).
Após obtenção de 60 mL dos extratos etanólicos de cada amostra, estes
foram evaporados sob pressão reduzida em evaporador rotatório (Fisatom, modelo
802, Brasil). Em seguida, foram ressuspendidos em 60 mL de solução aquosa de
metanol 90% para o fracionamento com hexano (3 x 30 mL), diclorometano (3 x 30
mL ) e acetato de etila (3 x 30 mL).
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4.8.2.2 Análise Cromatográfica

O extrato etanólico e as frações hexano, diclorometano, acetato de etila e
aquosa, obtidas através da partição do extrato etanólico da amostra de Gracilaria
birdiae obtido laboratorialmente e artesanalmente foram analisadas através de CCD
(DUVE; WHITE, 1991).
A fase estacionária utilizada na CCD foi gel de sílica 60 F 254 sobre base de
alumínio (Merck, 0,25 mm de espessura e partículas entre 5 a 40 µm de diâmetro).
Na análise cromatográfica foram utilizados os padrões de ß-sitosterol e stigmasterol
para a triagem de esteróides e para a análise de carotenóides foi utilizado o padrão
de ß-caroteno. O sistema eluente utilizado foi o hexano: acetona (75:25, v/v). Após a
migração cromatográfica, a placa foi borrifada com o reagente vanilina sulfúrica
ácida e aquecida a 100°C para revelação dos compostos.

4.9 Determinação dos Compostos Fenólicos Totais da alga Gracilaria birdiae

O método é baseado na redução do reagente de Folin-Ciocalteau que detecta
compostos com base no poder redutor de seus grupamentos hidroxila, apresentando
ao final uma coloração azul. É um método inespecífico devido à interferência de
compostos não fenólicos redutores como a vitamina C. Método bastante citado por
diversos

autores,

apresentando

como

vantagem

o

baixo

custo,

a

boa

reprodutividade e a simplicidade de aplicação sendo considerada por isto uma
análise de rotina (OLIVEIRA et al., 2009).
A determinação dos fenólicos totais nos extratos da amostra de Gracilaria
birdiae obtido laboratorialmente e artesanalmente foi estimado segundo o método
espectrofotométrico descrito por Subramanian, Padmanaban e Sarma (1965) com
algumas modificações, utilizando o reagente Folin-Ciocalteau (Merck 1.09001) e o
ácido gálico (Fluka 48630) como padrão.
Foi preparado uma solução do ácido gálico (100 µg/mL) para a construção da
curva padrão utilizando-se alíquotas que variaram de 1 a 6 µg/mL. Para as amostras
de Gracilaria birdiae obtido laboratorialmente e artesanalmente foram realizadas
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diluições dos extratos etanólico, hidroetanólico e aquoso na concentração de 23
mg/mL. As análises foram feitas em triplicata. Foram preparados controles contendo
os respectivos solventes para cada tipo de extrato. Alíquotas 1,25 mL do reagente
Folin-Ciocalteau foram adicionadas a 0,25 mL da amostra e de ácido gálico. Após
três minutos, adicionou-se 1 mL de solução saturada de carbonato de sódio 7,5%.
Os tubos foram agitados e, após 1 hora, as leituras das absorbâncias foram
efetuada em espectrofotômetro UV-Visible Spectrophotometer, modelo UV-1650 PC,
Shimadzu (Kioto/Japão), a 760 nm. Os cálculos do conteúdo de fenólicos totais
foram feitos a partir da equação da reta obtida com a construção da curva de
calibração. O teor de fenólicos totais, expresso em µg equivalentes de ácido
gálico/mL de extrato.

4.10 Determinação dos Carotenóides Totais da alga Gracilaria birdiae

Todos os extratos tiveram o conteúdo de carotenóides quantificados em
espectrofotômetro UV-Visible Spectrophotometer, modelo UV-1650 PC, Shimadzu
(Kioto/Japão), a 450nm, usando os solventes respectivos como branco, sendo
utilizado Trans-β-caroteno tipo I sintético (Sigma C 9750) como padrão (AOAC,
1995).

