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Resumo
A biotecnologia de algas marinhas já tem os seus
consideráveis anos de existência. Começou pela indústria de
aquacultura para fins alimentares, tanto para micro como para
macroalgas, o que levou a um desenvolvimento de técnicas de
aquacultura destes organismos e que acabou por abrir portas para
outras áreas de investigação.
As algas marinhas começaram a ter o seu interesse na área
farmacêutica e cosmética pela diversidade de compostos e efeitos
bioactivos que as mesmas revelam que podem ser os fármacos ou os
novos produtos cosméticos do futuro. Estamos a falar de
antibacterianos,
antifúngicos,
antivirais,
antitumorais,
antiprotozoários,
anti-inflamatórios,
anticoagulantes,
antioxidantes, anti-envelhecimento, anti-irritantes, anti-rugas,
adelgaçantes entre outras potencialidades.
Na área alimentar o uso e exploração das algas já remonta à
centenas de anos, desde que certos povos faziam consumo directo
deste recurso. Mas a nível industrial há grande uso das algas
marinhas, principalmente em polissacarídeos, pigmentos e PUFA.
As algas marinhas podem revelar-se excelentes ferramentas de
biorremediação e nesse sentido, o futuro aponta cada vez mais o
seu uso paralelo com outras actividades como no recente conceito
de aquacultura em sistema IMTA.
Há a necessidade de compreender e explorar o potencial das
algas e este trabalho visa fazê-lo em algas da flora Portuguesa.
O objectivo deste trabalho é avaliar a capacidade
antifúngica e antioxidante dos extratos brutos de Codium
tomentosum, Grateloupia turuturu, Bifurcaria bifurcata, Fucus
spiralis, Phormidium sp. e Nannochloropsis sp..
Para isso foram feitas amostragens para recolha de
macroalgas e microalgas. No caso das microalgas procedeu-se a
isolamentos para obter culturas unialgais em laboratório e a partir
destas últimas obter biomassa para testar. Obtiveram-se extratos,
por recurso a solventes orgânicos e extracção aquosa, e foram
testados os seus potenciais antifúngicos e antioxidantes.
Conclui-se que este trabalho revela capacidade antioxidante
de G. turuturu, B. bifurcata e F. spiralis e capacidade antifúngica
de B. bifurcata.
Palavras-chave: Macroalgas, microalgas, antifúngicos,
antioxidantes, Bifurcaria bifurca
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Abstract
M ari ne al gae biot echnology has al read y i t s years of
ex istence. It started with the aquaculture industry for food
purposes, in both cases (seaweed and microalgae). The
development of aquaculture techniques, for algae, lead to an open
door of new research fields.
Marine algae started to get interest in the pharmaceutical
and cosmetic field because of the diversity of their bioactive
effects which can turn into therapeutic drugs and cosmetic products
of the future. We are talking about antibacterial, antifungal,
antiviral,
antitumor,
antiprotozoal,
ant i-inflamm atory,
anticoagulant, antioxidant, anti-aging, anti-irritant, anti-wrinkling,
slimming among other potentialities.
The use and exploration of algae in the food field comes
from hundreds of years ago, since some populations used them as a
direct food resource. In an industrial level there is considerable
us e of m ari ne algae for the explorat ion of pol ys acchari des,
pigments and PUFA.
Marine algae also show the possibility to consider them as
bioremediation tools. Future points for their use all together with
some other activities, as in the new concept of the aquaculture
s ys t em IM TA.
There is the need to understand and explore the potential of
algae and this work intends to do it with those from the Portuguese
flora. The main of this work is to evaluate the antifungal and
antioxidant capacity of crude extracts from Codium tomentosum,
Grateloupia turuturu, Bifurcaria bifurcata, Fucus spiralis,
Phormidium sp. e Nannochloropsis sp..
For that cause, sampling was performed in order to obtain
seaweeds and microalgae. For microalgae isolation procedures were
performed in order to get unialgae cultures in laboratory for the
biomass production needed to be tested. Extracts were obtained,
through the use of organic solvents and water extractions, and were
tested for their antifungal and antioxidant potential.
In conclusion, this work reveals antioxidant capacit y for G.
turuturu, B. bifurcata and F. spiralis and antifungal capacity for B.
bifurcata.
Keywords: Seaweeds, microalgae, antifungal, antioxidant,
Bifurcaria bifurcata
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1.

Introdução

1 .Introdução
As algas marinhas são a fonte de produção primária de um
vasto ecossistema do nosso planeta. Estima-se que os oceanos e
mares juntos cobrem 72% da superfície do planeta e que, por tal
facto, associado à presença das algas marinhas, estes ecossistemas
sejam responsáveis pela produção de 70 a 80% do oxigénio
atmosférico.
O fitoplâncton é constituído por uma grande variedade de
microrganismos
fotossintéticos,
as
microalgas.
Em
termos
botânicos, dentro das microalgas destacam-se dois grandes grupos:
as microalgas procariotas (cianobactérias) e as eucariotas
(restantes grupos).
As macroalgas, que são algas macroscópicas e facilmente
observadas a olho nu, existem em três grandes grupos, as
C hl orophyt a (al gas verdes ), as Rhodoph yt a (al gas vermel has ) e as
Ochroph yt a-P haeoph yceae (al gas cast anhas ). As m acroal gas s ão
organismos multicelulares fotoautotróficos que, para além da
produção primária, exercem um papel importante na estrutura e
sustentação dos habitats levando à possibilidade de garantir locais
de maternidade dos ecossistemas marinhos.
O primeiro interesse industrial começou com a indústria de
aquacultura tanto para microalgas como para as macroalgas. A
necessidade das macroalgas como fonte de alimento directo e o
desejo de produzir peixe necessitou da aplicação de técnicas de
aquacultura. No caso das macroalgas, esta era a única hipótese
possível para uma produção sustentável. Isto porque os povos
asiáticos consomem grandes quantidades que não seriam possíveis
obter por mera recolha dos recursos naturais.
No caso das microalgas, o desenvolvimento de técnicas de
aquacultura para as mesmas não foi com intuito de consumo directo
por parte da população humana, foi sim com o intuito de
estabelecer um sistema de aquacultura completo de peixes,
crustáceos e bivalves. Isto é, garantir a alimentação das fases
larvares dos peixes, crustáceos e bivalves, seja por consumo
directo, seja por consumo de zooplâncton alimentado por
microalgas. Tudo isto sem depender de recursos naturais e evitar o
sistema de captura de exemplares selvagens jovens para posterior
crescimento e engorda em tanques.
Criaram-se assim as condições para o exercício de
investigação em algas marinhas para diferentes áreas de aplicação
por consequência do desenvolvimento de aquacultura. Começou-se
a denotar algumas características positivas com a presença de
algas. O crescimento de microalgas em tanques juntamente com
peixes começaram a revelar outras vantagens para além da
3
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nutrição, vantagens como melhores condições da água e melhor
saúde dos peixes produzidos. Posteriormente, os pigmentos das
algas,
juntamente
com
a
sua
capacidade
antioxidante,
demonstraram ser interessantes não só para a aquacultura mas
também para a indústria alimentar para consumo humano.
As algas marinhas têm a capacidade de produzir compostos
complexos enquanto método de resposta a factores bióticos e
abióticos e desta forma assegurar o seu bem-estar no ecossistema.
Para além dos antioxidantes, temos sempre outros compostos
associados como lípidos, proteínas, polissacarídeos, vitaminas,
minerais, entre outros que são de alto interesse para diversas
indústrias e com diversas áreas de aplicação.
1.1

Compostos de potencial farmacêutico

1.1.1.Antibacterianos
A capacidade que as algas têm na inibição do crescimento e
toxicidade contra patógenos vem reportado de há muito tempo.
Chlorellin, +e um exemplode de um metabolito com capacidade
antim icrobiana que foi is ol ado de C hlor ell a vulgar is (C hl oroph yt a)
(Pratt et al. 1945).
Extensos
trabalhos
de
screening
de
capacidade
antibacteriana em algas tem sido uma forma para a descoberta de
potenciais novos antibióticos e por vezes revelam notável trabalho
com a descoberta de novos compostos.
Manivannan e os seus colaboradores testaram uma série de
bactérias: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus,
Enteroccoci
sp.,
Proteus
sp.,
Streptococcus
sp.,
Pseudomonas aeruginosa, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella sp.,
Shewanella sp., Vibrio fluvialis, Vibrio splendidus, Vibrio
cholerae, Enterococcus faecalis, Shigella flexneri, Staphylococcus
epidermitis, Aeromonas liquefaciens e Bacillus subtilus; com
extratos de macroalgas Turbinaria conoides, Padina gymnospora,
Sar gass um t ener ri mum (Phaeophyc eae). As t rês m acroal gas
conseguem inibir, umas mais que outras, o crescimento bacteriano
(Manivannan et al. 2001). Existem mais trabalhos com macroalgas
que revelam a mesma capacidade antibacteriana (Osman etal. 2010,
Rosaline et al. 2012).
No caso das microalgas também é possível encontrar esta
capacidade antibacteriana. A fase lipofílica de uma extracção feita
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com uma cultura de Skeletonema costatum revelou uma
significativa inibição de crescimento de Listonella anguillarum
(Naviner et al. 1999). Um estudo indica que extratos de Isochrysis
gal abana (P rym nes i ophyceae) cons eguem i ni bi r o cres ci ment o da
multiresistente Mycobacterium tuberculosis e que os metabolitos
responsáveis são o resultado de uma fracção de ácidos gordos
insaturados obtidos dos extratos.
Um trabalho demonstra que exsudados de Nostoc caeruleum,
Limnothrix
redekei
(anteriormente
denominada
Oscillatoria
redeckei)
(C yanobacteria),
Thalassiosira
profunda
(Bacil l arioph yceae) e L eucocrypt os mar ina (C rypt ophyt a); e
biomassa de Anabaena oscillatorioides (anteriormente Anabaena
circinalis),
Nostoc
punctiforme,
Pseudanabaena
mucicola,
Monoraphidium contortum(Chlorophyta), Thalassiosira profunda
(Bacil l arioph yceae),
Leucocryptos
marina
(C rypt ophyt a),
Amphidinium carterae e Gyrodinium estuariale (Dinophyceae) têm
efeitos antibacterianos (Scholz and Liebezeit 2012).
Phaeodact yl um tri cor nut um (Baci llarioph yceae) produz
ácidos
gordos
com
capacidade
antibacteriana
na
espécie
multirresistente de Staphylococcus aureus e do patógeno marinho
Listonella anguillarum (Desbois et al. 2008).
O constante aparecimento e evolução de organismos
patogénicos resistentes a antibióticos é forte motivação para a
investigação de novos compostos antibacterianos. A constante
revelação de novos compostos antibacterianos obtidos a partir de
algas sugere que a próxima geração de antibióticos pode muito
facilmente ter origem nas algas marinhas.

1.1.2.Antifúngicos
Alguns estudos demonstraram a capacidade antifúngica que
algumas algas têm. É muito mais fácil de ser encontrada em
microalgas do que em macroalgas. Por vezes é a forte toxicidade de
alguns compostos que levam à capacidade antifúngica como alguns
policetídeos do tipo macrólidos de éter policíclico e do tipo de
cadeia aberta (Cardozo 2006). A toxicidade destes compostos é tão
alta que se torna impossível aplica-los em terapia humana.
Notável trabalho de pesquisa de antifúngicos é encontrado
na
bibliografia
apesar
de
ser
muito
menos
numeroso
comparativamente com a pesquisa em antivirais e antibacterianos.
Uma variedade de extratos de macroalgas revelam resultados
interessantes enquanto antifúngicos. As macroalgas Turbinaria
conoides,
Padina
gymnospora,
Sargassum
tenerrimum
(Phaeophyceae) revel aram capacidade ant ifúngi ca em t odos os
5
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fungos do estudo: Candida albicans, Penicillium sp., Aspergillus
flavus, Aspergillus tetreus, Candida glabrata, Cryptococcus
neoformans. Excepto para o Aspergillus niger (Manivannan 2011).
Os extratos das macroalgas Codium decorticatum, Caulerpa
s cal pelli formis (Chlorophyt a), T ur binar ia conoides , Sar gass um
wi ghtii (Phaeophyceae) e Acant hophor a spi cif er a (Rhodoph yt a)
(Lavanya and Veerappan 2012).

