
  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

GABRIEL PEREIRA FIDELIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE POLISSACARÍDEOS 

SULFATADOS DA ALGA VERMELHA Gracilaria birdiae E 
ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE E 

ANTIOXIDANTE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATAL 

2014 

  



2 
 

GABRIEL PEREIRA FIDELIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO DE POLISSACARÍDEOS 

SULFATADOS DA ALGA VERMELHA Gracilaria birdiae E 
ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE E 

ANTIOXIDANTE. 
 
  
Dissertação apresentada ao 
Departamento de Bioquímica da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Bioquímica. 

Orientador: Leandro Silva Costa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL 
2014 

 



3 
 

 



4 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico a meus pais, minha irmã e Lálá por todo carinho e apoio nesta 
etapa da minha vida. 



5 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos professores Dr. Hugo Alexandre de Oliveira Rocha e Dr. Leandro 
Silva Costa, por me acompanharem nessa empreitada desde 2008 

confiando no meu trabalho e orientando durante todos esses passos de 
minha carreira acadêmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em memória de Fábio Teófilo, grande amigo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço diariamente a Deus por me encobrir de bênçãos me dando uma 
família e amigos maravilhosos, que a estes me motiva a seguir em frente. 

 
A minha família, meu suporte maior, especialmente a minha mãe Edna Paiva, 

por sempre apoiar minhas decisões, pelo carinho, pela ajuda, e por ser alguém 
tão amável e companheira, por ser mais que uma mãe. Meu pai Neilton Fidelis, 
pelos ensinamentos, pelo apoio e por ser o exemplo que busco seguir. Minha 

irmã Nara Luiza, a quem agradeço pela cumplicidade e carinho. 
 

Agradeço a Geraldo Nívea (Lálá), minha madrinha e segunda mãe, minha 
referência de bondade e generosidade, pelo amor imensurável e por tantas 

outras coisas que fazem dela um anjo da guarda. 
 

Gostaria de agradecer especialmente ao Prof. Dr. Hugo Rocha por confiar no 
meu trabalho e por além de orientador, ser um grande amigo. São anos de 

convivência de laboratório que proporcionou tanto meu crescimento acadêmico 
quanto fortaleceu nossa amizade.  

 
Ao Prof. Dr. Leandro Costa, um grande amigo que obtive nesses anos de 
pesquisa e laboratório, que juntamente ao Prof. Hugo foram essenciais na 

minha formação acadêmica/cientifica, atualmente meu orientador de mestrado, 
agradeço de coração pelos ensinamentos e pelo apoio. 

 
Ao Prof. Dr. Matheus Pedrosa e ao companheiro de laboratório Dr. Ivan 

Albuquerque por aceitarem esse convide para participar da banca de mestrado. 
 

Agradeço as minhas professoras desde a graduação, que além das excelentes 
aulas, colaboraram bastante nesse trabalho, participando da minha banca de 

qualificação: Profa. Dra. Adriana Uchôa, Profa. Dra. Vanessa Rachetti e a 
Profa. Dra. Luciana Guimarães. 

 
A Profa. Dra. Marcia Laurenti e ao Dr. Felipe Passero pela colaboração e 

excelente recepção no Laboratório de Patologia de Moléstias Infecciosas na 
Universidade de São Paulo. Além disso, agradeço a todos do LIM-50, por além 
de me ajudarem e ensinarem bastante, foram ótimos amigos, motivo que me 

fez amar a imensa São Paulo. Thay, Carolzinha, Thaise, Bruno, Eduardo, 
Fabio, Jéssica, Edson (do Timão), Mari, Anselmo, Thays, Felipe e Márcia – a 

todos vocês meu eterno agradecimento, muita saudade da galera! 
 

Aos meus avós José Inácio e Niraci Pereira pelo carinho, pelos ensinamentos, 
por tudo que fizeram e ainda fazem por toda a família. A avó Abigail Moura, 
minha admiração e meu carinho, a Glicerio Moura, meu padrinho, meu tio e 
meu amigo que sempre me incentivou a me apoiou, a Charles Tebbe pelo 

também pelo apoio, ao grande Jorge, a Angelo Tebbe e Pedro Pereira, meus 
afilhados, pelo carinho e pela motivação – desejo muito ver o futuro brilhante 

dessas crianças. 
 



8 
 

A minha tia, e mãe em São Paulo Mauricléia pela gentileza que me recebeu em 
sua casa em São Paulo e por toda hospitalidade. Agradeço também ao René, a 

Gabi, Nando Poeta, Rose, Fernanda, Maria, Laressa e Luciano pelos bons 
momentos na “Terra da Garoa”. Em especial ao irmão Viny Psoa, valeu a 

parceria irmão! 
 

A meus amigos, todos, meus amigos da velha guarda da Nova Descoberta, 
representados por Bruno Harten e Reinaldo Macedo. Meus amigos da 

graduação, especialmente Karolzinha, Moacir, Thiago, Marília, Júlio, Lara, 
Gabi. Meu amigos dos Poetas, meus amigos do antigo CEFET/RN, meus 

parceiros dos Rock’s, das peladas, do jiu jitsu, do ABC, das baladas em SP, 
aos “Los defuntos” dos poetas, a galera de Olinda, as meninas da Vet, a Cia do 

Braz. A amizade de todos me motiva a viver cada dia, e com certeza cada 
amigo que obtive me ajudaram direta ou indiretamente nesse trabalho. 

Agradeço especialmente a Victor Hugo por me ajudar na edição das imagens, 
Luke Scileppi e Charlotte pela revisão do inglês do artigo, Ronaldo Wagner, 
Fábio Teófilo, Vinicius Dantas, Cyro Cesár, Philipe Olimpio, Marcel Passos, 

Leonardo Braz, Ciro Melo, Adriano Super, Adriano Soares, Sgt. Wellignton, Dr. 
Tácito, Pedro Carvalho, Thiago Sapo, Rafael Freire, GisGalo, Bruninho e 

Reinaldo por acompanharem meus passos e serem amigos de vida eterna. 
 

À minha família de sangue e de coração como um todo: Pereiras, Fidelis, 
Valcácios, Mouras, Carvalhos, Tebbes, Erisberto, Miltinho, Jô, Moreninha, 

Nenem, Alda, Herik, Dinha, Carminha, Lenilton e todos aqueles que 
participaram de minha vida no decorrer do meu curso. Agradeço a Ri pelos 

vários momentos de muita risada. 
 

Agradeço aos colegas professores, funcionário e alunos da Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi (UFRN) pelos semestres de ensinamento que me 
foi concebido, me fazendo como professor me apaixonar definitivamente pela 

arte que é lecionar. 
 

Aos professores do programa de pós-graduação em bioquímica da UFRN pelas 
aulas extramente interessantes e produtivas, pelas discussões de artigos e 

pelas colaborações durante este mestrado. Também a meus colegas de turma, 
tanto a galera do mestrado 2012.1 quanto a turma 2012.2, pelas madrugadas 

de leituras e discussões de artigos nada fáceis e por mesmo com o tempo 
esgotado buscar momentos para uma suave diversão. Galera, sobrevivemos a 

BioMol!!! 
 

Aos professores, alunos e funcionários do departamento de bioquímica da 
UFRN pelos momentos de compartilhamento de conhecimento e pelos 

momentos de descontração. Um agradecimento especial a equipe das peladas 
do departamento, e ao “figurassa” Jonas. 

 
A Karoline Melo, minha grande amiga, essa que desde a graduação foi meu 

braço direito, minha irmã e também companheira de laboratório. Não há 
parâmetro que mensure a grandeza de nossa amizade, e nem palavras para 
descrever a importância dela. Karolzinha, você é 10! Um abraço também a 
Auxiliadora por aturar nossa rotina corrida do mestrado, ainda assim nos 



9 
 

tratando com maior carinho e cuidado do mundo, além dos vários cafés da 
manhã e almoço deliciosos. 

 
Ao ilustre Moacir Queiroz, também parceiro desde a graduação e hoje parceiro 

de laboratório e de publicações, que nossa estrada siga firme! 
 

Ao Prof. Rafael Câmara, responsável pela minha inserção no laboratório, e 
companheiro de trabalhos no laboratório, além do bola cheia das peladas. 

Valeu Rafa, tu és O Cara! 
 

Agradeço aos colaboradores diretos desse trabalho. A Rafael pelo ajuda na 
discussão e organização dos resultados e nos ensaios antioxidante, a Moacir e 

Leandro pelo auxilio tanto na bancada durantes as longas extrações com 
proteólise e ultrassom quanto na discussão e organização do artigo, a Mariana 
por colaborar nos dados do infravermelho, a Pablo por remontar o protocolo e 

aplicar comigo a eletroforese em gel de poliacrilamida, a Hugo pela 
contribuição em todas as etapas deste trabalho, pela orientação, por todo apoio 
fundamental para conclusão deste projeto. Agradeço também aos professores 

do LBMG por permitirem o uso do aparelho de ultrassom para nossas 
extrações. 

 
À família BIOPOL, nosso pequeno que se tornou gigante laboratório, o 

Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais, que me acolheu desde o 
começo do curso de graduação, e sem dúvidas, foi a base de todo meu 

aprendizado durante a faculdade e o mestrado. Naissandra, Ivan, Lurdinha, 
Edjane, Juliana, Pablo, Nednaldo, Duda, Almino, Dani, Day, Fernanda, Ivan, 
Jailma, Joanna, Karol, Larisse, Leandro, Mariana, Hugo, Marília, Maxsuell, 

Moacir, Mônica, Monique, Ajax, Priscilla, Rafa, Cinthia, Rony, Ruth, Fred, Sara, 
Vinicius, Diego Pópó, Leonardo, Sara, Kaline, Arthur, Fernando, Daniel, Letícia. 

Muito obrigado a todos!!! 
 

A CAPES e ao CNPq por patrocinarem nosso trabalho e incentivarem a 
pesquisa no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] 
“Se não puderes ser o Sol, sê uma estrela. 

Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso... 
Mas sê o melhor no que quer que sejas.” 

 
Pablo Neruda – Trecho do poema “Sê” 



11 
 

RESUMO 
 
 
 

Polissacarídeos sulfatados (PS) da alga vermelha comestível Gracilaria birdiae 
foram obtidos através de cinco diferentes condições de extração (GB1: água; 
GB1p: água/proteólise; GB1s: água/sonicação; GB1sp: 
água/sonicação/proteólise; GB2s: NaOH/sonicação; GB2sp: 
NaOH/sonicação/proteólise). O rendimento em massa seca (g) das extrações 
aumentou na seguinte ordem: GB2sp>GB1sp>GB1p>GB2s>GB1s>GB1. A 
quantidade de PS extraídos por cada condição, em contrapartida, aumentou 
em sequencia diferente: GB2sp>GB1p>GB1>GB1sp>GB1s>GB2s. 
Espectroscopia de infravermelho e eletroforese em gel de poliacrilamida em 
agarose demonstram que todas as condições extraíram o mesmo 
polissacarídeo sulfatado. Além disso, com base nos dados referentes à 
composição monossacarídica de cada condição de extração pode-se pressupor 
que o uso de sonicação fez com que se obtivesse outros polissacarídeos além 
dos PS. No teste de tempo de protrombina (PT), o qual avalia a via extrínseca 
da cascata de coagulação, nenhuma das amostras apresentou atividade 
anticoagulante até uma concentração máxima de 0,1 mg/mL. Por outro lado, no 
teste de tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT), cuja via da cascata de 
coagulação avaliada é a intrínseca, todas os extratos de PS tiveram atividade 
positiva, com exceção da condição GB2sp. A atividade anticoagulante no teste 
de aPTT diminuiu na seguinte sequencia: 
GB1sp>GB2sp>GB1p>GB1>GB1s>GB2s. O teste de capacidade antioxidante 
total (CAT) dos polissacarídeos sulfatados também sofreu influência das 
variações de acordo com condição de extração, visto que com Gb2s e Gb1 
foram obtidos os menores valores de atividade quando comparado às demais 
condições de extração. No presente trabalho, conclui-se que as condições de 
extração de PS influenciam as atividades biológicas e na composição química 
dos PS obtidos e que portanto, o uso de uma condição em especial pode 
favorecer a obtenção de PS com uma atividade que se deseja em detrimento 
de outras. De acordo com os dados obtidos pode-se afirmar que 
NaOH/sonicação/proteólise foi a melhor condição para obter PS com atividade 
anticoagulante e antioxidante em Gracilaria birdiae. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: aPTT, capacidade antioxidante total, sonicação, 
proteólise, alga vermelha. 
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ABSTRACT 
 
 

  
The sulfated polysaccharides (SP) from the edible red seaweed Gracilaria 
birdiae were obtained using five different condition extraction (GB1: Water; 
GB1p: Water/proteolysis; GB1s: Water/sonication; GB1sp: 
Water/sonication/proteolysis; GB2s: NaOH/sonication; GB2sp: 
NaOH/sonication/proteolysis. The yield (g) increased in the following order 
GB2sp>GB1sp>GB1p>GB2s>GB1s>GB1. However, the amount of SP 
extracted increased in different way GB2sp>GB1p>GB1>GB1sp>GB1s>GB2s. 
Infrared and electrophoresis analysis showed that all conditions extracted the 
same SP. In addition, monosaccharide composition showed that ultrasound 
promotes the extraction of other polysaccharides than SP. In the prothrombin 
time (PT) test, which evaluates the extrinsic coagulation pathway, none of the 
samples showed anticoagulant activity. While in the activated partial 
thromboplastin time (aPTT) test, which evaluates the intrinsic coagulation 
pathway, all samples showed anticoagulant activity, except GB2s. The aPTT 
activity decreased in the order of GB1sp>GB2sp>GB1p>GB1>GB1s>GB2s. 
Total capacity antioxidant (TCA) of the SP was also affected by condition 
extraction, since GB2s and GB1 showed lower activity in comparison to the 
other conditions. In conclusion, the conditions of SP extraction influence their 
biological activities and chemical composition. The data showed 
NaOH/sonication/proteolysis was the best condition to extract anticoagulant and 
antioxidant SPs from Gracilaria birdiae. 
 
Keywords: aPTT assay, total capacity antioxidant; sonication; proteolysis; red 
seaweed 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Macroalgas Marinhas 

 

As algas marinhas compõem parte do grupo de espécies autotróficas 

fotossintéticas, tratam-se de organismos aquáticos avasculares podendo ser 

unicelulares ou pluricelulares. Embora algumas algas apresentem tecidos 

diferenciados, elas não possuem raízes, caules ou folhas verdadeiras (FILHO, 

1977). As macroalgas são categoricamente pluricelulares, apresentam linhas 

independentes de ancestrais, com exceção das algas verdes, as quais têm 

relação com as plantas terrestres (Embriófitas) (STREIT et al., 2005). 

As macroalgas são classificadas de acordo com a presença em seu 

organismo de pigmentos acessórios à clorofila A, o seu principal pigmento 

fotossintético (RAVEN et al., 2001), sendo assim divididas em três grupos: as 

algas vermelhas (Rhodophyta) possuem como pigmentos acessórios carotenos 

e ficobilinas (responsáveis pela coloração avermelhada), as algas verdes 

(Chlorophyta) a clorofila B, carotenos e xantofilas (tornando a alga 

esverdeada), e as algas pardas (Phaeophyta) possuem clorofila C, além de 

carotenoides, incluindo a fucoxantina (responsável pela cor marrom escura 

desse grupo de algas). Exemplos de representantes desses três grupos de 

algas são mostrados na figura 1. 

 

Figura 1: Macroalgas de diferentes pigmentações. A - Gracilaria multipartita 
(Rhodophyta); B – Caulerpa sertularioides (Chlorophyta); C - Dictyota 
dichotoma (Phaeophyta). 
 

FONTE: algabase.org (acesso em 10/09/2014). 

 
As macroalgas marinhas são vastamente encontradas nas regiões 

litorâneas ao redor do mundo, e alguns casos vêm sendo utilizadas na 

A B C 
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alimentação, chegando a perfazer até 20% da quantidade diária de alimentos 

da população, no caso de países asiáticos (MCHUCH, 2003). Além de seu uso 

tradicional na culinária, vários estudos mostram que as macroalgas são fontes 

de uma gama de compostos nutritivos como carotenóides, proteínas, fibras 

dietéticas, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais, o que explica, em 

parte, o seu contínuo consumo como alimento, não somente nos países 

asiáticos, mas também em países ocidentais (ZANEVELD, 1959; MCHUCH, 

2003) Exemplo disso, é que atualmente a presença das algas marinhas e seus 

derivados pode ser vista em vários alimentos tais como sushis, sopas, biscoitos 

e saladas (MCHUCH, 2003). 

Somada a sua importância na indústria alimentícia, as algas marinhas 

sintetizam substâncias que veem sendo exploradas também nas indústrias de 

cosméticos e farmacêutica. Há vários compostos com potencial econômico 

nessas áreas, dentre eles destacam-se o Agar e as carragenanas, 

polissacarídeos compostos principalmente por monômeros de galactose que 

estão presentes em algas vermelhas, e são utilizados em cosméticos, gelatinas 

e meios de cultura (RASMUSSEM & MORRISSEY, 2007; COSTA, 2008); 

também importantes são os alginatos produzidos por algas marrons, polímeros 

ácidos utilizados na fabricação de papel, estabilizantes de creme dental e 

sorvete; além de outros compostos de importante foco na biotecnologia como 

ácidos graxos (JEON et al., 2010), lectinas (LIAO et al., 2003; DA CONCEIÇÃO 

RIVANOR et al., 2014) e outros polissacarídeos, como os polissacarídeos 

sulfatados (ROCHA et al., 2005b; POMIN, 2009; O’SULLIVAN et al., 2010; 

COSTA, 2012). 

Os primeiros registros que se tem da exploração do potencial biotecnológico 

das macroalgas encontradas no litoral brasileiro datam da década de 1940, 

quando HUMM & WILLIAMS (1948) investigaram as propriedades do Agar 

extraído das algas vermelhas Hypnea musciformis e Gracilaria córnea. No 

Brasil, os estudos referentes ao potencial biotecnológico de biomoléculas 

presentes em algas brasileiras evoluíram de uma forma lenta, tendo um maior 

impulso nas últimas décadas, culminando inclusive na formação de uma de 

rede de pesquisa para discussões e ações de desenvolvimento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação na área de biotecnologia de algas – a Redealgas (Rede 

Nacional em Biotecnologia de Macroalgas Marinhas) fundada em 2005 
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(FERNANDES et al., 2014). Muito deste novo impulso se deve ao fato de que 

se percebeu que o Brasil possui um grande potencial biotecnológico ainda não 

muito explorado: as algas. O nosso país possui uma grande diversidade de 

macroalgas (cerca de 770 espécies) em seu vasto litoral (BICUDO & 

MENEZES, 2010) que são expostas aos mais variados habitats, e que, 

portanto, tem que se adaptar as condições encontradas nesses nichos 

ecológicos. Consequentemente, esta adaptação passa pela produção de 

moléculas, inclusive bioativas, que podem não ser encontradas em espécimes 

que crescem em outras regiões do globo, e ai que se encontra o potencial 

biotecnológico não explorado (FERNANDES et al., 2014). 

Como fruto dos esforços de identificação de novas moléculas bioativas 

oriundas de algas do litoral brasileiro tem-se o aumento de publicações 

científicas sobre este tema. Os estudos de compostos extraídos de algas 

marinhas têm crescido consideravelmente no século XXI, e por exemplo, 

somente o número de trabalhos publicados por instituições brasileiras cresceu 

cerca de 78% nos últimos dois anos (2012 – 2013) comparado a publicações 

de 2006 a 2010. São quase 300 artigos publicados de 2000 até 2013, dado 

ainda mais revelador quando comparado ao número de artigos publicados na 

década de 90 – cerca de 50 (FERNANDES et al., 2014). Dentre esses artigos 

publicados recentemente, encontram-se aqueles que apresentam algas 

marinhas como fonte de compostos antimicrobianos, com destaque para 

atividade antiviral (PUJOL et al., 2012), além de outras atividades biológicas 

como anti-inflamatória (COURA et al., 2012), anticoagulante (MAGALHÃES et 

al., 2011; LIANG et al., 2014) , antioxidante (MAGALHÃES et al., 2011; 

FIDELIS et al., 2014), antiproliferativa (NOBRE et al., 2013) e muitas outras 

(SOARES et al., 2012; CAVALCANTI-SILVA et al., 2012; DOUSIP et al., 2014). 

Entre os compostos de algas marinhas presentes na literatura com potencial na 

área médica destacam-se os polissacarídeos sulfatados, as lectinas, os 

terpenos e compostos fenólicos (FERNANDES et al., 2014). Dentre eles, o 

estudo de polissacarídeos sulfatados é um dos que mais cresce (LI et al., 2008; 

MELO et al., 2011). 
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1.2 Polissacarídeos Sulfatados de Algas Marinhas 

 
Os polissacarídeos sulfatados de algas marinhas são encontrados na matriz 

mucilaginosa das algas e as atividades biológicas desses ainda não estão 

completamente compreendidas, porém há indícios de que esses 

polissacarídeos atuam dando flexibilidade à alga permitindo que ela cresça no 

meio aquoso e rigidez suficiente para que ela possa crescer verticalmente e 

poder capturar luz solar e nutrientes mais facilmente (ARAD et al., 2010). Outra 

suposição é que esses polissacarídeos atuem como agentes protetores das 

adversidades do meio, como por exemplo, para proteger o organismo das 

variações da maré, visto que muitas algas encontram-se na região entremarés 

(BALAKRISHNAN et al., 2014) e a presença desse composto poderia evitar a 

desidratação da alga que ocorre na presença, principalmente do sol, durante 

períodos de maré-baixa (PERCIVAL & DOWELL, 1967; BALAKRISHNAN et al., 

2014). 

Os polissacarídeos sulfatados encontrados nas algas marinhas têm muitas 

estruturas diferentes, essas estruturas variam de espécie para espécie, e as 

vezes em diferentes partes da mesma alga (DIETRICH et al., 1995). As algas 

marrons sintetizam principalmente polissacarídeos sulfatados ricos em L-fucose 

sulfatada e por tal motivo são chamados de fucanas sulfatadas (ROCHA, 

2002), nessas algas são encontrados polissacarídeos sulfatados tanto como 

homopolissacarídeos quanto heteropolissacarídeos (BERTEAU& MULLOY, 

2003). Por outro lado, há relatos de algas marrons que não sintetizam fucanas 

como a alga Undaria pinnitafida, a qual sintetiza heteropolisscarídeos 

sulfatados ricos em L-ramnose (HU et al., 2010). As algas verdes sintetizam 

polissacarídeos sulfatados mais heterogêneos, porem alguns trabalhos relatam 

a presença de homopolissacarídeos como arabinanas (HAYAKAWA et al., 

2000) e galactanas (FARIAS et al., 2008, MATSUBARA et al., 2001). As algas 

vermelhas sintetizam galactanas sulfatadas (polissacarídeos sulfatados ricos 

em D-galactose), entretanto, nos últimos 5 anos, alguns estudos relataram 

outros tipos de polissacarídeos sulfatados encontrados em algas marinhas 

vermelhas (COSTA et al., 2014), como por exemplo xilomananas presentes em 

Scinaia hatei (MANDAL et al., 2008) e heterofucanas em Gloiopeltis tenax (LIM 

& RYU, 2009). 
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As galactanas sulfatadas são majoritárias das algas vermelhas, esses 

polissacarídeos sulfatados possuem valor econômico, uma vez que esse 

polímero é usado na indústria alimentícia como um substituinte do amido e da 

gordura, especialmente na indústria de enlatados e laticínios, na produção de 

gelatinas e geleias, além do uso como espessante, emulsificante e 

estabilizante (STEPHEN, 1995; STANLEY et al., 1996). 

1.3 Atividade Anticoagulante de Polissacarídeos Sulfatados de 

Macroalgas Marinhas 

1.3.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 
 

Doenças cardiovasculares são assim intituladas por alterarem o sistema 

circulatório. Dentre as diversas enfermidades desta natureza, as mais comuns 

referem-se aos acidentes vasculares cerebrais (AVC) e ao infarto do miocárdio 

(IM), estas podem ocorrem a partir da formação de ateromas nas artérias, que 

são placas constituídas, principalmente, de tecido fibroso e lipídeos conectados 

à parede do vaso (SANZ & FAYAD, 2008). A placa, além de dificultar o fluxo 

sanguíneo, pode espontaneamente se desprender da parede do vaso, assim 

estimulando um processo inflamatório que desemboca na ativação da cascata 

de coagulação. Esta ativação, por sua vez, inicia a formação de coágulos e, 

não havendo a inibição dos precursores da coagulação, ocorre o acúmulo de 

proteínas insolúveis na luz do vaso sanguíneo, formando um trombo (STEVIC 

et al., 2012). Em consequência, o trombo por ser insolúvel pode bloquear o 

fluxo local impedindo o transporte de oxigênio as células (gerando apóxia) ou 

se deslocar na corrente sanguínea para vasos de menor calibre, podendo 

comprometer o fluxo sanguíneo ou mesmo obstruir vasos essenciais como 

aqueles próximos ao coração e ao cérebro, como ilustrado na figura 2 

(JACKSON, 2011). 
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Figura 2. Processo de formação do trombo. A placa de gordura formada na lateral 

de um vaso sanguíneo a medida em que mais material lipidico vai sendo depositado 

pode crescer e esponaneamente romper; ocorrida a ruptura o material exposto da 

placa de gordura estimula a agregação plaquetária e ativa a cascata de coagulação, 

convergindo assim na formação de uma malha insolúvel chamada de trombo; esse 

trombo pode bloquear o fluxo sanguineo causando apoxia na região afetada e 

consequências patológicas como o acidente vas cular cerabral (AVC). 

 

(FONTE: http://nursingtec.blogspot.com.br/2012/11/sindrome-coronaria-aguda.html 

acesso em 04/08/2014) 

 

O aumento da incidência de doenças cardiovasculares tem sido constante e 

isso é atribuído principalmente aos maus hábitos alimentares da sociedade 

moderna associados ao abuso de bebidas alcoólicas, uso de cigarros, 

estresse, sedentarismo, etc. Doenças cardiovasculares não se limitam a países 

desenvolvidos, como mostrado na figura 3, estas doenças têm afetado também 

países em desenvolvimento, tendo impacto semelhante ao de doenças 

infecciosas (WHO, 2011). Atualmente, as doenças cardiovasculares são as 
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principais causas de óbitos no mundo, respondendo por cerca de 35% de 

mortes por todo o globo (WHO, 2014).  

 

Figura 3. Distribuição mundial de doenças cardiovasculares. 

 

Adaptado de WHO, 2011. 

 

1.3.2 CASCATA DE COAGULAÇÃO 

 

A cascata de coagulação o é termo utilizado para nomear o processo de 

transformação de sangue fluido em gel sólido ou coágulo (JIANG et al., 2014), 

para isso, uma série de proteínas solúveis desenvolvem todo um processo de 

sinalização para que ocorra o evento principal: a conversão de fibrinogênio 

solúvel em fibras insolúveis de fibrina, estas que irão concentrar-se nas 

proximidades de uma lesão endotelial. Os componentes dessa cascata são 

chamados de fatores da coagulação, a qual é composta de precursores 

inativos (zimogênios) de enzimas proteolíticas e co-fatores. A cascata de 

coagulação segue um sistema, no qual um fator ativa seu correspondente 

através de proteólise, resultando na formação de trombina que converte a 

molécula de fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel (SMITH et al., 2009; 

JIANG et al., 2014). A ação dessa cascata é amplificadora, pois a ativação de 
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pequenas porções de cada fator catalisa a produção de quantidades maiores 

dos próximos fatores (JIANG et al., 2014).  

O primeiro modelo da cascata de coagulação está mostrado na figura 4, ele 

foi apresentado em 1964 por dois grupos independentes: MacFarlane na 

revista Nature (MACFARLANE, 1964) e Davie & Ratnoff na revista Science 

(DAVIE & RATNOFF, 1964). Ambos os modelos seguiam a mesma linha de 

pensamento, a saber, fatores de coagulação atuariam em um efeito de cascata 

sendo ativados por seus precursores. Esses fatores constituiriam duas vias 

principais de coagulação: a via intrínseca, cujos componentes são todos 

pertencentes à circulação sanguínea e ocorre quando há contato do sangue 

com superfícies artificiais; a via extrínseca, na qual há um componente que não 

está presente na corrente sanguínea ativando a cascata – o Fator Tecidual 

(FT), uma glicoproteína transmembranar que é expressa por células não 

pertencentes à corrente sanguínea. Ambas as vias culminam para uma via 

comum, resultando na ativação do Fator Xa, que, em sequência, ativa a 

trombina, a qual se encarregará de transformar fibrinogênio solúvel em fibrina 

insolúvel, ou seja, na formação do coágulo (MACFARLANE, 1964; DAVIE & 

RATNOFF, 1964). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Figura 4. Modelo Clássico da Cascata de Coagulação Sanguínea. PT: tempo de trombina; 

APTT: Tempo parcial de tromboplastina ativada; FT: Fator tecidual. 

 

FONTE: adaptada de ADAMS & BIRD, 2009. 

 

Em ambas as vias, seja pela via extrínseca através da expressão do FT na 

corrente, ou pelo contato com material desconhecido pela via intrínseca, o 

resultado final converge na ativação do fator X para fator Xa. Apesar de se 

tratar de um modelo de coagulação didaticamente interessante, a separação da 

coagulação sanguínea nessas duas vias não corresponde à realidade in vivo, 

dessa forma, esse modelo não é adequado para uma representação fisiológica. 

Em despeito dessa classificação não ser adequada para estudos in vivo, 

estudos laboratoriais in vitro, podem analisar separadamente as vias, através 

do teste de tempo de protrombina (PT), o qual estuda fatores da via extrínseca 

e o tempo de tromboplastina ativada (aPTT), que detecta a atuação da via 

intrínseca (MARTINI et al., 2008), esses tempos de coagulação podem ser 

visualizados no esquema ilustrado na figura 4.  