4.11 Avaliação da Atividade Biológica

4.11.1 Avaliação da Letalidade para Larvas Artemia salina Lech

A letalidade foi avaliada mediante o teste com Náuplios de Artemia salina
Lech de acordo o método de Sam et al. (1993) com algumas modificações.
Os cistos da Artemia salina eclodiram (0,5 g cisto/1L) em água do mar
artificial (3,8 g sal marinho/L de água) com temperatura em torno de 27-30º C, sob
aeração, ao abrigo de um regime de luz contínua. Aproximadamente 24 h após a
eclosão, os náuplios fototróficos foram coletados para o ensaio.
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Foram realizadas diluições seriadas do extrato etanólico, hidroetanólico e
aquoso da amostra de Gracilaria birdiae obtido laboratorialmente e artesanalmente,
nas concentrações de 125, 250, 500 e 1000 µg/mL. Estas soluções foram aquecidas
em banho de água (50ºC) até total evaporação do solvente. Para cada diluição os
testes foram realizados em triplicata.
Foram transferidos para cada tubo 10 unidades de larvas náuplios e
completado o volume do tubo com água do mar artificial para 5,0 mL. Os tubos
foram mantidos sob iluminação contínua. Após 24 h em contato com a suspensão
dos extratos, realizou-se a contagem do número de larvas sobreviventes. Foram
consideradas mortas aquelas larvas que permaneceram imóveis após agitação
suave dos tubos.
Foi calculada a percentagem de mortalidade onde: mortalidade abaixo de
50% foi considerada não letal, mortalidade superior a 50% mas inferior a 75% foi
considerado moderadamente letal, enquanto que a mortalidade superior a 75% foi
considerados como altamente letal.

4.12 Atividade Antioxidante in vitro da alga Gracilaria birdiae

4.12.1 Método do Sistema β-Caroteno/Ácido Linoléico

O sistema β-Caroteno/Ácido Linoléico é constituído por uma emulsão, sendo
considerado assim um sistema aquoso-lipídico. É um método colorimétrico, realizado
em comprimento de onda 470 nm, baseado na leitura referente à descoloração da
solução preparada com β-Caroteno e Ácido Linoléico, em meio aquoso. A
descoloração ocorre em função das estruturas radicalares formadas pela oxidação
do ácido linoléico, que atacam as duplas ligações do β-Caroteno, perdendo seu
cromóforo, resultando na descoloração do pigmento alaranjado, característico da
solução. A presença de antioxidantes no sistema protege o ácido linoléico, inibindo o
processo de oxidação do sistema, evitando ou prolongando o período de formação
dos radicais (HUANG; WANG, 2004).
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A atividade antioxidante das amostras de Gracilaria birdiae foi determinada
pelo método desenvolvido por Marco (1968) e modificado por Miller (1971), com
adaptações descritas por Moreira e Mancini Filho (2003) empregando-se o ácido
linoléico (Sigma L 1268), Tween 60 (Sigma 223484) e Trans-β-caroteno tipo I
sintético (Sigma C 9750). Esse sistema foi mantido a 50ºC e medidas
espectrofotométricas de absorbância foram monitoradas em espectrofotômetro UVVisible Spectrophotometer, modelo UV-1650 PC, Shimadzu (Kioto/Japão), a 470nm,
a cada 15 minutos, durante 2 horas.
Diferentes concentrações de extratos (5, 10 e 15 mg/mL) foram adicionados a
2,9 mL de solução de β-caroteno com ácido linoléico: 50 µL de β-caroteno + 1,5 mL
de clorofórmio, 40 µL de ácido linoléico e 120 mg de Tween 40, como emulsificante,
e, posteriormente, o clorofórmio foi evaporado com nitrogênio. A seguir, foram
adicionados 90 mL de água destilada tratada com O2 durante 30 minutos. A solução
inicial deverá estar límpida e apresentar densidade ótica entre 0,6 e 0,7 na
absorbância de 470 nm. Todas as determinações foram realizadas três vezes e
acompanhadas por um branco sem antioxidante e um controle com diferentes
concentrações de solução de Butilato de Hidroxitolueno 99% (Sigma W 218405) nas
mesmas proporções das amostras.
As percentagens de inibição da oxidação foram calculadas da seguinte forma:
o decaimento da densidade ótica do controle (D.O. inicial - D.O. final) foi
considerado como 100% de oxidação. O decréscimo da leitura da densidade ótica
das amostras foi correlacionado com o branco e foi estabelecida a percentagem de
inibição da oxidação, subtraindo-se a percentagem de oxidação de cada amostra de
100. Sendo desta forma verificada a ação antioxidante dos extratos.