1.1.3.Antivirais
Fabregas e os seus colaboradores revelam que os extratos
endocel ul ares de Porphyr idi um cruent um (R hodoph yt a), C hlor ella
autotrophica
(C hlorophyt a),
Isochrysis
galbana
(P rym nes ioph yceae) e Dunali el la t er tiol ecta (Chloroph yt a) t êm
propriedade antiviral contra os vírus VHSV. Os mesmos extratos de
P. cruentum e C. autotrophica também inibiram o vírus ASFV. Os
exsudados
destas
microalgas
também
apresentaram
efeitos
inibitórios contra ambos os vírus de VHSV e ASFV, e os extratos
de C. autotrophica e D. tertiolecta revelam contra o vírus ASFV
(Fabregas et al. 1999).
Notória é a existência de trabalhos que levam a acreditar
que as macroalgas serão potenciais ferramentas na investigação de
antivirais com particular interesse em infecções por HIV-1 e
Dengue por bas e em al guns result ados de i ni bi ção vi ral (M a yer et
al. 2010).
Florotaninos
de
Ecklonia
cava
e
Ishige
okamurae
(Phaeophyceae) s ão respons ávei s por acti vi dade anti -HIV. Lect i nas
e polissacarídeos de algas demonstram algum efeito contra a
capacidade de infecção do vírus. Polissacarídeos sulfatados
demonstram inibir a replicação de enveloped viruses, incluindo
membros da família flavivirus, togavirus, arenavirus, rhabdovirus,
orthopoxvirus, herpesvirus e vírus do HIV. Polissacarídeos
sulfatados
de
Dictyota
mertensii,
Lobophora
variegata,
Spatoglossum schroederi, Fucus vesiculosus (Phaeophyceae) e o
género Gr at el oupia (R hodoph yt a) t êm al guma act ivi dade anti -HIV
(Thanh-Sang and Se-Kwon 2010).
Fucanas
e
alginatos
das
macroalgas
castanhas
(Phaeophyceae) s ão boas ferrament as anti vi rais sendo as fucanas de
Undaria pi nnat ifi da (Phaeoph yceae) um exempl o (Wij esi nghea and
You-Jin 2011).
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1.1.4.Antitumorais
Os herbívoros são uma constante presença nos ecossistemas
marinhos. A herbivoria, no caso das microalgas, é na sua maioria
um comportamento do zooplâncton, apesar de alguns peixes e
outros organismos adultos, que se alimentam por filtração, também
desempenharem o seu papel em relação às microalgas.
Algumas microalgas desenvolveram estruturas de sílica que
se estendem para fora da estrutura celular e que não permite que
sejam consumidas pelos predadores por os mesmos não as
conseguirem ingerir. Este tipo de defesa é dominado pelas
di atom áceas (Bacill ari ophyceae). Outro m étodo us ado para evi tar a
ingestão é a formação de colónias. Conforme a colónia for
crescendo, com maior número indivíduos, mais difícil é a
capacidade de ingestão dos predadores e maior a probabilidade de
sobrevivência (Donk et al. 2010).
Algumas microalgas, como as que são flageladas, tornam-se
alvos mais difíceis por se conseguirem deslocar na coluna de água
e outras microalgas ainda desenvolveram mecanismos bioquímicos
para se defenderem. Estes mecanismos bioquímicos podem ser
toxinas, repelentes ou compostos inibitórios de mitose que levam a
baixos valores de nascimento ou desenvolvimento anómalo dos
predadores podendo comprometer o desenvolvimento dos ovos e
metabolismo em reprodutores (Donk et al. 2010).
Normalmente as toxinas são muito prejudicantes aos organismos e
alguns estudos revelam que as que são produzidas por algumas
microalgas marinhas têm consideráveis consequências devido à sua
forte interacção e toxicidade.
As microalgas produzem produtos que repelem os seus
predadores. Ainda não é bem conhecido o processo de como esses
produtos reagem perante os predadores para induzir tal efeito mas
parece que funcionam como sinais de alerta que por sua vez
desempenham um papel secundário de aviso às outras microalgas
para estas últimas produzirem mecanismos de defesa.
Compostos antitumorais são provavelmente a descoberta
mais entusiástica feita em microalgas. Estes tipos de compostos são
os mais procurados pois a descoberta dos mesmos podem
possibilitar o desenvolvimentos de ferramentas contra o cancro.
Numa forma muito abreviada, o cancro é o resultado directo de
divisão celular anormal por mitose. Se as microalgas produzem
compostos que actua especificamente para inibir mitose, esta pode
ser resposta para futuras terapias contra o cancro.
Skeletonema costatum, Chaetoceros calcitrans, Guinardia
delicatula, Guinardia striata, Odontella regia, Rhizosolenia
7
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setigera,
Stephanopyxis
turris,
Thalassiosira
pseudonana
(Bacil l arioph yceae), s ão al gum as das m icroal gas que produzem
estes bioactivos (Donk et al. 2010).
Está reportado que diatomáceas como Thalassiosira,
Skeletonema, Odontella, Chaetoceros, Navicula, Nitzschia, entre
out ras j unt am ente com al guns di nofl agel ados (Dinophyc eae) como
Prorocentrum micans, Gymnodinium sanguineum, e Gonyaulax
polyedra induzem baixas taxas de nascimento e fertilização em
copépodes mesmo em situações de elevada produção de ovos. Os
copépodes que ainda conseguem nascer apresentam deformações
expressas em assimetrias morfológicas acentuadas que levam à
morte em poucos dias (Ianora and Poulet 1993, Ianora et al. 1999,
Hong-Wu et al. 1999, Caldwell et al. 2002, Poulet et al. 2007). É
proposto que o desenvolvimento das alterações morfológicas é
resultado de compostos que têm a capacidade de inibir mitose e que
se acumularam nos órgãos reprodutivos dos copépodes com dietas
ricas em diatomáceas e/ou dinoflagelados e que por sua vez foram
transferidos para os ovos. Estudos indicam que as baixas taxas de
nascimento dos copépodes selvagens alimentados com diatomáceas
podem ser causadas pela existência de cadeias curtas de aldeídos
polinsaturados (PUA).
Estes compostos são produzidos por rotura celular das
microalgas (Caldwell et al. 2002). O que é proposto é que estes
compostos existem nas células vivas em concentrações mínimas
estáveis, mas quando se dá disrupção celular ocorre libertação das
PUA para o meio circundante. Estes PUA serão reconhecidos pelas
outras diatomáceas como um sinal que pode induzir a
sobreprodução destes compostos.
Estes acontecimentos são
designados
como inibição
embriónica derivada de diatomáceas e alguns dos agentes foram
identificados como dois aldeídos C10 de cadeia curta polinsaturada
de Thalassiosira rotula, Skeletonema costatum e Pseudo-nitzschia
deli catis si ma (Bacil l arioph yceae). A contínua pes quis a nesta
matéria que levou ao desenvolvimento de novas metodologias para
o estudo e detecção destes compostos trouxe a ideia de existência
de uma cadeia de PUA: 2-trans,4-trans decadienal (DDE); 2trans,4-trans,7-cis decatrienal e 2-trans,4-cis,7-cis decatrienal
(Caldwell et al. 2002).
Na área das macroalgas também houve alguns avanços
referentes a bons resultados em células cancerosas e tumores.
Compostos como alginatos, que são polissacarídeos produzidos
pelas algas castanhas, como no caso do Sargassum vulgare,
revelam actividade antitumoral com inibição de crescimento in vivo
(Sousa et al. 2006). Trabalho de revisão sobre fucanas de U.
8
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pinnatifida, E. cava, F. evanescens, L. guryanovae, C.
okamuranus consideram as mesmas antitumorais, antiproliferativas
ou candidatas anticancerosas (Wijesinghea and You-Jin 2011).

1.1.5.Ferramentas biológicas
Conforme se avança na investigação em algas marinhas, vaise reconhecendo cada vez mais o potencial que estas têm enquanto
ferramentas biológicas. Por exemplo, o esqualeno é um triterpeno
polinsaturado e é um percursor natural do colesterol e outros
esteróides. É um composto naturalmente produzido por animais e
plantas e há trabalho feito sobre este composto a partir de
oliveiras, tubarões e cereais entre outras plantas e animais (Reddy
and Couvreur 2009, Grigoriadou et al. 2006, Nakazawa et al.
2011).
Investigação
neste
composto
anunciou
a
potencial
ferramenta que o mesmo representa quando aplicado em estudos de
saúde humana devido à sua capacidade para uma melhor introdução
de terapias no organismo através de emulsões de esqualeno em
vacinas, fármacos e outras substâncias (Reddy and Couvreur 2009).
É um composto que revela muita estabilidade associada a
capacidade antioxidante e até antitumoral o que leva a que o
mesmo seja uma ferramenta excepcional na aplicação médica
enquanto adjuvante. Ligar esqualeno a fármacos ou outros
compostos com propósitos terapêuticos, dá maior sucesso à terapia
do que com outras emulsões. Diz-se que o esqualeno protege o
fármaco do metabolismo circundante devido à sua capacidade de
estabilizante e antioxidante o que leva a um efeito prolongado da
terapia (Reddy and Couvreur 2009).
Sendo o esqualeno produzido naturalmente no organismo
humano, encontrado na pele por ser excretado como um
constituinte do sebo, o seu uso assume biocompatibilidade
tornando-o menos favorável a reacções por parte do sistema
imunitário. Isto indica ser a chave para o maior sucesso das
emulsões com este composto para vacinas pois leva a acreditar que
é a biocompatibilidade do composto que permite um melhor
transporte e desempenho do fármaco comparativamente a outros
tipos de emulsões (Reddy and Couvreur 2009).
As microalgas são conhecidas por produzirem alto conteúdo
em esqualeno e é nesse sentido em que há margem para
investigação na área da biotecnologia algal para fins de obtenção
deste composto pois o mesmo era inicialmente extraído do óleo de
fígado de tubarões das profundezas. Sendo assim, dentro das outras
possibilidades vegetais que estão em estudo para obtenção de
9
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esqualeno, as microalgas marinhas revelam-se candidatas por serem
uma forma mais sustentável e ecológica e com maiores taxas de
produção do que outras candidatas vegetais (Cai-Jun and Yue Jiang
2009, Kebelmann et al. 2012).
Isto foi só um ex emplo de como as algas marinhas podem ser
olhadas enquanto ferramentas biológicas para obtenção de
compostos de alto interesse comercial e de forma mais sustentável
e ecológica. Existe ainda muito por ser explorado nas algas que
possam revelar novas ferramentas com interesse e aplicabilidade
para diversas áreas.

1.1.6.Toxinas – ferramentas farmacológicas e potenciais novos
fármacos
É raro encontrar microalgas eucarióticas que produzam
toxinas pois, na sua maioria, nos ambientes aquáticos são as algas
azuis (C yanophyce ae) as res pons áveis pel a produção de toxi nas por
consequência da formação de blooms (Tabela 1).
No entanto, existem algumas microalgas eucarióticas, como
diatomáceas e dinoflagelados (Dinophyceae), que são famosas por
produzirem altas concentrações de toxinas durante a formação de
blooms algais perigosos (harmeful algal blooms - HAB)
(Vasconcelos et al. 2010).
Os HAB são assunto de extrema importância tendo em conta
os riscos para a segurança e saúde humana o que leva a que haja
algum controlo em áreas turísticas como em praias, estuários, rios
e lagos. Sabe-se que dentro das toxinas conhecidas, e dependendo
das mesmas, o simples contacto com a pele ou o respirar durante a
natação pode levar a uma intoxicação (Hinder et al. 2011). Na
maioria dos ecossistemas, as toxinas bioacumulam na cadeia
alimentar levando à detecção de maiores concentrações em
predadores do topo da cadeia. Nos sistemas aquáticos marinhos, o
marisco como os bivalves, que se alimentam por filtração,
conseguem acumular grandes quantidades de toxinas devido à
resistência que têm das mesmas. A ingestão de marisco
contaminado pode levar a uma alta intoxicação com efeitos
hapatotóxicos, dermotóxicos, citotóxicos, neurotóxicos e em alguns
casos extremos pode mesmo levar à morte (Tabela 1) (Hinder et al.
2011).
As biotoxinas marinhas são classificadas em dez grupos:
azaspiracid (AZA), brevetoxinas, iminas cíclica, ácido domoico
(DA), ácido ocadaico (OA), pectenotoxinas (PTX), saxitoxinas
(S TX), yes s ot oxinas (YTX), pal itoxi nas (Pl TX) e ciguat oxinas
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Tabela 1
Biotoxinas de algas marinhas com os seus sintomas e mecanismos de acção
Microalga
Anabaena spp.;
Oscillatoria
spp.