Na proposta de desenvolver um sistema fisiologicamente representativo da 

coagulação sanguínea, foi apresentado um novo modelo em que são 

enquadrados três complexos procoagulantes: complexo “tenase” extrínseco, 

“tenase” intrínseco e “protrombinase” (Figura 5). Esse modelo foi baseado em 
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processos celulares que compreendem um grupo de serinoproteases 

dependentes de vitamina K (fatores II, VII, IX e X) e cofatores (V e VII) 

localizados em uma superfície de membranas contendo fosfolipídios 

(JACKSON, 2011). 

 

Figura 5. Representação esquemática dos complexos procoagulantes. 

Complexo tenase extrínseco é formado a partir da interação FT e VIIa ativando 

fatores IX e Xa em pequena quantidade. O fator Xa é capaz de ativar o fator II 

em IIa, enquanto que o fator IXa se associa a VIIa para ativar maior quantidade 

do fator X, formando o complexo tenase intrínseco. Ativado o fator X no 

complexo tenase intrínseco, mais moléculas do fator II são ativadas. O fator II 

juntamente aos Fatores Va e Xa se complexam ao Fator II (Complexo 

protrombinase) aumentando consideravelmente sua conversão em trombina (a 

formação de trombina por este complexo é 50 vezes maior do que pelos 

demais). FT: Fator tecidual. 

 

FONTE: adaptado de BUTENAS et al., 2002. 

 

Nesse sistema, com a exposição do fator tecidual (FT), o fator VII se 

associa ao FT que, por sua vez, ativa os fatores IX e X na presença de cálcio, o 

fator X é ativado (Xa) em uma velocidade lenta e por consequência disto, cliva 

pequenas quantidades de protrombina (fator II) em trombina (IIa), porém 
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suficiente para ativação dos fatores VIII e V pela trombina. O estímulo desses 

fatores resulta na ativação do complexo tenase intrínseco, capaz de ativar o 

fator X em maior quantidade, isso ocorre porque os fatores Xa e Va são 

responsáveis pela conversão de protrombina (fator II) em trombina (IIa). A 

formação de trombina ocorre a partir do complexo protrombinase que é ativado 

através dos complexos tenase extrínseco e tenase intrínseco, pelo fator Xa 

(ADAMS & BIRD, 2009). 

O estimulo pró-coagulante deve ser limitada ao processo de contenção da 

lesão vascular, evitando que ocorra maior formação de coágulos no vaso, 

portanto, a regulação dessa cascata ocorre através de uma resposta do 

organismo a qual sintetiza e lança no sangue anticoagulantes como o TFPI 

(Inibidor da via do Fator Tecidual) (BUTENAS et al., 2009), a proteína C 

(DAHLBÄCK & VILLOUTREIX, 2005), a proteína S (SERÉ et al., 2004) e 

antitrombina (QUINSEY et al., 2004). 

 

1.3.3 HEPARINA E COAGULAÇÃO 

 

Estudos farmacológicos para desenvolvimento de fármacos anticoagulantes 

já apresentaram princípios ativos capazes de impedir a formação de trombos a 

partir da inibição da cascata de coagulação, no entanto, os fármacos presentes 

atualmente no mercado apresentam uma gama de efeitos colaterais que 

limitam o uso dos mesmos (CATERINE et al., 2013). Dentre os anticoagulantes 

utilizados para o tratamento de doenças cardiovasculares, a heparina é o 

fármaco mais popular sendo bastante usado nesses tratamentos devido a sua 

elevada atividade anticoagulante, no entanto, seus efeitos colaterais 

comprometem seu uso, em especial o seu elevado efeito hemorrágico 

(RAMIREZ-LASSEPAS et al., 1984; WARKENTIN, 2007). 

A heparina foi descoberta acidentalmente em 1916 por um aluno de 

medicina chamado Jay McLean, no Canadá. O estudante buscava em tecidos 

do coração e fígado substâncias tromboplásticas (substâncias capazes de 

acelerar o processo de coagulação) diferentes da cefalina existente, e foi a 

partir da manipulação de um tecido hepático canino, que ele descobriu por 

acaso uma substancia capaz de retardar o processo de coagulação (MCLEAN, 
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1959), tratava-se do primeiro fármaco anticoagulante a ser estudado (NADER 

et al., 2004). Por mais de 60 anos a heparina utilizada para tratamento clínico, 

tem sido extraído da mucosa intestinal de suínos e bovinos, assim como de 

pulmões de bovinos. A heparina atua como anticoagulante devido a sua 

interação com o anticoagulante natural antitrombina e cofatores da coagulação: 

IXa, ,Xa, XIa e XIIa. A inibição da trombina a partir da antitrombina é 

aumentada mais de 1000 vezes com a presença da Heparina. Além disso, a 

heparina atua também potencializando outro anticoagulante denominado 

cofator II da Heparina e estimula a síntese de TFPI nas células endoteliais 

(NADER et al., 2004). 

Quimicamente, a heparina corresponde a um glicosaminoglicano sulfatado 

(GAGs) extremamente carregado com cargas negativas, e a presença dessas 

cargas negativas fornece à heparina um perfil de molécula bastante ácida 

(CASU, 1989). Devido a variações de sequência e comprimento das cadeias de 

monossacarídeos nos GAGs, a heparina não é considerada uma substância 

única, e sim uma mistura de heparinas com massa molecular variando entre 

3.000 a 40.000 Daltons, entretanto, a porção que representa a atividade 

anticoagulante da heparina corresponde a moléculas de maior massa 

molecular (RODRIGUEZ, 1979; THOMAS, 1989). 

Através de procedimentos de purificação, pesquisadores conseguiram 

fracionar a heparina obtendo heparinas com menor massa chamada a heparina 

de baixo peso molecular (HBPM). Esse tipo de heparina possui 1/3 da massa 

molecular da heparina não-fracionada (heparina normal), e atua apenas na 

inibição do fator Xa, a HBPM é uma alternativa para o uso da heparina em 

alguns casos no intuito de minimizar os efeitos colaterais provocados pela 

heparina normal, pois a HBPM é associada com uma baixa incidência de 

eventos hemorrágicos quando comparadas com heparina não fracionada 

(BONEU, 2000). Apesar disso, a HBPM ainda deve ser usada em doses baixas 

para evitar seu efeito hemorrágico. Outro problema correspondente ao uso de 

heparinas é o de possíveis contaminações por partículas virais devido a sua 

extração a partir de tecidos bovinos e suínos, porém isto ainda é apenas uma 

hipótese, não há trabalhos que comprovem essa contaminação 

(WANNMACHER, 2007). Dessa maneira, se faz necessário novos compostos 

com atividade anticoagulante que sirvam de fonte para algumas terapias 
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anticoagulante, desde que minimizem as reações indesejadas, essas as quais 

comprometem o uso da heparina. Polissacarídeos sulfatados provenientes de 

algas marinhas têm sido demonstrados como uma alternativa a Heparina, pois 

apresentam atividade anticoagulante sem que seja detectada atividade 

hemorrágica (COSTA et al., 2010; WIJESINGHE & JEON, 2012) 

 

1.3.4 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE DE POLISSACARÍDEOS 

SULFATADOS DE ALGAS VERMELHAS 

 

 As galactanas sintetizadas pelas algas vermelhas têm como 

característica estrutural marcante a presença de unidades dissacarídicas 

formadas por (1-3)-β-galactose-(1-4)-α-galactoses, estas unidades podem ser 

substituídas por sulfato em várias posições (LAHAYNE, 2001). Em muitas 

galactanas de algas, todos ou parte dos resíduos de α-galactose podem ser 

substituídos por 3,6-anidro-α-L-galactose, além disso, em adição aos grupos 

sulfato, podem ser encontrados também piruvato e/ou grupos metil (CH3–). 

Como estas características eram constantes nas galactanas de algas foi 

proposto que elas deveriam ser chamadas de carragenanas. A quantidade e as 

posições da substituição dos grupos sulfato, bem como a presença ou não da 

anidro galactose leva a 42 unidades dissacarídicas teóricas, porém apenas 

quinze formas (LAHAYNE, 2001) foram identificadas e nomeadas com letras 

gregas (TABELA 1). 

Tabela 1 – Estrutura das unidades dissacarídicas encontradas nas 

galactanas (carragenanas) de algas vermelhas 

Família Símbolo 
grego 

1,3-ligado 1,4-ligado 

Kappa    
 Kappa (κ ) β-D-galactose 4-

sulfato 
3,6-anidro-α-D-galactose 

 Iota (ι) β-D-galactose 4- 
sulfato 

3,6-anidro-α-D-galactose 2- 
sulfato 

  Mu (μ)  β-D-galactose 4- 
sulfato 

α -D-galactose 6- sulfato 

 Nu (ν) β-D-galactose 4- 
sulfato 

α -D-galactose 2,6-di- sulfato 

  Omicron β-D-galactose 4- α -D-galactose 2- sulfato 
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(ο) sulfato 
Beta    
 Beta (β) β-D-galactose  3,6-anidro-α-D-galactose 
 Gamma (γ) β-D-galactose α -D-galactose 6- sulfato 
 Omega (ω) β-D-galactose 6- 

sulfato 
3,6-anidro-α-D-galactose 

 Psi (ψ) β-D-galactose 6- 
sulfato 

α -D-galactose 6- sulfato 

Lambda    
 Delta (δ) β-D-galactose α -D-galactose 2,6-di-sulfate 
 Alfa (α) β-D-galactose 3,6-anidro-α-D-galactose 2- 

sulfato 
 Lambda (λ)  β-D-galactose 2- 

sulfato 
α -D-galactose 2,6-di- sulfato 

 Theta (θ) β-D-galactose 2- 
sulfato 

3,6-anidro-α-D-galactose 2- 
sulfato 

 Xi (ξ) β-D-galactose 2- 
sulfato 

α -D-galactose 2- sulfato 

 Pi (π) β-D-galactose P,2- 
sulfato 

α -D-galactose 2- sulfato 

Adaptado from Lahaye, 2001, P – piruvato. 
 

 

Há relatos de atividade anticoagulante de polissacarídeos sulfatados 

sintetizados por algas vermelhas desde os primeiros estudos de 

polissacarídeos sulfatados anticoagulantes, quando foram obtidos PS 

anticoagulantes da alga Iridae laminarioides (CHARGAFF et al., 1936). Da 

década de 30 até o século XXI diversos novos polissacarídeos sulfatados 

anticoagulantes extraídos de algas vermelhas foram identificado, em diversas 

algas como Chondrus crispus, Polyides rotundus, Eucheuma spinosum 

(ANDERSON & DUNCAN, 1965), Grateloupia indica (SEN SR et al., 1994), 

Gigartina skottsbergii (CARLUCCI et al., 1997), Nothogenia fastigiata 

(KOLENDER et al., 1997), Botryocladia occidentalis (FARIAS et al., 2000) 

Grateloupia filicina (NIKAPITIYA et al., 2007), dentre outras espécies. 

As λ-carragenanas foram identificadas como mais eficientes 

anticoagulantes do que as demais, porém menos potentes que as heparinas 

(MATSUBARA, 2004). Em geral, independentemente do tipo de carragenana, o 

mecanismo anticoagulante delas é predominantemente relacionado com a 

inibição da trombina mediado por antitrombina e/ou cofator II da heparina. Vale 

salientar que alguns trabalham mostram que esses compostos também são 



32 
 

capazes de inibir a agregação plaquetária através de um mecanismo 

dependente de fosfolipase C (ROCHA et al., 2006). 

Nos últimos anos, poucos estudos estruturais com novas galactanas foram 

realizados em comparação com estudos relacionados com atividade 

biológicas/farmacológicas, e naqueles que ocorreram a termologia 

“carragenana” foi substituída em detrimento do termo “galactanas sulfatada”, 

apesar das estruturas nas novas galactanas se enquadrarem perfeitamente na 

classificação proposta na tabela 1. Como por exemplo, as galactanas 

sulfatadas de Botryocladia occidentalis (FARIAS et al., 2000) e de Grateloupia 

filicina (NIKAPITIYA et al., 2007). 

Dentre os estudos mais recentes pode-se destacar o realizado com 

galactanas sulfatadas anticoagulantes de alga vermelha Mastocarpus stellatus. 

Pois neste estudo demonstrou-se que as galactanas com maior massa e grau 

de sulfatação também apresentavam atividade anticoagulante pelo teste PT, 

algo que ainda não se tinha visto em estudos anteriores (GÓMEZ-ORDÓÑES 

et al., 2014). Um outro trabalho recente foi realizado com galactanas extraídas 

da alga vermelha Gelidiella acerosa coletada em duas diferentes praias 

localizadas no nordeste do Brasil (Flecheiras/CE e Pedra Rachada/CE). De 

cada alga coletada foram isolados 5 tipos de galactanas, tendo-se no total dez 

amostras diferentes. Estas galactanas foram avaliadas como agentes 

anticoagulantes pelo teste de aPTT, neste caso apenas uma amostra (Ga-IV) 

foi capaz de alterar o tempo de coagulação do plasma em relação ao controle. 

Identificou-se que o seu mecanismo de ação, assim como o de outras 

galactanas, está baseado na capacidade de inibir os fatores IIa e Xa por 

intermédio da antitrombina (QUEIROZ et al., 2014). 

Estudos mais complexos com galactanas sulfatadas anticoagulantes de 

algas vermelhas foram realizados com galactanas das algas Botryocladia 

occidentalis e Gelidium crinale. Demonstrou-se nestes estudos que Galactanas 

(λ-carragenanas) sintetizadas pela alga Botryocladia occidentalis continham α-

galactose-2,3-di-O-sulfato a quais possuíam atividade anticoagulante 

comparável à heparina não fracionada, enquanto outras galactanas com 

resíduos 2-O ou 3-O-sulfatados (estas extraídas de ouriços) apresentavam 

fraca atividade anticoagulante (FARIAS et al., 2000; MELO et al., 2004; 

POMIM, 2014). Os autores desses trabalhos também chegaram à observação 
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que galactanas que continham um terço de suas galactoses dissulfatadas eram 

as mais potentes e que estas agiam na inibição da trombina e o fator X 

(FARIAS et al., 2000).  

Em estudo subsequente, uma galactana contendo 15% de suas unidades 

de α-galactose 2,3 dissulfatadas e 55% delas 2-O sulfatadas foi extraída da 

alga Gelidium crinale. Esta galactana foi menos potente num ensaio de tempo 

de coagulação quando em comparação com a galactana de Botryocladia 

occidentalis (FARIAS et al., 2000; PEREIRA et ai., 2005). Apesar de essas 

duas galactanas inibirem de forma semelhante a trombina via antitrombina, foi 

demonstrado que a diferença no mecanismo de ação dessas galactanas residia 

no fato de que a galactana de G. crinale ser menos efetiva em inibir a trombina 

via cofator II da heparina em comparação com a galactana de Botryocladia 

occidentalis (PEREIRA et al., 2005). Por outro lado, a galactana sulfatada de G. 

crinale foi mais potente do que a de Botryocladia occidentalis quando o Factor 

X era a protease alvo. Estas observações sugerem que a proporção e/ou a 

distribuição de galactose 2,3-di-sulfato e galactose 2-O-sulfato ao longo da 

cadeia dessas galactanas seja um fator importantíssimo para que ocorra uma 

melhor interação das galactanas e que essa interação também depende do tipo 

de protease do inibidor da coagulação (JIAO et al., 2011). 

Estudos posteriores deram mais detalhes sobre o mecanismo de ação 

anticoagulante dessas galactanas de Botryocladia occidentalis. GLAUSER e 

colaboradores (2009) mostraram que as galactanas 2,3-dissulfatados de 

Botryocladia occidentalis também inibem os complexos tenase intrínseco e o 

complexo protrombinase, que são críticos para a ativação do fator Xa e a 

geração de trombina, respectivamente (GLAUSER et al., 2009). 

 

1.4 Atividade Antioxidante de Polissacarídeos Sulfatados de Macroalgas 

Marinhas 

 

1.4.1 AÇÃO GERAL DOS RADICAIS LIVRES 

 
Nos dias atuais é cada vez maior o número de pessoas que apresentam 

hábitos que são prejudiciais a sua saúde física, hábitos que com o passar do 
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tempo geram instabilidades fisiológicas e o surgimento de doenças como: 

doenças neurodegenerativas (BARNHAM et al., 2004), diabetes tipo 2, 

aterosclerose (KANETO et al., 2010), envelhecimento precoce, câncer (VALKO 

et al., 2006). Um dos principias agentes ativos apontados nesses processos 

patológicos é o estresse oxidativo (VALKO et al., 2006). 

Naturalmente, os organismos vivos são expostos ao estresse oxidativo, 

condição fisiológica que surge quando moléculas instáveis, muitas delas 

intituladas de radicais livres, são produzidas em decorrência do metabolismo 

celular, e acabam por interagir com moléculas do organismo podendo causar 

danos celulares que culminam com o surgimento das doenças citadas acima 

(VALKO et al., 2006). 

Radicais livres são átomos ou moléculas que possuem elétrons 

desemparelhados na última camada eletrônica (FERREIRA & MATSUBARA, 

1997; COSTA, 2008), e dessa forma, tornam-se extremamente reativos, 

podendo reagir com moléculas importantes dentro do organismo inibindo ou 

modificando a função delas. Os radicais livres atuam através de reações de 

óxido-redução, podendo ceder o elétron desemparelhado, oxidando-se, ou 

recebendo outro elétron, reduzindo-se e assim provocar os danos a eles 

atribuídos (FERREIRA & MATSUBARA, 1997).  

 

1.4.2 ESPÉCIES REATIVAS DO METABOLISMO DO OXIGÊNIO 

 
Os principais agentes causadores do estresse oxidativo em seres humanos 

são moléculas provenientes do metabolismo do oxigênio (O2), as chamadas 

EROs (espécies reativas do oxigênio) (NATHAN & CUNNINGHAM-BUSSEL, 

2013). Vale salientar que algumas delas não são radicais livres, como o 

peroxido de hidrogênio, mas mesmo assim são espécies muito reativas, e as 

vezes podem ser fonte para a produção de radicais livres (FERREIRA & 

MATSUBARA, 1997; NATHAN & CUNNINGHAM-BUSSEL, 2013). 

EROs encontram-se em todos os organismos vivos e surgem no decorrer 

da formação de água (H2O) a partir do oxigênio (O2). Durante o metabolismo do 

O2, esse sofre redução tetravalente, recebendo quatro elétrons e formando 

H2O, e no meio desse processo, moléculas intermediárias reativas são 

formadas, como mostrado na figura 6. As principais espécies reativas do 
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oxigênio são: o radical superóxido (O2
•-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o 

oxigênio singlete (1O2) e o radical hidroxila (HO•). Essas moléculas são 

constantemente produzidas e eliminadas nos organismos vivos e, quando 

ocorrido um aumento na concentração das mesmas no organismo, há 

efetivamente o estresse oxidativo (KOHEN & NYSKA, 2002). 

 

Figura 6. Processo de formação H2O a partir do O2. A presença de espécies 

intermediárias que compõem as espécies reativas do metabolismo do oxigênio. 

 

 

Fonte: FERREIRA & MATSUBARA, 1997 

 

No intuito de evitar os danos causados pelo estresse oxidativo através das 

EROs, moléculas sintetizadas pelo próprio organismo são responsáveis pela 

defesa antioxidante, evitando que moléculas reativas, inclusive as EROs, 

danifiquem as células do organismo. As células possuem um sistema 

antioxidante que atua em dois principais mecanismos – evitando a ação e 

formação de espécies reativas através de moléculas doadoras de elétrons, 

quelantes e sequestradoras de espécies reativas (NATHAN & CUNNINGHAM-

BUSSEL, 2013), como exemplos de moléculas que agem dessa forma pode-se 

citar: glutationa reduzida (GSH), superóxido-dismutase (SOD), catalase, 
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glutationa-peroxidase (GSH-Px) e vitaminas C e E (CAROCHO & FERREIRA, 

2013). O segundo mecanismo de ação do sistema antioxidante celular consiste 

no reparo das lesões ocorridas evitando um maior estresse oxidativo em 

decorrência da lesão celular e é exercido na maioria das vezes por enzimas 

(VALKO et al., 2007; CAROCHO & FERREIRA, 2013). 

Contudo, muitas situações levam a uma quebra da homeostase, e o 

equilíbrio entre EROs e o sistema antioxidante é perdido em detrimento de uma 

maior quantidade de oxidantes, o que leva a danos celulares e o surgimento de 

doenças, como as citadas acima. No intuito de se resguardar disso, 

organismos obtém moléculas antioxidantes do meio exterior a partir da 

alimentação (GUPTA et al., 2012). 

Muitos compostos veem sendo apontados como excelentes antioxidantes, 

como vitaminas, flavonoides, carotenoides (HAN et al.,2012). Mais 

recentemente, polissacarídeos sulfatados de algas marinhas foram também 

incluídos nesta lista, como descrito na revisão publicada recentemente por 

COSTA e colaboradores (COSTA et al., 2014).  

 

1.4.3 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

DE ALGAS MARINHAS VERMELHAS 

 
As algas marinhas são diariamente expostas a altas concentrações de sais 

e oxigênio, além da exposição à luz ultravioleta (UV) proveniente dos raios 

solares (ZACHER, 2014). A presença destes fatores implica em um ambiente 

no qual há uma alta produção de radicais livres nas células da alga, e por 

consequência a alga necessita de mecanismos de defesa a essa condição 

adversa (KUMAR et al., 2014). Sendo assim, as algas sintetizam moléculas 

que possuem atividade antioxidante no intuito de neutralizar o efeito desses 

radicais livres, dentre essas moléculas com provável ação antioxidante inclui as 

vitaminas, compostos fenólicos e mais recentemente foi descoberto 

polissacarídeos sulfatados também faziam parte desse arsenal (HOYER et al., 

2002; ROCHA et al., 2007; COSTA et al., 2014). 

Há vários trabalhos que reportam a atividade antioxidante de 

polissacarídeos sulfatados extraídos de algas marinhas (WANG et al., 2008; 

WIJESEKARA et al., 2011; SHAO et al., 2014). Porém, os estudos que 
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avaliaram a atividade antioxidante de PS extraídos de algas vermelhas foram 

reportados apenas recentemente, a partir dos últimos 10 anos. Um dos 

primeiros trabalhos avaliou a atividade sequestradora de radicais superóxido e 

inibidora da peroxidação lipídica in vitro de três galactanas (F1, F2 e F3) 

extraídas da alga vermelha Phorphyra haitanesis (ZHANG et al., 2003a). Em 

sequência deste trabalho, o mesmo grupo de pesquisa administrou essas três 

galactanas em ratos e fez uma análise referente ao aumento da capacidade 

antioxidante total no sangue e alguns órgãos do animal e a produção de 

enzimas antioxidantes (superóxido desmutase e glutationa peroxidase), 

constatando assim atividade antioxidante ainda mais potente in vivo (ZHANG et 

al., 2003b; ZHANG et al., 2004). Além disso, ZHANG e colaboradores (2006) 

observaram que a atividade antioxidante das galactanas extraídas de 

Phorphyra haitanesis dependia da massa molecular desses polissacarídeos – a 

atividade antioxidante aumentava a medida que a massa molecular da 

galactana era menor (ZHANG et al., 2006). Por fim, modificações químicas 

como sulfatação e acetilação nessas galactanas também aumentavam seu 

potencial antioxidante (ZHANG et al., 2009). 

Também pertencente ao gênero Porphyra, PS presentes na alga Porphyra 

yezoensis apresentam potente atividade sequestradora de radical superóxido e 

hidroxila, além de uma moderada atividade antioxidante para o teste de DPPH 

(LIU et al., 2008). Somado a estas atividades in vitro, LIU e colaboradores 

(2007) também constataram em ensaio ex vivo a capacidade desses PS 

reduzirem a hemólise provocada pelo peróxido de hidrogênio nas hemácias. 

Também analisando os PS da alga Porphyra yezoensis, ZHOU e 

colaboradores (2008) relataram que quando esses PS tiveram sua massa 

molecular reduzida por ultrassom apresentaram melhor capacidade 

antioxidante. Porém, os autores não fizeram maiores caracterizações 

estruturais a fim de caracterizar melhor este aumento de atividade (ZHOU et 

al., 2008).  

Polissacarídeos sulfatados de outros gêneros de algas vermelhas também 

foram estudados no que se refere a seu potencial antioxidante. Galactanas 

sulfatadas das algas Eucheuma spinosa, Eucheuma cottonii, Gigartina 

acicularis e Gigartina pisillata apresentaram-se como potentes agentes nos 

ensaios de sequestro de radical superóxido e hidroxila (SOUZA et al., 2007). Já 
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com relação aos polissacarídeos sulfatados da alga Gloiopeltis tenax foi 

registrada uma excelente atividade antioxidante para o ensaio de DPPH, 

atividade essa mais potentes inclusive que o controle positivo utilizado no teste, 

ácido ascórbico, outros ensaios antioxidantes com PS de Gigartina acicularis 

não foram ainda avaliados (LIM & RYU, 2009; COSTA et al., 2014). 

Para o gênero Gracilaria, encontrou-se que galactanas sulfatadas da alga 

vermelha Gracilaria caudata apresentavam potente atividade doadora de 

elétrons (através dos testes de Capacidade Antioxidante Total e Poder redutor), 

estabilizando assim os radicais livres, além de serem capazes de quelar 

metais, impedindo assim a formação de novos radicais livres e possuírem 

atividade antioxidante sequestradora de radicais hidroxila (COSTA, 2008), 

outro ensaio avaliado com PS de Gracilaria caudata foi o sequestro de íons 

superóxido, entretanto, não foi detectada atividade antioxidante (COSTA, 

2008). Outro estudo, agora com um extrato rico em polissacarídeos sulfatados 

da alga Gracilaria birdiae demonstrou que este apresentava atividade 

antioxidante detectável pelos testes de CAT, DPPH, sequestro de radical 

superóxido e quelação de ferro e cobre (SOUZA et al., 2012; OLIVEIRA, 2014). 

Outros ensaios antioxidantes não foram até o momento avaliados (SOUZA et 

al., 2012; COSTA et al., 2014; OLIVEIRA, 2014).  

Xilogalactanas sulfatadas foram extraídas da alga vermelha Corallina 

officinalis, sendo observada atividade antioxidante positiva para os ensaios de 

sequestro de radical hidroxila, sequestro de radical superóxido, poder redutor e 

DPPH. Essas xilogalactanas quando dessulfatadas perdiam totalmente suas 

atividades antioxidantes, indicando assim que a presença dos grupos sulfatado 

era crucial para a atividade antioxidante de PS de Corallina officinalis (YANG et 

al., 2011). 

Recentemente, Costa e colaboradores (2014) publicaram uma revisão 

referente a atividade antioxidante de polissacarídeos sulfatados de algas, 

mostrando também as atividades antioxidantes relatadas para polissacarídeos 

sulfatados encontradas em algumas algas vermelhas, conforme apresentado 

na tabela 2. 
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Tabela 2 – Atividade antioxidante de extratos de polissacarídeos 

sulfatados de algas vermelhas. CAT – Capacidade Antioxidante Total; PR – 

Poder Redutor; DPPH – Sequestro de DPPH; OH – Sequestro de radical 

hidroxila; O2- – Sequestro de íons superóxido; QF – Quelação Férrica; PL – 

peroxidação lipídica. 

 

Alga Atividade Antioxidante Referência 

Porphyra haitanensis DPPH; OH; QF; PL ZHANG et al., 2009  

Porphyra yezoensis PR; OH; O2
-; QF LIU et al., 2008; ZHOU 

et al., 2008 

Eucheuma spinosa OH; O2
-; PL SOUZA et al., 2007 

Eucheuma cotonni OH; O2
-; PL SOUZA et al., 2007 

Gigartina acicularis OH; O2
-; PL SOUZA et al., 2007 

Gigartina pisillata OH; O2
-; PL SOUZA et al., 2007 

Gracilaria caudata CAT; PR; OH; QF COSTA et al., 2010 

Gracilaria birdiae CAT; DPPH; OH; QF SOUZA et al., 2012; 

OLIVEIRA, 2014 

Gloiopeltis furcata DPPH; OH; O2
- SHAO et al., 2013 

Gloiopeltis tenax DPPH LIM & RYU, 2009 

Corallina officinallis PR; DPPH; O2
- YANG et al., 2011 

FONTE: COSTA et al., 2014 

 

1.5 Métodos de Extração de Polissacarídeos Sulfatados 

 
Mesmo com crescimento cada vez maior de publicações referentes a 

atividades biológicas de polissacarídeos sulfatados extraídos de algas 

marinhas, ainda não existe uma metodologia padrão para extração dessas 

moléculas das algas – cada grupo de pesquisa, que tem a extração e/ou 

purificação de PS de algas como um dos objetivos, utiliza uma metodologia que 

lhe é própria (ALE et al., 2011). Porém, algumas similaridades podem ser 

observadas em todas estas metodologias usadas. Em geral, a alga após 

coleta, passa por um processo de despigmentação, seguida da solubilização 

dos polissacarídeos sulfatados (COSTA et al., 2010).  
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Para extração/solubilização dos polissacarídeos é necessário um meio 

aquoso, porém ainda não há um consenso quanto ao pH ideal para a extração, 

a maioria dos trabalhos apresentam o uso de pH neutro ou alcalino. É provável 

que diferentes meios influenciem na quantidade e no tipo de polissacarídeos 

sulfatados extraídos, bem como na extração de contaminantes, como proteínas 

(ALE et al., 2011). Após a extração, os polissacarídeos passam por diferentes 

passos de purificação, que não fazem parte do propósito deste trabalho. 

Os registros científicos mais antigos referentes a extração de 

polissacarídeos sulfatados de algas datam da segunda década do século XX. 

Nesta época, algas como Fucus vesiculosus (KYLIN, 1913) e Laminaria digitata 

(KYLIN, 1915) tiveram seus PS extraídos a partir de um meio acidificado com 

ácido acético, já os PS da alga Macrocystis pyrifera (HOAGLAND & LIEB, 

1915) foram extraídos com meio acidificado com ácido clorídrico (30% pH 3,0). 

Com relação a estas duas últimas algas, foram relatados como principais 

contaminantes: sulfato livre, cálcio e polissacarídeos neutros (HOAGLAND & 

LIEB, 1915). 