4.12.1.1 Cinética da Atividade Antioxidante

A eficiência da atividade antioxidante dos extratos foi estimada pelo método
das tangentes em duas partes das curvas cinéticas, segundo modificação do
método, feita por Moreira Moreira e Mancini Filho (2003), descrito por Yanishilieva e
Marinova (1995).
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Observa-se o decaimento da absorbância das amostras, do branco e do BHT,
por 120 minutos e calculam-se os fatores cinéticos. Yanishlieva e Marinova (1995)
determinaram que o fator F1 ou Fator de Estabilização, observado no período de 15
a 45 minutos da curva, é mensurada a eficiência do antioxidante em bloquear a
reação em cadeia, por meio da interação com os radicais peróxidos. Seriam os
chamados antioxidantes primários. (NASCIMENTO et al., 2006; JARDINI; MANCINI
FILHO, 2007). Essa eficiência é medida pela relação entre as tangentes das curvas
cinéticas, apresentadas pelos meios contendo o extrato e o controle sem
antioxidante. Os valores obtidos foram denominados fator 1 (F1):
F1= tg extrato ou fração
tg controle
Na segunda parte da curva (entre 75 e 105 minutos após o início da reação)
foi medida a possibilidade do antioxidante participar de outras reações durante o
processo oxidativo, como a decomposição dos hidroperóxidos com oxigênio,
produzindo espécies radicalares que aceleram a oxidação no sistema. Essa medida
foi obtida pela relação entre as tangentes das curvas cinéticas apresentadas pelo
meio contendo o extrato e o controle sem antioxidante. Os valores encontrados
foram denominados de fator 2 (F2):
F2= tg extrato ou fração
tg controle
Seguindo o sistema os resultados foram expressos em curvas, as quais
obterão os fatores descritos acima, como ilustrado no esquema (MOREIRA;
MANCINI FILHO (2003) abaixo:
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Gráfico 1 - Esquema para demonstração das curvas para a obtenção dos fatores F1 e F2.

Nos dois casos, se o valor da razão entre as tangentes das curvas cinéticas
do extrato e do controle forem menor que 1, então atuam efetivamente como
antioxidante; se os valores for maior que 1, então não há uma atividade antioxidante
nesse intervalo e o extrato pode inclusive atuar como pró-oxidante.