Toxinas
Anatoxinas

Efeitos e/ou sintomas
Agonista nicotínico pós-sináptico e
inibidor de acetilcolinesterase

Referências
Cardozo et
al. 2006

Pseudonitszchia spp.

Ácido domoico

Receptores de glutamato;Glutamate
receptors; Limitação do
aminoácido TNF-a e libertação de
metaloproteinase-9; ASP

Cardozo et
al. 2006,
Mayer and
Hamann
2005

Gambierdiscus
toxicus

Ciguatoxinas

Bloqueador de canais de voltagem
dependentes de sódio; CFP

Cardozo et
al. 2006

Dinophysiotoxinas
Ácido ocadaico

Inibidores das fosfatases Ser/Thr;
DSP

Nodularia spp.

Nodularinas

Inibidores de fosfatases tipo 1 e
2A inhibition; Insuficiência
hepatica e morte por choque
hipovolémico.

Gymnodinium
breve

Brevetoxinas

Dinophysis
spp.,
Prorocentrum
spp.

Cardozo et
al. 2006
Cardozo et
al. 2006,
Vasconcelos
et al. 2010

Interferem em canais de sódio
dependentes de voltagem no local
5; NSP

Cardozo et
al. 2006

Interferem em canais de sódio
dependentes de voltagem no local
1; PSP

Cardozo et
al. 2006

Alexandrium
spp.,
Gonyaulax
spp.,
Gymnodinium
spp.

Saxitoxinas

Protoperidiniu
m crassipes

Azaspiracid

DSP

Twiner et
al. 2008

Pectenotoxinas

Disrupção de F-actina do
citoesqueleto; Indução da
despolimerização de F-actina

EFSA 2008;
Mayer and
Hamann
2005

Dinophysis
spp.
Protoceratium
reticulatum,
Lingulodinium
polyedrum e
Gonyaulax
spinifera

Yessotoxinas

Interfere na homeostasis da
[Ca2+]i dos linfócitos; inibe os
canais de cálcio

Paz et al.
2008,
Mayer and
Hamann
2005

Ostreopsis spp.

Palytoxin

Mau estar geral, fraqueza
associado a mialgia, efeitos
respiratórios, emparelhamento do
aparatos neuromuscular e
anormalidades na função cardíaca

Symbiodinium
spp.

Zooxanthellatoxins

Vasoconstritivo

Gambierdiscu
sp., Ostreopsis
sp.

Maitotoxin

Interferência no influxo de cálcio e
sódio

Mayer and
Hamann
2005

Lyngbya
majuscula

Antillatoxin

Neurotoxina potente

Li et al.
2001,
Mayer and
Hamann
2005

Tubaro et
al. 2011
Gordon and
Leggat 2010

Microalga:espécies conhecidas que produzem toxinas; toxinas: toxinas conhecidas e
produzidas por microalgas marinhas; efeitos e/ou sintomas: consequências conhecidas ou
mecanismos de acção.
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(CTX) (EFSA 2008).
encontrar em marisco
presença desta toxina é
todo o grupo Azadinium

AZA é um dos exemplos que podemos
e um dos conhecidos responsáveis pela
Azadinium spinosum o que leva a dizer que
spp. (Dinophyceae) pode produzir AZA.

A conhecida toxicidade das toxinas marinhas e a presença
das mesmas em recursos alimentares, levam à necessidade de
estudar e desenvolver testes clínicos e métodos de análise e
detecção. O problema é a necessidade de obter quantidades de
toxina para tais desenvolvimentos. Uma das soluções pode passar
pela biotecnologia e a começar por numa primeira fase desenvolver
técnicas de cultura adequadas à alga alvo em estudo para
posteriormente passar processos de extracção e purificação (EFSA
2008, Jauffrais 2012). O mais interessante seria encontrar outra
potencial aplicação das toxinas em estudo devido ao mecanismo de
acção das mesmas no organismo (Tabela 1). Por exemplo, durante
alguns ensaios toxicológicos, o entendimento dos mecanismos de
acção da toxina pode revelar-se enquanto ferramenta farmacológica
que nunca tinha sido encontrada (Mayer and Hamann 2005).
1.1.7.Outras capacidades farmacológicas
Outras capacidades que são possíveis de ser encontradas nas
algas marinhas são a anticoagolante e antitrombótico a partir de
fucanas de Ecklonia cava, Fucus evanescens, Padina gymnospora,
Ascophyllum nodosum, Sargassum fulvellum, Hizikia fusiformis,
Saccharina cichorioides (actualmente Laminaria cichorioides)
(Phaeophyceae). É t am bém obs ervada acti vi dade ant i-inflam at óri a e
de protecção de tecidos a partir de fucanas de A. nodosum, C.
okamuranus, Laminaria japonica; e imunomodulação a partir de
fucanas de Fucus vesiculosus (Wijesinghea e You-Jin 2011, Xia1 et
al. 2005). Há também relatos de protecção de tecidos como efeitos
de neuroprotecção a partir de microalgas (Pangestuti and Se-Kwon
2011).
As algas marinhas são fonte de compostos bioactivos contra
doenças induzidas por protozoários (Felício et al. 2010). O género
Symbiodinium (Zooxanthellae) acumula macrólidos únicos um dos
quais tratar-se de uma toxina com efeitos de vasoconstrição
(Cardozo et al 2006). Outro aspecto muito estudado é a capacidade
que extratos têm em antifouling que se refere à capacidade de não
permitir o desenvolvimento de outros organismos como bactérias,
ou mais estudado ainda, crustáceos em superfícies como nos cascos
dos
barcos
(Maréchal
et
al.
2004)
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1.2.

As algas marinhas e a indústria alimentar

Como referido anteriormente, as algas são produtores
primários da maioria dos ecossistemas aquáticos e são bem
conhecidas pela sua rica composição em nutrientes como vitaminas,
lípidos, proteínas, hidratos de carbono e minerais. Isto torna estes
organismos fonte de uma boa alimentação saudável e equilibrada
por aqueles que o sabem reconhecer.
Algumas das algas famosas por serem fontes diretas de
ali m ent o s ão a: Ul va (C hl oroph yt a), Porphyr a (Rhodophyt a),
Undaria, Lami naria, Himanthali a e Sacchari na (Phaeoph yceae)
(Pereira 2011). A grande pressão populacional, em alguns países,
exercida sobre a necessidade destes recursos, resultou no aumento
da sua produção através da aquacultura. As algas também podem
ser recolhidas mas essa forma, por vários motivos, não seria a
forma sustentada de o fazer. Por outras palavras, uma recolha
organizada de forma ecológica de maneira a garantir a regeneração
das gerações nos locais de recolha é possível mas não seria
suficiente para responder à totalidade exigida.
Os mesmos aspectos são verdadeiros para as microalgas.
Algumas destas também já foram ou ainda são, recursos
alimentares directos para a população humana de alguns países. O
nome Spirulina enquanto fonte de alimento não é assim tão recente.
Spirulina spp. foi usada por centenas de anos directamente como
alimento em comunidades da américa Central e África. No caso da
China, era o Nostoc a solução para tentar sobreviver a períodos de
es cass ez (Mill edge 2010). Est es géneros de C yanoph yceae cres cem
naturalmente em abundância em alguns lagos ou ribeiros salgados
ou muito mineralizados e as populações locais aprenderam como
recolher, armazenar e conservar estes recursos quando não estava
mais nada disponível para comer (Spolaore et al. 2006).
Para além da aplicação das microalgas enquanto alimento
humano, a primeira produção e aplicação industrial das mesmas foi
para alimentação em aquaculturas. Os avanços que foram feitos em
técnicas de aquacultura destes microrganismos tornaram possível o
seu uso como fonte de alimento em vários estágios de
desenvolvimento de alguns animais em aquacultura como peixes,
bivalves, crustáceos incluindo as fases larvares. Deixava-se assim
de fazer captura de plâncton selvagem e peixes selvagens tornando
a indústria de aquacultura mais independente.
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Tudo isto levou à criação de um leque variado de culturas
microalgas designadas as espécies comerciais e dentro das que são
mais usadas para estes fins destacam-se Skeletonema spp.,
Thalassiosira
spp.,
Chaetoceros
spp.,
Phaeodactylum spp.
(Bacil l arioph yceae), Isochr ys is s pp. (Hapt ophyceae), T et ras el mis
s pp. (P rasi noph yc eae), C hl amydomonas s pp. (C rypt ophyceae),
Dunali ell a spp. (C hl orophyt a) e Spi rul ina spp. (C yanophyceae).
Hoje Arthrospira platensis (actualmente Spirulina platensis) e
Spirulina maxima são produzidas em grande escala para diferentes
objectivos numa perspectiva de produzir suplementos alimentares.
É facilmente encontrado produtos derivados de algas num formato
de cápsulas em ervanárias, lojas de produtos naturais ou de
suplementos alimentares e também enquanto ração alimentar para
peixes ornamentais ou mesmo para peixes de aquacultura, chegando
mesmo a fazer parte de rações para gado. Alguns agricultores ou
criadores permitem que estes organismos ou outros do mesmo
grupo (C yanophyce ae) cres çam nat uralm ent e em poças ou pequenos
lagos que sirvam de bebedouros para um enriquecimento das águas
ingeridas pelo gado (Cohen et al. 1991).
Todas estas aplicações de Spirulina spp. são suportadas pela
composição nutricional encontrada que distingue o conteúdo
proteico por este ser bastante acima da média no que toca a
conteúdo vegetal. Estes interesses juntamente com o know-how das
técnicas de cultivo para este género, fazem da Spirulina spp. uma
fonte alternativa às rações alimentares para gado que usam culturas
agrícolas como milho e soja. Apesar de estarmos sempre a falar de
uma alga dulçaquícola, existe uma espécie marinha conhecida e
disponível, Spirulina subsalsa, que não diferencia muito das suas
parentes.
Com isto dito, temos de reconhecer as vantagens de incluir
as algas numa dieta devido às suas vantagens nutricionais, no
entanto, o futuro das algas marinhas poderá passar para a área de
alimentos funcionais e nutracêuticos (Gupta and Abu-Ghannam
2011, Mohamed et al. 2012).
Existem produtos para uma alimentação saudável e de
qualidade, produzidos a partir de diatomáceas ou outras microalgas
para animais de estimação ou gado (Milledge 2010). Estes são
apresentados como rações, suplementos ou ainda como areia de
diatomáceas que se diz ajudar a prevenir contra parasitas internos e
externos (da pele).
Existem muitos mais compostos bioactivos interessantes
para a indústria alimentar (Pereira, 2011, Gupta and Abu-Ghannam
2011)
e
alguns
vão
ser
anunciados.
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1.2.1. PUFA
O conteúdo lipídico das algas marinhas é muito apreciado,
principalmente nas microalgas por serem as que produzem estes
compostos em maiores quantidades. O que torna as microalgas tão
interessantes na área dos lípidos não é só pelos ácidos gordos
saturados, que as torna alvos viáveis para produção de biodiesel,
mas sim por serem excelentes produtoras de ácidos gordos
polinsaturados (polyunsaturated fatty acids – PUFA) (Cohen et al.
1991, Spolaore et al. 2006).
Estes metabolitos são considerados produtos de alto valor
comercial por consequência das suas propriedades na saúde. Os
PUFA podem ser encontrados na biomassa do peixe e eram obtidas
por este último associado normalmente a uma alimentação rica em
microalgas. Inicialmente, estes compostos eram extraídos a partir
de resíduos de peixes formados na indústria pesqueira. O problema
é que surgia o risco de contaminação por toxinas e outros poluentes
que leva a considerar que a melhor forma de obter estes compostos
para consumo é através da produção em microalgas (Barclay et al.,
1994).
Existem estudos que asseguram a importância destes
metabolitos no desenvolvimento do embrionário humano durante
uma gravidez e mesmo, posteriormente, no desenvolvimento dos
bebés. A presença de PUFA no organismo assegura o bom
desenvolvimento e bem-estar no organismo por métodos de
homeostasia
pois
funcionam
como
melhores
ferramentas
comparativamente a outros lípidos. O resultado é um menor risco
de doenças cardíacas e, talvez, dando melhor hipóteses de combater
cancros por estimulação do sistema imunitário ou mesmo protecção
contra este último em caso de doenças inflamatórias (Cardozo
2006, Milledge 2010).
É por isso que é aconselhado a ingestão de PUFA a mulheres
grávidas e a mulheres que amamentam através de suplementos ou
dietas ricas nestes compostos de forma a garantir que o embrião ou
bebé receba estes nutrientes possibilitando um desenvolvimento
saudável dos mesmos (Milledge 2010).
Outro papel importante que estes compostos desempenham,
para além de regular o desenvolvimento, é na regulação fisiológica
(Cardozo 2006).
A maioria das microalgas marinhas produz PUFA mas as
recordistas, em termos de variedade e quantidade destes
metabolitos comparativamente à totalidade da biomassa, são as
m icroal gas do grupo Ochroph yt a, especialm ent e as diat om áceas
(Bacil l arioph yceae) (Mi ll edge 2010). Trabal ho foi feit o para
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encontrar as algas mais ricas em PUFA dentro das que têm
potencialidade em serem cultivadas (Patil et al. 2006). Os PUFA do
tipo ω-3 são as mais comuns, como o ácido docosahexaenóico
(DHA, 22:6ω3) e ácido eicosapentaenóico (EPA, 20:5ω3),
produzidos por Phaeodactylum tricornutum (Desbois et al. 2008).
PUFA do tipo ω-6 estão presents numa grande variedade de
microalgas e são bastante desejados. O ácido gama linoleico (GLA,
18:3ω6) é produzido para consumo humano a partir de Spirulina
s pp. (C yanophycea e). Exist em out ras mi croal gas para produção
deste produto mas para aplicação em alimentação para aquacultura.
O ácido araquidónico (AA, 20:4ω6) pode ser encontrado em
Porphyridium purpureum (actualmente Porphyridium cruentum)
(R hodoph yt a) (Bi gognoa et al . 2002).