Apesar de relatos de contaminação por sais e metais em diversas extrações 

com meio acidificado, há trabalhos posteriores que utilizaram esse 

procedimento para extração de PS, entretanto, o material pós-extração foi 

direcionado para purificação (NELSON & CRETCHER, 1931; BLACK et al., 

1952; MARUYAMA & YAMAMOTO, 1984; NAGAOKA et al., 1999; PONCE et 

al., 2003; ALE et al., 2011). Como por exemplo, SYNYTSYA e colaboradores 

(2010) utilizando 0,1 M HCl, por 24 horas, como agente extrator, obtiveram 

polissacarídeos sulfatados da alga marrom Undaria pinnatifida, esse PS após 

extração passaram por procedimento de purificação em coluna de troca iônica 

(DEAE celulose). Dessa forma, nestes trabalhos não há o registro do tipo de 

contaminação predominante que é extraída com o uso de meio acidificado para 

a extração de PS de algas. 

Outra forma de se extrair polissacarídeos sulfatados de algas é utilizar 

soluções aquosas com pH próximo do pH neutro. Esses trabalhos são 

registrados desde a década de 30 do século passado, sendo um dos primeiros 

registros encontrados a extração de PS da alga marrom Laminaria digitata 

(BIRD & HAAS, 1931), 20 anos depois outro registro importante de extração de 

PS em pH próximo da neutralidade foi descrito para as algas Fucus 
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vesiculosus, Fucos spirales, Himanthalia lorea e Laminaria clustoni (PERCIVAL 

& ROSS, 1950), todavia, a presença de contaminantes ainda assim é 

reportada. Nos últimos 10 anos diversos grupos de pesquisa utilizam o meio 

aquoso com pH próximo de 7,0 para a extração de PS de algas marinhas 

dentre elas Padina gymnospora (SOUZA et al., 2006), Fucus evanescens, 

Fucus distichus e Fucus serratus (CUMASHI et al., 2007), Fucus vesiculosus 

(RODRIGUEZ-JASSO et al., 2011) e inclusiva a alga foco desta dissertação 

Gracilaria birdiae (MACIEL et al., 2008; SOUZA et al., 2012). 

Outros grupos extraem PS de algas utilizando uma solução em pH básico. 

Vale salientar que esta condição de extração é bem mais utilizada para a 

extração de PS de outros organismos. O primeiro relato utilizando solução em 

pH básico para extração de PS ocorreu no final da década de 60 através da 

extração de PS da alga Ascophyllum nodosum, neste caso o meio foi 

basificado com NaOH (PERCIVAL, 1968). Além de NaOH, o KOH é outra base 

de escolha utilizada nos processos de extração de PS de algas, como visto no 

trabalho que demonstra a obtenção de PS da alga Fucus vesiculosus 

(RUPÉREZ et al., 2002).  

Um acréscimo para o melhoramento das extrações de polissacarídeos em 

meio básico foi identificado em muitos artigos. Nestes casos, os autores 

introduziam o uso de enzimas proteolíticas (proteólise) a solução básica para 

promoverem a extração dos PS. O princípio do uso da proteólise parte do 

conhecimento de que a matriz extracelular das algas marinhas é rica em 

proteínas, e que estas na forma em que se encontram aprisionam os 

polissacarídeos dentro de sua rede dificultando a sua extração. O uso de 

agentes proteolíticos torna mais acessível os polissacarídeos da matriz, pois 

quebram as proteínas que os aprisionam (CHANANA et al., 2013; REDDY et 

al., 2013). No grupo de pesquisa em que se insere esta dissertação usa-se um 

conjunto de enzimas proteolíticas vendidas comercialmente e conhecidas como 

Prozima®. Este grupo de enzimas tem 8,0 como o valor de pH ideal e como 

temperatura ideal 50 ºC, como pode ser observado em vários trabalhos do 

grupo em que se extrai PS das algas Caulerpa sertularioide e Dictyota 

cervicornis (COSTA et al., 2010), Sargassum filipendula (COSTA et al., 2011), 

Dictyopteris delicatula (MAGALHÃES et al., 2011), Caulerpa cupresoides 

(COSTA et al., 2012), Dictyopteris justii (MELO et al., 2013). 
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 Há também trabalhos que utilizam outros agentes proteolíticos, como por 

exemplo a enzima papaína em substituição a Prozima® na extração de 

polissacarídeos sulfatados de algas, como por exemplo trabalhos que 

extraíram PS das algas Botryocladia occidentalis (FARIAS et al., 2000), 

Gracilaria cornea (MELO et al., 2002; FIGUERÓ et al., 2006) e Gelidiella 

acerosa (QUEIROZ et al., 2014). Nestes casos o pH da hidrólise é igual a 5,0, 

pois é o pH ideal da papaína. 

A temperatura para extração de PS de algas marinhas também varia de 

acordo com a técnica utilizada por de cada grupo. Trabalhos reportam extração 

de PS de algas marinhas tanto em temperatura próxima a “ambiente” (~22 ºC) 

quanto extrações a quente (~100 ºC). Em uma análise comparativa de 

diferentes temperaturas na extração de homogalactanas sulfatadas da alga 

Gracilaria birdiae demonstra bem esta variedade de temperaturas usadas. 

MACIEL e colaboradores (2008) utilizaram uma técnica de extração aquosa em 

pH neutro a temperatura de 22 ºC, cerca de 4 anos depois, outro trabalho 

reportou a extração também de homogalactanas sulfatadas de Gracilaria 

birdiae, entretanto essa extração foi feita em um meio aquoso de pH neutro a 

90 ºC  (SOUZA et al., 2012), comparando os dois trabalhos, é constatado que 

utilizando uma temperatura a 90 ºC, o rendimento total de PS extraídos de 

Gracilaria birdiae foi cerca de 4 vezes (SOUZA et al., 2012). Trabalhos com 

Gracilaria cervicornis também utilizaram temperatura próximas a 100 ºC para 

extração de polissacarídeos sulfatados (MARINHO-SORIANO, 2001; FREILE-

PELEGRIN & MURANO, 2005). Estes dados levam a observação de que a 

temperatura de extração também influencia na obtenção dos polissacarídeos 

sulfatados (SOUZA et al., 2012). Contudo, extrações cuja proteólise é inserida 

terá limites restritos de alterações de temperatura, pois esta irá depender da 

temperatura ideal de atividade enzimática. Os trabalhos com proteólise em sua 

maioria utilizam a temperatura na faixa de 60 ºC (COSTA et al., 2010; COSTA 

et al., 2011).  

 

1.5.1 SONICAÇÃO COMO ASSISTENTE NA EXTRAÇÃO DE 

POLISSACARÍDEOS 
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Frente a novas possibilidades de técnicas de extração que se somam para 

o melhoramento da extração de compostos bioativos, a obtenção de moléculas 

assistida por ultrassom tem sido amplamente explorada para análise em 

laboratório e em processamentos industriais de produtos naturais (CHEUNG et 

al., 2012). Fato esse justificado devido, provavelmente, a fácil operação do 

equipamento produtor de ultrassom, além de seu baixo custo (CHEMAT et al.; 

2008; GLISIC et al.; 2011). Estudos em sua maioria sobre o uso do ultrassom 

na extração de moléculas bioativas são reportados para extração de 

compostos com baixa massa molecular encontrados em alimentos (ZHANG et 

al., 2014), entretanto há alguns estudos recentes nos quais se utiliza tal técnica 

para obtenção de moléculas maiores como polissacarídeos de plantas 

(VANKAR & SRIVASTAVA, 2010; XIA et al, .2011; MELO-SILVEIRA et al., 

2012) e de fungos (CHEN et al.; 2010; CHEUNG et al., 2012). 

A extração assistida por ultrassom pode ser definida como a aplicação de 

energia mecânica sonora de alta intensidade no intuito de acelerar o processo 

de extração de um material sólido imerso em um solvente líquido. O 

aprimoramento da extração sólido-líquido é atribuído principalmente às 

atividades hidrodinâmicas de cavitação acústica (TOMA et al., 2001; CHEUNG 

et al., 2012). A energia mecânica sonora é gerada a partir do aparelho de 

ultrassom, e essa energia quando emitida a um líquido provoca a oscilação das 

moléculas presentes nesse meio líquido, conduzindo a regiões alternadas de 

compressão e rarefação, com consequente formação de cavidades ou 

microbolhas na região de rarefação, com isso, as bolhas crescem, e 

eventualmente, entram em colapso, gerando ondas de choque e alta força de 

cisalhamento (CHEUNG et al., 2012). Essas forças hidrodinâmicas provocadas 

pelo rompimento das microbolhas podem causar o rompimento das paredes 

das células e assim tornar mais fácil a extração de moléculas anteriormente 

aprisionadas a células (menos acessíveis), consequentemente, aumentando o 

rendimento do processo de extração (MASON & LORIMER, 2002; CHEMAT et 

al., 2008). 

No que se refere à aplicação do ultrassom para aperfeiçoar a extração de 

polissacarídeos em fungos e plantas, principalmente em cereais – o uso da 

cavitação acústica (sonicação) parece facilitar a extração de polissacarídeos 

presentes na parede celular dos cereais (EBRINGEROVÁ et al., 2005). 
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Todavia, não existirem até o momento informações na literatura sobre extração 

de polissacarídeos sulfatados de algas marinhas sob a influência do ultrassom. 

Foi constatado em alguns trabalhos que de fato o uso de ultrassom para 

extrair polissacarídeos é fundamental para que se obtenha um maior 

rendimento total (EBRINGEROVÁ et al., 2005; CHEUNG et al., 2012). Em um 

estudo avaliando a influência do ultrassom na extração de polissacarídeos, 

utilizando uma solução aquosa a 50 ºC pH e 7,0 (extração a quente), foram 

extraídos polissacarídeos neutros de diferentes espécies de fungos – Grifola 

frondosa, Lentinus edodes, Cordyceps sinensis e Ganoderma lucidum, de 

acordo com o trabalho, a adição do ultrassom não modificou a massa 

molecular dos polissacarídeos extraídos de cada fungo, porém o rendimento da 

extração aumentou em proporções diferentes para cada espécie (CHEUNG et 

al., 2012). Há também outros trabalhos que reportam a influência do ultrassom 

na obtenção de polissacarídeos, tais como o trabalho com a planta Abóbora-

cheirosa (MARAN et al., 2013), e com o fungo Trametes orientalis (ZHENG et 

al., 2014), neste último por sua vez, avaliou-se também a atividade antioxidante 

dos polissacarídeos obtidos na extração de maior rendimento, e esses 

polissacarídeos apresentaram atividade antioxidante para os ensaios de DPPH, 

poder redutor, atividade quelante de ferro e sequestro de radical superoxido 

(ZHENG et al., 2014). 

O uso do ultrassom na extração de polissacarídeos de fungos e plantas é 

bastante vantajoso, pois se trata de uma técnica simples e eficiente, além 

disso, parece não danificar a estrutura dos polissacarídeos e nem as atividades 

antioxidantes atribuídas a eles (ZHENG et al., 2014). Em virtude dessas 

considerações, e por não existirem trabalhos referentes ao uso da cavitação 

acústica para extração de polissacarídeos sulfatados de algas marinhas, é 

interessante avaliar a influência do ultrassom para aprimorar as extrações de 

polissacarídeos sulfatados das algas. 

 

1.6 Alga marinha Gracilaria birdiae e seus polissacarídeos sulfatados – 

aspectos gerais 

 
O gênero Gracilaria tem importância econômica, principalmente na extração 

de Agar (PLASTINO et al., 2004). Embora presentes em larga escala na costa 
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nordestina do Brasil, espécies de algas do gênero Gracilaria são devastadas 

devido a urbanização, que resulta indiretamente na depleção de seus leitos 

através de práticas não ecológicas.  Atualmente, comunidades pesqueiras 

possuem cultivos de algas desse gênero tanto para produção de agar, quanto 

para proteger da devastação de seu ambiente (BEZERRA & MARINHO-

SORIANO, 2010). No litoral potiguar, a alga Gracilaria birdiae é cultivada por 

uma comunidade pesqueira localizada na praia do Rio do Fogo, a qual produz 

mensalmente uma biomassa de cerca de 900 a 3537 g/m² (MARINHA-

SORIANO et al., 2006). Além da importância econômica, essa espécie de alga 

é usada pela população de Rio do Fogo como alimento, por exemplo sopas, 

pudins e gelatinas (OLIVEIRA, 2014). 

Figura 7. Imagem da coleta de Gracilaria birdiae pela Amar (Associação das 

Maricultoras de Rio do Fogo). 

 

 

FONTE: salutarma.blogspot.com (acesso em 11/09/2014) 

 

Seguindo o protocolo de extração de PS descrito por FARIAS e 

colaboradores (2000): acetato de sódio 0,1M a 60 ºC com papaína por 12 

horas, PS de Gracilaria birdiae foram obtidos e avaliados em alguns testes in 

vitro e in vivo com relação a algumas de suas propriedades farmacológicas: 

VANDERLEI e colaboradores (2011) extraíram polissacarídeos sulfatados de 
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Gracilaria birdiae e verificaram a atividade anti-inflamatória desses 

polissacarídeos. Os polissacarídeos sulfatados encontrados em Gracilaria 

birdiae apresentaram também atividade gastroprotetora, minimizando os danos 

gástricos causados pelo fármaco naproxeno (SILVA et al., 2012).  

Utilizando digestão enzimática (Prozima®) para obtenção de PS de 

Gracilaria birdiae, obteve-se um extrato rico em PS que apresentou atividade 

antioxidante positiva nos ensaios de Capacidade Antioxidante Total e quelação 

de íons de ferro e cobre, além de atividade inibidora da formação de cristais de 

oxalato de cálcio (OLIVEIRA, 2014). 

Os PS de G. birdiae também foram extraídos sem o uso de enzimas, neste 

caso há registro de dois trabalhos – um utilizando apenas um meio aquoso com 

pH na faixa de 22 ºC, e que obteve homogalactanas sulfatadas, porém as 

propriedades farmacológicas desses polímeros não foram avaliadas (MACIEL 

et al., 2010); já em outro trabalho, foi realizada extração aquosa semelhante, 

mas neste caso a temperatura utilizada foi 90 ºC. Foram obtidas também 

homogalactanas, e essas apresentaram atividade antioxidante em dois 

ensaios: sequestro dos radicais DPPH e hidroxila (SOUZA et al., 2012). 

Conforme descrito acima, há registros de atividades biológicas atribuídas a 

PS da alga vermelha Gracilaria birdiae, como também há registro de diferentes 

técnicas de extração desses PS sem que exista um julgamento daquela que é 

mais eficaz na sua extração (MACIEL et al., 2010; VANDERLEI et al., 2011; 

SOUZA et al., 2012; OLIVEIRA, 2014).  

A alga Gracilaria birdiae tem relevante importância no litoral potiguar, visto 

que, além de ser fonte de alimentação e existirem cultivos em comunidades 

pesqueiras no litoral potiguar (BEZERRA, 2008), há registros de várias 

atividades biológicas atribuídas a seus PS (SOUZA et al., 2012; OLIVEIRA, 

2014), sendo assim, buscar uma forma de aperfeiçoar a técnica de extração 

para que se obtenha maior quantidade de polissacarídeos sulfatados bioativos 

a partir de G. birdiae contribuiria para os estudos referentes a esta espécie de 

alga, assim como, colaboraria na avaliação de alguns dos métodos de extração 

de polissacarídeos sulfatados em algas marinhas no geral.  
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2. OBJETIVOS 

 
 

Tem-se como objetivo principal nesse trabalho avaliar a influência de 

combinações de técnicas para a extração de polissacarídeos sulfatados da 

alga vermelha Gracilaria birdiae, no que diz respeito ao rendimento total dessas 

extrações e as atividades antioxidante e anticoagulante dos polissacarídeos 

sulfatados obtidos. 

 
Para obtenção do objetivo proposto, pretende-se: 

 Extrair polissacarídeos sulfatados a algas Gracilaria birdiae através de 

diferentes condições de extração; 

 Avaliar a influência das diferentes condições de extração de PS de G. 

birdiae e escolher a(s) melhor(es) condições de extração de PS 

bioativos, utilizando para tal os seguintes parâmetros: rendimento  da 

extração, quantidade de polissacarídeos e de contaminantes  obtidos em 

cada extração, atividade biológicas apresentadas pelos extratos e 

potência dessas atividades.  

  Caracterizar física e quimicamente os polissacarídeos sulfatados 

extraídos da alga Gracilaria birdiae obtidos em cada condição de 

extração e determinar a composição química desses polissacarídeos 

extraídos; 

 Analisar a atividade anticoagulante desses compostos, utilizando kits 

comerciais de tempo de tromboplastina parcial ativada (aPTT) e tempo 

de protrombina (PT); 

 Analisar o potencial antioxidante desses polissacarídeos através de 

diferentes ensaios in vitro (capacidade antioxidante total; sequestro de 

radical hidroxila; sequestro de radical superóxido; quelação férrica e 

poder redutor); 

 Avaliar a influência das diferentes condições de extração de PS de G. 

birdiae e escolher a(s) melhor(es) condições de extração de PS 

bioativos, utilizando para tal os seguintes parâmetros: rendimento  da 

extração, quantidade de polissacarídeos e de contaminantes  obtidos em 

cada extração, atividade biológicas apresentadas pelos extratos e 

potência dessas atividades.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Material Biológico 

3.1.1 ALGA MARINHA VERMELHA 

Filo: Rodhophyta 
 

Classe: Florideophyceae 
 

Ordem: Gracilariales 
 

Família: Gracilariaceae 
 

Gênero: Gracilaria 
 

Espécie: Gracilaria birdiae 

 
Figura 8. Alga vermelha Gracilaria birdiae. 

 

FONTE: http://today3tech.blogspot.com.br/ (acesso 30/07/2014) 

A alga utilizada nesse trabalho foi coletada na Praia de Rio do Fogo 

(latitude 05º 16' 16,61” Sul e longitude 35º 22' 54,29” Oeste), litoral norte do Rio 

Grande do Norte, no período de janeiro de 2012, por pescadores da 

comunidade e levada para o Laboratório de Biotecnologia de Polímero 

Naturais, do Centro de Biociências, da UFRN, onde o material foi lavado para 

retirada das epífitas e inclusões calcárias. Após lavagem, a alga foi seca em 

estufa a 45 ºC, ulteriormente, foi triturada e armazenada, para posterior uso 

nos processos de extração de polissacarídeos sulfatos.  
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3.1.2 PLASMA HUMANO 

O sangue humano foi coletado em tubos estéreis que continham uma 

solução de citrato de sódio 0,82%, os dois foram misturados sob leve agitação 

a fim de evitar hemólise. Estes tubos foram centrifugados (1,2 g, 4 °C, 5 min) 

no intuito de permitir a separação do plasma do restante do material 

sanguíneo. Por fim, o plasma foi coletado e estocado em alíquotas de 1 mL em 

tubos de microcentrifuga (Eppendorf) estéreis, a -20 ºC. 

 

3.2 Outros Materiais 

 Acetato de sódio trihidratado,  ácido acético PA e cloreto de bromo da 

VETEC 

 Ácido ascórbico, albumina, glicose, “nitroblue tetrazolium” (NBT), ferrozina, 

cloreto de cálcio, cloreto de sódio, acetato de sódio, citrato trisódicom, 

violeta de pirocatecol, sulfato de cobre II pentahidratado e riboflavina da 

Sigma-Aldrich Brasil (São Paulo, SP, Brasil); 

 Ácido Gálico. ácido sulfúrico, álcool etílico, álcool metílico, “coomasie 

brilliant blue” R 250, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio 

monobásico, hidróxido de sódio, peróxido de hidrogênio e sulfato de ferro 

heptahidratado da CRQ (Diadema, SP, Brasil); 

 Agarose (Standart Low-MR) e reagente de Bradford da Bio-Rad (NY, EUA). 

 Azul de toluidina da Synth (Diadema, SP, Brasil) 

 Clexane (enoxaparina sódica) da Aventis Intercontinental (Maisons, Alfort, 

França); 

 Barbiturato de sódio, cetavlon, cloreto de ferro, reagente de folin-ciocalteu 

da Merck (Darmstadt, Alemanha); 

 Solução de Fenol 80% adquirido da Companhia da Fórmula Farmácia de 

Manipulação , Natal-RN.  

 Molibdato de amônio da Reagen Quimibrás Industrias Químicas (Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil); 
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 Kit de tempo de tromboplastina parcial ativada e Kit de tempo protrombina 

da Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil); 

 Acrilamida da LGC Biotecnologia (Cotia,SP, Brasil) 

 Tetrametiletilenodiamina (TEMED), perssulafato de amônio e bis-acrilamida 

da Amersham Biosciences (Uppsala, Suiça)  

 

3.3 Equipamentos 

 Agitador orbital modelo 255-B, Banhos e estufas de temperatura 

controlável da FANEM Ltda (São Paulo, SP, Brasil); 

 Balança analítica de precisão e mesa oscilante TE-143-EL da TECNAL 

(Piracicaba, SP, Brasil); 

 Câmara para eletroforese em gel de agarose, modelo desenvolvido por 

Jaques e col. (1968) (Técnica Permatron Ltda., São Paulo, SP, Brasil); 

 Centrífuga refrigerada CR21 da Hitachi Koki Co. Ltda. (Tóquio, Japão); 

 Destilador de água MA-270 da Marconi Ltda (Piracic aba, SP, Brasil);  

 Espectrofotômetro da FEMTO Ltda (São Paulo, SP, Brasil); 

 Estufa da Odontobrás Ltda. (Ribeirão Preto, SP, Br asil);  

 Fontes de corrente contínua da BioAgency Biotecnologia Ltda. (São 

Paulo, SP, Brasil); 

 Leitor de microplacas Epoch da BioTek Instruments, Inc (Winooski, VT, 

EUA); 

 Medidor de pH PHTEK, modelo Meter PHS 3B (Tóquio, Japão); 

  Sonicador Unique Ultracleaner 1600 (São Paulo-SP) 
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3.4 Metodologia 

3.4.1 PREPARO DO MATERIAL 

O pó da alga Gracilaria birdiae passou por um processo de despigmentação 

e delipidação como descrito em FARIAS (1992). Para tal, dois volumes (400 

mL) de etanol PA foram colocados em um Becker que continha o pó da alga.  

Este material ficou em contato com o álcool por 24 h, a temperatura ambiente.  

A cada saturação do álcool, que foi observada visualmente, realizava-se a 

troco deste reagente. Após a quinta troca, o pó foi separado do etanol por 

filtração, e colocado para secar a temperatura ambiente sob exposição de luz 

solar. Tendo assim um material despigmentado pronto para iniciar a extração 

dos polissacarídeos. 

 

3.4.2 EXTRAÇÃO DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS 

 

3.4.2.1 Condições de Extração 

 

O pó delipidado foi separado em seis porções, cada uma contendo 5 g de 

material. Cada uma das porções foi então submetida a uma das diferentes 

condições de extração de polissacarídeos sulfatados. As escolhas das 

condições seguiram alguns critérios, a saber: como solvente utilizou-se água 

em pH próximo da neutralidade  (pH 6,0) ou água alcalinizada com hidróxido de 

sódio (NaOH 0,1M, pH 8,0); para a retirada dos polissacarídeos do tecido algal 

utilizou-se hidrólise proteolítica e/ou cavitação acústica (ultrassom). Obtendo-se 

assim seis condições: GB1, GB1p, GB1s, GB2s, GB1sp e GB2sp. A tabela 03 

apresenta as características experimentais de cada uma das condições de 

extração de polissacarídeos utilizadas. 
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 Tabela 3 – Condições de extração dos polissacarídeos sulfatados de 

Gracilaria birdiae 

 

3.4.2.2 Extração de GB1 

A condição de extração de GB1 já foi utilizada anteriormente para a 

extração de PS da alga Gracilaria birdiae como descrito por Maciel e 

colaboradores (2010). Por isso, foi escolhida para ser reproduzida neste 

trabalho e servir como modelo de comparação entre as demais condições no 

tocante aos diversos parâmetros analisados.   

O procedimento de extração consistiu em duas etapas:  

Etapa 1- Colocou-se 5 g do material despigmentado em um becker e 

adicionou-se 50 mL de água destilada (22 ºC). O material resultante dessa 

ação foi deixado sob agitação por 24 horas a temperatura ambiente.  

Etapa 2 - O material resultante da etapa 1 foi centrifugado a 10000 g/ 4 ºC/ 

15 minutos, sendo em seguida, filtrado e o seu volume final aferido. A este foi 

Extração Solvente pH Temperatura 
Sonicação 

(30min / 
60W) 

Proteólise 
(16h) Referência 

GB1 H2O  6,0 22 oC - - MACIEL et al., 2008 

GB1p H2O  8,0 60 oC - + COSTA et al., 2010 

GB1s H2O  6,0 22 oC + - - 

GB1sp H2O 8,0 60 oC + + - 

GB2s 0,1 M 
NaOH  

8,0 22 oC + - - 

GB2sp 0,1 M 
NaOH  

8,0 60 oC + + - 
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adicionado dois volumes de metanol PA (~100 mL) para promover a 

precipitação dos polissacarídeos. Após 24 h a 4 ºC, o precipitado foi separado 

da solução por centrifugação (10000 g/ 4 ºC/ 15 minutos), seco sob pressão 

atmosférica reduzida e depois foi triturado e estocado para os procedimentos 

seguintes. O material seco foi chamado de GB1. 

 

3.4.2.3 Extração de GB1p 

 
A extração de GB1p se baseia em uma metodologia aplicada pelo grupo 

pesquisa em está inserido esta dissertação (FARIAS, 1992) e mais 

recentemente utilizada por COSTA e colaboradores (2010) durante a obtenção 

de extratos ricos em PS de algas. Para obtenção de GB1p foram adicionados 

50 mL de NaCl 0,25 M aos 5 g de alga despigmentada, que estavam 

armazenados  em um becker, e o pH do meio foi ajustado para pH 8,0 com 

NaOH 2 M, pH que é o ideal para a ação das enzimas proteolíticas. Em 

seguida, 75 mg de um conjunto de enzimas proteolíticas, denominado de 

prozima, foram adicionados. O recipiente com esse material foi colocado em 

banho-maria a 60 ºC durante um período de 16 horas. Após este passo seguiu-

se os mesmos os procedimentos descritos na Etapa 2 demonstrada no tópico 

2.4.2.2. O material resultante desse procedimento foi chamado de GB1p. 

 

3.4.2.4 Extração de GB1s 

 
Para se obter GB1s utilizou-se como ponto de partida a condição GB1 e 

acrescentou-se um passo a mais a essa condição, que foi a utilização de 

cavitação acústica. Assim, 5 g da alga em um becker foram imersos em 50 mL 

de água destilada. O becker contendo o material foi colocado em um  sonicador 

e submetido as onda sonoras na frequência de 20 kHz (600 W) por 10 minutos, 

esse procedimento foi repetido 3 vezes com intervalos de 5 minutos. Vale 

salientar que a que esta etapa foi realizada a temperatura a 60 ºC, valor esse já 

padronizado na literatura referente à extração de polissacarídeos de tecidos 

vegetais (HROMÁDKOVÁ et al., 2008; JAMBRAK et al., 2010; MELO-

SILVEIRA et al., 2012). Após sonicação, o material foi deixado a temperatura 
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ambiente (22 ºC) sob agitação por 24 horas. Em seguida realizou-se os 

mesmos os procedimentos descritos na Etapa 2 demonstrada no tópico 3.4.2.2. 

O material resultante desse procedimento foi chamado de GB1s. 

 

3.4.2.5 Extração de GB1sp 

 
Para se obter GB1sp, 5 g da alga delipidada foram colocados em um becker 

e imersos em 50 mL de uma solução de NaCl 0,25 M.  Este material foi então 

submetido a cavitação acústica conforme descrito acima (tópico 3.4.2.4). Após 

sonicação, o material foi submetido à proteólise seguida de precipitação 

conforme os passos relatados no tópico 3.4.2.3. O material resultante desse 

procedimento foi chamado de GB1sp. 

 

3.4.2.6 Extração de GB2s 

 
A extração de GB2s se baseia no uso de soluções alcalinas para 

promoverem a extração de PS, como descrito em vários artigos (PERCIVAL et 

al., 1968; MIAN & PERCIVAL, 1973; ALE et al., 2011). 

O procedimento de extração consistiu em pesar 5 g da alga delipidada e 

coloca-los em um becker e adicionou-se 50 mL de NaOH 0,1M. Este becker 

contendo o material foi levado ao sonicador e submetido ao processo de 

extração por cavitação acústica utilizando-se os mesmos parâmetros descritos 

no tópico 3.4.2.4. Após sonicação, o material foi deixado à temperatura 

ambiente (22 ºC) sob agitação por 24 horas, sendo em seguida centrifugado 

(10.000 g / 4 ºC / 15 min) e feitos os mesmo procedimentos de precipitação 

descritos anteriormente (Tópico 3.4.2.3),  obtendo-se assim GB2s. 

  

3.4.2.7 Extração de GB2sp 

 
Para se obter GB2sp 5 g da alga delipidada foi colocado em um becker e 

adicionou-se 50 mL de NaOH 0,1M. Posteriormente, seguiu-se o procediemnto 

descrito no tópico 3.4.2.5. O material obtido no final do procedimento foi 

denominado de GB2sp. 
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Figura 9. Ilustração de cada técnica de extração de PS da alga Gracilaria 

birdiae. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

3.4.3.1 Dosagem de Açúcares Totais 

 
 Os açúcares totais foram determinados pelo método do fenol/ácido 

sulfúrico (DUBOIS et al., 1956). O teor de açúcares existente em cada extração 

foi calculado com base em valores expressos em leitura por espectrofotometria 

a 490 nm. D-galactose foi utilizada como padrão. 
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3.4.3.2 Dosagem de Sulfato 

 
O teor de sulfato foi determinado com base no método gelatina/bário 

descrito por DODGSON & PRICE (1962). Inicialmente, seis soluções (10 

mg/mL), contendo cada uma das amostras, foram colocadas (100 μL) 

individualmente em ampolas de vidro e estas adicionou-se 100 μL HCl (8 M). 

Estas ampolas foram seladas e colocadas em fervura (100 ºC) durante 6 horas. 