4.12.2 Método de Sequestro do Radical DPPH•

O método de sequestro do radical DPPH• consiste em avaliar a capacidade
dos agentes antioxidantes em sequestrar o radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazila
(DPPH•). O DPPH• é um radical livre estável que aceita um elétron ou um hidrogênio
para torna-se uma molécula estável e dessa forma na presença de um antioxidante
ou uma espécie radicalar (R•), o DPPH• que apresenta coloração púrpura é reduzido
formando difenilpicrilhidrazina de coloração amarela. Na forma de radical, o DPPH•
possui uma absorção característica a 517 nm, a qual desaparece após a redução
pelo hidrogênio removido do antioxidante. O que permite calcular, após o
estabelecimento do equilíbrio da reação, a porcentagem da DPPH• remanescente no
meio da reação e/ou a porcentagem de atividade antioxidante ou sequestradora de
radicais livres, ou seja, a quantidade de antioxidante gasta para reduzir 50% o
radical DPPH•.
O ensaio de sequestro do radical DPPH• foi realizado de acordo com a
metodologia descrito por Blois (1958) e adaptado por Brand-Willians (1995). A
atividade antioxidante do extrato etanólico, hidroetanólico e aquoso da amostra de
Gracilaria birdiae obtido laboratorialmente e artesanalmente foram avaliados quanto
à capacidade de sequestrar o radical estável DPPH• em comparação com o controle
positivo BHT.
Para avaliar a atividade antioxidante dos extratos das amostras da alga
marinha, bem como do padrão BHT, foi realizado o preparo das soluções. Para o
reagente DPPH• 60 µM (6 x10-5 M) adicionou-se 2,4 mg de 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (Sigma D 9132) em 100 mL de metanol. Diluíram-se concentrações de 1,0;
2,0 e 5,0 mg/mL, do diferentes extratos em álcool etílico PA (Merck 22029-5). Para o
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branco sem antioxidante e o controle composto pelo antioxidante sintético Butilato
de Hidroxitolueno 99% (Sigma W 218405) foram realizadas as diluições em álcool
etílico absoluto nas mesmas concentrações dos extratos.
A mistura da reação foi constituída pela adição de 0,1 mL do extrato
adicionado a 2,9 mL da solução do radical DPPH• 60 µM. Após a adição da solução
do radical DPPH• 60 µM, as soluções foram protegidas da luz e mantidas em
repouso por 30 min. A atividade antioxidante foi avaliada in vitro por meio da medida
da absorbância das soluções a 517 nm, utilizando um especotrofotômetro UV-Visible
Spectrophotometer, modelo UV-1650 PC, Shimadzu (Kioto/Japão).
Os resultados foram expressos pelos valores de EC50, ou seja, a quantidade
de antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH• em 50%,
calculados por regressão linear e plotados em gráficos onde a abscissa representa a
concentração do extrato testado e a ordenada o decaimento da densidade ótica das
amostras. No intervalo linear foi determinada a equação de reta de primeiro grau e
com isso, foi possível determinar o valor da EC50 para os extratos testados.

4.13 Análise Estatística

Para as variáveis estudadas foram utilizada o modelo de análise de variância
(ANOVA) e o Pós-teste de Tukey-Kramer. Os programas computacionais utilizados
foram o Microsoft Excel 2007 (Windows®) e o software GraphPad Prisma 5.0
(GraphPad®). Para estas análises foi considerado um nível de significância de 5%,
onde os intervalos foram construídos com 95% de confiança global.
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Abstract

Samples of processed red seaweed Gracilaria birdiae were assessed for stability of
antioxidant activity and nutritional composition. Characterization of nutritional profile
was determined by percent composition, including total phenolic and carotenoid
content. The β-carotene/linoleic acid and DPPH• radical scavenging capacity assays
were used to determine antioxidant activity of Gracilaria birdiae extracts. The
commercial sample was better in terms of percent composition, total phenols and
total carotenoids, and consequently, exhibited greater efficiency in lipid peroxidation
protection and free radical scavenging capacity. An adequate seaweed drying
process is essential to maintain its chemical compounds and antioxidant capacity.
Thus, the results will contribute to adding aggregate value to the final product
obtained from the seaweed Gracilaria birdiae, in coastal communities.
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1 Introduction