1.2.2.Ficocolóides (polissacarídeos)
As macroalgas são muito faladas pelo seu conteúdo em
polissacarídeos e são as fontes mais ricas em polissacarídeos
sulfatados. Estes compostos são recursos muito valiosos para a
indústria alimentar pois são usados como aditivos pelas suas
capacidades gelificantes e espessantes (ex., alginatos, agar e
carragenanas) e podem ser encontrados segundo os seguintes
códigos europeus: ácido algínico—E400, alginato de sódio—E401,
alginato de potássio—E402, alginato de amónio—E403, alginato de
cálcio—E404, alginato de propilenoglicol—E405, agar—E406,
carragenana—E407, carragenana semi-refinada ou “alga Eucheuma
processada”—E407A (Pereira et al. 2013).
É muito vulgar o uso destes aditivos em sobremesas
gelificantes à base de água, gelatinas de baixas calorias, pudins
flan, leites achocolatados, derivados de leite, gelados, leite de
soja, queijos, carne processada e enlatada, cerveja, molhos,
temperos, compotas, geleias e outros alimentos processados.

1.2.2.1. Agar
O agar é bem conhecido enquanto um suporte inerte para
meio de cultura bacteriano. Ainda assim, também tem as suas
aplicações enquanto agente gelificante na área alimentar. Apesar
de o agar ser encontrado numa grande variedade de algas
vermelhas, as que são mais importantes a nível industrial são do
género Gelidium, Pterocladiella, Gelidiella, e Gracilaria (Pereira
et al. 2003, Pereira 2011, Pereira et al. 2013).
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1.2.2.2. Carragenanas
Existem três tipos de carragenanas comerciais, iota-, kappae lambda-carragenanas. Na natureza existe uma variedade de
carragenanas híbridas devido à existência de diferentes percursores
que por sua vez se encontram em concentrações diferentes no
conteúdo total da alga e que posteriormente através do método
industrial leva à produção das diferentes carragenanas com algum
grau considerável de pureza.
Cada tipo de carragenana tem uma propriedade, a kappa
forma géis fortes, duros e quebradiços, a iota forma géis fracos e
macios, e a lambda actua como agente espessante. Estes compostos
são industrialmente obtidos a partir de Kappaphycus alvarezii, no
caso da kappa-carragenana, Eucheuma denticulatum, no caso da
iota-carragenana e os géneros Gigartina e Chondrus, no caso de
lambda-carregenana (Pereira et al. 2009a,b, Pereira 2011, Pereira
et al. 2013).

1.2.2.3. Ácido algínico e derivados
O ácido algínico é extraído a partir de algas castanhas
(Ochroph yt a, P haeophyceae) s ob a form a de um sal mis to de sódio
e/ou potássio, cálcio e magnésio e a sua composição varia
dependendo de cada alga. O ácido algínico é o percursor dos seus
derivados como o alginato. As espécies comerciais selecionadas
pela indústria para extracção destes compostos são o Macrocystis
pyrifera e o Ascophyllum nodosum apesar de se usar também
Laminaria, Lessonia, Alaria, Ecklonia, Eisenia, Nereocystis,
Sargassum, Cystoseira e Fucus (Pereira 2011, Pereira et al. 2013).
Este tipo de polissacarídeos não só apresenta as suas
vantagens na indústria alimentar como também há estudos que
revelam alguma actividade antitumoral entre outros interesses
farmacêuticos (Sousa et al. 2006).

1.2.2.4. Fucanas
As fucanas são um exemplo de polissacarídeos sulfatados
ex traídos das al gas cast anhas (Ochroph yt a, Phaeoph ycea e). O mais
estudado é a fucoidana que já é comercialmente produzida usando o
Fucus vesiculosus como matéria-prima (Pereira et al. 2013).
Até ao momento não parece ser um polissacarídeo candidato
a ser usado enquanto aditivo na indústria alimentar mas demonstra
bons aspectos para a área farmacêutica. A aplicação mais provável
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destes compostos
nutracêutico.

é

enquanto

alimento

funcional,

ou

melhor,

1.2.2.5. Laminarina
A laminarina e os seus derivados são outro exemplo de
polissacarídeos sulfatados que resultam como alimento funcional.
A laminarina é extraída de algas castanhas (Laminariales) e têm
grande potencial na área da saúde como antitumorais.

1.2.3.Pigmentos

1.2.3.1. Carotenóides
Os carotenóides são compostos altamente explorados pela
indústria alimentar pela sua cor e, no caso do β-caroteno,
astanxantina e fucoxantina, conhecida capacidade antioxidante.
Estudos recentes revelam uma escala de actividades que alguns
pigmentos têm, como efeitos antitumorais, indução de apoptose em
células cancerosas e efeitos anti-inflamatórios (Dufossé et al.
2005, D’Orazio et al. 2012).

1.2.3.2. β-caroteno
Apesar de, sua maioria, o β-caroteno utilizado ser o
sintético, os produtores e consumidores estão cada vez mais a
exigir a versão biológica produzida naturalmente a nível industrial
por Dunali ell a sali na (C hl orophyt a) (Spol aore et al . 2006,
Milledge, 2010).
Ovos de galinha enriquecidos com β-caroteno ou luteína
podem ser encontrados nos supermercados. Por vezes o uso de βcaroteno não está publicitado, mas o facto é que este composto é
cada vez mais usado para tornar os ovos mais atractivos a nível
visual, mais especificamente a gema. Este resultado não passa por
uma introdução directa deste composto nos ovos, torna-se muito
mais fácil providenciar uma alimentação rica em conteúdo de
carotenóides ou β-caroteno às galinhas e assim obter os nossos
ovos com gemas mais alaranjadas.
Este tipo de estratégia não é recente e é cada vez mais usada
para fins de saúde humana, mais uma vez, através de alimentos
funcionais (nutracêuticos) (Spolaore et al. 2006, Milledge 2010,
Gupta
and
Abu-Ghannam
2011,
Mohamed
et
al.
2012).
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O uso de pigmentos de algas enquanto objectivo de
aplicação alimentar pode ter começado na aquacultura de peixe.
Pelo menos é uma indústria que revela ter muita atenção sobre
estes produtos. As rações para aquacultura são, na sua maioria,
desenvolvidas a partir de subprodutos ou resíduos de pescado da
indústria pesqueira. Como na maior parte dos casos, as espécies de
aquacultura são carnívoras, estas rações revelam-se adequadas,
ricas em proteínas e óleos e poderiam ser enriquecidas com
vitaminas e minerais que estivessem em falta.
Quando se começou a fazer aquacultura de salmão surgiu um
problema. As pessoas simplesmente não queriam comprar um
salmão crescido em aquacultura pois este de salmão, não tinha
nada. Isto é, não apresentava a cor salmão que um salmão selvagem
tem. Foi
Desenvolvida investigação para perceber a razão desta
diferença entre o salmão selvagem e o salmão desenvolvido em
aquacultura e rapidamente se chegou a uma conclusão. A coloração
do salmão selvagem é proporcionada pelo consumo natural do krill
que é um crustáceo rosa/laranja e são ricos em carotenóides,
principalmente em β-caroteno. No entanto o krill não consegue
produzir estes compostos de forma natural nos seus organismos,
este consegue-o através de uma alimentação rica em microalgas. O
problema ficou resolvido, enriqueceram-se as rações para salmão
com boas quantidades de algas, microalgas ou ainda directamente
com os pigmentos e o salmão de aquacultura começou a ganhar uma
coloração natural equivalente à do salmão selvagem e este já
passou a ser aceite pelo consumidor.
Em termos de saúde humana, o β-caroteno provou ter os seus
benefícios, tem actividade provitamina A e consegue manter-se
bioactivo onde a vitamina C é mais limitada devido a baixas taxas
de oxigénio presentes. Carotenóides como o β-caroteno conseguem
modular a expressão génica induzidos por UVA e protegem a pele e
os olhos de foto-oxidação contra luz UV prevenindo algumas
doenças como cataratas (Dufossé et al. 2005).

1.2.3.3. Astanxantina
A axtanxantina pode desempenhar uma diversidade de
funções, como prevenção de algumas patologias humanas, fotooxidação da pele mediada por luz UV, processos inflamatórios e
até cancro (Spolaore et al. 2006).
Quando
a
astanxantina
biológica
começou
a
ser
industrialmente produzida, algumas culturas de salmão preferiram
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o uso deste pigmento e incluíram-no na dieta dos mesmos. Este
pigmento é um composto comercialmente produzido a partir da
m icroal ga de água doce Haemat ococcus pl uvialis (Chlorophyt a)
(Dufossé et al. 2005, Spolaore et al. 2006). Não é só a cor
vermelho vivo que atrai a indústria alimentar para o uso deste
composto mas é também a sua grande capacidade antioxidante,
superior à do β-caroteno, que levam este valor a ter um grande
valor comercial. A juntar a todo este potencial de aplicação está o
know-how de longa data em técnicas de cultivo com H. pluvialis
focadas na obtenção deste composto. Apesar disso, não nos
podemos esquecer que este é um composto que faz parte da
constituição de muitas microalgas marinhas.