Posteriormente, as ampolas foram rompidas e o material foi seco a pressão 

reduzida em um recipiente que também continha pastilhas de NaOH. Após, a 

secagem adicionou-se 200 μL de água destilada e fez-se uma nova 

desidratação. Este procedimento foi repetido três vezes. Em seguida, o 

material foi ressuspendido em um volume pré-determinado e utilizado para 

reagir com sais de bário dispersos em gelatina. O material resultante deste 

procedimento foi lido a 500 nm. Como curva padrão utilizou-se uma solução de 

sulfato de sódio (0 a 40 μg). 

 

3.4.3.3 Dosagem de Proteínas 

 
A quantificação de proteínas nos extratos foi determinada utilizando o 

reagente comercial de Bradford®, como descrito em MELO e colaboradores 

(2013). Um total de 10 μL de cada uma das soluções das amostras (10 mg/mL) 

foi aplicada um em microplaca de 96 poços e a estas foi acrescentado o 

reagente de Bradford® em um volume pré-determinado (200 μL). Após 10 

minutos a temperatura ambiente (22 °C), a microplaca, contendo as amostras 

juntamente ao reagente, foi lida em espectrofotômetro a 595 nm. Como padrão 

foi utilizado uma curva de albumina que variou de 0 a 50 μg. 

 

3.4.3.4 Determinação da Composição Monossacarídica 

 
Para que seja identificada as unidades monossacarídicas dos 

polissacarídeos sulfatados de G. birdiae, as amostras foram submetidas à 

hidrólise com 2 M de HCl, por 2 horas, a temperatura de 100 °C, permitindo o 
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rompimento das ligações glicosídicas dos polissacarídeos presentes. Após 

hidrólise, as amostras foram secadas à pressão atmosférica reduzida, na 

presença de pastilhas de NaOH. Após este procedimento, o material 

hidrolisado foi aplicado em cromatografia líquida de alta performance (HPLC), 

utilizando-se uma coluna LiChroCART® 250-4 LiChrospher® 100 NH2 (10 μm), 

tendo como fase móvel acetonitrila:água (80:20) em um fluxo de 1 mL/min, a 40 

ºC . Foram usados como padrões os açúcares: L-fucose, D-xilose, D-galactose, 

D-manose, D-glucose, D-arabinose, D- amnose e ácido D-glucurônico. 

 

3.4.3.5 Eletroforese em gel de agarose 

 
Com o objetivo de avaliar a presença de polissacarídeos sulfatados, bem 

como identificar na lâmina as diferentes populações destes, as extrações foram 

submetidas a uma corrida eletroforética.  

O gel de agarose foi preparado na concentração de 0,6 % em tampão 1,3 – 

diaminopropano acetato (PDA) e colocado sob lâminas de vidro (5,0 cm X 7,5 

cm X 1,5 mm). Cinco microlitros de cada extrato na concentração de 10 μg/μL, 

foram aplicados em canaletas no gel e submetidos à corrida eletroforética (100 

V/cm por 1 hora) em tampão PDA pH 9,0, dentro de uma cuba refrigerada a 4 

ºC, as amostras foram aplicadas partindo do pólo negativo. Em uma das 

canaletas foram aplicados 5 μL de uma amostra padrão de corrida (vermelho 

de cresol). Terminada a corrida, os polissacarídeos foram precipitados com 

brometo de cetiltrimetilamônio 0,1 % (CETAVLON) por um período de no 

mínimo 2 horas à temperatura ambiente. Posteriormente, o gel foi submetido a 

uma corrente de ar quente para ser seco e então corado com azul de toluidina 

0,6%. O excesso de corante foi removido por uma solução de ácido acético 1% 

e etanol 49% em água (solução descorante). Após a remoção do corante em 

excesso a lâmina revelada foi seca à temperatura ambiente e analisada. 

 

3.4.3.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida  
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A eletroforese em gel de poliacrilamida foi realizada como proposto por 

HILBORN & ANASTASSIADIS (1971) e modificada por DIETRICH & NADER 

(1974). 

O gel de poliacrilamida foi preparado com 1,2 g de acrilamida (6% na 

concentração final), 36 mg de bisacrilamida (0,16%) e 14 mg de persulfato de 

amônio adicionados  a 20 mL de tampão barbiturato sódico 0,06M, pH 8,6. 

Somente quando já organizado os suportes de gel, foi adicionado 20 µl de 

TEMED a solução do gel, essa solução rapidamente foi transferida para placas 

de vidro, conforme descrito por VESTERBERG (1972). A eletroforese foi feita 

em géis de 5,0 x 7,5 cm ou 7,5 x 7,5 cm, com uma espessura de 0,2 cm. 

Cerca de 20 µg do material de cada extrato foi aplicado ao gel em um 

volume de 2 µl sobre pequenas tiras de papel Whatman nº 1, deixando as 

amostras sobre o a malha do gel por 10 minutos à temperatura ambiente para 

permitir uma boa absorção do composto. A seguir, este foi submetido a uma 

diferença de potencial de 8 V/cm, durante aproximadamente 30 minutos. A 

visualização da migração dos compostos foi observada através de coloração 

com azul de toluidina 0,1% em ácido acético 1%. A descoloração foi realizada 

com ácido acético 1%.  

Este método correlaciona a distância percorrida pelo composto com o 

inverso do logaritmo de sua massa molecular. Os pesos moleculares foram 

determinados tomando como padrão de referência as migrações do heparam 

sulfato C (9300 Da) e D (4500 Da). Esses padrões foram aplicados em cada 

corrida eletroforética em que a amostra foi avaliada. 

 

3.4.3.7 Espectroscopia de Infravermelho 

 
A espectroscopia de infravermelho dos extratos de PS de G. birdiae foi 

realizada em aparelho espectrômetro PerkinElmer, nas faixas de 4.000 a 500 

cm-1, e realizado no Departamento de Química da Universidade Federal do Rio 

grande do Norte. Os extratos de PS foram analisados após secagem em 

aparelho de Abdenhalden, sob forma de pastilha de brometo de potássio (KBr) 

contendo pentóxido de difósforo (P2O5) a 60 ºC (NOBRE, 2011). 
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3.4.4 ATIVIDADE ANTICOAGULANTE IN VITRO 

 
Para a análise da possível atividade anticoagulante inerente aos 

polissacarídios sulfatados previamente extraídas e caracterizadas de acordo 

com cada método, dois ensaios foram realizados: tempo de tromboplastina 

parcial ativada (aPTT) e tempo de protrombina (PT). Tais análises foram 

realizadas seguindo os protocolos fornecidos pelos “kits” comerciais adquiridos 

(Labtest). 

Nestes ensaios foi aplicado uma massa de amostra para que obtivesse a 

concentração final de 0,1 mg/mL para cada extração de G. birdiae. Como 

comparação foi utilizada os valores obtidos com A Clexane® (heparina de 

baixo peso molecular) nos mesmos. Os tempos de coagulação foram 

determinados utilizando-se um coagulômetro automático, e o como controle 

negativo utilizou apenas plasma. 

 

3.4.5 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO 

3.4.5.1 Capacidade Antioxidante Total 

 
O ensaio é baseado na redução de Molibdênio (Mo+6) para Molibdênio 

(Mo+5) através da ação da amostra aplicada e subsequentemente formação de 

um complexo esverdeado Fosfato/ Mo+5 em pH ácido (PRIETO et al., 1999). As 

amostras foram adicionadas em uma solução reagente (28 mM de fosfato de 

sódio, 0,6 M de ácido sulfúrico, 4 mM de molibdato de amônia). A solução foi 

mantida a 100 °C por 90 minutos e depois resfriada. Posteriormente, a 

absorbância de cada solução foi medida a 695 nm contra um branco. A 

capacidade antioxidante total é expressa em equivalentes de acido ascórbico 

(mg de ácido ascórbico/g de amostra), um composto com atividade 

antioxidante conhecida. 

 

3.4.5.2 Sequestro de Radical DPPH 

 
Esse ensaio se baseia na capacidade da amostra teste transferir de 

elétrons para o radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila). O radical DPPH 
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quando reduzido perde sua coloração púrpura, essa coloração pode ser 

medido por espectrofotometria a 517 nm, e calculada sua concentração com 

base nos valores. Uma solução metanólica de DPPH (3 mL de uma solução 4 × 

10-6 mol / L) foi colocada em contato com cada um dos extratos de PS de G. 

birdiae em uma concentração final de 1 mg/mL dissolvido em metanol. A 

diminuição na absorbância foi lida a 517 nm após as amostras ficarem 30 

minutos no escuro. O ensaio foi feito conforme descrito por MELO-SILVEIRA e 

colaboradores (2014). 

 

3.4.5.3 Sequestro do Radical Superóxido (O2
-•)  

 
O método avaliou a capacidade da amostra teste em inibir a redução 

fotoquímica do nitroblue tetrazolium (NBT) em um sistema riboflavina-luz-NBT 

(DASGUPTA & DE, 2004). Assim, 3 mL da solução reagente contendo: tampão 

fosfato de sódio, 50mM (pH 7,4), metionina 13 mM, riboflavina 2 µM, EDTA 100 

µM, NBT 75 µM foram adicionados a 1 mL de solução contendo os diferentes 

extratos nas concetrações de 10 – 2000 µg/mL. A produção do azul de 

formazam foi monitorada pelo aumento da absorbância a 560 nm após as 

amostras serem expostas a luz por 10 min. A reação foi realizada em câmara 

dissipadora de luz. Tubos idênticos com os reagentes foram colocados no 

escuro e utilizados como branco. 

 

3.4.5.4 Sequestro do Radical Hidroxila (OH
.
) 

O ensaio de sequestro do radical hidroxila foi baseado na reação de Fenton 

(Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH-+ OH.). Os radicais hidroxila foram gerados 

utilizando 3 mL de tampão de fosfato de sódio (150 mM, pH 7.4), que continha 

10 mM de FeSO4 · 7H2O, 10 mM de EDTA, 2 mM de salicilato de sódio, 30% 

de H2O2 (200 mL) e concentrações diferentes dos extratos. Para a amostra 

controle, tampão fosfato de sódio substituiu o H2O2. As soluções foram 

incubadas a 37 ºC durante 1 h, e a presença do radical hidroxila foi detectada 

através do monitoramento da absorbância a 510 nm. O ácido gálico foi utilizado 

como controle positivo nas concentrações finais de 0,05 a 0,5 mg/mL (SOUZA 

et al., 2007). 
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3.4.5.5 Poder Redutor 

 
O poder redutor dos extratos foi quantificado de acordo com metodologia 

previamente descrita (ATHUKORALA et al., 2006; WANG et al., 2008). 4 mL 

das amostras teste em diferentes concentrações (0,10-1,00 mg/mL) foram 

misturadas em tampão fosfato (0,2M, pH 6,6) e ferricianeto de potássio (1%) e 

então incubados por 20 min a 50 °C. A reação foi interrompida pela adição de 

ácido tricloroacético (TCA) a 10%. Posteriormente, foi adicionado nas amostras 

cloreto de ferro a 0,1%. A absorbância foi medida em espectrofotômetro a 700 

nm. 

 

3.2.2.6 Quelação de Ferro 

 
A capacidade de quelar ferro dos extratos de PS de G. birdiae foi 

investigada utilizando a metodologia descrita por WANG e colaboradores 

(2008). Cada amostra dos extratos foram adicionados em diferentes 

concentrações (0,1 – 2 mg/mL) a uma mistura de reação que continha FeCl2 

(0.05 mL, 2 mM) e ferrozina (0.2 mL, 5 mM). Essa mistura foi agitada e 

incubada durante 10 minutos à temperatura ambiente e a absorbância da 

mistura foi medida a 562 nm contra um branco (água destilada). O EDTA foi 

utilizado como controlo positivo. 

 

3.2.4 Análise Estatística 

 
Todos os dados dos experimentos realizados foram expressos como média 

± desvio padrão (n=3). Para testar diferenças entre as frações, foi utilizado o 

teste de análise paramétrica de análise de variância (ANOVA). O teste de 

Student–Newman–Keuls (Nível de significância de p<0,05) foi aplicado para se 

comprovar algumas similaridades encontradas pela ANOVA. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Rendimento Das Condições De Extração De Polissacarídeos 

Sulfatados Da Alga Gracilaria birdiae 

 
Após secagem dos extratos ricos em PS obtidos com o uso das seis 

diferentes condições, eles foram pesados, obtendo-se assim o rendimento 

bruto (massa seca) de cada condição de extração a partir do uso de 5 g de 

alga. Na figura 10 são apresentados os rendimentos, em miligrama (mg), de 

todas as condições de extração de polissacarídeos utilizadas. Pode-se 

observar que os valores obtidos não foram semelhantes e que, portanto, as 

condições, quanto ao rendimento, podem ser reunidas em três grupos: o 

primeiro grupo é constituído por condições cujo rendimento foi considerado 

baixo e que não ultrapassou o valor de 70 mg (GB1, GB1s e GB2s, com 26 mg, 

28 mg e 64 mg, respectivamente). O segundo grupo, tido como intermediário, 

compreende as condições GB1p e GB1sp, já o terceiro grupo é constituído 

apenas pelo extrato obtido na condição GB2sp, que foi a condição em que se 

obteve a maior quantidade de material. 

Observa-se também na figura 10 que com a utilização da condição de 

extração GB1 (água sem ultrassom) se obteve a menor quantidade de extrato, 

cerca de 26 mg. Valor que não foi alterado quando se adicionou a cavitação 

acústica por ultrassom ao processo, condição GB1s, pois com o uso desta 

condição se obteve quantidade média de 28 mg de extrato. Por outro lado, a 

maior quantidade de material foi obtida com a condição GB2sp, cujo valor 

médio do rendimento obtido foi de 413 mg, o que é cerca de 16 maior do que 

aquele verificado com as condições GB1 e GB1s. 
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Figura 10. Rendimento de cada extração de polissacarídeos sulfatados da alga vermelha 

Gracilaria birdiae. Peso seco em mg, cada valor é a média ± DP de três determinações: 
a, b, c

 

Letras diferentes indicam uma diferença significativa (p <0,05) entre o rendimento total de cada 

extrato. 

 

 

4.2 Análises Físicas e Químicas dos Polissacarídeos Sulfatados 

4.2.1 AÇUCARES TOTAIS 

 
Todos os extratos foram analisados no tocante ao teor de açucares totais e 

o resumo dos dados encontrados pode ser visualizado na figura 11. Com base 

neste resultado, verifica-se que em apenas duas condições se obteve um 

percentual de açúcar significativamente inferior ao obtido com as outras 

condições de extração. No caso, GB1 e GB2s foram bem menos efetivas que 

as demais condições. Além disso, verifica-se também que não há diferença 

significante entre os valores obtidos com as condições GB1p, GB1s, GB2sp e 

GB1sp, cujos teores de açucares totais foram de 39,9%, 43,4%, 46,2% e 

49,4%, respectivamente. 
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Figura 11. Açúcar total de cada extração de polissacarídeos sulfatados da 

alga vermelha Gracilaria birdiae. Dados em %, cada valor é a média ± DP de 

duas determinações: a, b Letras diferentes indicam uma diferença significativa (p 

<0,05) entre a presença de açúcar total de cada extrato. 

 

 

 

4.2.2 TEOR DE SULFATO 

 
Foi avaliada a presença de sulfato em cada um dos extratos, e esses dados 

encontram-se na figura 12. Em todas as condições de extração foi encontrada 

a presença de íons sulfato em sua constituição. GB1p e GB2sp foram as 

condições em se extraiu mais sulfato, cerca de 2 vezes mais que cada uma das 

demais condições de extração (GB1, GB1s, GB1sp e GB2s). Por outro lado, o 

teor de sulfato não variou nessas condições citadas por último. Em uma ordem 

crescente de teor de sulfato, os valores para os diferentes extratos são: GB2s – 

2,56%; GB1 – 2,78%; GB1sp – 3,34%; GB1s – 3,47%; GB1p – 7,83% e GB2sp 

– 8,98%. 
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Figura 12. Presença de sulfato em cada extração de polissacarídeos 
sulfatados da alga vermelha Gracilaria birdiae. Dados em %, Cada valor é a 
média ± DP de duas determinações: a, b Letras diferentes indicam uma 
diferença significativa (p <0,05) entre o teor de sulfato de cada extrato. 

 

 

 

No intuito de quantificar a presença de polissacarídeos sulfatados, foi feita a 

razão Açucar/Sulfato, através desta razão é possível deduzir aquelas 

condições que foi possível obter mais polissacarídeos sulfatados: menor valor 

indica maior extração. De acordo com a tabela 4, através das condições GB1, 

GB1p e GB2sp foi possível extrair mais polissacarídeos sulfatados. 

 

Tabela 4 – Razão Açucar/Sulfato em cada uma das extrações de G. birdiae. 
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4.2.3 CONTAMINAÇÃO PROTÉICA 

 
O teor de contaminação proteica foi avaliado, e os resultados podem ser 

encontrados na figura 12. Proteínas foram detectadas em cinco das seis 

condições de extração, variando de 0,4% (GB2s e GB2sp) a 2,9% (GB1s). A 

única exceção, em que não se detectou contaminação proteína foi a extração 

obtida na condição GB1.  

Figura 13. Contaminação proteica nas extrações de polissacarídeos 

sulfatados da alga vermelha Gracilaria birdiae. Dados em %, cada valor é a 

média ± DP de três determinações: a, b, c Letras diferentes indicam uma 

diferença significativa (p <0,05) entre o percentual de proteínas de cada 

extrato. 

 

 

 

4.2.4 COMPOSIÇÃO MONOSSACARÍDICA 

 
A composição monossacarídica dos extratos polissacarídicos é mostrada na 

tabela 4. Os extratos obtidos nas diferentes condições de extração 

apresentaram-se constituídas pelos seguintes monossacarídeos: galactose 

(Gal), glicose (Glc), manose (Man), xilose (Xyl) e ácido glucurônico (Gluc A). 



67 
 

Contudo, eles foram encontrados em diferentes proporções em cada condição 

de extração. Os monossacarídeos galactose, xilose e acido glucurônico, em 

geral são os mais abundantes. Arabinose e glicose foram encontrados em 

menor proporção. 

Nos extratos GB1, GB1sp e GB2sp foram encontrados valores maiores de 

ácido glucurônico, e em GB2sp foi encontrado um valor considerável de xilose, 

quando comparados com os demais extratos obtidos. No que diz respeito aos 

monômeros de glicose, as condições que utilizaram meio alcalino (GB2s e 

GB2sp) foram aquelas em que se encontrou maior quantidade de glicose. 

 

Tabela 5 – Composição monossacarídica das Diferentes Extrações de 

Polissacarídeos Sulfatados de Gracilaria birdiae. Dados apresentados na razão 

molar de galactose. Gal – Galactose; Glc – Glicose; Ara – Arabinose; Xyl – 

Xilose; Gluc A – Ácido Glucurônico. 

 

 Gal Glc Ara Xyl Gluc A 

GB1 1,0 0,3 0,4 1,5 1,9 

GB1p 1,0 0,3 0,5 1,9 0,1 

GB1s 1,0 0,5 0,3 1,5 0,9 

GB1sp 1,0 0,3 0,3 1,3 2,2 

GB2s 1,0 1,0 0,4 1,7 0,5 

GB2sp 1,0 0,8 0,5 2,7 1,5 

 

A tabela abaixo (tabela 6) resume os dados apresentados de rendimento, 

dosagem de açucares, proteínas e sulfato e a composição monossacarídica. 
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Tabela 6 – Análises químicas das extrações de polissacarídeos sulfatados de 

G. birdiae. 

 

4.2.5 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

 
O perfil eletroforético de cada amostra, em gel de agarose, pode ser 

observado na figura 13. Devido ao azul de toluidina ser capaz de se associar a 

compostos sulfatados e apresentar uma coloração violácea, pode-se observar 

que em todas as condições de extração aplicadas na alga G. birdiae extraiu-se 

polissacarídeos sulfatados. De acordo com o perfil de corrida eletroforética 

(mobilidade eletroforética) todas as extrações apresentaram o mesmo 

polissacarídeos sulfatado. 
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Figura 14. Eletroforese em gel de agarose 0,6% das extrações de 

polissacarídeos sulfatados da alga marinha vermelha Gracilaria birdiae. 

50µg de cada fração foram aplicados no gel de agarose em tampão PDA (1,3-

diaminopropano-acetato) pH 9.0 e submetidas a eletroforese à 100V/cm por 1 

hora. O gel foi mantido em 0.1% CTV (cetiltrimetilamônio), desidratado e os 

polissacarídeos foram corados com azul de toluidina 0.1% em uma solução 

contendo 49% de etanol e 1% de ácido acético em água. Origem (Or); Pólo 

negativo (-); Pólo positivo (+).  

 

 

 

 

4.2.6 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA 

 
Os polissacarídeos obtidos em cada uma das condições também foram 

submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida a fim de se verificar a 

homogeneidade dessas moléculas no tocante a sua massa molecular. Foi 

observado em todas as condições que os polissacarídeos obtidos 

apresentavam-se com uma única banda eletroforética com mobilidade 

semelhante. Porém, neste último parâmetro houve uma exceção, o PS obtido 
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com a condição GB2s apresentou mobilidade maior, resultado que indicou 

menor massa molecular para o mesmo. Com uso de diferentes padrões de 

massa molecular determinou-se que os PS obtidos com uso das diferentes 

condições de extração apresentavam uma massa de aproximadamente 47 

KDa, já o PS obtido com a condição GB2s tinha uma massa de 

aproximadamente 20 KDa.  

 

4.2.7 ESPECTOMETRIA DE INFRAVERMELHO 

 

A espectroscopia de infravermelho (IV) é um método rápido, prático e utiliza 

pequenas quantidades de amostras para as análises. Os principais picos de 

absorbância dos espectros de cada extração de PS revelam a presença ou não 

de certos grupos químicos. De acordo com os espectros analisados, todos os 6 

extratos apresentaram perfil semelhante, com picos referentes a ligações 

químicas representativas da presença de PS. Na tabela 06 são mostrados os 

principais picos assinalados a partir dos espectros de infravermelho dos 

polissacarídeos sulfatados de Gracilaria birdiae obtidos em  cada condição. 

Todos os extratos apresentam em sua espectrometria de infravermelhos picos 

nas faixas de 3423 – 3442 cm-1 (indicam a presença de ligações do tipo O-H), 

1638 – 1654 cm-1 (são representativos da presença do grupo carboxil do ácido 

glucurônico), 1225 – 1254 cm-1 (indicativo de ligação S=O) e 845 – 850 cm-1 

(refere-se a ligação C-O associada com o grupo SO3, formando C-O-SO3); 

esses picos estão presentes em ligações que compõem os polissacarídeos 

sulfatados. Na tabela 7 destacam-se os principais picos relacionados a 

polissacarídeos sulfatados detectados no extrato de cada uma das condições. 
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Tabela 7 – Principais Picos Detectados na Espectrometria de Infravermelho 

das Diferentes Extrações de Polissacarídeos Sulfatados de Gracilaria birdiae 

 

Condição de Extração 

dos PS 
IV (cm-1) 

GB1 3441, 2921, 1647, 1238, 1059, 847 

GB1p 3446, 2907, 1655, 1228, 1074, 851 

GB1s 3442, 2917, 1650, 1234, 1040, 850 

GB2s 3444, 2910, 1643, 1225, 1038, 845 

GB1sp 3435, 2908, 1659, 1254, 1061, 847 

GB2sp 3460, 2922, 1662, 1238, 1065, 849 

 

4.3 Atividade Anticoagulante 

 
Os extratos de G. birdiae após as analises químicas foram submetidos a 

ensaios biológicos, dentre eles a atividade anticoagulante; os ensaios foram 

feitos através de kits comercial como descrito em metodologia, avaliando as 

vias de coagulação extrínseca (PT) (tabela 05) e intrínseca (aPTT) (figura 15). 

4.3.1 PT 

Os dados do ensaio de PT podem ser visualizados na tabela abaixo. Todas 

as seis extrações polissacarídicas de G. birdiae não apresentaram atividade 

anticoagulante através da via extrínseca, avaliado pelo Tempo de Protrombina. 

As amostras foram testadas até a concentração máxima de 0,1 mg/mL do 

composto, e como controle positivo foi utilizada a heparina de baixa massa 

molecular comercial (Clexane®). 
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Tabela 8 – Tempo de protrombina das extrações de polissacarídeos sulfatados 

da alga Gracilaria birdiae. Resultado expresso em segundos. 

 

 Concentração PT 

Controle - 12,5s 

GB1 0,1mg/mL 12,0s 

GB1p 0,1mg/mL 11,9s 

GB1s 0,1mg/mL 12,2s 

GB1sp 0,1mg/mL 12,0s 

GB2 0,1mg/mL 12,5s 

GB2sp 0,1mg/mL 12,2s 

Clexane® 0,001mg/mL 31,5s 

 

 

4.3.2 APTT 

 
Os extratos polissacarídicos, na concentração final de 0,1 mg/mL, foram 

avaliados quanto a atividade anticoagulante para o teste de aPTT, o qual avalia 

o tempo de coagulação pela via intrínseca (figura 15). Com exceção de GB2s, 

todas as demais amostras apresentaram atividade anticoagulante, com 

destaque para o material extraído na condição GB1sp, cuja atividade 

anticoagulante no teste de aPTT foi a maior, sendo quase 3 vezes superior ao 

tempo de coagulação controle. Para as extrações GB1, GB1p, GB1s e GB2sp 

a atividade foi moderada, na faixa 1,5 vezes maior que o tempo controle. 

 

Figura 15. Atividade anticoagulante no teste de Tempo de tromboplastina 

parcialmente ativada (aPTT) das extrações de polissacarídeos sulfatados da 

alga Gracilaria birdiae. Resultados expressos pela razão tempo da amostra / 

tempos do controle. Cada valor é a média ± DP de três determinações: a, b, c 

Letras diferentes indicam uma diferença significativa (p <0,05) entre cada 

extração. 
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A heparina de baixa massa molecular (Clexane®) também foi avaliada no 

teste de aPTT. Em uma concentração final de 0,001 mg/mL a Clexane fez com 

que o plasma demorasse 2,5 vezes mais que o plasma controle para coagular, 

enquanto o plasma na presença de heparina não fracionada não coagulou em 

até 240 segundos medidos no coagulômetro (dado não mostrado). 

 

4.4 Atividade Antioxidante  

 
A atividade antioxidante das extrações de polissacarídeos sulfatados de G. 

birdiae foi avaliada em seis diferentes ensaios: Capacidade antioxidante total 

(CAT), sequestro de radical DPPH (DPPH), poder redutor, sequestro de 

radicais hidroxila, sequestro de radicais superóxido e quelação férrica. 

 

4.4.1 CAT (CAPACIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL) 

O ensaio de capacidade antioxidante total avalia a capacidade da amostra 

teste em reduzir o molibidato de amônia na forma Mo+6 para Mo+5 através da 

formação de um complexo fosfato/Mo+5 em pH ácido. Os resultados desse 
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teste são expressos em equivalente a atividade antioxidante do ácido 

ascórbico, amostra controle do teste, os dados encontram-se na figura 16. 

 

Figura 16. Capacidade antioxidante total das extrações de polissacarídeos 

sulfatados extraídos da alga marinha vermelha Gracilaria birdiae. Os resultados 

são expressos como equivalentes de ácido ascórbico. Cada valor é a média ± 

DP de duas determinações: a, b Letras diferentes indicam uma diferença 

significativa (p <0,05) entre a atividade antioxidante dos polissacarídeos 

sulfatados de cada extrato 

 
. 

 

Com todas as amostras foi possível verificar atividade antioxidante no 

ensaio de Capacidade Antioxidante Total. Atividade que variou de cerca de 

40mg/g de equivalente de ácido ascórbico para as extrações GB1 e GB2s a 

125mg/g de equivalente de ácido ascórbico com os extratos obtidos com as 

condições de extração GB1sp. As extrações Gb1s, Gb1sp e Gb2sp 

apresentaram atividade significativamente semelhante a GB1sp. 
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4.4.2 SEQUESTRO RADICAL DPPH 

 

Pode ser observado na tabela 9 uma baixa atividade antioxidante dos PS 

presentes nos extratos de G. birdiae no teste de sequestro de radicais DPPH, 

os valores variaram de 0,00% (GB1 e GB2s) a 17,7% (GB1p) quando utilizada 

uma concentração de 1mg/mL de cada extrato.  

 

4.4.3 SEQUESTRO DO RADICAL SUPERÓXIDO (O2
-•) 

 

De acordo com a tabela 9, nenhuma dos extratos ricos em PS de G. birdiae 

extraídos em diferentes condições foi capaz de apresentar atividade 

antioxidante para o teste de sequestro de radicais superóxido, valores não 

chegaram a mais que 1,0% de atividade sequestradora de radical superóxido. 

 

4.4.4 SEQUESTRO DO RADICAL HIDROXILA (OH.) 

 

Não foi detectada atividade antioxidante no teste de sequestro de radical 

hidroxila para os extratos de PS da alga G. birdiae. Conforme exposto na 

tabela 9 nenhumas dos PS presentes nas diferentes condições apresentou 

percentual de atividade sequestradora de radicais hidroxila superior a 1,0%. 

 

4.4.5 PODER REDUTOR 

 

Para o ensaio antioxidante de poder redutor, o resultado é expresso em 

equivalente de ácido ascórbico, esse resultado é calculado através razão da 

atividade redutora da amostra teste pela atividade do ácido ascórbico na 

concentração de 0,2 mg/mL (tabela 9). Nenhumas das condições de extração 

de PS da alga G. birdiae obteve PS com atividade para o ensaio de poder 

redutor utilizando uma concentração de até 1 mg/mL. 

 

4.4.6 QUELAÇÃO DE FERRO 
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Foi também avaliado para os PS extraídos em diferentes condições da alga 

G. birdiae a atividade antioxidante quanto a sua capacidade em quelar íons 

ferro. Observa-se na tabela 9 que nenhumas das condições de extração 

apresentaram atividade antioxidante para esse teste, obtendo valores inferiores 

a 1,0% de atividade quelante.  

 

Tabela 9 – Atividade Antioxidante dos extratos de polissacarídeos sulfatados 

da alga Gracilaria birdiae. 

 

Extrações  

(1mg/mL) 

 

DPPH 

 

Radical O2
-. 

 

Radical OH. 