The growing interest in seaweed is due to its economic significance, with
annual revenues of around US$ 7.4 billion (Bostock et al., 2010) and its potential for
commercial applications in different areas such as the chemical, pharmaceutical,
nutraceutical, cosmetic and food industries (Stengel, Connan, & Popper, 2011).
Seaweeds are a source of bioactive compounds such as unsaturated fatty acids,
carotenoids, phenolic compounds, steroids, phycocolloids, polysaccharides, vitamins
and minerals (Ioannou, & Roussis, 2009). The focus of many recent studies has
been on the antioxidant activity of these metabolites (Cho, Lee, Kang, Won, & You,
2011; Yildiz, Celikler, Vatan, & Dere, 2011).
Most bioactive food components are derived from plants, denominated
phytochemicals, the vast majority of which are active redox molecules defined as
antioxidant, capable of eliminating free radicals and other reactive oxygen and
nitrogen species involved in several chronic diseases (Carlsen et al., 2010). The
functional properties of some food items have become a business opportunity for
commercializing food products, with an estimated global market of US$ 150 billion
(Henson, Cranfield, Masakure, & Blandon, 2009). Seaweeds are part of this group of
foods with neutraceutical potential and promising applications as food or an
ingredient in food production (Gupta, & Ghannam, 2011).
Commercial scale manufacture of seaweed-related products is achieved by its
cultivation. Conditions under which this is accomplished depend on biological,
physical and chemical products that can significantly alter seaweed growth and
biochemical composition (Reddy, Jha, Fujita, & Ohno, 2008). Using different
processing techniques to obtain raw materials for food production may influence the
chemical properties of these chemical compounds, altering their therapeutic
properties, especially antioxidant capacity, as observed by Choi et al. (2010) and Lee
et al. (2010).
The species Gracilaria birdiae belongs to the family Rhodophyceae and genus
Gracialaria greville, which grows in the tropical waters of Brazil, from the coast of
Ceara to Espirito Santo (Plastino, & Oliveira, 2002). Coastal communities in the
Northeast are cultivating this seaweed in order to commercialize phycocolloid agar
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and as an alternative food source, exhibiting economic, environmental and social
characteristics. Accordingly, the present study aims to investigate the presence of
bioactive compounds of Gracilaria birdiae and assess likely antioxidant action, as
well as the best processing technique for drying, thereby adding aggregate
commercial and nutritional value to products derived from this seaweed.
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2. Materials and Methods

2.1 Sample Collection and Preparation

Samples of Gracilaria birdiae were collected in bays using rope cultivation and
the vegetative method, at Rio Fogo beach in Northeastern Brazil (05°15' 49'' S and
35°23' 03'' W).
Two processing techniques followed sample collection: in the first, collected
material was kept in a hot air oven at 50ºC (Milane, mod. DM/VF-70, Brasil), for 24
hours and pulverized to a particle diameter of 40 µm in a rotor mill (Fritsch, mod.
Pulverisette 14, Germany), to obtain the commercial sample (CS). In the second, the
sample was sun dried at a temperature of 35 °C and immersed in potable water at
night and repeated for three days until brittle, light-colored plant matter, denominated
the artisanal sample, was obtained (AS). The CS and AS were placed in an amber
glass bottle and refrigerated (2 ± 4°C) until analysis.

2.2 Obtaining Extracts

Samples were extracted with ethyl alcohol p.a., under agitation for 1 hour at
ambient temperature and in the absence of light. After vacuum filtration the extract
obtained was concentrated at reduced pressure at 60°C in a rotaevaporator (IKA,
mod. RV 10 Basic, China). Once hydroethanolic (1:1 v:v) and aqueous extracts were
obtained, both at a proportion of 1:10 (p:v), the same steps used for acquiring
ethanolic extract were employed. The aqueous extract was centrifuged (CIENTEC,
mod. CT 5000, Brazil) at 3500 rpm for 4 min. Extracts were placed in amber bottles
and stored at -20°C.

2.3 Percent Composition

Ash content was determined using muffle incineration (GP Científica, mod.
2000E, Brazil) at 550°C according to the technique described by the Association of
Official Analytical Chemistry (AOAC) (1995). Nitrogen content was determined by the
Kjeldahl method (AOAC, 1995) and estimated total protein content was calculated by
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multiplying nitrogen content by a factor of 6.25 (Lourenco, Barbarino, Paula, Pereira,
& Marquez, 2002). Total lipids were obtained with the ethereal extract fraction by
intermittent flow in a Soxhlet apparatus (TOP, Mod. SZF-06C, China) (AOAC, 1995).
Total carbohydrates were obtained by difference (AOAC, 1995).