1.2.3.4. Fucoxantina
A fucoxantina é uma xantofila presente nas algas do grupo
Het erocont ophyt a que j untam ent e com out ros pi gment os dão o
aspecto amarelo acastanhado, dourado ou verde-azeitona destas
algas. Como todos os carotenóides, o efeito antioxidante é bastante
notável, mas, para além disso, capacidades antitumorais, indução
de apoptose em células cancerosas, efeitos ani-inflamatórios e
atividade de neutralização de radicais são reportados para a
fucoxantina (D’Orazio et al. 2012). Notável é também o efeito que
a fucoxantina tem na intervenção específica da expressão génica
responsável pelo metabolismo de algumas células. Estudos
confirmam: capacidade de indução de apoptose em linfoma de
efusão primária por inibição da chaperona Hsp90; queimador de
tecido adiposo abdominal branco por RNAm e indução proteica
através da modulação do gene UCP1; entre outras boas
consequências que podem ser consideradas efeitos secundários do
consumo deste composto (D’Orazio et al. 2012).

1.2.3.5. Clorofilas
Apesar das clorofilas fazerem parte da constituição das
algas, estas também são facilmente encontradas nas plantas. As
clorofilas são bastante apreciadas na indústria alimentar pois a sua
utilização directa ou mistura com outros pigmentos para obtenção
de colorações são processos bastante recorrentes. Tudo isto com o
fundamento de que se está a usar um pigmento natural, biológico
em vez de um sintético, pois o intuito é recorrer cada vez menos
aos recursos sintéticos, pelo menos no que toca a área alimentar, e
acabar
com
os
pigmentos
sintéticos.
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Produzir algas apenas com o fim de obter clorofilas não é
um método comercialmente vantajoso e sustentável, o mais
provável é aproveitar estes compostos como produtos secundários
de um processo industrial com algas que tenha em vista outros
produtos principais.

1.2.3.6. Ficobiliproteínas
As ficobiliproteínas são pigmentos que dão a cor azulada da
maioria dos organismos do grupo das cianobactérias como o caso
de Arthrospira sp. e a cor avermelhada às algas do grupo
R odophyt a com o no caso de Por phyr idi um s p. (Spolaore et al.
2006).
Mais uma vez, a importância destes pigmentos é a garantir o
uso de pigmentos naturais e biológicos no processamento alimentar
(Milledge 2010) e é o interesse de substituir os pigmentos
sintéticos pelos naturais no geral, ou seja, também para outras
áreas de aplicação como na cosmética e indústria farmacêutica.
Para além destas aplicações, algumas ficobiliproteínas têm
características interessantes que as tornam excelentes ferramentas
para investigação. Apresentam capacidade de fluorescência a
comprimentos de onda conhecidos e podem e são aplicadas em
estudos de imunologia enquanto marcadores para fins de
investigação (Spolaore et al. 2006).
1.3.

Algas marinhas enquanto ferramentas de biorremediação

As
algas
marinhas
são
ferramentas
rentáveis
para
biorremediação. Altas concentrações de nutrientes na água é factor
promotor de bloom algais, não só de microalgas mas pode ser
também de macroalgas, e leva sempre à eutrofização do sistema em
causa. Nesta situação as algas podem parecer o problema mas elas
estão simplesmente a responder a alterações do ecossistema. O
mais importante a reter deste tipo de comportamento é que as algas
podem ajudar-nos a resolver problemas com efluentes de altas
concentrações em nutrientes.
Nem todas as estações de tratamento de águas residuais
(ETAR) têm um tratamento terciário que faça a remoção de excesso
de nutrientes dissolvidos na coluna de água antes que estes
efluentes sejam novamente encaminhados para o meio ambiente e
quando este até existe é sob uma forma química sintética. Há
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conhecimento divulgado sobre a possibilidade de usar algas em vez
dos tratamentos químicos para estes tipos de situações.
As microalgas são as mais favoráveis para executar este tipo
de trabalho: crescem depressa, estão em suspensão no efluente a
tratar e há particular interesse na recolha da biomassa para fins
comerciais como no caso dos biocombustíveis ou para alimentação
de gado, dependendo da qualidade da biomassa e do efluente
tratado. O que torna esta ideia uma possibilidade para no futuro ser
aplicado em larga escala, é o know-how de cultivo de algumas
microalgas, com boas taxas de crescimento associado à produção de
grandes concentrações e produções de lípidos (Rawat et al 2010).
E em termos biológicos é muito simples de compreender este
processo.
Se
o
efluente
está
contaminado
com
grandes
concentrações de nutrientes dissolvidos, as algas vão usar esses
nutrientes para crescer e aumentar a sua biomassa e produzir
compostos de interesse comercial, o efluente vê-se livre do excesso
de nutrientes e fica considerado tratado e pronto para ser devolvido
ao meio ambiente. Ganha-se em despoluição e em valor comercial
obtido pela biomassa algal recuperada.
As macroalgas não são mencionadas nestes processos pois a
grande maioria das indústrias e ETAR estão localizadas perto de
cursos de água doce e é onde é mais provável que os efluentes
estejam a ser descarregados. Não existem macroalgas dulçaquícolas
conhecidas que sejam favoráveis na resolução destes problemas,
mas existem muitas indústrias perto da costa, ou mesmo na costa,
que poderiam usar macroalgas marinhas enquanto ferramentas de
bioremediação para problemas de alta concentração em nutrientes.
Podemos dar o exemplo das indústrias de aquacultura de
peixe. A produção de peixe em aquacultura é uma actividade
poluente por concentrar grande quantidade peixe numa área
limitada. Estes peixes precisam de ser alimentados e sabe-se que
nem todo o alimento disponibilizado é consumido pelos peixes
sendo parte desperdiçada, para além disso junta-se a produção de
excrementos. Sendo assim há a produção de um efluente rico em
nutrientes que pode ser usado pelas macroalgas antes que este seja
introduzido no ecossistema marinho. As macroalgas usam os
nutrientes para crescer e desenvolver e, por consequência, estariam
a descontaminar os efluentes.
Este tipo de conceito é o de aquacultura multi-trófica
integrada (IMTA) que resumidamente é beneficiar das algas
enquanto ferramentas de bioremediação para um melhoramento das
condições de produção de aquacultura de espécies animais e que
remete a um ganho por posterior valorização da biomassa algal
produzida
no
processo
(Pinto
and
Abreu
2011).
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Para além dos benefícios comerciais que se podem obter a
partir da produção de macroalgas, existe também redução de CO2
com produção de O2 nas águas da aquacultura. O reaproveitamento
de efluentes tratados pelas algas ricos em O2, entre outros
elementos, para reintrodução dos mesmos nos tanques dos peixes,
resulta num ambiente mais saudável ao crescimento destes últimos.
Reduz-se a anoxia e chega-se mesmo a estabilizar a população
bacteriana por estas estarem num ambiente rico em O2. Nestas
condições apenas as bactérias aeróbicas se conseguem desenvolver,
o que é bom por serem, normalmente, as menos problemáticas.
Pode estar-se assim a diminuir o risco de infecção, não só pelo
enriquecimento de O2 mas também através da competição pelos
nutrientes entre algas e bactérias.
Noutras situações problemáticas, como no caso de
sedimentos poluídos por excesso de matéria orgânica, Nitzschia sp.
revela-se uma ferramenta interessante. Trata-se de uma microalga
bentónica que ao produzir biofilmes na superfície dos sedimentos
leva à recuperação dos mesmos, não só por ser a mesma a usar essa
matéria orgânica em excesso, mas também por, ao produzir O2,
promove a biodegradação
aeróbica entre as
comunidades
bacterianas (Yamamoto et al. 2008).
Estudos sobre descontaminação de efluentes a partir da
extracção de metais pesados são assunto bastante estudado, como a
remoção de cádm io a parti r de C hlor ell a sp. e outras Chlorophyt a e
C yanophyceae, s ão um t ópi co vul gar na bibl iografi a, m esmo para
outros metais como o ferro e alumínio (Matsunaga et al. 1999,
Harun et al. 2010, Richards and Mullins 2012). No caso das
microalgas, estamos a falar do uso dos organismos vivos em que há
possibilidade de recuperar o poluente através da recolha da
biomassa.
No caso das macroalgas, estas podem-se revelar ferramentas,
para estes casos, difíceis de aplicar devido à necessidade de um
substrato de fixação e pelo grau de crescimento mais baixo do que
o das microalgas. Alguns estudos revelam que esses problemas
podem ser contornados pelo uso dos extratos dessas macroalgas
pois têm capacidade de retirar de um efluente os metais pesados,
como é o caso de Ascophyllum nodosum e Fucus vesiculosus
(Phaeophyceae). Es t a capaci dade parece est ar rel aci onada com a
composição bioquímica de alguns polissacarídeos (Harun et al
2010).
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Figura 1 – Ilustração de um sistema IMTA
Fish tank: tanque dos peixes; Bivalves tank: tanque dos bivalves;
Macroalgae tank: tanque das macroalgas; Salt water: entrada de
água salgada; Food: introdução de alimento; High nutriente
effluents (stage 1): efluentes com alta concentração de nutrientes
dissolvidos e em suspensão; High nutriente effluents (stage 2):
efluentes com alta concentração de nutrientes dissolvidos; Light:
introdução de luz; Purified efluente: saída de efluente purificado.

Relativamente a outros poluentes, como o lindano, há
registo de degradação do mesmo com algas. A elaboração de uma
experiência, que teve em conta a grande capacidade que as
microalgas têm em adaptar-se ao meio ambiente em que se
encontram, demonstrou que Desmodesmus intermedius (formerly
Scenedesmus intermedius) (Chlorophyta) foi capaz de se adaptar e
crescer em altas concentrações deste contaminante (González et al.
2012).
Navicula sp., Phaeodactylum tricornutum, Nitzschia sp. e
Synedra s p. (Baci ll arioph yceae), são exempl os de al gas que
conseguem degradar floroglucinol e naftalina, e Skeletonema
cost atum (Baci ll ariophyceae) cons egue degradar herbi cidas (Yang
et al. 2012).
Todas estas situações indicam-nos o quanto ainda é possível
explorar a área das algas para resolver problemas de poluição e
encontrar ferramentas a partir das mesmas para isso. Mesmo em
casos de poluição por petróleo, que afecta de forma tão drástica os
produtores primários, podemos observar adaptações por parte das
microalgas que passam a ser potenciais ferramentas de degradação
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de compostos derivados do petróleo possibilitando assim a
recuperação das áreas poluídas (Romero-Lopez et al. 2012).

1.4.