 

Poder 

redutor 

 

Quelação de 

ferro 

GB1 

GB1p 

GB1s 

GB1sp 

GB2s 

GB2sp 

 0,00 ± 0,02 d 

 17,7 ± 3,90 a 

 3,45 ± 1,73 c 

 16,5 ± 0,22 a 

 0,00 ± 0,15 d 

  8,21 ± 2,40 b 

 0,00 ± 0,23 a 

  0,00 ± 0,51 a 

  0,00 ± 0,02 a 

  0,00 ± 0,33 a 

  0,00 ± 0,12 a 

  0,00 ± 0,31 a 

- 0,02 ± 0,03 a 

- 0,09 ± 0,12 a 

- 0,10 ± 0,33 a 

  0,01 ± 0,09 a 

- 0,27 ± 0,45 a 

- 0,11 ± 0,09 a 

Nd 

Nd 

Nd 

Nd 

Nd 

Nd 

  0,19 ± 0,24 a 

  0,21 ± 0,12 a 

  0,08 ± 0,27 a 

  0,05 ± 0,10 a 

  0,05 ± 0,17 a 

  0,09 ± 0,11 a 

Cada valor é a média ± DP de quatro determinações:
 a, b, c, d

 Letras diferentes indicam uma 

diferença significativa (p <0,05) entre a atividade antioxidante dos polissacarídeos sulfatados 

de cada extrato. 
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5 DISCUSSÃO 

 
As algas marinhas são organismos extremamente abundantes e de fácil 

manipulação e cultivo (CARNEIRO et al., 2011), além disso, esses organismos 

são ricos em compostos químicos os quais possuem diversas aplicações na 

indústria farmacêutica e biotecnológica. Dessa forma, o estudo desses seres 

marinhos é bastante promissor (WIJESEKARA et al., 2011). Tendo 

conhecimento das inúmeras aplicações de compostos derivados de algas 

marinhas, especialmente os polissacarídeos sulfatados, esta dissertação visa 

propor uma otimização das técnicas de extração de polissacarídeos para 

obtenção de um maior rendimento de extração dessas moléculas sem que se 

percam suas propriedades de interesse biomédico/biotecnológico. Para se 

identificar a melhor condição para extração dos polissacarídeos sulfatados da 

alga vermelha Gracilaria birdiae, seis condições foram selecionadas com base 

em protocolos descritos por diversos autores.  

Baseado nos dados demonstrados na figura 9 referentes ao rendimento 

total de cada extração, observou-se que utilizando cada uma das seis 

condições, é obtido diferentes rendimentos. Quando utilizada a técnica de 

extração de PS, que foi assestada para a solubilização do PS da alga em meio 

aquoso sem ultrassom (GB1) (MACIEL et al., 2008), o rendimento total (peso 

seco) foi o menor dentre todas as outras técnicas, isso ocorreu talvez por esta 

técnica ser a mais simples, sem acréscimo de nenhum passo para aprimorar a 

extração.  

Após a inclusão do ultrassom no processo de extração (GB1s), não foi 

observado aumento significativo no rendimento nesse processo. Esse resultado 

parece inesperado, uma vez que vários autores relatam que a sonicação 

aumenta a extração de polissacarídeos em plantas (EBRINGEROVÁ et al., 

1997; MELO-SILVEIRA et al., 2012). Dados apresentados por HROMÁDKOVÁ 

e colaboradores (2008) ajudaram a vislumbrar o que poderia estar 

acontecendo, esses autores desenvolveram um protocolo de extração de 

xilanas de plantas e verificaram que o uso de ultrassom em meio alcalino era 

mais eficiente do que o uso de ultrassom em meio neutro. Provavelmente, 

estruturas macroscópicas dificultem a ação da cavitação acústica gerada pelo 

ultrassom e assim não permitam que haja um aumento da extração dos 
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polissacarídeos presentes no tecido, o que foi em parte contornado com o uso 

de uma condição de extração em meio alcalino.  

Essa observação corrobora com o observado aqui nesta dissertação – 

quando se utilizou uma condição em que o ultrassom foi utilizado 

concomitantemente com meio alcalino (GB2s), verificou-se que o rendimento 

aumentou significativamente quando comparado a GB1 e GB1s.  Apesar de 

não se ter encontrado artigos que explicassem o porquê do aumento da 

eficiência da extração na condição GB2s, propõem-se aqui que a presença da 

base no meio deve promover hidrólise das estruturas macroscópicas, erodindo 

a superfície do tecido e permitindo um maior acesso as ondas de choque a 

sítios antes protegidos, o que por conseguinte favoreceria uma maior extração 

dos polissacarídeos.  O uso de ultrassom provoca a formação de microbolhas, 

devido a ação energia mecânica sonora do ultrassom, essas microbolhas 

crescem e entram em colapso, o estouro dessas microbolhas libera energia 

capaz de quebrar ligações química existentes entre as moléculas encontradas 

no tecido, consequentemente, cria novos sítios (CHEUNG et al., 2012; PORTO 

et al., 2013). Em contrapartida, estes novos sítios seriam alvo para a ação da 

base.  

Apesar de não se ter avaliado aqui neste trabalho a influência da 

concentração da base na eficiência do processo de extração, foi demonstrado 

em outros estudos que o uso de NaOH é capaz de aumentar a extração de 

polissacarídeos, porém em uma concentração acima de 1,8 M diminui a 

eficiência do processo, provavelmente por promover a hidrólise dos 

polissacarídeos obtidos na extração (WANG & ZHANG, 2006), o que mostra 

que há um limite para a quantidade de base que pode ser utilizada no 

procedimento.  

Este fato indica que, para se aumentar ainda mais a eficiência do processo 

de extração, é necessário adicionar outro fator. Como abordado na introdução 

deste trabalho, há vário grupos que usam a proteólise como uma das etapas no 

processo de obtenção do PS. Portanto, optou-se pela adição dessa etapa para 

a extração de PS de G. birdiae. Com o uso desta condição (GB1p) o 

rendimento da extração aumentou significativamente quando comparado às 

extrações sem proteólise. Justifica-se esse maior rendimento devido as 

características estruturais do tecido da alga. Os polissacarídeos estão 
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presentes na matriz extracelular da alga, muitas vezes presos a proteínas, e 

durante a proteólise, estas proteínas são degradadas, permitindo uma maior 

extração dessas moléculas em meios aquosos (FARIAS, 1992; ROCHA, 2002; 

COSTA et al., 2010; ALE et al., 2011; MELO et al., 2013).  

Essa mesma condição associada ao ultrassom na extração de 

polissacarídeos sulfatados da alga G. birdiae (GB1sp) aumentou ainda mais o 

rendimento total quando comparada as 4 condições citadas anteriormente 

(GB1, GB1p, GB1s e GB2s). Acredita-se que nesse caso, o ultrassom criou 

novos sítios de ação para as enzimas, assim tendo-se mais sítios, tem-se 

maior rendimento de extração. 

Portanto, a condição na qual somou ultrassom em meio alcalino e proteólise 

(GB2sp), foi extraído mais material que as demais, neste caso o rendimento 

dessa extração foi quase três vezes maior do que a segunda condição mais 

eficiente(GB1sp), como também, foi 15,9 vezes maior que condição que obteve 

menor rendimento (GB1). Acredita-se que esse grande rendimento tenha 

ocorrido devido a combinação dos fatores utilizados, inicialmente houve o 

trabalho em conjunto da base e do ultrassom, semelhante ao que ocorreu na 

condição GB1s, esses dois fatores em conjunto não só permitiram uma maior 

extração de PS, mas também promoveram a formação de um maior número de 

sítios de ação para as proteases.  

As análises químicas de açúcar total, proteína e sulfato encontram-se na 

figura 10, figura 11 e figura 12, respectivamente. A contaminação proteica 

presente nas extrações foi extremamente baixa, sendo o maior valor de 

contaminação proteica observado com GB1s (2,9%), esse dado mostra a 

eficiência das extrações com relação a contaminação proteica, outros trabalhos 

com PS mostram também baixa contaminação protéica com percentuais de 

proteínas abaixo de 5,0% (COSTA et al., 2010). 

Com base nos dados de percentual de açúcar total e sulfato apresentados 

na figura 11 e figura 12, é possível deduzir aquelas condições que extraíram 

mais polissacarídeos sulfatados através da relação açúcar/sulfato (tabela 5) – 

os menores valores observados indicam maior extração de açucares ricos em 

sulfato, por outro lado, valores maiores podem inferir na maior extração de 

polissacarídeos não sulfatados. 
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Na análise comparativa de GB1 e GB1s, verifica-se que a relação 

açúcar/sulfato aumentou, indicando assim que a presença do ultrassom 

promoveu uma maior extração de polissacarídeos que não aqueles sulfatados. 

Quando se compara GB1 com outras duas condições em que também utilizou 

o ultrassom (GB2s e GB1sp), é observado que o uso do ultrassom não 

promoveu uma maior extração de polissacarídeos sulfatados. Isso leva a 

indicação de que, apesar de que em algumas situações o uso do ultrassom 

possibilite uma maior extração de polissacarídeos, em algas esta extração não 

é especifica, nem relevante na extração de PS. Provavelmente, devido a ação 

não especifica da cavitação acústica. Corrobora com essa hipótese o fato de 

que o uso de ultrassom para extração de polissacarídeos solúveis de plantas 

termina aumentando a extração de celulose, que no caso seria um 

contaminante (VOLESKY et al., 1970; SIDDHANTA et al., 2011).  

Em contrapartida, as condições em que se teve a maior extração de 

polissacarídeos sulfatados foi a aquela que utilizou apenas proteólise (GB1p) e 

a que combinou o uso da sonicação seguida de proteólise em um meio alcalino 

(GB2sp). Acredita-se que o fator mais considerável para essa maior efetividade 

de GB2sp em extrair PS foi a junção da ação do NaOH e da proteólise. Os 

polissacarídeos sulfatados quando ligados as proteínas da matriz extracelular 

das algas, estão O-ligados covalentemente aos resíduos de serina/tirosina 

(DENIAUD-BOUËT et al., 2014), e moléculas de NaOH hidrolisam as ligações 

aminoácido-açucar, liberando o PS. Contudo, os PS não são liberados da 

matriz só com a quebra desta ligação, pois eles estão presos por interações 

com moléculas de proteínas e compostos fenólicos. O NaOH também é 

responsável pela quebra das interações existentes entre os PS e os compostos 

fenólicos (HROMÁDKOVA et al., 2008). Já as interações entre os PS e as 

cadeias peptídicas foram rompidas com a proteólise (COSTA, 2008). Ou seja, a 

presença do NaOH e a proteólise juntos romperam interações importantes dos 

polissacarídeos sulfatados a compostos fenólicos e proteínas, promovendo um 

maior acesso e solubilização dos polissacarídeos sulfatados que se 

encontravam aprisionados na matriz extracelular. 

Apesar de se ter obtido a mesma quantidade de PS utilizando as diferentes 

condições de extração, é provável que em todas as condições se obteve o 

mesmo tipo de PS, isso baseado nos dados obtidos com as análises de 
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eletroforese em tampão PDA e de infravermelho, porém não é possível 

descartar uma outra possibilidade: a alga sintetizou outro grupo de 

polissacarídeos sulfatados com a mesma mobilidade eletroforética e sinais de 

infravermelho semelhantes. 

No caso da eletroforese, em todas as condições foi extraído PS com 

mobilidade semelhante, o que leva a crer que se trata de polissacarídeos 

sulfatados semelhantes. Esta se baseia no principio da eletroforese em tampão 

PDA, onda a diamina interage com os polissacarídeos sulfatados em função do 

posicionamento dos grupamentos sulfatos, fazendo com esses apresentem 

mobilidades eletroforéticas de acordo com a interação com a diamina, ou seja, 

compostos semelhantes interagem de forma semelhante com a diamina e, 

portanto, têm mobilidade semelhante (DIETRICH & DIETRICH, 1976).  

O uso de infravermelho tem se mostrado bastante útil como ferramenta para 

identificação de similaridades entre compostos químicos. Na tabela 5 

encontram-se os valores dos principais picos do espectro de infravermelho de 

cada uma das 6 extrações de polissacarídeos sulfatados de G. birdiae. O perfil 

clássico de polissacarídeos sulfatados está relacionado principalmente pela 

identificação de ligações com sulfato no infravermelho, e todas as condições 

apresentaram picos que diz respeito a polissacarídeos sulfatados. Picos na 

faixa de 1225 – 1254 cm-1 referem-se à ligação S=O (ZHANG et al., 2009) e 

picos na faixa de 845 – 850 cm-1 à ligação C-O associada com o grupo SO3, 

formando C-O-SO3 (ZHANG et al., 2010). Picos na faixa de 845 – 850 cm-1 

também podem estar associados a polissacarídeos sulfatados, visto que são 

atribuídos as vibrações da ligação C-O-S (ZHANG et al., 2008). Além disso, em 

todas as extrações foram também presentes sinais na faixa de 3423 – 3442 

cm-1 próximo de 2920 cm-1, os quais indicam respectivamente ligações do tipo 

O-H e C-H (SEKKAL, 1993; LAHAYE et al., 1986). Os valores encontrados na 

faixa de 1638 – 1654 são relacionados ao grupo carboxil do ácido glucurônico 

(SILVA et al., 2005). 

Em todas as 6 extrações de polissacarídeos sulfatados de G. birdiae foram 

encontradas galactose, glicose, arabinose, xilose e ácido glucurônico como 

componentes monossacarídicos, vide tabela 4. Embora os materiais obtidos 

em todas as condições possuam a mesma composição monossacarídica, 

esses açúcares não foram encontrados nas mesmas proporções para cada 
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extração. Um fato de destaque referente à composição monossacarídica dos 

extratos de G. birdiae ocorreu na condição GB1, através dela extraiu-se 

heteropolissacarídeos conforme dito anteriormente, situação inesperada visto 

que outro trabalho utilizando a mesma alga e metodologia semelhante obteve 

uma homogalactana (PS constituído apenas de galactose) (MACIEL et al., 

2008). A diferença na composição monossacarídica reportada por MACIEL e 

colaboradores (2008) e na extração GB1 pode ser explicada pelo fato das 

algas terem sido coletadas em anos e locais diferentes. Trabalhos na literatura 

mostram que o período de coleta pode interferir na composição 

monossacarídica de PS de algas marinhas: polissacarídeos neutros e 

sulfatados, extraídos da alga marrom Saccharina longicruris coletadas em anos 

diferentes (2005 e 2006), apresentaram variação na composição 

monossacarídica (RIOUX et al., 2009); HONYA e colaboradores (1999) 

mostraram que a composição monossacarídica de fucanas da alga marrom 

Laminaria japonica coletada em meses diferentes (de abril a outubro) também 

varia significativamente (HONYA et al., 1999). Outro fato cuja variação da 

composição monossacarídica de PS de G. birdiae pode ser justificada é o local 

onde a alga foi coletada. O local de coleta da alga G. birdiae do trabalho de 

MACIEL e colaboradores (2008) se encontra em cerca de 600 km de distância 

do local de coleta da alga G. birdiae reportado nesta dissertação. Portanto, 

fatores bióticos e abióticos desses locais são diferentes e isso pode influenciar 

a composição dos PS sintetizados pelas algas. Fato esse relatado no trabalho 

de COSTA e colaboradores (2012), quando foi extraído polissacarídeos 

sulfatados da alga verde Caulerpa cupressoides de praias diferentes e 

constatou-se que o local de coleta, bem como as condições de coleta nesse 

local (salinidade, temperatura, pH) influenciam nos PS obtidos da alga e às 

atividades biológicas a eles atribuídas (COSTA et al., 2012). 

Aquelas condições de extração de polissacarídeos sulfatados de G. birdiae 

que utilizaram meio alcalino (GB2s e GB2sp) foram as que extraíram mais 

glicose quando comparado as demais. Analisando esse dado, pode-se concluir 

que a presença de NaOH promoveu uma maior extração de polímeros ricos em 

glicose, como celulose e amido, polissacarídeos que são encontrados na matriz 

das algas (DENIAUD-BOUËT et al., 2014). Corrobora com essa hipótese o fato 

descrito por CHANLIAUD e colaboradores (1995), esses autores mostraram 
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que com o uso de extração alcalina para a obtenção de heteroxilanas é 

possível também se obter mais monômeros de glicose.  

Todos os extratos apresentaram xilose, com destaque para GB2sp. A 

xilose, apesar de ser incomum na constituição dos PS das algas vermelhas, já 

foi relatado em alguns trabalhos a extração de PS ricos em xilose obtidos de 

algas vermelhas (MANDAL et al., 2008). Baseando-se apenas nos dados 

presentes neste trabalho, não é possível afirmar que foram extraídas 

xilogalactanas sulfatadas (PS ricos em xilose e galactose), pois há também a 

possibilidade de que a alga G. birdiae sintetize dois diferentes tipos de 

polissacarídeos sulfatados: um rico em galactose e outro em xilose. Dessa 

maneira, outros estudos estruturais são necessários para confirmar uma das 

suposições. 

Nas condições que se utilizou apenas ultrassom (GB1s e GB2s) obteve-se 

menor presença de ácido glucurônico que as demais (GB1, GBp, GB1sp e 

GB2sp), indicando assim que de alguma forma o uso somente do ultrassom 

reduziu a extração de ácido glucurônico, estudos futuros são necessários para 

se compreender esta relação entre a sonicação e a redução da presença de 

ácido glucurônico. 

Em todas as condições de extração de polissacarídeos sulfatados de G. 

birdiae obteve-se polissacarídeos com uma massa aproximada de 45kDa, com 

exceção da condição GB2s, cuja massa do PS obtido foi menor (20kDa).  

Alguns estudos usufruem da cavitação acústica através do ultrassom para 

reduzir o tamanho das moléculas de PS: em um trabalho com polissacarídeos 

sulfatados da alga marinha Porphyra yezoensis obteve-se PS com massa 

molecular menor à medida que o tempo de exposição dos PS ao ultrassom 

aumentou, ou seja, a presença do ultrassom pode quebrar moléculas de açucar 

(ZHOU et al., 2008).  

Como a quebra dos PS foi constatada apenas na condição GB2s, condição 

essa em que o ultrassom está presente, é possível propor que o NaOH unido 

ao ultrassom quebrou as moléculas de PS, reduzindo sua massa molecular, ou 

que essa técnica obteve apenas polissacarídeos de menor massa molecular. A 

segunda possibilidade citada é mais pertinente, visto que a condição GB2sp 

também se baseou no uso de ultrassom em meio alcalino, mas nem por isso 

obteve SP menores. Apesar de existirem relatos do uso do ultrassom para 
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degradação de PS obtidos de algas (ZHOU et al., 2008; SUN et al., 2009), 

nenhum trabalho até o momento utilizou o ultrassom para a extração de PS de 

algas marinhas, por esse motivo, são necessário mais estudos para 

compreender de fato o que ocorreu em GB2s. 

Com exceção da condição de extração GB2s, o material obtido nas outras 

condições foi capaz de dobrar o tempo de coagulação no teste de aPTT, com 

destaque para GB1sp (figura 15). 

Uma possível explicação para ação anticoagulante não detectada em GB2s 

pode ser a sua massa molecular. Alguns autores relatam que PS 

anticoagulantes de algas precisam ter uma massa maior que 20 kDa para que 

possam interagir com os fatores de coagulação e tenha assim efetiva atividade 

anticoagulante (ALBAN et al., 2002). Isso foi bem relatado com galactanas 

sulfatadas da alga vermelha Botryocladia occidentalis, essas moléculas com 

massa molecular entre 15 – 45 kDa são capazes de se ligar a antitrombina, 

mas não conseguem formar o complexo da trombina com seus agentes 

inibidores, apenas moléculas acima de 45 kDa conseguem formar esse 

complexo e ter atividade anticoagulante efetiva (PEREIRA et al., 2005). 

Também foi demonstrado que a redução na massa molecular de curdulanas é 

acompanhada pela redução de sua atividade anticoagulante no teste de aPTT, 

curdulanas com atividade anticoagulante possuem massa molecular maior que 

30kDa (MESTECHKINA & SHCHERBUKHIN, 2010). 

Os polissacarídeos sulfatados obtidos em cada extração de G. birdiae 

apresentaram atividade antioxidante apenas para o teste de Capacidade 

Antioxidante Total (CAT), atividade essa que variou de 40mg/g de ácido 

ascórbico (GB1 e GB2s) a 125mg/g de ácido ascórbico (GB1p, GB1sp, GB1s, 

GB1sp e GB2sp), conforme mostrado na figura 16. Esse ensaio avalia a 

capacidade da amostra teste de doar elétrons (COSTA et al., 2014), simulando 

in vitro uma ação antioxidante através da reação dos PS com um composto 

instável (com elétrons desemparelhados), uma maneira de minimizar a ação 

das EROs é justamente doando elétrons, dessa forma, os PS possuem 

atributos para  minimizem os danos causados pelas espécies reativas, 

conforme constato no ensaio de CAT. 

A condição GB1p foi a que melhor obteve atividade antioxidante para o 

teste de CAT – a presença somente da proteólise de alguma forma facilitou a 
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extração de PS com atividade antioxidante, enquanto que o ultrassom 

prejudicou a atividade antioxidante, como visto na figura 16. A CAT é muito 

comum em PS de algas marinhas, porém esta atividade é mais comumente 

descrita para polissacarídeos sulfatados de algas verdes e marrons, havendo 

apenas um relatado no momento, no caso para PS da alga vermelha Gracilaria 

caudata (COSTA et al., 2014). Esse fato demonstra que mais estudos devem 

ser realizados para avaliar a atividade antioxidante de polissacarídeos de algas 

vermelhas se fazem necessário.  

O foco deste trabalho foi avaliar a melhor condição para se obter PS da G. 

birdiae com atividade biológica. Em suma, a presença do ultrassom nas 

condições de extração não permitiu uma otimização no que diz respeito a 

atividade biológica, porém, somado a proteólise tanto no solvente água quanto 

com 0,1M de NaOH (GB1sp e GB2sp), obteve-se um maior rendimento total, o 

que é interessante quando se trata de extrato bruto (massa total da extração).  

No que diz respeito à extração de PS, cujas atividades biológicas são 

atribuídas, o uso do ultrassom só é interessante quando utilizado em meio 

alcalino (NaOH 01, M) com a aplicação da proteólise, como demonstrado em 

GB2sp, pois essa condição obteve o maior rendimento (3 vezes maior que o 

segundo maior rendimento), e extraiu mais PS como verificado através da 

razão açúcar/sulfatado do extrato. A condição de GB2sp de maneira geral, 

apresentou também ótimos resultados para as atividade anticoagulante e 

antioxidante, além de baixa contaminação proteica, sendo assim, para se obter 

um melhor rendimento de PS com atividade anticoagulante e antioxidante, com 

base nos dados dessa dissertação, recomenda-se a condição de extração 

GB2sp. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 As 6 diferentes condições de extração de polissacarídeos sulfatados da 

alga vermelha Gracilaria birdiae permitiram a obtenção de 

polissacarídeos sulfatados, porém a quantidade de material extraído foi 

variável; 

 

 O teor de monossacarídeos presentes na extração de polissacarídeos 

sulfatados de G. birdiae foi distinta em cada condição, o que indica que 

em cada condição extraiu-se polissacarídeos diferentes e/ou em 

proporções diferentes; 

 

 Os PS obtidos com o uso de cada uma das condições de extração 

alteraram o tempo de coagulação no teste de aPTT de forma diferente, 

indicando que polissacarídeos com atividades anticoagulantes distintas 

foram obtidos com o uso de cada condição; 

 

 Os PS presentes em todas as extrações possuem atividade antioxidante 

para o ensaio de Capacidade Antioxidante Total, dentre eles, aquela 

condição que utilizou apenas proteólise em meio com pH neutro foi a 

que permitiu a extração de PS com atividade antioxidante mais alta, 

porém PS obtidos em outras condições tiveram atividade antioxidante 

próxima a GB1p, sendo elas GB1sp, GB1s, GB1sp e GB2sp; 

 

 A condição em que se utilizou o ultrassom em meio alcalino seguido por 

proteólise (GB2sp) foi a melhor condição para se extrair polissacarídeos 

sulfatados da alga vermelha Gracilaria birdiae, obtendo ainda os 

melhores resultados nas atividades anticoagulante e antioxidante. 

 
 
 
 
 
 
 



87 
 

7 REFERENCIAS 

 
ADAMS, R. L. C.; BIRD, R. J. Coagulation cascade and therapeutics update: 

relevance to nephrology. Part 1: Overview of coagulation, thrombophilias and 

history of anticoagulants. Nephology, [S.l.], v. 14, p. 462-470, 2009. 

 

AGUILERA, J., DUMMERMUTH, A., KARSTEN, U., SCHRIEK, R., & 

WIENCKE, C. Enzymatic defences against photooxidative stress induced by 

ultraviolet radiation in Arctic marine macroalgae. Polar Biology, 25(6), 432-

441. 2002 

 

ALE, M. T., MIKKELSEN, J. D., & MEYER, A. S. Important determinants for 

fucoidan bioactivity: A critical review of structure-function relations and 

extraction methods for fucose-containing sulfated polysaccharides from brown 

seaweeds. Marine drugs, 9(10), 2106-2130. 2011 

 

ALBUQUERQUE I.R., QUEIROZ K.C., ALVES L.G., SANTOS E.A., LEITE E.L., 

ROCHA H.A.O. Heterofucans from Dictyota menstrualis have anticoagulant 

activity. Braz J Med Biol Res, 37(2): 167-171. 2004 

 

ALGA BASE –  url: www.algabase.org (acesso em 10/09/2014) 

 

ANDERSON, W., DUNCAN, J. G. C., & HARTHILL, J. E. The anticoagulant 

activity of carrageenan. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 17(10), 

647-654.1965 

 

ARAD, S.M.; LEVY-ONTMAN, O. Red microalgal cell-wall polysaccharides: 

biotechnological aspects. Current opinion in biotechnology, 21(3), 358-364. 

2010 

 

ATHUKORALA, Y.; KIM, K.N.; JEON, Y.J. Antiproliferative and antioxidant 

properties of an enzymatic hydrolysate from brown alga, Ecklonia cava. Food 

and Chemical Toxicology, 44(7), 1065-1074. 2006 

 



88 
 

BALAKRISHNAN, D.; KANDASAMY, D.; NITHYANAND, P. A review on 

Antioxidant activity of marine organisms. International Journal of ChemTech 

Research, 6(7). 2014 

 

BARNHAM, K. J.; MASTERS, C. L.; BUSH, A. I. Neurodegenerative diseases 

and oxidative stress. Nature Reviews: Drug Discovery, [S.l.], v. 3, p. 205-214, 

2004 

BERTEAU, O.; MULLOY, B. Sulfated fucans, fresh perspectives: structures, 

functions, and biological properties of sulfated fucans and an overview of 

enzymes active toward this class of polysaccharide.Glycobiology, 13(6), 29R-

40R. 2003 

 

BEZERRA, A.D.F. Cultivo de algas marinhas como desenvolvimento de 

comunidades costeiras. 2008 

 

BEZERRA, A. F.; MARINHO-SORIANO, E. Cultivation of the red seaweed 

Gracilaria birdiae (Gracilariales, Rhodophyta) in tropical waters of northeast 

Brazil. Biomass and Bioenergy, 34(12), 1813-1817. 2010 

 

BICUDO, C.E.M., MENEZES, M. Algas do Brasil. Catálogo de plantas e 

fungos do Brasil, 1, 49-60. 2010 

 

BIRD, G.M.; HASS, P. On the nature of the cell wall constituents of Laminaria 

sp. mannuronic acid. Biochem. J. 25, 403–411. 1931 

 

BISHI, S.K.; PATIL, A.; HOTA, M.R.; DAGLA, M.C.; KUMAR, N. Health 

Benefiting Natural Antioxidants: Present and Future Perspectives. 2014 

 

BLACK, W.A.P.; DEWAR, E.T.; WOODWARD, F.N. Manufacturing of algal 

chemicals 4: Laboratory scale isolation of fucoidan from brown marine algae. J. 

Sci. Food Agric.,v 3, 122–129. 1952 

 



89 
 

BONEU, B. Low Molecular Weight Heparins: Are They Superior to 

Unfractionated Heparins to Prevent and to Treat Deep Vein Thrombosis? 

Thrombosis Research, v 100 (2) 113-120. 2000 

 

BUTENAS, S.; MANN, K. G. Blood coagulation. Biochemistry 

(Moscow), 67(1), 3-12. 2002 

 

BUTENAS, S.; ORFEO, T.; MANN, K.G. Tissue Factor in Coagulation: Which? 

Where? When?  Arterioscler Thromb Vasc Biol, 29:1989-1996. 2009 

CAILLET, S.; YU, H.; LESSARD, S.; LAMOUREUX, G.; AJDUKOVIC, D.; 

LACROIX, M. Fenton reaction applied for screening natural antioxidants. Food 

Chemistry, 100(2): 542-552. 2007 

 

CÂMARA, R.B.G; COSTA, L.S.; FIDELIS, G.P.; NOBRE, L.T.D.B ; DANTAS-

SANTOS, N. ; CORDEIRO,S.L.; COSTA, M.S.S.P; ALVES, L.G. ; ROCHA, 

H.A.O. Heterofucans from the Brown Seaweed Canistrocarpus cervicornis with 

Anticoagulant and Antioxidant Activities. Marine Drugs, v. 9, p. 124-138, 2011. 