2.4 Determination of Total Phenolic and Total Carotenoid Content

Determination of total phenolic content was measured colorimetrically
according to the method proposed by Subramanian, Padmanaban, and Sarma
(1965) with modifications in proportion and incubation time. Aliquots of 1.25 mL of
Folin-Ciocalteau reagent (Merck 1.09001) were added to 0.25 mL of CS and AS
extracts, followed by 1 mL of a saturated solution of 7.5% sodium carbonate. The
solution was agitated in a vortex (Phoenix, mod. AP 56, Brazil) for 10 s at 3000 rpm.
Absorbance readings were taken on a spectrophotometer (Shimadzu, UV-Visible
mod.1650 PC, Japan) at 765 nm, 1 hour after being kept in the dark at ambient
temperature. Total phenolic content was estimated from the calibration curve
obtained with gallic acid (Fluka 48630), used as standard. However, total carotenoid
content was determined in a spectrophotometer (Shimadzu, UV-Visible mod.1650
PC, Japan) at 450 nm, using solvents as blank and synthetic Trans-β-carotene type I
as standard (AOAC, 1995).

2.5 In vitro Assessment of Antioxidant Activity
2.5.1 β-Carotene/Linoleic Acid System
Antioxidant activity was established using the β-carotene/linoleic acid system
and the method developed by Marco (1968) and modified by Miller (1971). Different
concentrations of CS and AS extracts were added to the solution of β-carotene
(Sigma C 9750) and linoleic acid (Sigma L 1268) and samples were protected from
light for 2 hours at 50ºC. Absorbance readings were monitored with a
spectrophotometer (Shimadzu, UV-Visible mod.1650 PC, Japão) at 470 nm, followed
by an antioxidant-free blank and control composed of butylated hydroxytoluene
(BHT) (Sigma W 218405). Antioxidant activity was assessed as the percentage of β-
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carotene protection against oxidation, calculated by the formula 1 (Appendix A),
where A

sample

(120)

and A

sample

(0)

are sample absorbances at incubation times of 120

and 0 min, respectively.

2.5.2 DPPH Radical Scavenging Method
The capacity of the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) free radical was
determined according to methodology described by Blois (1958) and adapted by
Brand-Willians (1995). A total of 0.1 mL of CS and AS extracts was added to 2.9 mL
of 60 µM radical DPPH• solution (Sigma D 9132), protected from the light and kept at
rest for 30 min. at ambient temperature. Absorbance readings were monitored at 517
nm using a spectrophotometer (Shimadzu, UV-Visible mod.1650 PC, Japan), with an
antioxidant-free blank and control composed of BHT. Results were expressed as
values of EC50, that is, the amount of antioxidant required to decrease initial DPPH
concentration by 50%, calculated by linear regression.

2.6 Statistical Analysis

Statistical analyses were conducted with GraphPad Prisma 5.0 software
(GraphPad®). Analysis of variance (ANOVA) and the Tukey-Kramer test were used,
considering a significance level of 5%.

80

3 Results and Discussion

3.1 Percent Composition

The CS contained a lower percent of carbohydrates and proteins; however,
they preserved a larger amount of lipids and mineral residue compared to the AS
(Table 1). According to Maciel et al. (2008), Gracilaria birdiae exhibits predominance
in soluble carbohydrates, primarily high-molecular-weight polysaccharides, which can
confer antioxidant activity (Yang, Liu, Wu, Chen, & Wang, 2011; Sokolova,
Barabanova, Homenko, Solov’eva, Bogdanovich, & Yermak, 2011). According to
their fatty acid profile, seaweeds can bestow antioxidant potential, as proposed by
Kim, Kong, & Kim (2010) and Kumar, Kumari, Gupta, Reddy, & Jha (2010). The AS
showed lower concentration of mineral residue, indicating losses during artisanal
processing, likely via dissolution. The higher mineral concentration observed in the
CS adds commercial value, since seaweeds, which are rich in these elements,
especially sodium, potassium, calcium and magnesium, are nutritionally important
(Matanjun, Mohamed, Mustapha, & Muhammad, 2009; Cofrades et al., 2010). The
nutritional profile assessed in the AS is similar to that found in the species Gracilaria
bursa-pastoris (Yildiz, Vatan, Çelikler, & Dere, 2011), Ulva lactuca (Yaich, Garna,
Besbes, Paquot, Blecker, & Atti, 2011) and Ulva rigida (Frikha et al., 2011).