Potencial cosmético das algas marinhas

As algas são usadas na cosmética pelas suas conhecidas
capacidades terapêuticas muito referenciadas em linhas de
tratamento corporal e alguns tratamentos spa. A talassoterapia é o
uso dessa forma de terapia que beneficia dos recursos marinhos.
Trata-se de uma terapia que faz a aplicação de tratamentos à base
de banhos quentes em água do mar com a ajuda de misturas de sais,
areia e infusões algais ou derivados de algas. Esta terapia faz um
bom uso das ferramentas naturais e biológicas para ajudar a tratar
o corpo e a pele de uma pessoa por recurso da combinação de
diferentes ingredientes do mar (Pereira 2010).
In gredientes do mar juntamente com abordagens relax antes e
algumas técnicas em medicina alternativa são a razão pela qual este
tipo de terapia é tão atractivo e apreciado por aqueles que têm
oportunidade de a experimentar.
Há interesse em tentar perceber na sua totalidade o
funcionamento destas terapias a um nível molecular, ou seja,
perceber quais são realmente os agentes responsáveis por todos
estes efeitos positivos.
Tentar separar alguns compostos e verificar as suas propriedades
individuais levou ao conhecimento de alguns agentes que
permitiram o desenvolvimento de protectores solares. Existem
protectores solares que usam extratos ou compostos mais
específicos para protecção contra as radiações UVA e UVB. Tanto
com macroalgas ou microalgas, seja para a pele ou para o cabelo.
O problema é que, em recursos naturais, por vezes não se
deve estudar casos isolados pois pode ser o efeito sinergético de
um conjunto de compostos que pode estar na origem do
comportamento positivo e benéfico que procuramos.
Há uma grande probabilidade de a talassoterapia resultar
bem por isso mesmo, pelo seu conjunto de interacções de diferentes
ingredientes marinhos. Por exemplo, ao misturarmos o sal marinho
e algas em água do mar quente, estamos a permitir que o conteúdo
das algas se misture e interage na água com todos os outros
elementos.
Na cosmética, a aplicação das algas está muito focada na
aplicação para tratamentos corporais através de aplicação cutânea.
Hoje existem vários produtos, como cremes anti-envelhecimento,
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regeneradores, anti-irritantes, adelgaçantes, anti-rugas, prevenção
de estrias, proliferação celular e exfoliantes, que indicam conter
extratos de algas na sua composição, sendo que algumas dessas
al gas us adas s ão Chlor ell a vulgari s (C hl orophyt a) e Spir uli na sp.
(Art hr ospir a) (C ya noph yceae) (S polaore et al . 2006).
Há referência de Nannochloropsis sp. (Eustigmatophyceae)
para propri edades anti -rugas e Dunal iela s ali na (Chlorophyt a)
como proliferador celular (Spolaore et al. 2006).
As algas têm antioxidantes, indutores de expressão génica,
antimicrobianos, vitaminas, uma diversidade de minerais e
compostos hidratantes como proteínas, lípidos e polissacarídeos.
Com toda esta informação, torna-se fácil conceber a ideia de que se
pode tornar vantajoso desenvolver produtos para aplicação na área
dos tratamentos de pele.
A simples coloração dos pigmentos já é interesse na
indústria cosmética e até o esqualeno, que pode ser obtido através
das microalgas, demonstra ser um composto de grande interesse na
indústria cosmética por estabilizar as soluções e resultar numa boa
taxa de acção do produto por este ser incorporado mais facilmente
através da biocompatibilidade.

1.5.

Contextualização do trabalho e objectivos

Como se pode constatar, com toda a informação referida,
temos de conseguir entender a importância que todas as algas
marinhas exerceram no passado e ainda exercem hoje na indústria
cosmética, farmacêutica e alimentar. As algas são igualmente
favoráveis para outras indústrias, como na agrícola para produção
de adubos ou mesmo para alimentar animais e até para possíveis
usos contra algumas pragas. As algas são também muito faladas em
matéria de biocombustíveis devido à sua riqueza em lípidos
(microalgas), que podem ser convertidos em biodiesel, e também
pela riqueza em açúcares (macroalgas), que podem ser convertidos
em bio-etanol.
A contínua investigação na área das algas marinhas leva a
novas descobertas e tudo aponta para que a biotecnologia de algas
seja uma área do futuro em grande expansão e ascensão. Hoje
encontra-se, um pouco por todo o globo, produção de algas com
fins de aplicação ao nível industrial numa diversidade de áreas.
Existe, uma corrida pela descoberta de novos potenciais das algas
com intuito de aplicação e produção industrial. Tudo aponta para
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que novos tratamentos terapêuticos ou novos produtos de
alto valor comercial sejam derivados de recursos marinhos.
Este trabalho foi concebido nesse sentido, em que há
necessidade de compreender um pouco mais quais são as
propriedades bioactivas das algas marinhas, mas também para dar
ênfase à importância dos recursos algais que temos no nosso
território nacional.
O objectivo deste trabalho foi avaliar a capacidade
antifúngica e antioxidante que os extratos brutos das macroalgas
Codium tomentosum, Grateloupia turuturu, Bifurcaria bifurcata e
Fucus spiralis, e das microalgas Phormidium sp. e Nannochloropsis
sp..
Para tal foi-se ao campo recolher amostras de macroalgas e
microalgas
que
foram
posteriormente
acondicionadas.
Das
microalgas foi necessário proceder a isolamentos para obtenção de
culturas unialgais e proceder ao seu cultivo para obtenção de
biomassa.
A partir da biomassa tratada foram obtidos extratos brutos
que foram posteriormente testados quanto às suas capacidades bi
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2 .M ateriais e M éto dos
2.1.

Amostragem

2.1.1. Locais de amostragem de macroalgas

2.1.1.1. Estuário do Mondego
No Estuário do Mondego, foi feita uma recolha na margem
sul do braço Norte (Ilha da Morraceira) e perto do porto da
Figueira da Foz. Trata-se de um local artificial desenvolvido para
orientar as descargas do rio o que leva à presença de um substrato
rochoso de muita inclinação (Figura 2a).

a

b

c

Figura 2 – Locais de amostragem para macroalgas. a: Estuário do
Mondego (Figueira da Foz) (MACOI); b: Baía de Buarcos (Figura
da Foz) (MACOI); c: Ilha do Baleal (Peniche).
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2.1.1.2. Buarcos
Outro local de recolha foi na Baía de Buarcos (Figueira da
Foz) (Figura 2b). É uma zona de costa a norte do Estuário do
Mondego e é dominado por substrato rochoso com algumas poças
de maré e totalmente exposto à ondulação e de inclinação muito
reduzida.

2.1.1.3. Baleal
Foram feitas amostragens na praia do Baleal Norte. Trata-se
de uma zona de costa com um tipo misto de substrato, ou seja,
apresenta zonas rochosas (de rocha calcária) e zonas de areais.
Todo o local é muito susceptível à ondulação.
Neste local foi seleccionado uma zona, junto da Ilha do
Baleal (Figura 2c), onde predominava a fase de substrato rochoso
com pouca inclinação.

2.1.2.Locais de amostragem de microalgas

2.1.2.1. Praia de Leirosa (PL)
Fez-se uma recolha na Praia de Leirosa que tem uma zona
rochosa, artificialmente construída sob a forma de um pontão para
retenção das areias no local, e é dominado por zona de areais. Foi
feita a recolha a partir do pontão (Figura 3d). A ondulação era
persistente no local e encontravam-se muitos detritos na água,
muita matéria orgânica em suspensão para além de um cheiro
incomodativo proveniente da indústria de pasta de papel que se
situa perto do local.

2.1.2.2. Estuário do Mondego (EM)
Fez-se uma recolha na Ilha da Morraceira em antigas salinas
(Figura 3c). Estas salinas encontram-se em desuso há algum tempo
e verificava-se a presença de biomassa algal no local, tanto nos
sedimentos como na superfície.

2.1.2.3. Maiorca
Outro local de recolha foi num arrozal de Maiorca (AM)
(Figura 3b). Foi feita uma recolha numa poça estagnada que
também revelava indícios de biomassa algal na superfície e a
tonalidade era igualmente de um verde-acastanhado.
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a

b

d

c

Figura 3 – Locais de amostragem para microalgas. a: Praia de
Leirosa; b: salina do Mondego; c: arrozal de Maiorca; d: regueiro
de Lavariz.

2.1.2.4. Lavariz
Uma amostragem de microalgas foi efectuada num canal que
serve de rega de um campo agrícola em Lavariz (CL) (Figura 3a).
Era um canal que apresentava alguma estagnação e denotava-se
alguma biomassa algal acumulada à superfície, com presença de
biofilmes junto do substrato e a água tinha uma tonalidade verdeacastanhada.

2.2.

Tratamento e aclimatização das amostras

2.2.1.Macroalgas
As macroalgas são recolhidas inteiras e se for preciso, com
auxílio de uma ferramenta que ajude a retirá-las do substrato em
que estão fixas. Deve-se aproveitar dar uma primeira limpeza da
alga com a água disponível no local para remoção da maior parte
do substrato. Se no processo de recolha a alga for danificada,
corre-se o risco de se perder conteúdo celular e intracelular.
Cada espécie é recolhida para um saco de plástico
devidamente etiquetado com o nome da alga e é posteriormente
armazenado numa arca isotérmica para mantermos a temperatura em
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que alga foi recolhida e evitar assim a sua degradação antes de
chegar ao laboratório.
É de referir que deve ser feito registo fotográfico local das
macroalgas, antes e após recolha das mesmas para facilitar a
posterior identificação das espécies.
Ao chegar ao laboratório as algas devem de ser bem
identificadas, lavadas com água do mar do local de recolha e
congeladas (-22ºC).

2.2.2.Microalgas
De modo a evitar condições de stresse para as microalgas,
estas têm de ser devidamente acondicionadas. Para tal, as amostras
foram transportadas numa caixa isotérmica prevenindo deste modo
a oscilação de temperatura.
No laboratório, uma parte da amostra de fitoplâncton
colhida no campo é inoculada em meio de cultura com o intuito de
obter culturas de enriquecimento. Esta etapa possibilita o aumento
do número de indivíduos das diferentes espécies de microalgas, o
que facilita o processo de isolamento e a obtenção de culturas
microalgais. Esta fase deve ser feita de duas formas: em meio de
cultura puro e em meio de cultura diluído (1:2 ou 1:3). Com os
meios de cultura diluídos damos possibilidade a algumas espécies
mais sensíveis de se adaptarem a um meio enriquecido com
nutrientes evitando situações de stresse.
As culturas foram acondicionadas segundo condições
controladas de luminosidade com um fotoperíodo de 16:8
(luz:escuro) e temperatura a 23ºC.

2.3.

Obtenção das culturas mistas e selecção dos meios de
cultura

Os meios de cultura escolhidos para acondicionamento das
amostras de água doce (CL e AM) foi o BG11 (anexo 1) e no caso
das amostras de água salgada (EM e PL) foi o GPMm (anexo 2). A
introdução dos meios de cultura às amostras permitiu gerar culturas
de enriquecimento que posteriormente, ao fim de algumas semanas
de repicagens, levou ao estabelecimento de culturas mistas. Estes
meios foram usados na continuidade de algumas culturas unialgais.
Posteriormente, após obtenção de culturas unialgais, testouse um terceiro meio de cultura, o f/2 (anexo 3), para ver o como
reagiam as culturas unialgais de água salgada a este novo meio.
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Ao longo do trabalho, não só para isolamentos, mas também
de forma de manter um stock, utilizaram-se alguns meios sólidos
que foram feitos simplesmente por adição de agar, nas quantidades
indicadas, aos meios de cultura referidos.

2.4.

Isolamentos e culturas unialgais

O processo de isolamento consistiu na separação dos
espécimes de microalgas a partir das culturas mistas de modo a
obter culturas unialgais, ou seja, culturas constituídas por apenas
um único género ou espécie de alga.
O processo de isolamento em meio líquido foi efectuado ao
microscópio
invertido,
tendo
sido
recolhidas
microalgas
individualmente através de uma pipeta de Pasteur de vidro estirada
à chama. As células eram posteriormente lavadas sendo, para isso,
colocadas em vidros de relógio com água salgada estéril. Após este
procedimento, cada conjunto de células do mesmo género ou
espécie microalgal era inoculado em placas multipoços (24 poços)
contendo o respectivo meio de cultura adequado. Dava-se um tempo
para que pudesse ocorrer crescimento e observava-se ao
microscópio óptico o desenvolvimento da cultura para verificar se
realmente era sempre a mesma espécie de alga a crescer e despistar
a existência de contaminações por outras espécies.
Se não houvesse contaminações por outras algas, repicava-se
a cultura para um tubo de ensaio (15mL) e repetia-se novamente o
procedimento de espera para deixar a cultura crescer, tudo isto com
observações diárias para despistar contaminações na cultura. Se A
cultura se mantiver estável, a crescer e sem contaminações,
continua-se o scale up através de balões de 250mL, 500mL, 1L e
reactores de 6L se a cultura for seleccionada para produção de
biomassa.
Em certos casos é necessário usar meio com agar (meio
sólido) para isolar algumas microalgas. Neste caso o procedimento
usado é similar ao usado no isolamento de colónias bacterianas.
Faz-se uma simples inoculação do meio por uso da técnica do
riscado com auxílio de uma ansa. Isto leva a que após algum
período de incubação surjam colónias isoladas de microalgas. Essas
colónias isoladas têm de ser repicadas com uma ansa para um meio
de cultura líquido adequado.
Todos estes procedimentos necessitam de observações
constantes ao microscópio óptico (MO) para garantir de facto que
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temos uma cultura unialgal e não mista. Todo o processo de
isolamento, repicagem e manuseio de material é feito em câmara de
fluxo laminar excepto quando se faz a simples observação das
culturas a partir das caixas multipoços que, desde que se
mantenham fechadas, não há risco de contaminação.
As condições de cultura são sempre as mesmas ao longo de
todo o trabalho, ou seja, um fotoperíodo de 16:8 (luz:escuro),
temperatura de 23ºC e no caso das culturas de 250mL, 500mL, 1L e
6L há arejamento.