 

CÂMARA, R.B.G. Atividades Anticoagulante e Antioxidante de Extratos 

Brutos Ricos em Polissacarídeos Sulfatados das Macroalgas Marinhas 

Marrons Canistrocarpus cervicornis, Dictyota mertensii e Dictyopteris 

delicatula e de Heterofucanas de Canistrocarpus cervicornis. 2010 

(Dissertação) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

CARLUCCI, M. J.; PUJOL, C. A.; CIANCIA, M.; NOSEDA, M. D.; 

MATULEWICZ, M. C.; DAMONTE, E. B.; CEREZO, A. S. Antiherpetic and 

anticoagulant properties of carrageenans from the red seaweed Gigartina 

skottsbergii and their cyclized derivatives: correlation between structure and 

biological activity. International journal of biological macromolecules, 20(2), 

97-105. 1997 

 

CAROCHO, M.; FERREIRA, I.C. A review on antioxidants, prooxidants and 

related controversy: natural and synthetic compounds, screening and analysis 



90 
 

methodologies and future perspectives. Food and Chemical Toxicology, 51, 

15-25. 2013 

 

CASU, B. Structure of Heparin and Heparin Fragments. Annals of The New 

York Academy of Sciences. 556(1)1:17. 1989 

 

CATERINA, R. D.; HUSTED, S.; WALLENTIN, L.; ANDREOTTI, F.; ARNESEN, 

H.;  BACHMANN, F.; BAIGENT, C.; HUBER, K.; JESPERSEN, J.; 

KRISTENSEN, S. D.; LIP, G. Y. H.; MORAIS, J.; RASMUSSEN, L. H.; 

SIEGBAHN, A.; VERHEUGT, F. W. A.; WEITZ, J. I. General mechanisms of 

coagulation and targets of anticoagulation (Section I): Position paper of the ESC 

working group on thrombosis - task force on anticoagulants in  heart disease. 

Journal of Thrombosis and Haemostasis, v. 109, p.569-579, 2013. 

 

CAVALCANTE-SILVA, L. H. A.; BARBOSA BRITO DA MATTA, C.; DE 

ARAÚJO, M. V.; BARBOSA-FILHO, J. M.; PEREIRA DE LIRA, D.; DE 

OLIVEIRA SANTOS, B. V.; ALEXANDRE-MOREIRA, M. S. Antinociceptive and 

anti-inflammatory activities of crude methanolic extract of red alga 

Bryothamnion triquetrum. Marine drugs, 10(9), 1977-1992. 2012 

 

CHARGAFF, E.; BANCROFT, F.W.; STANLEY-BROWN, M. Studies on the 

chemistry of blood coagulation III. The chemical constituents of blood platelets 

and their role in blood clotting, with remarks on the activation of clotting by 

lipids. Journal of Biological Chemistry, 116(1), 237-251. 1936 

 

CHANANA, M.; RIVERA GIL, P.; CORREA‐DUARTE, M.A.; LIZ‐MARZÁN, L. 

M.; PARAK, W.J. Physicochemical Properties of Protein‐Coated Gold 

Nanoparticles in Biological Fluids and Cells before and after Proteolytic 

Digestion. Angewandte Chemie International Edition, 52(15), 4179-4183. 

2013 

 

CHEUNG, Y.C.; SIU, K.C.; WU, J.Y.. Kinetic models for ultrasound-assisted 

extraction of water-soluble components and polysaccharides from medicinal 

fungi. Food and Bioprocess Technology, 6(10), 2659-2665. 2013 



91 
 

 

CHEMAT, F.; TOMAO, V.; VIROT, M. Ultrasound-assisted extraction in food 

analysis. In Handbook of food analysis instruments (pp. 85–103). USA: 

CRC. 2008 

 

CHEN, X.; WANG, W.; LI, S.; XUE, J.; FAN, L.; SHENG, Z.; CHEN, Y. 

Optimization of ultrasound-assisted extraction of Lingzhi polysaccharides using 

response surface methodology and its inhibitory effect on cervical cancer cells. 

Carbohydrate Polymers, 80(3), 944-948. 2010 

 

DA CONCEIÇÃO RIVANOR, R. L.; CHAVES, H. V.; DO VAL, D. R.; DE 

FREITAS, A. R.; LEMOS, J.C.; RODRIGUES, J.A.G.; BENEVIDES, N.M.B. A 

lectin from the green seaweed Caulerpa cupressoides reduces mechanical 

hyper-nociception and inflammation in the rat temporomandibular joint during 

zymosan-induced arthritis. International immunopharmacology, 21(1), 34-43. 

2014 

 

COSTA, L.S. Atividades Biológicas de Polissacarídeos Sulfatados 

extraídos da alga vermelha Gracilaria caudata. 2008. Dissertação (Mestrado 

em Bioquímica) – Departamento de Bioquímica, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, UFRN, Natal/RN 

 

COSTA L.S.; FIDELIS, G.P.; CORDEIRO, S.L.; OLIVEIRA, R.M.; SABRY, D.A.; 

CÂMARA, R.B.; NOBRE, L.T.; COSTA, M.S.; ALMEIDA-LIMA, J.; FARIAS, 

E.H.; LEITE, E.L.; ROCHA, H.A. Biological activities of sulfated polysaccharides 

from tropical seaweeds. Biomedicine and Pharmacotherapy. v.64, p.21-28, 

2010 

 

COSTA, L. S. Bioprospecção de polissacarídeos sulfatados de macroalgas 

marinhas do litoral do rio grande do norte: caracterização de uma 

heterofucana extraída da alga marrom Sargassum filipendula que induz 

apoptose em células HeLa. Tese (Doutorado em Bioquímica) – Departamento 

de Bioquímica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Natal/RN 

– 2012. 



92 
 

 

COSTA, M.S.S.P. Efeito da salinidade da água do mar no rendimento, 

composição e atividades biológicas de frações polissacarídicas da 

Chlorophyta Caulerpa cupressoides var. flabellata. Dissertação (Mestrado 

em Bioquímica) – Departamento de Bioquímica, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, UFRN, Natal/RN – 2010. 

 

COSTA, L.S.; FIDELIS, G.P.; TELLES, C.B. ; DANTAS-SANTOS, N. ; 

CAMARA, R. B. G. ; CORDEIRO, S.L.; COSTA, M.S.S.P.; LIMA, J.A.; 

SILVEIRA, R.F.M. ; OLIVEIRA, R. M. ; ALBUQUERQUE, I.R.L.; ANDRADE, 

G.P.V.; ROCHA, H.A.O. Antioxidant and Antiproliferative Activities of 

Heterofucans from the Seaweed Sargassum filipendula. Mar Drugs. 9, 952 – 

966, 2011 

 

COSTA, M.S.S.P.; COSTA, L.S.; CORDEIRO, S.L.; ALMEIDA-LIMA, J.; 

DANTAS-SANTOS, N.; MAGALHÃES, K.D.; ROCHA, H.A.O. Evaluating the 

possible anticoagulant and antioxidant effects of sulfated polysaccharides from 

the tropical green alga Caulerpa cupressoides var. flabellata. Journal of 

Applied Phycology, 24(5), 1159-1167. 2012 

 

COSTA, M.S.S.P.; Fidelis, G.P.; Rocha, H.A.O.; COSTA, L.S. Antioxidant 

sulfated polysaccharides from seaweed. In: Vitor Hugo Pomin. (Org.). 

Seaweeds. Agricultural uses, Biological and Antioxidant Agents. 1aed. New 

York: Nova Publishers, v. 1, p. 189-208. 2014 

 

COURA, C. O.; DE ARAÚJO, I. W.; VANDERLEI, E. S.; RODRIGUES, J. A.; 

QUINDERÉ, A. L.; FONTES, B. P.; BENEVIDES, N. Antinociceptive and Anti-

Inflammatory Activities of Sulphated Polysaccharides from the Red Seaweed 

Gracilaria cornea. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 110(4), 335-

341. 2012 

 

CUMASHI, A.; USHAKOVA, N. A.; PREOBRAZHENSKAYA, M. E.; 

D'INCECCO, A.; PICCOLI, A.; TOTANI, L.; NIFANTIEV, N. E. A comparative 

study of the anti-inflammatory, anticoagulant, antiangiogenic, and antiadhesive 



93 
 

activities of nine different fucoidans from brown 

seaweeds. Glycobiology, 17(5), 541-552. 2007 

 

CUZZOCREA, S.; RILEY, D. P.; CAPUTI, A. P.; SALVEMINI, D. Antioxidant 

therapy: a new pharmacological approach in shock, inflammation, and 

ischemia/reperfusion injury. Pharmacological reviews, 53(1), 135-159. 2001 

 

DAHLBÄCK B.; VILLOUTREIX B.O. The anticoagulant protein C pathway. 

FEBS Letters. 579(15)3310-3316. 2005 

 

DASGUPTA, N.; DE, B. Antioxidant activity of Piper betle L. leaf extract in 

vitro. Food chemistry, 88(2), 219-224. 2004 

 

DAVIE E.W.; RATNOFF O.D. Waterfall sequence for intrinsic blood clotting. 

Science. 145: 1310–2. 1964 

DEVI, G.K.; MANIVANNAN, K.; THIRUMARAN, G.; RAJATHI, F.A.; 

ANANTHARAMAN, P. In vitro antioxidant activities of selected seaweeds from 

Southeast coast of India. Asian Pac J Trop Med. 4(3):205-11. 2011 

 

DENIAUD-BOUËT, E.; KERVAREC, N.; MICHEL, G.; TONON, T.; KLOAREG, 

B.; HERVÉ, C. Chemical and enzymatic fractionation of cell walls from Fucales: 

insights into the structure of the extracellular matrix of brown algae. Annals of 

botany, mcu096. 2014 

 

DEVASAGAYAM, T.P.A.; TILAK, J.C.; BOLOOR, K.K.; SANE, K.; GHASKADBI, 

S.S.; LELE, R.D. Free radicals and antioxidants in human health: current status 

and future prospects. Japi, v. 52, p. 794-804, 2004. 

 

DIAS, P.F.; SIQUEIRA JR, J.M.; VENDRUSCOLO, L.F.; DE JESUS NEIVA, T.; 

GAGLIARDI, A.R.; MARASCHIN, M.; RIBEIRO-DO-VALLE, R. M. 

Antiangiogenic and antitumoral properties of a polysaccharide isolated from the 

seaweed Sargassum stenophyllum. Cancer chemotherapy and 

pharmacology, v. 56, n. 4, p. 436-446, 2005. 

 



94 
 

DIETRICH, C.P.; NADER, H.B. Fractionation and properties of four heparitin 

sulfates from beef lung tissue: Isolation and partial characterization of a 

homogeneous species of heparitin sulfate. Biochimica et Biophysica Acta 

(BBA)-General Subjects, 343(1), 34-44. 1974 

 

DIETRICH, C.P.; FARIAS, G.G.; DE ABREU, L.R.; LEITE, E.L.; DA SILVA, L.F.; 

NADER, H. B. A new approach for characterization of polysaccharides from 

algae: Presence of four main acidic polysaccharides in three species of the 

class Phaeophycea. Plant Science, v. 108, p. 143-153, 1995. 

 

DOUSIP, A.; MATANJUN, P.; SULAIMAN, M.R.; TAN, T.S.; OOI, Y.B.H.; LIM, 

T.P. Effect of seaweed mixture intake on plasma lipid and antioxidant profile of 

hyperholesterolaemic rats. Journal of Applied Phycology, 26(2), 999-1008. 

2014 

 

DŘÍMALOVÁ, E.; VELEBNÝ, V.; SASINKOVÁ, V.; HROMÁDKOVÁ, Z.; 

EBRINGEROVÁ, A. Degradation of hyaluronan by ultrasonication in 

comparison to microwave and conventional heating. Carbohydrate 

polymers, 61(4), 420-426. 2005 

DOCTOR, V. M.; HILL, C.; JACKSON, G. J. Effect of fucoidan during activation 

of human plasminogen. Thrombosis research, v. 79, n. 3, p. 237-247, 1995. 

 

DODGSON, K. S.; PRICE, R. G. A note on the determination of the ester 

sulphate content of sulphated polysaccharides. Biochemical Journal ,84(1), 

106. 1962 

 

DORE, C.M.P.G.; FAUSTINO ALVES, M.G.D.C.; POFÍRIO WILL, L.S.E.; 

COSTA, T.G.; SABRY, D.A.; DE SOUZA RÊGO, L.A.R.; LEITE, E.L. 

Antiangiogenic activity and direct antitumor effect from a sulfated 

polysaccharide isolated from seaweed. Microvascular research, 2013. 

 

DUBOIS, M.; GILLES, K.A.; HAMILTON, J.K.; REBERS, P.; SMITH, F. 

Colorimetric method for determination of sugars, and related substances. 

Analytical Chemistry, [ S.l.], v. 28, n. 3, p. 350-356, 1956. 



95 
 

 

EBRINGEROVÁ, A.; HROMFIDKOVÁ, Z.; HRÍBALOVÁ, V.; MASON, T.J. Effect 

of ultrasound on the immunogenic corn cob xylan. Ultrason. Sonochem. 4, 311 

– 315. 1997 

 

FARIAS, E.H.C. Homogalactanas sulfatadas da alga verde Codium 

sthimocladium possuem alta atividade anticoagulante. 2006. Dissertação 

(Mestrado em Bioquímica) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

FARIAS, E.H.C.; POMIN, V.H.; VALENTE, A.P.; NADER, H.B.; ROCHA, 

H.A.O.; MOURAO, P.A.S. A preponderantly 4-sulfated, 3-linked galactan from 

the green alga Codium isthmocladum. Glycobiology (Oxford), v. 18, p. 250-

259, 2007. 

 

FARIAS, E.H.C. Homogalactanas sulfatadas da macroalga verde Codium 

sthimocladum: aspectos estruturais e farmacológicos. 2011. Tese 

(Doutorado em Ciências Biológicas (Biologia Molecular) - Universidade Federal 

de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

FARIAS, G.G.M. Uma nova abordagem para o estudo comparativo dos 

polissacarídeos ácidos de algas: classe phaeophycea. 1992. Dissertação 

(Mestrado em Ciências)-Universidade Federal de Säo Paulo. Escola Paulista 

de Medicina. 

 

FARIAS, W.R.; VALENTE, A.P.; PEREIRA, M.S.; MOURÃO, P.A. Structure and 

Anticoagulant Activity of Sulfated Galactans Isolation Of A Unique Sulfated 

Galactan From The Red Algae Botryocladia occidentalis and Comparison of Its 

Anticoagulant Action With That of Sulfated Galactans From Invertebrates. 

Journal of Biological Chemistry, 275(38), 29299-29307. 2000 

 

FERNANDES, D.R.P.; DE OLIVEIRA, V.P.; VALENTIN, Y.Y. Seaweed 

biotechnology in Brazil: six decades of studies on natural products and their 

antibiotic and other biological activities. Journal of Applied Phycology, 1-15. 

2014 

 



96 
 

FERREIRA, A.L.A.; MATSUBARA, L.S. Radicais livres: conceitos, doenças 

relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. Revista da Associação 

Médica Brasileira, 43(1), 61-68. 1997. 

 

FIDELIS, G.P.; CAMARA, R.B.G.; QUEIROZ, M.F.; COSTA, M.S.S.P.; 

SANTOS, P.C.; ROCHA, H.A.O.; COSTA, L.S. Proteolysis, NaOH and 

Ultrasound-Enhanced Extraction of Anticoagulant and Antioxidant Sulfated 

Polysaccharides from the Edible Seaweed, Gracilaria birdiae. Molecules, 

19(11), 18511-18526. 2014 

 

FIGUEIRO, S.D.; MACÊDO, A.A.M.; MELO, M.R.S.; FREITAS, A.L.P.; 

MOREIRA, R.A.; DE OLIVEIRA, R.S.; SOMBRA, A. S. B. On the dielectric 

behaviour of collagen–algal sulfated polysaccharide blends: effect of 

glutaraldehyde crosslinking. Biophysical chemistry, 120(2), 154-159. 2006 

 

FREILE-PELEGRIN, Y.; MURANO, E. Agars from three species of Gracilaria  

(Rhodophyta) from Yucatán Peninsula. Bioresource technology, 96(3), 295-

302. 2005 

 

GLAUSER, B.F.; REZENDE, R.M.; MELO, F.R.; PEREIRA, M.S.; 

FRANCISCHETTI, I.M.; MONTEIRO, R.Q.; MOURÃO, P.A. Anticoagulant 

activity of a sulfated galactan: Serpin-independent effect and specific interaction 

with factor Xa. Thrombosis and haemostasis, 102(6), 1183. 2009 

GLISIC, S.B.; RISTIC, M.; SKALA, D.U. The combined extraction of sage 

(Salvia officinalis L.): ultrasound followed by supercritical CO2 extraction. 

Ultrasonics Sonochemistry, 18, 318–326. 2011 

 

GÓMEZ-ORDÓÑEZ, E.; JIMÉNEZ-ESCRIG, A.; RUPÉREZ, P. Bioactivity of 

sulfated polysaccharides from the edible red seaweed Mastocarpus 

stellatus. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 3(1), 29-40. 2014 

 

GUPTA, S.C.; HEVIA, D.; PATCHVA, S.; PARK, B.; KOH, W.; AGGARWAL, 

B.B. Upsides and downsides of reactive oxygen species for cancer: the roles of 



97 
 

reactive oxygen species in tumorigenesis, prevention, and therapy. 

Antioxidants & redox signaling, 16(11), 1295-1322. 2012 

 

HAYAKAWA, Y.; HAYASHI, T.; LEE, J.; SRISOMPORN, P.; MAEDA, M.; 

OZAWA, T.; SAKURAGAWA, N. Inhibition of thrombin by sulfated 

polysaccharides isolated from green algae. Biochim Biophys Acta. v. 1543, n. 

1, p. 86-94, 2000. 

 

HAN, R.M.; ZHANG, J.P.; SKIBSTED, L.H. Reaction dynamics of flavonoids 

and carotenoids as antioxidants. Molecules, 17(2), 2140-2160. 2012 

 

HEO, S. J.; PARK, E. J.; LEE, K. W.; JEON, Y. J. Antioxidant activities of 

enzymatic extracts from brown seaweeds. Bioresource Technology, 96(14), 

1613-1623. 2005 

 

HILBORN, J.C.; ANASTASSIADIS, P.A.. Estimation of the molecular weights of 

acidic mucopolysaccharides by polyacrylamide gel electrophoresis. Analytical 

biochemistry, 39(1), 88-92. 1971 

 

HOAGLAND, D.R.; LIEB, L.L. The complex carbohydrates and forms of sulphur 

in marine algae of the Pacific coast. J. Biol. Chem. 23, 287–297. 1915 

 

HUMM, H.J.; WILLIAMS, L.G. A study of agar from two Brazilian 

seaweeds. American Journal of Botany, 287-292. 1948 

HROMÁDKOVÁ, Z.; KOŠT’ÁLOVÁ, Z.; EBRINGEROVÁ, A. Comparison of 

conventional and ultrasound-assisted extraction of phenolics-rich heteroxylans 

from wheat bran. Ultrasonics sonochemistry, 15(6), 1062-1068. 2008 

 

JARETT D. BERRY, M.D., ALAN DYER, PH.D., XUAN CAI, M.S., DANIEL B. 

GARSIDE, B.S., HONGYAN NING, M.D., AVIS THOMAS, M.S., PHILIP 

GREENLAND, M.D., LINDA VAN HORN, R.D., PH.D., RUSSELL P. TRACY, 

PH.D., AND DONALD M. LLOYD-JONES, M.D. Lifetime Risks of 

Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 366:321-329; 2012 

 



98 
 

JACKSON, S.P.  Arterial thrombosis—insidious, unpredictable and deadly. 

Nature Medicine. v. 17, n. 11, p.1423-1436, 2011 

 

JAMBRAK, A.R.; HERCEG, Z.; ŠUBARIĆ, D.; BABIĆ, J.; BRNČIĆ, M.; 

BRNČIĆ, S. R.; GELO, J. Ultrasound effect on physical properties of corn 

starch. Carbohydrate Polymers, 79(1), 91-100. 2010 

 

JEON, S.M.; KIM, H.J.; WOO, M.N.; LEE, M.K.; SHIN, Y.C.; PARK, Y.B., CHOI, 

M.S. Fucoxanthin rich seaweed extract suppresses body weight gain and 

improves lipid metabolism in high fat fed C57BL/6J mice. Biotechnology 

journal, 5(9), 961-969. 2010 

 

JIANG, P., XUE; D., ZHANG, Y.; YE, L.; LIU, Y.; MAKALE, M.; LIU, C. The 

extrinsic coagulation cascade and tissue factor pathway inhibitor in 

macrophages: A potential therapeutic opportunity for atherosclerotic 

thrombosis. Thrombosis research, 133(4), 657-666. 2014 

 

JIAO, G.; YU, G.; ZHANG, J.; EWART, S. Chemical structures and bioactivities 

of sulfated polysaccharides from marine algae. Marine drugs, 9(2), 196-223. 

2011 

 

KANETO, H.; KATAKAMI, N.; MATSUHISA, M.; MATSUOKA, T. Role of 

reactive oxygen species in the progression of type 2 diabetes and 

atherosclerosis. Mediators of Inflammation, [S.l.], p. 1-11, 2010 

KYLIN, H. Biochemistry of sea algae. H. Z. Physiol. Chem. 83, 171–197. 1913  

 

KYLIN, H. Analysis of the biochemistry of the seaweed. H. Z. Physiol. Chem. 

94, 337–425. 1915 

 

KOHEN, R.; NYSKA, A. Invited review: Oxidation of biological systems: 

oxidative stress phenomena, antioxidants, redox reactions, and methods for 

their quantification. Toxicologic pathology, 30(6), 620-650. 2002 

 



99 
 

KUMAR, M.; KUMARI, P.; REDDY, C.R.K.; JHA, B. Salinity and Desiccation 

Induced Oxidative Stress Acclimation in Seaweeds. Sea plants, 91. 2014 

 

LAHAYE, M. Developments on gelling algal galactans, their structure and 

physico-chemistry. Journal of applied Phycology, 13(2), 173-184. 2001 

 

LEITE, E.L. Estrutura e atividades farmacológicas de uma nova fucana da 

alga marinha Spatoglossum scroederi. 1995. Tese (Doutorado em Ciências) 

Universidade Federal de São Paulo. 

 

LEITE, E.L.; MEDEIROS, M.G.; ROCHA, H.A.; FARIAS, G.G.; DA SILVA, L.F.; 

CHAVANTE, S.F.; NADER, H.B. Structure and pharmacological activities of a 

sulfated xylofucoglucuronan from the alga Spatoglossum schröederi. Plant 

science, 132(2), 215-228. 1998 

 

LIAO, W.R.; LIN, J.Y.; SHIEH, W.Y.; JENG, W.L.; HUANG, R. Antibiotic activity 

of lectins from marine algae against marine vibrios. Journal of Industrial 

Microbiology and Biotechnology, 30(7), 433-439. 2003 

 

LI, B.; LU, F.; WEI, X.; ZHAO, R. Fucoidan: structure and bioactivity. 

Molecules, 13(8), 1671-1695. 2008 

 

LIM, B.L.; RYU, I.H. Purification, structural characterization, and antioxidant 

activity of antioxidant substance from the red seaweed Gloiopeltis 

tenax. Journal of medicinal food, 12(2), 442-451. 2009. 

LIU, X.; ZHAO, M.; WANG, J.; YANG, B.; JIANG, Y. Antioxidant activity of 

methanolic extract of emblica fruit Phyllanthus emblica from six regions in 

China. Journal of food composition and Analysis, 21(3), 219-228. 2008 

 

LUNDE, G.; HEEN, E.; OY, E. Uber fucoidin. H. Z. Physiol. Chem. 247, 189–

196. 1937 

 

MACFARLANE, R.G. An enzyme cascade in the blood clotting mechanism, and 

its function as a biochemical amplifier. Nature. 202: 498–9. 1964  



100 
 

 

MACIEL, J.S.; CHAVES, L.S.; SOUZA, B.W.; TEIXEIRA, D.I.; FREITAS, A.L.; 

FEITOSA, J.; DE PAULA, R. Structural characterization of cold extracted 

fraction of soluble sulfated polysaccharide from red seaweed Gracilaria 

birdiae. Carbohydrate Polymers, 71(4), 559-565. 2008 

 

MASON, T.J.; LORIMER, J.P. Applied sonochemistry: the uses of power 

ultrasound in chemistry and processing. Weinheim: Wiley-VCH. 2002 

 

MAGALHAES, K.D.; COSTA, L.S.; FIDELIS, G.P.; OLIVEIRA, R.M.; NOBRE, 

L.T.D.B.; DANTAS-SANTOS, N.; ROCHA, H.A.O. Anticoagulant, antioxidant 

and antitumor activities of heterofucans from the seaweed Dictyopteris 

delicatula. International journal of molecular sciences, 12(5), 3352-3365. 

2011 

 

MANDAL, P.; MATEU, C. G.; CHATTOPADHYAY, K.; PUJOL, C. A.; 

DAMONTE, E. B.; RAY, B. Structural features and antiviral activity of sulphated 

fucans from the brown seaweed Cystoseira indica. Antivir Chem Chemother. 

v. 18, n. 3, p. 153-162, 2007. 

 

MANDAL, P.; PUJOL, C.A.; CARLUCCI, M.J.; CHATTOPADHYAY, K.; 

DAMONTE, E.B.; RAY, B. Anti-herpetic activity of a sulfated xylomannan from 

Scinaia hatei. Phytochemistry, 69(11), 2193-2199. 2008 

MARAN, J.P.; MEKALA, V.; MANIKANDAN, S. Modeling and optimization of 

ultrasound-assisted extraction of polysaccharide from< i> Cucurbita 

moschata</i>. Carbohydrate polymers, 92(2), 2018-2026. 2013 

 

MARUYAMA, H.; YAMAMOTO, I. An antitumor fraction from an edible brown 

seaweed, Laminaria religiosa. Hydrobiologia, 116/177, 534–536. 1984. 

 

MARINHO-SORIANO, E. Agar polysaccharides from Gracilaria species 

(Rhodophyta, Gracilariaceae). Journal of biotechnology, 89(1), 81-84. 2001 

 



101 
 

MARINHO-SORIANO, E.; FONSECA, P.C.; CARNEIRO, M.A.A.; MOREIRA, 

W.S.C. Seasonal variation in the chemical composition of two tropical 

seaweeds. Bioresource Technology, 97(18), 2402-2406. 2006 

 

MARTINI, W.Z.; CORTEZ, D.S.; DUBICK, M.A.; PARK, M.S.; HOLCOMB, J.B. 

Thrombelastography is better than PT, aPTT, and activated clotting time in 

detecting clinically relevant clotting abnormalities after hypothermia, 

hemorrhagic shock and resuscitation in pigs. Journal of Trauma, 65, 535–543. 

2008 

 

MATSUBARA, K.; MATSUURA, Y.; BACIC, A.; LIAO, M.; HORI, K.; 

MIYAZAWA, K. Anticoagulant properties of a sulfated galactan preparation from 

a marine green alga Codium cylindricum. Int J Biol Macromol. v. 28, n. 5, p. 

395-399, 2001. 

 

MATSUBARA, K.; MORI, M.; MATSUMOTO, H.; HORI, K.; MIYAZAWA, K.  

Antiangiogenic properties of a sulfated galactan isolated from a marine green 

alga Codium cylindricum. . Journal of Applied Phycology. v. 15, n. 1, p. 4, 

2003. 

 

MATSUBARA, K. Recent advances in marine algal anticoagulants. Current 

Medicinal Chemistry-Cardiovascular & Hematological Agents, 2(1), 13-19. 

2004 

MATSUBARA, K.; XUE, C.; ZHAO, X.; MORI, M.; SUGAWARA, T.; HIRATA, T. 

Effects of middle molecular weight fucoidans on in vitro and ex vivo 

angiogenesis of endothelial cells. Int J Mol Med. v. 15, n. 4, p. 695-699, 2005. 

 

MCHUGH, D. J., A guide to the seaweed industry. In PAPERS, F. F. T., Ed. 

FAO:Rome, Vol. 441. , p 118. 2003 

 

MCLEAN, J. The discovery of heparin. Circulation, 19(1), 75-8. 1959. 

 

MEDEIROS, V.P.; QUEIROZ, K.C.S.; CARDOSO, M.L.; MONTEIRO, G.R.G.; 

OLIVEIRA, F.W.; CHAVANTE, S.F.; LEITE, E.L. Sulfated galactofucan from 



102 
 

Lobophora variegata: anticoagulant and anti-inflammatory 

properties. Biochemistry (Moscow), 73(9), 1018-1024. 2008 

 

MELO, F.R.; PEREIRA, M.S.; FOGUEL, D.; MOURÃO, P.A. Antithrombin-

mediated anticoagulant activity of sulfated polysaccharides different 

mechanisms for heparin and sulfated galactans. Journal of Biological 

Chemistry, 279(20), 20824-20835. 2004 

 

MELO, M.R.S.; FEITOSA, J.P.A.; FREITAS, A.L.P.; DE PAULA, R.C.M. 

Isolation and characterization of soluble sulfated polysaccharide from the red 

seaweed Gracilaria cornea. Carbohydrate Polymers, 49(4), 491-498. 2002 

 

MELO, K.R.T.; ALMEIDA-LIMA, J.; GOMES, D.L.; DANTAS-SANTOS, N.; 

CAMARA, R.B.G.; ROCHA, H.A.O. Caracterização e atividade anticoagulante 

de polissacarídeos sulfatados extraídos da alga marrom Dictyopteris 

justii. HOLOS-ISSN 1807-1600, v. 1, p. 29-40, 2012. 

 

MELO, K.R.T. Polissacarídeos sulfatados da alga marrom Dictyopteris 

justii como agentes antioxidantes e inibidores da formação de cristais de 

oxalato de calico. 2013. Dissertação (Mestrado em Bioquímica). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

MELO, K.R.T.; CAMARA, R.B.G.; QUEIROZ, M.F.; VIDAL, A.A.J.; LIMA, 

C.R.M.; MELO-SILVEIRA, R.F.; ROCHA, H.A.O. Evaluation of Sulfated 

Polysaccharides from the Brown Seaweed Dictyopteris Justii as Antioxidant 

Agents and as Inhibitors of the Formation of Calcium Oxalate 

Crystals. Molecules, 18(12), 14543-14563. 2013 

 

MELO-SILVEIRA, R.F.; FIDELIS, G.P.; COSTA, M.S.; TELLES, C.B., DANTAS-

SANTOS, N.; DE OLIVEIRA ELIAS, S.; RIBEIRO, V.B.; BARTH, A.L.; 

MACEDO, A.J.; LEITE, E.L.; ROCHA, H.A. In vitro antioxidant, anticoagulant 

and antimicrobial activity and in inhibition of cancer cell proliferation by xylan 

extracted from corn cobs. Int J Mol Sci. 13(1):409-26. 2012 

 



103 
 

MELO-SILVEIRA, R.F.; FIDELIS, G.P.; VIANA, R.L.S.; SOEIRO, V.C.; SILVA, 

R.A.D.; MACHADO, D.; ROCHA, H.A.O. Antioxidant and Antiproliferative 

Activities of Methanolic Extract from a Neglected Agricultural Product: Corn 

Cobs. Molecules, 19(4), 5360-5378. 2014 

 

MIAN, A.J.; PERCIVAL, E. Carbohydrates of the brown seaweeds himanthalia 

lorea, bifurcaria bifurcata, and Padina pavonia: Part I. extraction and 

fractionation. Carbohydrate Research, 26(1), 133-146. 1973 

 

MORYA, V. K.; KIM, J.; KIM, E. K. Algal fucoidan: structural and size-dependent 

bioactivities and their perspectives. Applied microbiology and 

biotechnology, v. 93, n. 1, p. 71-82, 2012. 