3.2 Determination of Total Phenolic and Total Carotenoid Content

Total phenolic content was greater in the CS than in the AS. In both samples,
ethanolic extract was more concentrated, followed by hydroethanolic and aqueous
extract (Table 2). Ganesan, Kumar, & Bhaskar (2008) and Sachindra, Airanthi,
Hosokawa, & Miyashita (2010), who assessed seaweeds from the family
Gracilariaceae, corroborated these results, where total phenolic compound content
was best obtained from non-polar solvents. Total carotenoids (Table 2) showed the
presence of pigment in all the samples, the largest concentration being in the
ethanolic extract of the CS and the smallest in the aqueous extract of the AS. As
observed in the previous section, artisanal processing, using successive washings
and prolonged exposure to the sun, significantly alters the nutritional properties of the
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sample. Similarly, the AS had a lower concentration of total phenolic compounds and
carotenoids, resulting in a reduction in their functional characteristics. Species rich in
total phenols

and carotenoids

exhibit intense

biological activity,

including

antibacterial, antineoplastic, antiretroviral and antioxidant action (Cox, AbuGhannam, & Gupta, 2010; Khanavi et al., 2010; Devi, Manivannan, Thirumaran,
Rajathi, & Anantharaman, 2011; Sadati, Khanavi, Mahrokh, Nabavi, Sohrabipour, &
Hadjiakhoondi, 2011). Thus, the CS has advantages over the AS, due to its greater
bioactive potential.

3.3 In vitro Assessment of Antioxidant Activity
3.3.1 β-Carotene/Linoleic Acid System

The CS of Gracilaria birdiae demonstrated greater efficiency in the lipid
peroxidation protection assay in all the extracts (Table 3), primarily the ethanolic
extract. The genus Gracilaria exhibits significant lipid peroxidation inhibition capacity,
as observed in the species Gracilaria vermiculophylla, G. lemaneiformes, G. gracilis
and G. textorll (Zhang, Duan, Huang, Zhang, & Wang, 2007). Some of the
antioxidant capacity of seaweeds is attributed to the presence of phenolic and
carotenoid compounds (Faten, Emad, & Shalaby, 2009; Hwang, Wu, Gau, Chien, &
Hwang, 2010). The CS contained higher phenolic and carotenoid levels, and a
correlation between total phenolic and carotenoid concentration and antioxidant
activity was observed. Ethanolic extract in the CS showed both greater antioxidant
activity and bioactive compound concentration (Table 2 and 3). Despite better
performance by the CS, it was not superior to the synthetic antioxidant BHT.
Nevertheless, the processing method used in the community caused significant loss
in antioxidant capacity of the processed sample.

3.3.2 DPPH Radical Scavenging Method

It was observed that the EC50 of the ethanolic extract of the CS was
compatible with antioxidant BHT (Table 4), followed by the hydroethanolic extract.
The AS showed no antioxidant activity using the proposed method. Zubia, Robledo
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and Freile-Pelegrin (2007), in a study conducted with six seaweed species belonging
to the family Gracilariaceae, exhibited a slight free radical scavenging effect. Zubia et
al. (2009) and Lee et al. (2010a) detected the DPPH free radical scavenging capacity
of Dictyota dichotom and Ecklonia cava, respectively. Their results showed that the
CS was once again better than the AS in maintaining antioxidant activity in this
methodology, confirmed by the higher content of total phenol compounds and
carotenoids.

4 Final Considerations

In summary, we can confirm that the methodology used by the coastal
community of Rio do Fogo in Northeast Brazil, when processing Gracilaria birdiae
results in significant losses of nutritional value and antioxidant potential. The use of
industrial ovens results in a product with higher mineral content, bioactive
compounds and antioxidant activity. It is therefore necessary to assess the
methodology of Gracilaria birdiae processing, in order to add nutritional and
commercial value to this activity.
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Appendix A
Formula 1 – Antioxidant activity assess as the percentage of β-carotene protection
against oxidation.