2.5.

Identificação das algas

A identificação das macroalgas é feita por recurso a
bibliografia publicada, mais precisamente, guias de identificação
(Pereira 2009c) que nos permitem, através do aspecto morfológico
das macroalgas, a identificação da maior parte das espécies.
Dependendo das algas, por vezes tem-se que fazer uso de lupa para
uma observação mais detalhada e deve-se sempre comparar o
exemplar com o registo fotográfico feito pois podem ocorrer
algumas alterações, principalmente ao nível da coloração.
No caso das microalgas foi feito o uso de um microscópio
óptico com câmara de vídeo incorporada para possibilitar imagens
precisas que auxiliassem a identificação. Foram obtidas fotografias
que demonstravam o aspecto morfológico e foram feitos vídeos que
demonstravam o comportamento das algas in vivo.
Nalguns casos os vídeos são muito importantes pois
permitem ver como se deslocam algumas microalgas o que é um
aspecto fundamental para a identificação de algumas espécies. No
entanto, e no geral, é o aspecto morfológico que é mais tido em
conta e que, com alguns testes químicos simples e o auxílio de
bibliografia, permite a identificação de algumas espécies.

2.6.

Obtenção e preparação da biomassa algal

A obtenção de biomassa de macroalgas não é preocupação.
Basta ir ao campo e recolher a que for necessária. No caso das
microalgas o procedimento já é mais complexo. É necessário
cultivar as microalgas para que se reproduzam vegetativamente.
Neste trabalho isso foi possibilitado pelo método de cultivo em
batch o que leva a que as microalgas atinjam um máximo de
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crescimento antes que os nutrientes se esgotem e a cultura
comece a entrar em declínio.
Neste trabalho, todas as culturas unialgais obtidas foram
transferidas, cada uma, para balões de 250mL. Desta forma deu
para entender quais as microalgas que cresciam e produziam
biomassa num período de tempo mais curto. A partir daí foram
seleccionadas duas microalgas que passaram a ser produzidas em
reactores de 6L. Após um período de cultivo de 27 dias era feita a
recuperação da biomassa por centrifugação (5000 rpm, 7min,
14ºC). Através da centrifugação separava-se a biomassa celular
(pellet) (Figura 4) do restante (sobrenadante).

Figura 4 – Biomassa microalgal obtida pela separação do meio de
cultura por recurso à centrifugação.

A biomassa celular podia ser congelada, mas o sobrenadante
continha o nosso conteúdo exsudado e este tinha de ser concentrado
através do evaporador rotativo (vácuo por tromba de água e banho
a 50-55ºC). Após concentração do exsudado, obteve-se uma fase
líquida concentrada (exsudado) e uma fase sólida salina (sal +
exsudado) (Figura 5). Ambas foram separadas e congeladas para
liofilização.
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Figura 5 – Concentração do sobrenadante. Obtém-se uma fase
sólida, um sal (sal + exsudado) e uma fase líquida concentrada
(exsudado).

Posteriormente, toda a biomassa algal, tanto de macroalgas
como de microalgas, foi liofilizada e foi a partir do material
liofilizado que se prosseguiu para a elaboração dos extratos.

2.7.

Obtenção dos extratos algais

Apenas as amostras de macroalgas foram usadas na
elaboração dos extratos pois no caso das microalgas o exsudado e o
sal liofilizados foram usados directamente nos ensaios.
O
procedimento
que
se
segue
foi
desenvolvido
exclusivamente para este trabalho numa tentativa de tentar
rentabilizar ao máximo o conteúdo das algas para posterior
avaliação do potencial biotecnológico.
Numa primeira etapa, todas as macroalgas liofilizadas foram
trituradas por recurso a um triturador industrial de material vegetal
com um crivo de 1mm (Figura 6a). Depois eram pesados 3g desse
material triturado (Figura 6b,c) para execução das extracções.
No geral foram feitas 4 diferentes extracções que originaram
quatro extratos diferentes. Numa primeira fase foi feita uma
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extracção de hexano, posteriormente uma de metanol, depois
uma aquosa a temperaturas elevadas e por fim dá-se uma
precipitação com etanol. As extracções não são isoladas, ou seja
não é preparada amostra para cada uma das extracções diferentes.
Este é um procedimento de extracção sequenciado em que a amostra
usada é sempre a mesma do início ao fim do processo. A extracção
em hexano e metanol é feita numa proporção de 1:20 e à
temperatura ambiente. A extracção aquosa é feita numa proporção
de 1:100 e à temperatura de 100ºC.

2.7.1.Extracção em hexano

Começando o processo, foram adicionados 60 mL de hexano
às 3g de amostra num gobelé, o qual se mantinha em agitação
durante 20minutos em agitação (Figura 6d). Após decorridos 20
minutos, era usada a filtração a vácuo por auxílio de filtros de
sílica em funil com porosidade G3 e G4 acoplados em quitasatos
(vácuo por tromba de água) (Figura 6e). Isto é, sob vácuo, o
conteúdo do gobelé era vertido para o filtro, o solvente era
recuperado para um quitasato e a nossa amostra era retida no filtro
de sílica. O solvente recuperado no quitasato é transferido para um
frasco (Figura 6i), com identificação adequada, e reservado.
Recupera-se facilmente a amostra seca (sem resíduos do solvente)
do filtro de sílica, sem perdas significativas, de novo para o gobelé
e volta-se a adicionar mais 60mL de hexano durante 20 minutos e
agitação para uma nova extracção.
Este procedimento é repetido até a solução de hexano ficar
translúcida. Isto porque, ao trabalhar com algas, os pigmentos são
bons indicadores do processo de extracção e costumam ficar retidos
nos solventes orgânicos. Se no início da extracção a solução
apresenta forte coloração verde, conforme fazemos sucessivas
extracções com o mesmo solvente, a solução vai ficando mais
translúcida o que indica que o solvente já não consegue extrair
mais conteúdo da amostra.
Finalmente, o total da solução de hexano que foi reservada
ao longo do procedimento, tem de ser concentrado para volumes
muito mais baixos (máximo 20 mL) em evaporador rotativo (vácuo
por tromba de água e banho a 37-40ºC) (Figura 6f). A pequena
solução obtida no final deste procedimento passa a ser o nosso
extrato de hexano que se encontra suspenso em hexano e é
conservado a -22ºC.
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Figura 6 – Etapas do método de extracção. a: triturador vegetal;
c: biomassa algal liofilizada triturada (1mm de diâmetro);
extracção em solvente orgânico; e: filtração a vácuo (filtros
sílica em funil de porosidade G3 e G4 acoplados a quitasatos);
evaporador rotativo (concentração de soluções ou separação
solventes por evaporação); g: Extracção aquosa (100ºC, 2h);
conservação do polissacarídeo em etanol; i: recuperação
armazenamento dos extratos.
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2.7.2.Extracção em metanol

Seguidamente executa-se o mesmo método para o metanol e
o solvente recuperado deste procedimento vai para outro frasco
devidamente identificado. A amostra segue para a próxima
extracção e a solução de metanol obtida no processo é também
concentrada no evaporador rotativo, como no procedimento
anterior, tentando atingir um volume de 10 mL. Esta solução obtida
é o nosso extrato metanólico que está suspenso em metanol. O
nosso extrato metanólico é depois passado para água destilada por
recurso ao evaporador rotativo. Esta técnica consiste na simples
adição de água destilada na proporção de 1:1. Como o metanol
evapora primeiro que a água, este vai sendo substituído pela mesma
até que deixa de estar presente na solução. Passamos a ter o nosso
extrato metanólico suspenso em água e pronto para ser congelado (22ºC).

2.7.3.Extracção aquosa e precipitação dos polissacarídeos

A próxima extracção é aquosa. Neste caso são preparados
300mL de água destilada num gobelé que é levado para uma placa
de aquecimento para que se atinja a temperatura de 100ºC. Só
depois de se atingir a temperatura indicada é que se adiciona a
amostra para que ocorra a extracção aquosa a 100ºC durante 2
horas (Figura 6g).
Posteriormente às 2 horas de extracção aquosa, com a
solução ainda quente, procede-se à filtração a vácuo com os filtros
de sílica referidos anteriormente. O que ficar retido no filtro de
sílica passa a ser um resíduo que já não vai ser posteriormente
aproveitado. Passa-se a trabalhar apenas com a solução aquosa
recuperada no quitasato. Essa solução aquosa é rica em
polissacarídeos que têm de ser extraídos por precipitação com
recurso a etanol. Mas antes de proceder à precipitação alcoólica, a
solução aquosa é primeiro concentrada no evaporador rotativo
(vácuo por tromba de água e banho a 50ºC) até atingir cerca de ¼
do volume inicial de forma a diminuir o volume de etanol (96100%) a usar. Após concentração da solução aquosa, esta deve ser
medida o seu volume para se saber quanto volume de etanol usar
(que é numa proporção de 1:1).
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O etanol deve ser adicionado à solução num gobelé e assim
que isso se sucede verifica-se logo no momento a precipitação dos
polissacarídeos. Passamos a ter duas fases, a fase líquida (etanol +
solução aquosa) e fase sólida em suspensão (polissacarídeos). Com
o auxílio de uma espátula metálica ou de uma vareta de vidro devese aglomerar e tentar retirar a maior quantidade possível de
polissacarídeos para um gobelé. O restante conteúdo da solução é
filtrado a vácuo com os filtros de sílica o que torna possível
recuperar polissacarídeos que ficaram retidos no filtro. Aos
polissacarídeos recuperados no gobelé adiciona-se etanol (96100%), para que todo o conteúdo em polissacarídeo fique submerso
(Figura 6h), e leva-se a -4ºC durante 24h antes de descartar o
etanol e levar à estufa para secagem (45º-60ºC). Os polissacarídeos
são o extrato obtido por consequência da precipitação alcoólica.
A solução líquida recuperada no quitasato, que é uma mistura de
solução aquosa com etanol, é levada ao evaporador rotativo (banho
a 37-40ºC) para recuperar o etanol e separá-lo na sua totalidade da
solução aquosa. Após evaporação da totalidade do etanol,
continuamos com a solução no evaporador rotativo (nas mesmas
condições) para concentrar a nossa solução até 1/3 do seu volume
inicial. Este concentrado aquoso passa a ser o nosso extrato aquoso
e pode ser congelado (-22ºC).
Os extratos que se encontram em água (extrato metanólico e
aquoso) são depois liofilizados. Todos os extratos, excepto os de
hexano, são conservados em recipientes com sílica gel para evitar a
reidratação dos extratos.

2.8.

Ensaios antifúngicos

2.8.1.Espécies e estirpes de fungos

A actividade antifúngica foi avaliada contra dermatófitos:
três estirpes clínicas de dermatófitos isolados de unhas e pele (
Epidermophyton floccosum FF9, Microsporum canis FF1, e
Trichophyton mentagrophytes FF7) e quatro estirpes tipo de
dermatófitos
da
Colección
Espanõla
de
Cultivos
Tipo
(Microsporum gypseum CECT 2908, Trichophyton mentagrophytes
var. interdigitale CECT 2958, Thrichophyton rubrum CECT 2794,
Trichophyton verrucosum CECT 2992). Estes fungos isolados foram
identificados por métodos standards de microbiologia e são
armazenados num caldo de Sabouraud com glicerol a -70ºC. Antes
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de serem usados nos ensaios, os fungos são inoculados em
Sabouraud dextrose agar (SDA) ou em dextrose de batata agar
(PDA) para garantir o crescimento óptimo e assegurar a qualidade e
a pureza dos mesmos. Todo o ensaio tem de ter em conta as
condições
assépticas
necessárias
para que
não
haja um
comprometer dos resultados.