 

MOURÃO, P.A.; BOISSON-VIDAL, C.; TAPON-BRETAUDIÈRE, J.; DROUET, 

B.; BROS, A.; FISCHER, A.M.A. Inactivation of thrombin by a fucosylated 

chondroitin sulfate from echinoderm. Thrombose Research, v. 102, p.167-176, 

2001. 

 

NADER, H.B.; LOPES, C.C.; ROCHA, H.A.O.; SANTOS, E.A.; DIETRICH, C.P. 

Heparins ad heparinoids: Occurrence, structure and mechanism of 

antithrombotic and hemorrhagic activities. Curr Pharm Des 10:951–966. 2004 

NAGAOKA, M.; SHIBATA, H.; KIMURA-TAKAGI, I.; HASHIMOTO, S.; KIMURA, 

K.; MAKINO, T.; AIYAMA, R.; UEYAMA, S.; YOKOKURA, T. Structural study of 

fucoidan from Cladosiphon okamuranus TOKIDA. Glycoconj. J. 16, 19–26. 

1999 

 

NAKAZATO, K.; TAKADA, H.; IHA, M.; NAGAMINE. Attenuation of N-

nitrosodiethylamine-induced liver fibrosis by high molecular weight fucoidan 

derived from Cladosiphon okamuranus. Journal of gastroenterology and 

hepatology, v. 25, n. 10, p. 1692-1701, 2010. 

 

NATHAN, C.; CUNNINGHAM-BUSSEL, A. Beyond oxidative stress: an 

immunologist's guide to reactive oxygen species. Nature Reviews 

Immunology, 13(5), 349-361. 2013 



104 
 

 

NAVARRO, D.A.; STORTZ, C.A. Microwave-assisted alkaline modification of 

red seaweed galactans. Carbohydrate polymers, 62(2), 187-191. 2005 

 

NELSON, W.L.; CRETCHER, L.H. The carbohydrate acid sulfate of Macrocystis 

pyrifera. J. Biol. Chem. 94, 147–154. 1931 

 

NIKAPITIYA, C.; DE ZOYSA, M.; JEON, Y. J.; LEE, J.; JEE, Y. Isolation of 

sulfated anticoagulant compound from fermented red seaweed Grateloupia 

filicina. Journal of the World Aquaculture Society, 38(3), 407-417. 2007 

 

NOBRE, L.T.D. Fucana ativa via das MAP quinases e inibe a proliferação 

de células de ovário de hamster chinês (CHO). 2011. Dissertação (Mestrado 

em Bioquímica) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

NOBRE, L.T.D.B.; VIDAL, A.A.J.; ALMEIDA-LIMA, J.; OLIVEIRA, R.M.; 

PAREDES-GAMERO, E.J.; MEDEIROS, V.P.; ROCHA, H.A.O. Fucan effect on 

CHO cell proliferation and migration. Carbohydrate polymers, 98(1), 224-232. 

2013 

 

NURSINGTEC – URL: http://nursingtec.blogspot.com.br/2012/11/sindrome-

coronaria-aguda.html acesso em 04/08/2014 

 

OLIVEIRA FILHO, E.C. Algas marinhas bentônicas do Brasil. 1977. (Tese 

de Doutorado) Universidade de São Paulo. 

 

OLIVEIRA, L.C.B.P. Propriedades bioativas dos polissacarídeos sulfatados 

da alga comestível Gracilaria birdiae. 2014. Dissertação (Mestrado em 

Ciencias da Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

O’SULLIVAN, L.; MURPHY, B.; MCLOUGHLIN, P.; DUGGAN, P.; LAWLOR, 

P.G.; HUGHES, H.; GARDINER, G.E. Prebiotics frommarine macroalgae for 

human and animal healthapplications. Mar Drugs 8:2038  – 2064, 2010 

 



105 
 

OVERBEY, D.M.; JONES, E.L.;ROBINSON, T.N. How hemostatic agents 

interact with the coagulation cascade. AORN journal, 100(2), 148-159. 2014 

 

PAIVA, A.A.O.; CASTRO, A.J.; NASCIMENTO, M.S.; WILL, L.S.E.; SANTOS, 

N.D.; ARAÚJO, R.M.; LEITE, E.L. Antioxidant and anti-inflammatory effect of 

polysaccharides from Lobophora variegata on zymosan-induced arthritis in 

rats. International immunopharmacology, 11(9), 1241-1250. 2011 

 

PERCIVAL, E.G.V.; DOWELL, R.H. Chemistry and enzymology of marine algal 

polysaccharides. London: Academic Press.v. 219, n., p., 1967. 

 

PERCIVAL, E. Glucuronoxylofucan, a cell-wall component of Ascophyllum 

nodosum. Part I. Carbohydrate Research, 7(3), 272-283. 1968 

 

PERCIVAL, E.G.V.; ROSS, A.G. Fucoidin. Part 1. The isolation and purification 

of fucoidin from brown seaweeds. J. Chem. Soc. 717–720. 1950 

 

PENGZHAN, Y.; NING, L.; XIGUANG, L.; GEFEI, Z.; QUANBIN, Z.; 

PENGCHENG, L. Antihyperlipidemic effects of different molecular weight 

sulfated polysaccharides from Ulva pertusa (Chlorophyta). Pharmacological 

Research, 48(6), 543-549. 2003 

 

POMIN, V.H.; MOURÃO, P.A. Bioquímica dos carboidratos: de adoçantes a 

medicamentos. Ciência hoje,v. 39, n. 233, p. 24-31, 2006. 

 

POMIN, V. H.;  MOURÃO,  P.A.S.  Structure, biology, evolution, and medical 

importance of sulfated fucans and galactans.  Glycobiology, v. 18, n. 12, p. 

1016–1027, 2008. 

 

POMIN,V. P. An overview about the structure - function relationship of marine 

sulfated homopolysaccharides with regular chemical structures. Biopolymers, 

v. 91, p. 601 – 609, 2009. 

 



106 
 

POMIN, V.H. Anticoagulant motifs of marine sulfated glycans. Glycoconjugate 

journal, 1-4. 2014 

 

PEREIRA, M.G.; BENEVIDES, N.; MELO, M.R.; VALENTE, A. P.; MELO, F. R.; 

MOURÃO, P.A. Structure and anticoagulant activity of a sulfated galactan from 

the red alga, Gelidium crinale. Is there a specific structural requirement for the 

anticoagulant action?. Carbohydrate Research, 340(12), 2015-2023. 2005 

 

PLASTINO, E.M.; URSI, S.; FUJII M.T. Color inheritance, pigment 

characterization, and growth of a rare light green strain of Gracilaria birdiae 

(Gracilariales, Rhodophyta). Phycol. Res. 52, 45–52. 2004 

 

PONCE, N.M.; PUJOL, C.A.; DAMONTE, E.B.; FLORES, M.L.; STORTZ, C.A. 

Fucoidans from the Brown seaweed Adenocystis utricularis: Extraction 

methods, antiviral activity and structural studies. Carbohydr. Res. 338, 153–

165. 2003 

 

PRIETO, P.; PINEDA, M.; AGUILAR, M. Spectrophotometric quantitation of 

antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: 

specific application to the determination of vitamin E. Analytical 

biochemistry, 269(2), 337-341. 1999 

 

PUJOL, C.A.; RAY, S.; RAY, B.; DAMONTE, E.B. Antiviral activity against 

dengue virus of diverse classes of algal sulfated polysaccharides. International 

journal of biological macromolecules, 51(4), 412-416. 2012 

 

QUEIROZ, I.N.L.; RODRIGUES, J.A.G.; QUINDERÉ, A.L.G.; HOLANDA, M.L.; 

PEREIRA, M.G.; BENEVIDES, N.M.B. Inhibition of coagulation proteases and 

thrombosis and sub-chronic toxicological study of a sulfated polysaccharidic 

fraction from the red alga Gelidiella acerosa. Acta Scientiarum. Biological 

Sciences, 36(4), 393-401. 2014 

 



107 
 

QI, H.; ZHAO, T.; ZHANG, Q.; LI, Z.; ZHAO, Z.; XING, R. Antioxidant activity of 

different molecular weight sulfated polysaccharides from Ulva pertusa Kjellm 

(Chlorophyta). Journal of Applied Phycology, 17(6), 527-534. 2005a 

 

QI, H.; ZHANG, Q.; ZHAO, T.; CHEN, R.; ZHANG, H.; NIU, X.; LI, Z. 

Antioxidant activity of different sulfate content derivatives of polysaccharide 

extracted from Ulva pertusa (Chlorophyta) in vitro. International Journal of 

Biological Macromolecules, 37(4), 195-199. 2005b 

 

QUINSEY, N.S.; GREEDY, A.L.; BOTTOMLEY, S.P.; WHISSTOCK, J.C.; PIKE, 

R.N. Antithrombin: in control of coagulation. International Journal of 

Biochemistry and Cell Biology. 36:386–389. 2004 

 

RAMIREZ-LASSEPAS, M.; QUINONES, M.R. Heparin therapy for stroke 

Hemorrhagic complications and risk factors for intracerebral hemorrhage. 

Neurology, 34(1), 114-114. 1984 

 

RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Protista II: Heterocontas e algas 

verdes. In: Biologia vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 

356-383. 2001 

 

RASMUSSEN, R.S.; MORRISSEY, M.T. DNA-Based Methods for the 

Identification of Commercial Fish and Seafood Species. Comprehensive 

reviews in food science and food safety, 7(3), 280-295. 2008 

RASMUSSEN, R. S.; MORRISSEY, M. T. Marine biotechnology for production 

of food  ingredients. Adv Food Nutr Res. v. 52, n., p. 237 - 292, 2007. 

 

RODRIGUEZ-JASSO, R. M.; MUSSATTO, S. I.; PASTRANA, L.; AGUILAR, C. 

N.; TEIXEIRA, J.A. Microwave-assisted extraction of sulfated polysaccharides 

(fucoidan) from brown seaweed. Carbohydrate Polymers, 86(3), 1137-1144. 

2011 

 



108 
 

REDDY, P.M.; HUANG, Y.S.; CHEN, C.T.; CHANG, P.C.; HO, Y.P. Evaluating 

the potential nonthermal microwave effects of microwave-assisted proteolytic 

reactions. Journal of proteomics, 80, 160-170. 2013 

 

ROCHA, H.A.O.; FRANCO, C.R.C.; TRINDADE, E.S.; CARVALHO, L.C.M.; 

VEIGA, S.S.; LEITE, E.L.; NADER, H.B. A fucan from the brown seaweed 

Spatoglossum schröederi inhibits Chinese hamster ovary cell adhesion to 

several extracellular matrix proteins. Brazilian Journal of Medical and 

Biological Research, v. 34, p. 621-626, 2001.  

 

ROCHA, H.A.O.; FARIAS, E.H.C.; BEZERRA, L.C.L.M.; ALBUQUERQUE, 

I.R.L.; MEDEIROS, V.P.; QUEIROZ, K.C.S.; LEITE, E.L. Polissacarídeos 

sulfatados de algas marinhas com atividade anticoagulante. Infarma, v. 16, p. 

1-2, 2004. 

 

ROCHA, H.A.; MORAES, F.A.; TRINDADE, E.S.; FRANCO, C.R.; TORQUATO, 

R.J.; VEIGA, S.S.; DIETRICH, C.P. Structural and hemostatic activities of a 

sulfated galactofucan from the brown alga Spatoglossum schröederi. An ideal 

antithrombotic agent? Journal of Biological Chemistry, v. 280, p. 41278-

41288, 2005a 

 

ROCHA, H.A.; BEZERRA, L.C.; ALBUQUERQUE, I.R., COSTA, L.S.; 

GUERRA, C.M.; ABREU, L. D.; LEITE, E.L. A xylogalactofucan from the brown 

seaweed Spatoglossum schroederi stimulates the synthesis of an 

antithrombotic heparan sulfate from endothelial cells. Planta Medica, v71(4), 

p379-381, 2005b. 

 

ROCHA, H.A.O.; LEITE, E.L.; MEDEIROS, V.P.; LOPES, C.C.; NASCIMENTO, 

F.D.; TERSARIOL, I.L. S.; NADER, H.B. Natural sulfated polysaccharides as 

antithrombotic compounds. Structural characteristics and effects on the 

coagulation cascade. Insight into Carbohydrate Structure and Biological 

Function, 51-67. 2006 

 



109 
 

ROCHA, F.B.; PEREIRA, R.C.; KAPLAN, M.A.C.; TEIXEIRA, V.L. Produtos 

naturais de algas marinhas e seu potencial antioxidante. Brazilian Journal of 

Farmacognosy, v. 17, n. 4, p. 631-639, 2007 

 

ROCHA, H.A.O.; COSTA, L.S.; LEITE, E.L. Structural and Biological Insights 

into Antitumor Seaweed Sulfated Polysaccharides, (Cap 11) Em: Seaweed: 

Ecology, Nutrient Composition and Medicinal Uses. Nova York: Nova 

Publishers, Ed. 1. 2012 

 

RODRIGUEZ, H.J.; VANDERWICLEN, A.J. Molecularweight determinations of 

commercial heparin sodium and its sterile solutions. J. Pharm. Sci., 68, 588-

591. 1979 

 

RASMUSSEN, R. S.; MORRISSEY, M. T. Marine biotechnology for production 

of food ingredients. Adv Food Nutr Res. v. 52, p. 237 – 292, 2007. 

 

RUPÉREZ, P.; AHRAZEM, O.; LEAL, J.A. Potential antioxidant capacity of 

sulfated polysaccharides from the edible marine brown seaweed Fucus 

vesiculosus. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 50, n. 4, p. 840-

845, 2002. 

 

SABRY, D.A. Purificação e caracterização estrutural de polissacarídeos 

sulfatados anticoagulantes da alga verde Codium isthmocladum. 2010. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

 

SANZ, J.; FAYAD, Z.A. Imaging of atherosclerotic cardiovascular disease. 

Nature. v.451, n.7181, p.953-957. 2008 

SEN SR, A.K.; DAS, A.K.; BANERJI, N.; SIDDHANTA, A.K.; MODY, K.H.; 

RAMAVAT, B. K.; GANGULY, D.K. A new sulfated polysaccharide with potent 

blood anti-coagulant activity from the red seaweed Grateloupia indica. 

International journal of biological macromolecules, 16(5), 279-280. 1994 

 



110 
 

STANLEY, D. W.; GOFF, H. D.; SMITH, A. K. Texture-structure relationships in 

foamed dairy emulsions. Food Res. Int., v. 29(1), p. 1-33, 1996. 

 

SERÉ, K.M.; ROSING, J.; HACKENG, J.M. Inhibition of thrombin generation by 

protein S at low procoagulant stimuli: implications for maintenance of the 

hemostatic balance. Blood, [S.l.], v. 104, p. 3624-3630, 2004. 

 

SHAO, P.; CHEN, M.; PEI, Y.; SUN, P. In vintro antioxidant activities of different 

sulfated polysaccharides from chlorophytan seaweeds Ulva 

fasciata. International journal of biological macromolecules, 59, 295-300. 

2013a 

 

SHAO, P.; CHEN, X.; SUN, P. In vitro antioxidant and antitumor activities of 

different sulfated polysaccharides isolated from three algae. International 

journal of biological macromolecules, 62, 155-161. 2013b 

 

SHAO, P.; CHEN, X.; SUN, P. Chemical characterization, antioxidant and 

antitumor activity of sulfated polysaccharide from Sargassum 

horneri. Carbohydrate polymers, 105, 260-269. 2014 

 

SIDDHANTA, A.K.; CHHATBAR, M.U.; MEHTA, G.K.; SANANDIYA, N.D.; 

KUMAR, S.; OZA, M.D.; MEENA, R. The cellulose contents of Indian 

seaweeds. Journal of Applied Phycology, 23(5), 919-923. 2011 

 

SILVA, T.M.A; ALVES, L.G.; QUEIROZ, K.C.S.; SANTOS, M.G.L.; MARQUES, 

C.T.; CHAVANTE, S.F.; ROCHA, H.A.O.; LEITE, E.L. Partial characterization 

and anticoagulant activity of a heterofucan from the brown seaweed Padina 

gymnospora. Braz J Med Biol Res. 38(4): 523-533. 2005 

 

SMITH, D.M.V. The cell-based model of coagulation. Journal of Veterinary 

Emergency and Critical Care 19(1), pp 3–10. 2009 

STEVIC, I.; BERRY, L.R.; CHAN, A.K. Mechanism of inhibition of the 

prothrombinase complex by a covalent antithrombin–heparin complex.Journal 

of biochemistry, 152(2), 139-148. 2012 



111 
 

 

STORTZ, C.A.; CEREZO, A.S. The 13C NMR spectroscopy of carrageenans: 

calculation of chemical shifts and computer-aided structural determination. 

Carbohydrate polymers, 18(4), 237-242. 1992 

 

SOARES, A.R.; ROBAINA, M.; MENDES, G.S.; SILVA, T.S.; GESTINARI L.; 

PAMPLONA, O.S.; ROMANOS, M. T. V.. Antiviral activity of extracts from 

Brazilian seaweeds against herpes simplex virus. Revista Brasileira de 

Farmacognosia, 22(4), 714-723. 2012 

 

SOUZA, M.C.R.; MARQUES, C.T.; DORE, C.M.G.; DA SILVA, F.R.F.; ROCHA, 

H.A.O.; LEITE, E.L. Antioxidant activities of sulfated polysaccharides from 

brown and red seaweeds. Journal of Applied Phycology, 19(2), 153-160. 

2007 

 

SOUZA, B.W.; CERQUEIRA, M.A.; MARTINS, J.T.; QUINTAS, M.A.; 

FERREIRA, A.C.; TEIXEIRA, J.A.; VICENTE, A.A. Antioxidant potential of two 

red seaweeds from the Brazilian coasts. Journal of agricultural and food 

chemistry, 59(10), 5589-5594. 2011 

 

SOUZA, B.W.; CERQUEIRA, M.A.; BOURBON, A.I.; PINHEIRO, A.C.; 

MARTINS, J.T.; TEIXEIRA, J. A.; VICENTE, A. A. Chemical characterization 

and antioxidant activity of sulfated polysaccharide from the red seaweed 

Gracilaria birdiae. Food Hydrocolloids, 27(2), 287-292. 2012 

 

STREIT, N. M.; CANTERLE, L. P.; CANTO, M. W. do; HECKTHEUER, L. H. H. 

As Clorofilas. Ciência Rural, vol. 35, nº3, Santa Maria, Maio/junho, 2005.  

SUGUIO, Dicionário de geologia marinha. São Paulo, T.A. Queiroz, 171p. 

1992 

SUN, L.; WANG, C.; SHI, Q.; MA, C. Preparation of different molecular weight 

polysaccharides from Porphyridium cruentum and their antioxidant activities. 

International Journal of Biological Macromolecules, 45(1), 42-47. 2009 

 



112 
 

SILVA, R.O.; SANTANA, A.P.; CARVALHO, N.S.; BEZERRA, T.S.; OLIVEIRA, 

C.B.; DAMASCENO, S.R.; CHAVES, L.S.; FREITAS, A.L.; SOARES, P.M.; 

SOUZA, M.H.; BARBOSA, A.L.; MEDEIROS, J.V. A sulfated-polysaccharide 

fraction from seaweed Gracilaria birdiae prevents naproxen-induced 

gastrointestinal damage in rats. Mar Drugs 10(12), 2618-33. 2012 

 

SYNYTSYA, A.; KIM, W.J.; KIM, S.M.; POHL, R.; SYNYTSYA, A.; 

KVASNICKA, F.; COPIKOVA, J.; PARK, Y.I. Structure and antitumor activity of 

fucoidan isolated from sporophyll of Korean brown seaweed Undaria pinnatifida. 

Carbohydr. Polym. 81, 41–48. 2010 

 

THOMAS, D.P.; MERTON, R.E.; GRAY, E.; BARROWCLIFFE, T.W. The 

relative antithrombotic effectiveness of heparin, a low molecular weight heparin, 

and a pentasaccharide fragment in an animal model. Thromb Haemost, 61: 

204-207. 1989 

 

TOMA, M.; VINATORU, M.; PANIWNYK, L.; MASON, T.J. Investigation of the 

effects of ultrasound on vegetal tissues during solvent extraction. Ultrasonics 

sonochemistry, 8(2), 137-142. 2001 

 

VALKO, M.; RHODES, C.J.; MONCOL, J.; IZAKOVIC, M.M.; MAZUR, M. Free 

radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chemico-

biological interactions, 160(1), 1-40. 2006 

 

VANDERLEI, E.S.O.; ARAUJO, I.W.F.; QUINDERE, A.L.G.; FONTES, B.P.; 

ELOY, Y.R.G.; RODRIGUES, J.A.G.;  SILVA, A.A.R.; CHAVES, H.V.; JORGE, 

R.J.B.; MENEZES, D.B.; EVANGELISTA, J.S.A.M.; BEZERRA, M.M.; 

BENEVIDES, N.M.B. The involvement of the HO-1 pathway in the anti-

inflammatory action of a sulfated polysaccharide isolated from the red seaweed 

Gracilaria birdiae. Inflamm. Res. 60, 1121–1130. 2011 

VESTERBERG, O. Isoelectric focusing of proteins in polyacrylamide gels. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Protein Structure, 257(1), 11-19. 

1972 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Silva%20RO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santana%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carvalho%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bezerra%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oliveira%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oliveira%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Damasceno%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaves%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Freitas%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Soares%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Souza%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barbosa%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Medeiros%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23342384
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23342384


113 
 

VIJAYABASKAR, P.; VASEELA, N.; THIRUMARAN, G. Potential antibacterial 

and antioxidant properties of a sulfated polysaccharide from the brown marine 

algae Sargassum swartzii. Chinese Journal of Natural Medicines, 10(6), 421-

428. 2012. 

 

VOLESKY, B.; ZAJIC, J. E.; KNETTIG, E. Algal products. In Properties and 

Products of Algae (pp. 49-82). Springer US. 1970 

WANG, J.; ZHANG, Q.; ZHANG, Z.; LI, Z. Antioxidant activity of sulfated 

polysaccharide fractions extracted from Laminaria japonica. International 

Journal of Biological Macromolecules, 42(2), 127-132. 2008 

 

WANG, Y.; ZHANG, J. A novel hybrid process, enhanced by ultrasonication, for 

xylan extraction from corncobs and hydrolysis of xylan to xylose by xylanase. 

Journal of food engineering, 77(1), 140-145. 2006. 

 

WARKENTIN, T.E. Heparin-induced thrombocytopenia. Hematology/oncology 

clinics of North America, 21(4), 589-607. 2007 

 

WANNMACHER, L. Heparinas de baixo peso molecular: evidências que 

fundamentam indicações. Ministério da Saúde – Uso Racional de 

Medicamentos. 4(2):1-6. 2007 

 

WIJESEKARA, I.; PANGESTUTI, R.; KIM, S.K. Biological activities and 

potential health benefits of sulfated polysaccharides derived from marine algae. 

Carbohydrate polymers, 84(1), 14-21. 2011 

 

WIJESINGHE, W.A.J.P.; JEON, Y.J. Biological activities and potential industrial 

applications of fucose rich sulfated polysaccharides and fucoidans isolated from 

brown seaweeds: A review. Carbohydrate Polymers, 88(1), 13-20. 2012 

 

World Health Organization - Data and statistics (2011) URL: 

http://www.who.int/research/en/ Acesso em 10/01/2014  

 



114 
 

World Health Organization - Data and statistics (2013) URL: 

http://www.who.int/research/en/ Acesso em 10/01/2014  

 

World Health Organization - Data and statistics (2014) URL: 

http://www.who.int/research/en/ Acesso em 23/09/2014  

 

XUE, C.H.; FANG, Y.; LIN, H.; CHEN, L.; LI, Z.J.; DENG, D.; LU, C.X. Chemical 

characters and antioxidative properties of sulfated polysaccharides from 

Laminaria japonica. Journal of Applied Phycology, 13(1), 67-70. 2001 

 

YANG, Y.; LIU, D.; WU, J.; CHEN, Y.; WANG, S. In vitro antioxidant activities of 

sulfated polysaccharide fractions extracted from Corallina 

officinalis. International journal of biological macromolecules, 49(5), 1031-

1037. 2011 

 

ZACHER, K. The susceptibility of spores and propagules of Antarctic seaweeds 

to UV and photosynthetically active radiation — Field versus laboratory 

experiments. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 458, 57-

63. 2014. 

 

ZANEVELD, J. S.. The utilization of marine algae in tropical South and East 

Asia. Economic Botany, 13(2), 89-131. 1959 

 

ZHANG, Q.; YU, P.; LI, Z.; ZHANG, H.; XU, Z.; LI, P. Antioxidant activities of 

sulfated polysaccharide fractions from Porphyra haitanesis. Journal of applied 

phycology, 15(4), 305-310. 2003a 

 

ZHANG, Q.; LI, N.; ZHOU, G.; LU, X.; XU, Z.; LI, Z. In vivo antioxidant activity of 

polysaccharide fraction from Porphyra haitanesis (Rhodephyta) in aging 

mice. Pharmacological Research, 48(2), 151-155. 2003b 

 

ZHANG, Q.B.; LI, N.; LIU, X.; ZHAO, Z.; LI, Z.; XU, Z. The structure of a 

sulfated galactan from Porphyra haitanensis and its in vivo antioxidant activity. 

Carbohydrate Research. (399) 105 – 111. 2004 



115 
 

 

ZHANG, T.; LEI, J.; YANG, H.; XU, K.; WANG, R.; ZHANG, Z. An improved 

method for whole protein extraction from yeast Saccharomyces cerevisiae. 

Yeast, 28(11), 795-798. 2011 

 

ZHAO,  T.;  ZHANG,  Q.;  QI,  H.;  ZHANG,  H.;  NIU,  X.;  XU,  Z.;  LI,  Z.  

Degradation  of porphyran  from  Porphyra  haitanensis  and  the  antioxidant  

activities  of  the  degraded porphyrans  with  different  molecular  weight.  

International  Journal  of  Biological Macromolecules. 45 – 50. 2006 

 

ZHAO, X.; XUE, C.H.; LI, Z.J.; CAI, Y.P.; LIU, H.Y.; QI, H.T. Antioxidant and 

hepatoprotective activities of low molecular weight sulfated polysaccharide from 

Laminaria japonica. Journal of Applied Phycology, 16(2), 111-115. 2004 

 

ZHAO, X.; YU, G.; GUAN, H.; YUE, N.; ZHANG, Z.; LI, H. Preparation of low-

molecular-weight polyguluronate sulfate and its anticoagulant and anti-

i/nflammatory activities. Carbohydrate polymers, 69(2), 272-279. 2007. 

 

ZHANG, Z.; ZHANG, Q.; WANG, J.; SHI, X.; SONG, H.; ZHANG, J. In vitro 

antioxidant activities of acetylated, phosphorylated and benzoylated derivatives 

of porphyran extracted from Porphyra haitanensis. Carbohydrate 

polymers, 78(3), 449-453. 2009 

 

ZHANG, L.; JIN, Y.; XIE, Y.; WU, X.; WU, T. Releasing polysaccharide and 

protein from yeast cells by ultrasound: Selectivity and effects of processing 

parameters. Ultrasonics sonochemistry, 21(2), 576-581. 2014 

 

ZHOU, C.; WANG, Y.; MA, H.; HE, R. Effect of ultrasonic degradation on in vitro 

antioxidant activity of polysaccharides from Porphyra yezoensis 

(Rhodophyta). Food Science and Technology International, 14(6), 479-486. 

2008 

 

 

 



116 
 

8. APÊNDICE 

 Molecules 2014, 19, 18511-18526; doi:10.3390/molecules191118511 

 

molecules 
ISSN 1420-3049 

www.mdpi.com/journal/molecules 

Article 

Proteolysis, NaOH and Ultrasound-Enhanced 

Extraction of Anticoagulant and Antioxidant Sulfated 

Polysaccharides from the Edible Seaweed, Gracilaria 

birdiae 

Gabriel Pereira Fidelis 
1
, Rafael Barros Gomes Camara 

1
, Moacir Fernandes 

Queiroz 
1
, Mariana Santana Santos Pereira Costa 

1,2
, Pablo Castro Santos 

1,3
,  

Hugo Alexandre Oliveira Rocha 
1
 and Leandro Silva Costa 

1,2,
*  

1
 Laboratory of Biotechnology of Natural Polymers (BIOPOL), Department of 

Biochemistry,  

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Natal-RN, Brazil, post code 

59078-970;  

E-Mails: gabrielfideliss@gmail.com (G.P.F.); rafael_bgc@yahoo.com.br (R.B.G.C.); 

moacirfqn@gmail.com (M.F.Q.); marispc_bio@yahoo.com.br (M.S.S.P.C.);  

hugo@cb.ufrn.br (H.A.O.R.) 
2
 Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte 

(IFRN),  

Santa Cruz-RN, Brazil, post code 59200-000; E-Mail: leandro-silva-

costa@hotmail.com; 
3
 Department of Odontology, University of Rio Grande do Norte State (UERN), 

Caicó-RN, Brazil, post code 59300-000; E-Mail: pabllocastro@hotmail.com 

* Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: leandro-silva-

costa@hotmail.com;  

Tel.: +55-84-3215-3416 (ext. 207); Fax: +55-84-3211-9208. 