Antioxidant Activity = A sample (120)/ A sample (0) x 100
Where,
A sample (0): Absorbances at incubation times of 0 min.
A sample (120): Absorbances at incubation times of 120 min.
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Table
Table 1 – Percent composition of commercial and artisanal samples of Gracilaria birdiae.
Percent Composition (%)

Commercial

Artisanal

Carbohydrates

60.75

78.76

Proteins

5.51

10.84

Lipids

0.80

0.34

Mineral Residue (Ash)

32.94

10.06
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Table 2 – Total phenolic (µg equivalents of gallic acido/mL of extract) and carotenoid content
(µg equivalents of β-carotene /mL of extract) of ethanolic, hydroethanolic and
aqueous extract obtained from the commercial and artisanal processing of
Gracilaria birdiae.
Types of extracts
from
Gracilaria birdiae
Ethanolic

Total phenols

Total carotenoids

(µg equivalents of gallic

(µg equivalents of β-

acid/mL of extract)

carotene/mL of extract)

Commercial

Artisanal

c

16.1±1.4

ac

a
b

186.1±1.7

Hydroethanolic

105.2±1.6

Aqueous

60.7±1.6

bc

13.5±1.4
10.2±1.5

Commercial

Artisanal

c

1.3±0.1

1.6±0.2

ac

1.0±0.06

0.7±0.1

bc

0.3±0.02

1.9±0.1

a
b

Legend 2

2

Results are expressed as mean ± standard deviation, a = significant difference compared to the ethanolic extract, b =
significant difference compared to the ethanolic extract and hydroethanolic, c = significant difference compared to the
equivalent craft. p <0.05%.

Table 3- Antioxidant activity (% lipid oxidation inhibition) of ethanolic, hydroethanolic and
aqueous extract obtained from commercial and artisanal processing of Gracilaria
birdiae
Gracilaria birdiae Processing
Types of Extracts
Ethanolic

Hydroethanolic

Aqueous

Concentration

Commercial

% Lipid oxidation inhibition
abcd

15.38 ± 1.86

bcde

26.60 ± 2.42

5 mg/mL

18.57 ± 2.96

10 mg/mL

34.38 ± 1.45

15 mg/mL

42.87 ± 4.96

5 mg/mL

10.02 ± 2.97

10 mg/mL

14.60 ± 3.88

15 mg/mL

31.53 ± 4.41

5 mg/mL

Artisanal
abcd
bcd

cde

30.17 ± 0.73

d

bde

3.57 ± 1.73

bd

10.33 ± 6.71

de

13.79 ± 10.11

abe

-13.29 ± 1.56

e

d
d

-2.08 ± 1.08

10 mg/mL

-4.13 ± 1.36

-11.45 ± 0.91

15 mg/mL

-5.21 ± 1.03

-2.33 ± 1.23

Synthetic Antioxidant
Concentration
BHT

% Lipid oxidation inhibition
abf

5 mg/mL

82.34 ± 0.82

10 mg/mL

59.91 ± 1.65

15 mg/mL

38.22 ± 1.68

bf
f

Legend3

3

Results are expressed as mean ± standard deviation, a = significant difference compared to 10 mg / mL, b = significant
difference compared to 15 mg / mL, c = significant difference compared to the extract hydroethanolic d = significant difference
compared to aqueous extract, e = significant difference compared to the equivalent craft, f = significant difference compared
to other extracts in the same concentration. p <0.05%.
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Table 4 – Antioxidant capacity (EC50 in mg/mL) of ethanolic, hydroethanolic and aqueous
extracts obtained from commercial and artisanal processing of Gracilaria birdiae,
using the DPPH free radical
Types of extacts from a Gracilaria
birdiae
Ethanolic
Hydroethanolic
Aqueous
Synthetic Antioxidant
BHT

Commercial

Artisanal

EC50 (mg/mL)
3.97

0.00
a

0.00

ab

0.00

64.98

129.50

EC50 (mg/mL)
5.20

Legend 4

4

Results are expressed as mean ± standard deviation, a = significant difference compared to the ethanolic extract and BHT,
b = significant difference compared to hydroethanolic extract. p <0.05%.