External Editor: Derek J. McPhee 

Received: 16 August 2014; in revised form: 22 October 2014 / Accepted: 27 October 

2014 /  

Published: 13 November 2014 

 

OPEN ACCESS 



117 
 

Abstract: The sulfated polysaccharides (SP) from the edible red seaweed, 

Gracilaria birdiae, were obtained using five different extraction conditions: 

Gracilaria birdiae 1 (GB1) – water; GB1s – water/sonication; GB1sp – 

water/sonication/proteolysis; GB2s – NaOH/sonication; and GB2sp – 

NaOH/sonication/proteolysis. The yield (g) increased in the following order:  

GB2sp > GB1sp > GB2s > GB1s > GB1. However, the amount of SP 

extracted increased in a different way: GB2sp > GB1 > GB1sp > GB1s > 

GB2s. Infrared and electrophoresis analysis showed that all conditions 

extracted the same SP. In addition, monosaccharide composition showed 

that ultrasound promotes the extraction of polysaccharides other than SP. In 

the prothrombin time (PT) test, which evaluates the extrinsic coagulation 

pathway, none of the samples showed anticoagulant activity. While in the 

activated partial thromboplastin time (aPTT) test, which evaluates the 

intrinsic coagulation pathway, all samples showed anticoagulant activity, 

except GB2s. The aPTT activity decreased in the order of GB1sp > GB2sp > 

GB1 > GB1s > GB2s. The total capacity antioxidant (TCA) of the SP was 

also affected by extraction condition, since GB2s and GB1 showed lower 

activity in comparison to the other conditions. In conclusion, the conditions of 

SP extraction influence their biological activities and chemical composition. 

The data revealed that NaOH/sonication/proteolysis was the best condition to 

extract anticoagulant and antioxidant SPs from Gracilaria birdiae. 

Keywords: aPTT assay; total capacity antioxidant; sonication; proteolysis; 

red seaweed 

 

1. Introduction 

Seaweeds are a rich source of various compounds widely used in medicine, 

pharmaceuticals, cosmetics and food industries. Among these compounds, sulfated 

polysaccharides (SP) extracted from seaweeds occupy a special place, because they 

exhibit a wide range of activities when tested in different biological systems displaying 

anti-adhesive, antioxidant, antiviral, antitumor, antiulcerogenic, antithrombotic and 

anticoagulant properties [1,2]. 

The most extensive studies have been conducted on the anticoagulant activities of 

several algal  

SP [3–5], and more recently, the antioxidant and antiproliferative activities have been 

widely  

studied [1,6]. 

Gracilaria birdiae, a red seaweed distributed around the tropical region of Brazil, 

comes from  
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an economically important genus named Gracilaria, which is used to obtain agar [7]. 

Gracilaria spp. is found on a large scale in the northeast of Brazil; however, population 

growth and increasing urbanization have resulted in the depletion of natural beds. In 

order to minimize this devastation, communities are cultivating seaweed both for 

commercial purposes and for the protection of these natural areas [8]. In Brazil, G. 

birdiae has been cultivated under field conditions in several locations, such as Rio do 

Fogo Beach (Rio Grande do Norte state), which produces biomass ranging from 900 to 

3l,537 g/m
2
 [9]. In Rio do Fogo Beach, this alga is also used to feed native people.  

In addition to the benefits already cited, SP-rich extracts from G. birdiae have been 

shown to prevent naproxen-induced gastrointestinal damage in rats [10], ameliorate 

trinitrobenzenesulfonic  

acid-induced colitis in rats [11] and present antioxidant [12] and anti-inflammatory [13] 

properties. 

The SP algal biological activity usually depends on molecular size, type of sugar and 

sulfated contents, as well as the type of linkage, molecular geometry and sulfated 

position [1]. These structural variations determine not only the SP activity, but also their 

mechanisms of action [14]. In addition, several researchers have proposed that the 

structure of the different polysaccharides may vary according to the method of extraction 

[15–17]. 

There is no standard method to extract sulfated polysaccharides from seaweeds. In 

general, SP extraction procedures involve a preliminary treatment of seaweed tissue 

with an organic solvent to remove lipid and pigments as much as possible, followed by 

proteolytic digestion [18] and acid and/or alkaline extraction [19,20]. In connection with 

the emerging concept of “Green Chemistry”, ultrasound-assisted extraction has been 

applied to extract polysaccharides from plant tissues [21]; however, sonication has not 

yet been used to extract SP from seaweed. 

Thus, the main objective of this study was to obtain sulfated polysaccharides using 

different conditions, such as neutral or alkaline extraction, sonication and/or proteolytic 

digestion, in order to identify the best condition to obtain SP from the cultivated and 

edible algae, G. birdiae. The use of sonication for the extraction of SP from seaweeds 

was utilized and tested here, as it has not previously been reported. In addition, the 

anticoagulant and antioxidant activities of these extracts were evaluated. 

2. Results and Discussion 

2.1. Extraction Conditions 

In order to obtain sulfated polysaccharide-rich extracts from G. birdiae, different extraction 

conditions reported by several authors were used. GB1 extraction was performed as 

described by Maciel and colleagues [22], who obtained galactans from G. birdiae [22]. 

In previous studies, sonication has been used to optimize the yield of compound extracts 

obtained from plants [23,24], as ultrasound acts in a process named cavitation, which 
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produces shock waves that affect plant cell wall integrity; this increases the extraction 

of several compounds, including less accessible polysaccharides, in a shorter time and 

at lower temperatures [21]. In the current study, sonication was used to improve GB1 

condition, and this new extraction condition was named GB1s. In addition, a combination 

of sonication and alkaline solution was used to obtain GB2s, since it was reported that the 

presence of NaOH improves the polysaccharide extraction with sonication [25]. 

Enzymatic digestion has been used to extract sulfated polysaccharides from seaweed 

[1,18]. In the seaweed extracellular matrix, the proteins act as a kind of jail for the 

polysaccharides. As such, when the proteolitic enzyme breaks down the proteins from 

the extracellular matrix, the extraction of polysaccharides becomes possible. Thus, in 

order to assess whether the use of proteolitic extraction could increase the efficiency of 

sonication, enzymatic digestion was combined with GB1s and GB2s to obtain GB1sp 

(p, proteolysis) and GB2sp, respectively. Since the proteolytic enzymes do not work at 

pH levels less than 6.5, acidic conditions were not used for SP extraction.  

2.2. Yield and Chemical Analysis of Extracts Obtained 

As shown in Table 1, each of the five tested conditions showed different yields, ranging 

from 26 to 413 mg. Following the work of Maciel et al. [22], when water alone was 

used to extract SP (GB1) a low yield was obtained, and this was not improved when 

combined with sonication (GB1s). This result was unexpected, as several authors have 

cited the use of sonication in order to increase the extraction of polysaccharides in 

plants [21,23,26]. Wang and Zhang [25] showed that when using sonication in an 

alkaline system, the extraction of polysaccharides in corn cobs increases; thus, in the 

current study, when we also extracted SP from G. birdiae using sonication in the presence 

of water and NaOH (GB2s), an increased yield was observed in comparison to GB1 and 

GB1s.  

Another condition used by many researchers to extract SP from seaweed is enhancing 

the degradation of proteins that are associated or have covalent bonds with the 

polysaccharides of the algae, allowing for solubilization of SP in water, a condition 

known as proteolysis [1,17]. As such, proteolysis was combined with sonication 

(GB1sp) in order to improve the yield of extraction in  

G. birdiae. As shown in Table 1, this combination improved the yield when compared 

to the others cited. This occurred probably because the tissue of the extracellular matrix 

became softer due to the ultrasound used, which helped the action of the proteolytic 

enzymes. In addition, the mixture of an alkaline solution, proteolysis and sonication 

(GB2sp) was used, and this condition showed the best yield, almost three-times greater 

than the second best (GB1sp). 

Table 1. Chemical composition of extracts from Gracilaria birdiae. Gal, 

galactose;  

Glc, glucose; Ara, arabinose; Xy, xylose; Gluc A, glucuronic acid. * The value 
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in parentheses refers to the ratio of the yield of each condition to the basic 

condition GB1 yields. s, sonication; p, proteolysis. 

Extra

cts 

Total 

Yield 

(mg) 

Sugar/Sulf

ate 

Protein 

(%) 

Molar Ratio 

Gal Glc Ara Xyl Gluc A 

GB1 26 (1.0) * 8.5 0.0 ± 0.0 1.0 0.3 0.4 1.5 1.9 

GB1s 28 (1.1) * 15.0 2.9 ± 0.5 1.0 0.5 0.3 1.5 0.9 

GB1s

p 

152 (5.8) 

* 

12.4 1.2 ± 0.4 1.0 0.3 0.3 1.3 2.2 

GB2s 64 (2.5) * 11.0 0.4 ± 0.1 1.0 1.0 0.4 1.7 0.5 

GB2s

p 

413 

(15.9) * 

5.1 0.4 ± 0.3 1.0 0.8 0.5 2.7 1.5 

Total sugar, protein and sulfate are accounted for in Table 1. Upon comparing GB1 and 

GB1s, the presence of sonication led to the extraction of more proteins. However, the 

sugar/sulfate ratio increased, indicating that ultrasound promotes the extraction of other 

polysaccharides beyond that of SP, which allows one to conclude that sonication in 

water solution does not increase the extraction of SP. When using sonication in an 

alkaline solution (GB2s) or sonication with proteolytic digestion (GB1sp), it was 

observed that these conditions did not enable the extraction of more SP in comparison to 

GB1. On the other hand, when combining proteolysis, sonication and NaOH (GB2sp), it 

was observed that this condition extracted more material than the others. GB2sp also 

extracted more SP, since its sugar/sulfate ratio was the least of all of the conditions 

used. This happens because NaOH attacks the extracellular matrix eroded by ultrasound 

and cleaves the interaction between polysaccharides and phenolic compounds [21]; this, 

together with proteolitic enzyme action, enhances the release and solubilization of 

polysaccharides. 

All samples showed galactose, glucose, arabinose and xylose as monosaccharaide 

components. However, these monosaccharaides were not found in the same proportions 

under all extraction conditions. GB1 presented a different monosaccharaide composition 

to that reported by Maciel et al. [22], who extracted a sulfated homogalactan using 

conditions to extract SP similar to what we used (GB1). This difference in 

monosaccharide composition might be due to the fact that the algae were collected in 

different years. Neutral and sulfated polysaccharides from the seaweed, Saccharina 

longicruris, showed different monosaccharaide composition when collected in 2005 and 

2006 [27]. In addition, when SP extracts were obtained month by month from April to 

October from Laminaria japonica, their monosaccharide composition changed during 

these seven months [28].  

GB2s and GB2sp extracted a larger amount of glucose when compared to the other 

conditions. Chanliaud et al., 1995, reported that using an alkaline solution to extract 

heteroxylans from maize bran promotes the extraction of glucose, because of the 

degradation of cellulose and starch [29]. The same situation could justify the elevated 
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presence of glucose in GB2sp and GB2s. Xylose was found in high quantities in GB2sp. 

Although sulfated galactans are the main sulfated polysaccharide found in red algae, some 

authors have reported the presence of sulfated polysaccharides rich in xylose in red 

algae [30]. To date, there have been no reports showing the different types of sulfated 

polysaccharides that are synthesized by G. birdiae, so this high amount of xylose in 

GB2sp may lead one to assume that  

G. birdiae also synthesizes sulfated polysaccharides rich in xylose. Further studies are 

needed to confirm this hypothesis. Glucuronic acid was found in low proportions in 

GB1s and GB2s, conditions that used sonication; however, GB1sp a GB2sp also used 

sonication and showed an elevated amount of glucuronic acid. Future studies should be 

undertaken to understand the effect of sonication on the extraction of glucuronic acid-rich 

polysaccharides from G. birdiae. 

2.3. Agarose Gel Electrophoresis 

The electrophoretic mobility of sulfated polysaccharides on agarose gel, using a 

diaminopropane/acetate buffer, is shown in Figure 1. 

Figure 1. Agarose gel electrophoresis of the extracts from Gracilaria 

birdiae. About 5-µL aliquots (50 µg) of Gracilaria polysaccharides were 

applied in agarose gel (107.5 cm,  

0.2 cm thick) prepared in 0.05 M 1,3-diaminopropane-acetate buffer (pH 9.0) 

and subjected to electrophoresis at 110 V/cm for 60 minutes. The gels were 

then maintained in 0.1% cetyltrimethylammonium bromide for two hours 

and dried, and the polysaccharides were stained with 0.1% toluidine blue in a 

solution containing 50% ethanol and 1% acid acetic in water for 15 min. The 

gels were then destained with the same solution lacking toluidine blue. 
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The staining pattern of polysaccharides on the agarose gel electrophoresis with toluidine 

blue revealed that all extraction conditions obtained sulfated polysaccharides. In addition, 

it was observed that only one band corresponding to PSs showed the same 

electrophoretic mobility in all extraction conditions. Due to the property of 1,3-

diaminopropane/acetate buffer, it was possible to individualize the sulfated 

polysaccharides. Diamine is able to interact with the Gracilaria polysaccharides through 

their sulfated groups, as was previously observed for sulfated glycosaminoglycans [31]. 

This interaction is more dependent on the spacing of vicinal charges than the absolute 

charge of the compounds [31]. Thus, polysaccharides that have the same charge/mass ratio 

and structural conformation have similar electrophoretic mobilities in a 

diaminopropane/acetate buffer. 

Due to the different monosaccharide composition shown by each extraction condition, 

one may deduce that the G. birdiae synthesized small amounts of other polysaccharides 

that were not visualized after staining with toluidine blue. 

2.4. Infrared Spectra 

Infrared spectroscopy has been shown to be a powerful tool to show similarities 

between the compounds. Table 2 shows the main bands observed in the IR spectra of 

the sulfated polysaccharides from G. birdiae. 

The characteristic absorptions of sulfate were identified in the FTIR spectra of sulfated 

polysaccharides: bands around 1225–1254 cm
−1

 for an asymmetric S=O stretching 

vibration [32] and bands around 1040–1065 cm
−1

 for a symmetric C-O vibration 

associated with a C-O-SO3  

group [33]. The peaks at 845–850 were caused by the bending vibration of C-O-S [34]. 
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In addition, all fractions showed signals at 3423–3443 cm
−1

 and around 2920 cm
−1

, 

which were from the stretching vibration of O–H and C–H, respectively [35,36]. The 

bands around 1638–1654 cm
−1

 were due to the carboxyl group of uronic acid [37]. 

Table 2. IR spectrum data of sulfated polysaccharides from the red 

seaweed, G. birdiae. 

Sulfated Polysaccharides IR (cm
−1

) 

GB1 3441, 2921, 1647, 1238, 1059, 847 

GB1s 3442, 2917, 1650, 1234, 1040, 850 

GB2s 3444, 2910, 1643, 1225, 1038, 845 

GB1sp 3435, 2908, 1659, 1254, 1061, 847 

GB2sp 3460, 2922, 1662, 1238, 1065, 849 

2.5. Polyacrylamide Electrophoresis 

The polyacrylamide analysis showed that polysaccharides extracted using different 

conditions had a molecular weight of ~45 kDa. An exception was observed for the one 

extracted with the GB2s condition; the polysaccharides extracted using this condition 

showed a low molecular weight of  

~20 kDa. Several authors have shown that when ultrasound is used at different times to 

extract polysaccharides, the molecular weight of these molecules decreases if the time of 

exposure to ultrasound increases [38]. However, GB1s, GB1sp and GB2sp also used 

ultrasound, and the molecular weight of their polysaccharides did not decrease in 

comparison to the GB1 polysaccharide. Thus, one may conclude that the NaOH used in 

the GB2s condition decreased the molecular weight of the SP in GB2s or extracted only 

low molecular weight SP from G. birdiae.  

 

2.6. Anticoagulant Activity 

 

Polysaccharides from G. birdiae presented anticoagulant activity, except GB2s, as shown 

in Figure 2. GB1sp showed the best activity, followed by GB1s, GB1 and GB2sp. 

Anticoagulant activity is more common in fucans from brown seaweed, such as 

Dictyopteris delicatula [39], and galactans from green seaweed, like Caulerpa 

cupressoides [40]. Nonetheless, the literature mentions several galactans from red 

seaweed with anticoagulant activity [1]. A decrease in the MW of (1→3) β-glucans 

(curdlans) was accompanied by a decrease in their anticoagulant activity in three 

standard tests (activated partial thromboplastin time (aPTT), TT and Heptest). 

Anticoagulant curdlans have a molecular weight higher than 30 kDa [41]. Sulfated 

galactans from the red seaweed B. occidentalis with a molecular weight of 15–45 kDa 

bound to antithrombin, but were not able to form complexes with thrombin and plasma 

inhibitors. Thus, they did not show anticoagulant activity. The last process requires a 

MW of over  
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45 kDa [42]. This study, therefore, concludes that the SP from GP2s did not show 

anticoagulant activity, due to its low molecular weight.  

Figure 2. Anticoagulant activity in the activated partial thromboplastin time 

(aPTT) test of extracts from Gracilaria birdiae. Each value is the mean ± 

standard deviation of three determinations: a, b, c, different letters refer to a 

significant difference (p < 0.05) between each extraction. Clexane
®
 was used 

as a positive control. 

 

2.7. Antioxidant Activity 

Several reports have shown that many different in vitro antioxidant methods are being used 

to evaluate the activity of biomolecules [43]. In all antioxidant tests used in this article, 

the SP from G. birdiae showed activity only in the total antioxidant capacity, ranging 

from 41.6 mg/g to 75.9 mg/g of ascorbic acid equivalent (Figure 3). The presence of 

antioxidant activity in this assay indicates that SPs interact with the systems sending 

electrons in order to minimize the free radical attack. The highest activity found was from 

GB1sp, GB1s and GB2sp. 

Total antioxidant capacity is commonly found in SP from algae. However, each 

seaweed sensitizes SP with different antioxidant activities. The results observed here 

showed SP with high activity. The literature has reported SP with lower antioxidant 

activity, such as SP from Turbinaria conoides  

and Padina tetrastomatica, which showed total antioxidant capacity of 9.65 mg/g and 

9.79 mg/g, respectively [44], and heterofucans from the seaweed Dictyopteris delicatula 

and Canistrocarpus cervicornis, which presented total antioxidant capacity ranging 

from 18.8 mg/g to 22.8 mg/g [39,45]. 

Figure 3. Total antioxidant capacity of extracts from Gracilaria birdiae. 

The results are expressed as ascorbic acid equivalents. Each value is the 

mean ± standard deviation of  
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two determinations: a, b, different letters refer to significant difference (p < 

0.05) between each extraction. 

 

Other antioxidant assays were evaluated: hydroxyl radical scavenging, superoxide 

radical scavenging, ferrous ion chelating and power reducing have no significant 

antioxidant activity until a concentration of 1 mg/mL of SP, as shown in Table 3. 

Table 3. Hydroxyl radical scavenging, superoxide radical scavenging, 

ferrous ion chelating and power reducing of sulfated polysaccharides 

extractions from the red seaweed, Gracilaria birdiae. 

Extracts 

(1 mg/mL) 

Hydroxyl Radical 

Scavenging 

Superoxide Radical 

Scavenging 

Ferrous Ion 

Chelating 

Power 

Reducing 

GB1 −0.02 ± 0.03 
a
 0.00 ± 0.23 

a
 0.19 ± 0.24 

a
 Nd 

GB1p −0.09 ± 0.12 
a
 0.00 ± 0.51 

a
 0.21 ± 0.12 

a
 Nd 

GB1s −0.10 ± 0.33 
a
 0.00 ± 0.02 

a
 0.08 ± 0.27 

a
 Nd 

GB1sp 0.01 ± 0.09 
a
 0.00 ± 0.33 

a
 0.05 ± 0.10 

a
 Nd 

GB2s −0.27 ± 0.45 
a
 0.00 ± 0.12 

a 0.05 ± 0.17 
a
 Nd 

GB2sp −0.11 ± 0.09 
a
 0.00 ± 0.31 

a
 0.09 ± 0.11 

a
 Nd 

Each value is the mean ± SD, 
a
 letter indicates same significant  

(p < 0.05) between each extraction; Nd, not detected. 

3. Experimental Section 

3.1. Materials 

Potassium ferricyanide, ferrous sulfate II and sulfuric acid were obtained from Merck 

(Darmstadt, Germany). Human blood was collected in 0.82% citrate of sodium and 

centrifuged to separate the plasma; aliquots of 10 mL of plasma were taken and frozen 

at −20 °C in sterile bottles. Sodium bicarbonate, non-essential amino acids, sodium 

pyruvate and phosphate buffered saline (PBS) were purchased from Invitrogen 

Corporation (Burlington, VT, US). All other solvents and chemicals were of analytical 

grade. 
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3.2. Raw Material 

The red seaweed, Gracilaria birdiae, was collected in Rio do Fogo Beach (Rio Grande 

do Norte, Brazil, 5°16'16.61"S/35°22'54.29"W) by fishermen from the community; the 

seaweed was exposed to the morning Sun in order to be dried. The dried seaweed was 

taken to the laboratory and cleaned  

to eliminate residue and epiphytes. This material was then powdered, and 200 mL of 

ethanol were applied to the material overnight 5-times to reduce pigments, in line with 

the protocol described by Leite et al. 1998 [46]. The supernatant was eliminated, and 

the red seaweed was dried at 50 °C under ventilation. The dilapidated dried material was 

packed in polyethylene bags and stored at room temperature in the dark. 

3.3. Extraction of Sulfated Polysaccharide 

Production was based on the different conditions to solubilize sulfated polysaccharides 

from the red seaweed, using sonication, proteolytic digestion and different solvents. 

Five grams of the raw material of Gracilaria birdiae were put into 5 separate beakers. 

Each beaker was subjected to different treatment to extract sulfated polysaccharides; the 

condition of each methodology is described in  

Table 4. After the extraction, the sulfated polysaccharide-rich extracts were dried in a 

vacuum bomb and then were ready for biological assays. 

Table 4. Conditions to extract sulfated polysaccharides from Gracilaria 

birdiae. 

Extract Solution 
Sonication  

(30 min/60 °C/60 W) 

Enzymatic Digestion  

(60 °C, 12 h, pH 8.0) 

GB1 Water 22 °C - - 

GB1s Water 22 °C + - 

GB2s 0.1 M NaOH 22 °C + - 

GB1sp Water 22 °C + + 

GB2sp 0.1 M NaOH 22 °C + + 

3.4. Chemical Analysis and Monosaccharide Composition 

Total sugars were estimated by the phenol-H2SO4 reaction [47] using D-galactose as the 

standard. Sulfate content was determined according to the gelatin-barium method [48], 

using sodium sulfate  

(1 mg/mL) as the standard, followed by acid hydrolysis of the polysaccharides (4 M 

HCl, 100 °C, 6 h). Protein content was measured using Spector’s method [49]. 

The polysaccharides were hydrolyzed with 0.5, 1, 2 and 4 M, respectively, for various 

lengths  

of time (0.5, 1, 2 and 4 h), at 100 °C. Reducing sugars were determined as described 

earlier [51].  
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After acid hydrolysis, sugar composition was determined by a LaChrom Elite
®
 HPLC 

system from VWR-Hitachi with a refractive index detector (RI detector model L-2490). 

A LichroCART
®

 250-4 column (250 mm × 40 mm) packed with Lichrospher
®
 100 NH2 

(5 µm) was coupled with the system. The sample mass used was 0.2 mg, and the analysis 

time was 25 min. The following sugars were analyzed as references: arabinose, fructose, 

fucose, galactose, glucose, glucosamine, glucuronic acid, mannose and xylose. 

3.5. Agarose Electrophoresis 

This method consists of a separation of molecules according to their interaction with 

0.05 M PDA (diamine-propane acetate) buffer and their exposing negative charges. The 

agarose gel was prepared  

in 0.6% with 0.05 M PDA buffer and molded in a blade glass (7.5 cm × 7.5 cm × 15 

mm or  

5.0 cm × 7.5 cm × 15 mm). Five microliters of each sample containing the extracts were 

applied in spots present in the gel and submitted to electrophoresis with 90 V in a 

refrigerated system (4 °C). On conclusion of the electrophoresis, the agarose blade was 

soaked in 0.1% CTV (cetavlon) for 2 h at room temperature. After 2 h, the blade was 

exposed to hot air in order to dry it. As soon as the blade was dry, toluidine blue reagent 

was applied in the blade, being stirred every 15 min. Finally, the excess of dye was 

eliminated with acetic acid/ethanol/water, and the blade was analyzed [31]. 

3.6. Infrared Spectra 

Sulfated polysaccharides (5 mg) of each extraction were mixed thoroughly with dry 

potassium bromide. A pellet was prepared, and the infrared spectra between 500 and 

4,000 cm
−1

 were measured on a Thermo-Nicolet Nexus 470 ESP FTIR spectrometer. 

Thirty-two scans at a resolution of 4 cm
−1

 were averaged and referenced against air. 

3.7. Polyacrylamide Electrophoresis 

Following the protocol of Dietrich and Nader (1974), TBE buffer and polyacrylamide 

gel were used to separate molecules by obstacles [50]. When the electrophoresis starts, 

this gel separates molecules according to their structure and weight. In this study, 

polyacrylamide gel was prepared in a blade support and put into an electrophoretic vat. 

Before the electrophoresis started, each extract of the red seaweed was applied in spots 

on this gel. In conclusion, the gel was dyed with 0.1% toluidine blue, and the excess 

was eliminated with acetic acid/ethanol/water. 

3.8. Anticoagulant Activity 

Prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastin time (aPTT) coagulation 

assays were performed with a coagulometer, as described earlier [51], and measured 
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using normal citrate-treated human plasma. All assays were performed in duplicate and 

repeated at least three times on different days (n = 6). The results were expressed as 

aPTT ratio, which was determined as follows:  

aPTT control time/aPTT sample time. 

3.9. Antioxidant Activity 

Five assays were performed to analyze the antioxidant activity of the sulfated 

polysaccharides obtained: total antioxidant capacity, hydroxyl radical scavenging, 

superoxide radical scavenging, ferric chelating and power reducing, as previously 

described [52]. 

3.9.1. Determination of Total Antioxidant Capacity 

This assay is based on the reduction of Mo (VI) to Mo (V) by sulfated polysaccharides and 

subsequent formation of a green phosphate/Mo(V) complex at acidic pH levels. Tubes 

containing sulfated polysaccharides and reagent solution (0.6 M sulfuric acid, 28 mM 

sodium phosphate and 4 mM ammonium molybdate) were incubated at 95 °C for 90 

min. After the mixture had cooled to room temperature, the absorbance of each solution 

was measured at 695 nm against a blank. Total antioxidant capacity was expressed as 

ascorbic acid equivalent. 

3.9.2. Hydroxyl Radical Scavenging Activity Assay 

The scavenging activity of seaweed polysaccharides against the hydroxyl radical was 

investigated using Fenton’s reaction (Fe
2+

 + H2O2→Fe
3+

 + OH
−
 + OH˙). These results 

were expressed as the inhibition rate. Hydroxyl radicals were generated using 3 mL 

sodium phosphate buffer (150 mM,  

pH 7.4), which contained 10 mM FeSO4.7H2O, 10 mM EDTA, 2 mM sodium salicylate, 

30% H2O2 (200 mL) and varying polysaccharide concentrations. In the control, sodium 

phosphate buffer replaced H2O2. The solutions were incubated at 37 °C for 1 h, and the 

presence of the hydroxyl radical was detected by monitoring absorbance at 510 nm. 

Gallic acid was used as the positive control. 

3.9.3. Superoxide Radical Scavenging Activity Assay 

This assay was based on the capacity of sulfated polysaccharides to inhibit the 

photochemical reduction of nitroblue tetrazolium (NBT) in the riboflavin-light-NBT 

system. Each 3 mL of the reaction mixture contained 50 mM phosphate buffer (pH 7.8), 

13 mM methionine, 2 mM riboflavin, 100 mM EDTA, NBT (75 mM) and 1 mL sample 

solution. After the production of blue formazan, the increase in absorbance at 560 nm 

after 10 min illumination from a fluorescent lamp was determined. The entire reaction 

assembly was enclosed in a box lined with aluminum foil. Identical tubes with the 
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reaction mixture were kept in the dark and served as blanks. Gallic acid was used as the  

positive control. 

3.9.4. Ferrous Ion (Fe(II)) Chelating Activity 

The ferrous ion chelating ability of samples was investigated using the following 

methodology: sulfated polysaccharides at different concentrations were applied with the 

reaction mixture, which contained FeCl2 (0.05 mL, 2 mM) and ferrozine (0.2 mL, 5 mM). 

The mixture was shaken and incubated for 10 min at room temperature, and the 

absorbance of the mixture was measured at 562 nm against a blank. EDTA was used as 

the positive control. 

3.9.5. Power Reducing 

The reducing power of the samples was quantified as described previously. Briefly, 4 

mL of reaction mixture, containing different sample concentrations in phosphate buffer 

(0.2 M, pH 6.6), was incubated with potassium ferricyanide (1% w/v) at 50 °C for 20 

min. The reaction was stopped by TCA solution (10% w/v). The solution was then 

mixed with distilled water and ferric chloride  

(0.1% w/v) solution, and the absorbance was measured at 700 nm. The result was 

expressed as a percentage of the activity shown by 0.2 mg/mL of vitamin C. 

3.10. Statistical Analysis 

All data are expressed as the mean ± standard deviation. Statistical analysis was done by 

one-way ANOVA using the SIGMAStat 2.01 software. Student–Newman–Keuls post-

tests were performed for multiple group comparison. In all cases, statistical significance 

was set at p < 0.05. 

4. Conclusions 

Five different conditions were utilized to extract sulfated polysaccharides from the red 

seaweed, Gracilaria birdiae: GB1, GB1s, GB1sp, GB2s and GB2sp. Infrared and 

agarose electrophoreses showed that the same SP was extracted in all conditions. Only 

GB2s did not show anticoagulant activity; all of the other conditions showed 

anticoagulant activity in aPTT tests. However, no samples had anticoagulant activity in 

the PT test. It was observed that all samples showed a great total antioxidant capacity in 

comparison to the polysaccharide-rich extract from other seaweeds. The data showed 

that NaOH/sonication/proteolysis was the best condition to extract anticoagulant and 

antioxidant SPs from Gracilaria birdiae. In addition, SPs from Gracilaria birdiae was 

identified as a potential antioxidant and anticoagulant drug. 
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