2.8.2.Actividade antifúngica

Para pesquisar a actividade antifúngica dos extratos algais,
usou-se o método de macro-diluição em caldo para determinação
das concentrações mínimas inibitórias (MIC) e concentrações
mínimas letais (MLC) dos extratos algais que se encontra de acordo
com o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI,
actualmente NCCLS) de acordo com o documento de referência
M38-A2 (CLS I, 2008b) para fungos filamentosos. O meio de
cultura usado nos ensaios é o RPMI (Anexo 4).

2.8.3.Preparação dos extratos

Os extratos usados das macroalgas foram os metanólicos e
os aquosos. Nas microalgas foi testado o extrato de sal. Os extratos
metanólicos foram ressuspensos numa solução de etanol a 40%
(água destilada esterilizada + etanol absoluto) e os extratos
aquosos e os extratos de sal foram ressuspensos em água destilada
esterilizada. Para todos os extratos foram usadas as concentrações
de 8mg/mL num total de 2 mL.
De seguida prepara-se as diferentes soluções de extrato em
meio RPMI que são diluições feitas a partir da solução original que
é a mais concentrada. Portanto começa-se com uma concentração
inicial de 8mg/mL e prepara-se as diluições de 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16
em meio líquido RPMI. Estas soluções ao serem distribuídas e
diluídas num volume total de 1 mL durante o ensaio, vão dar
origem a cinco concentrações diferentes a testar: 0.8, 0.4, 0.2, 0.1
e 0.05 (mg/mL).
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2.8.4.Preparação do inóculo
A partir dos dermatófitos de uma cultura em meio SDA
(culturas puras e viáveis) faz-se a ressuspensão e homogeneização
dos poros e micélios em soro fisiológico para acerto a uma
densidade óptica de 1 Unidade de MacFarland.

2.8.5.Realização do ensaio

O ensaio compreende um controlo negativo sobre o extrato
que serve para todo o ensaio (Figura 7).

Figura 7 – Desenho do controlo negativo exercido sobre o extrato.
8mg: extrato a 0.8mg/mL; 1/2: extrato a 0.4mg/mL; 1/4: extrato a
0.2mg/mL; 1/8: extrato 0.1mg/mL; 1/16: extrato a 0.05mg/mL.

Depois, para cada fungo, é realizado em duplicado um
controlo negativo, um controlo positivo e um teste para cada
solução de extrato a testar (Figura 8).
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Figura 8 – Desenho do ensaio antifúngico por macro-diluição em
caldo. C-: controlo negativo; C+: controlo positivo; 8mg: extrato a
0.8mg/mL mais o fungo; 1/2: extrato a 0.4mg/mL mais o fungo;
1/4: extrato a 0.2mg/mL mais o fungo; 1/8: extrato a 0.1mg/mL
mais o fungo; 1/16: extrato a 0.05mg/mL mais o fungo.

O controlo negativo para o extrato representa um tubo com
900 µ L de RPMI não inoculado + 100 µ L da solução de extrato para
cada concentração de extrato a testar. O controlo negativo dos
fungos é um tubo com 800 µ L de RPMI não inoculado. O controlo
positivo é um tubo com 100 µ L de solução de etanol (40%) + 900
µ L de RPMI inoculado. As soluções de extrato são um tubo para
cada concentração a testar que compreende 100 µ L de extrato + 900
µ L de RPMI inoculado. Sendo cinco concentrações diferentes a
testar, no total, e para cada fungo, temos sete tubos, um controlo
negativo, um controlo positivo e cinco concentrações de extratos.
Como é em duplicado, para cada fungo temos um ensaio com
catorze tubos (Figura 8). Depois de realizado o ensaio, cobre-se os
tubos com folha de alumínio e incuba-se a 30ºC durante 7 dias para
determinação dos MIC.
Após decorridos os 7 dias e efectuada a leitura dos MIC, os
tubos com extrato que deram negativos (em que não houve
crescimento de fungos), têm de ser passados para meio sólido PDA
para uma nova incubação de 7 dias e determinar os MLC. Para isso
prepara-se uma placa de Petri com meio PDA identificando-a com
o nome do fungo, tipo de extrato, data e divide-se a placa em
proporções iguais para identificar as diferentes diluições (Figura
9).
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Figura 9 – Preparação de uma placa com meio PDA para obtenção
dos MLC. Neste caso, no ensaio anterior começou por haver
resultados negativos a partir da diluição de 1:4 logo divide-se a
placa em três áreas iguais. Faz-se identificação do fungo
inoculado, do extrato a ser testado, da data e das diluições nas
áreas da placa. Inocula-se no respectivo local (assinalado a
branco).

Como todos os tubos que tenham dado negativo têm de ser
inoculados na placa, se por acaso numa das diluições houve um
tubo que deu positivo e outro que deu negativo, ao passar o
negativo para a placa este é passado em duplicado. Inocula-se na
placa com 10 µ L e ao inocular deposita-se o conteúdo na superfície
do meio mas depois, com auxílio da pipeta, fura-se o meio para que
o inóculo fique ali retido no mesmo local.
As placas são depois incubadas a 30ºC durante 7 dias para
determinação dos MLC.

2.9.

Ensaios antioxidantes – actividade anti-radical (DPPH)

O radi cal DPP H (2,2-di phenyl -1-pi cr yl h ydraz yl ) é um
radical estável e é usado enquanto método químico e rápido para
determinar o potencial de neutralização de radicais livres através
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de ensaios laboratoriais. A actividade anti-radical DPPH dos
extratos é calculada através da percentagem de descoloração e
através da equação de Yen and Duh (1994): %Actividade antiradical DPPH = [(AC(0) - AE(t))/AC(0)] * 100, onde: AC(0) =
Absorvância do controlo a t = 0 min; AE(t) = Absorvância do
extrato a t = 30min.

2.9.1.Preparação da solução de DPPH e dos extratos

A solução de DPPH era preparada com metanol e a uma
concentração de 30 µ g/mL. Os extratos testados foram os mesmos
que foram testados nos ensaios antifúngicos. Ou seja, todos os
extratos metanólicos e todos os extratos aquosos das macroalgas
juntamente com os extratos de sal das microalgas. Os extratos
metanólicos foram ressuspensos em metanol e os extratos aquosos e
de sal foram ressuspensos em água destilada. As concentrações de
extrato usadas para determinação dos valores de concentração de
inibição de 50 % (IC50) variavam consoante a capacidade
antioxidante de cada extrato e estabilidade dos valores ao longo do
ensaio, no entanto esta variava nos valores de 1, 2.5, 5, 6, 10, 12 e
12.5 mg/mL.

2.9.2.Preparação do ensaio

O ensaio era preparado para cinco diluições diferentes
independentemente da concentração do extrato usada e com um
controlo em duplicado. Cada ensaio era uma toma diferente de
extrato levando a que houvesse uma pesagem e preparação de
solução de extrato para cada ensaio. O branco do ensaio que serviu
de calibração para o espectrofotómetro é metanol (sem DPPH).
O padrão de comparação para as soluções de extrato são 0.1
mL de metanol + 1.9 mL de solução de DPPH, no caso dos extratos
metanólicos, e 0.1 mL de água destilada + 1.9 mL de solução de
DPPH, no caso dos restantes extratos testados. As diluições foram
feitas directamente na solução final do ensaio, portanto eram
pipetados 0.1, 0.075, 0.050, 0.025 e 0.01 (mL) de extrato a testar
para um tubo e para um volume total de 2mL (Figura 10).
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Figura 10 – Desenho de cada ensaio de actividade anti-radical
DPPH. C: respectivo controlo do ensaio; 100: tubo para adição dos
100µ L de extrato; 75: tubo para adição dos 75µ L de extrato; 50:
tubo para adição dos 50µ L de extrato; 25: tubo para adição dos
25µ L de extrato; 10: tubo para adição dos 10µ L.

A quantidade adicionada de solução de DPPH é sempre de
1.9 mL, portanto o volume que sobra para completar os 2 mL totais
tem de ser completado por metanol, no caso dos extratos
metanólicos, e água destilada, nos restantes extratos testados.
Após estarem todas as soluções preparadas, estas têm de ser
incubadas no escuro e à temperatura ambiente durante 30 minutos
antes de recorrer ao espectrofotómetro para leitura da absorvância
a 517 nm. Regista-se os valores de absorvância para depois tratar
estatisticamente.
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3.1. Microalgas

3.1.1. Amostras e Culturas de enriquecimento

Numa primeira observação das amostras que foram
recolhidas as espécies dominantes de AM, CL, EM e PL eram
Euglena sp., Spirogyra sp. e clorófitas, dinoflagelados, e
diatomáceas respectivamente. A amostra PL era das menos ricas
com pouca densidade celular em que alternavam células vivas e
cistos de resistência e continha muita matéria orgânica em
suspensão.
A introdução das amostras em meios de cultura e às
condições
de
cultura
referidas
no
trabalho
levou
ao
desenvolvimento e crescimento de algumas espécies de algas. Cada
amostra originou uma cultura mista diferente que passou por várias
fases até que as espécies dominantes de cada cultura se
estabeleceram e permitiram originar as culturas isoladas deste
trabalho.
Trabalhar com caixas de Petri para enriquecimento das
culturas permitiu espaço para o desenvolvimento das culturas e a
fixação dos biofilmes de microalgas.
Das mesmas amostras foram feitas múltiplas culturas de
enriquecimento o que demonstrou ser uma boa estratégia pois
algumas delas estavam contaminadas com protozoários detritívoros
e herbívoros que continuaram ao longo de algumas culturas de
algas. Essas culturas, que correspondem a todas as culturas PL e
algumas de CL, tornaram-se inviáveis para o trabalho e tiveram de
ser descartadas.
Conforme se dava tempo de estabilização das culturas mistas
e se procedia simultaneamente a isolamentos em meio líquido,
denotava-se o surgimento do domínio de algumas espécies que
depois passavam a ser substituídas por outras até chegar a um
momento estável mantendo sempre a presença das mesmas espécies.
Grupos e espécies como Haematococcus sp., Spirogyra sp.
(C hlorophyt a),
diversas
Euglena
sp.
(Euglenophyt a),
dinofl agel ados (Di noph yt a), vári as espéci es de di at om áceas
(Bacil l arioph yt a),
cianobactérias
(C yanobact eri a)
e
outras
C hl orophyt a, um as bentóni cas e outras pl anct óni cas foram
possíveis de observar ao microscópio óptico invertido (Figura 11).
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Figura 11 – Exemplos de culturas mistas do trabalho.

3.1.2. Isolamentos

Os isolamentos começaram a ser feitos a partir de amostras
das culturas mistas e em meio líquido. Usando diluições
sucessivas, conseguiu-se separar as microalgas por espécime que
eram, depois de isoladas, colocadas em placas multipoços. O
recurso a estas placas permitiu que cada poço forma-se uma coluna
de água em que as espécies bentónicas fixavam-se junto das
paredes e do fundo do poço, deixando o restante espaço da coluna
de água disponível com espécies planctónicas em suspensão.
Trata-se de uma vantagem que ajudou no isolamento de
espécies mas não se deixava de ter uma cultura mista. Conforme se
repetia o processo de isolamento nestas novas culturas mistas
obtidas com as placas multipoços a diversidade de microalgas ia
diminuindo sucessivamente até que era obtida a nossa cultura
unialgal.
Quando isto não era suficiente porque em algumas culturas
mistas as espécies de microalgas eram de dimensão tão reduzida
que se tornava quase impossível separar as diferentes espécies,
recorria-se à preparação de um inóculo feito a partir de uma
amostra diluída de uma dessas culturas mistas para inoculação em
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caixas de Petri com meio sólido (Figura 12). O uso dos
meios sólidos teve um aspecto muito positivo na separação de
microalgas bentónicas.

Figura 12 – Isolamentos em meio sólido. Conseguem-se colónias
isoladas.

3.1.3. Culturas unialgais e identificação taxonómica

Pelo método de isolamentos em meio líquido foi possível
isolar quatro espécies de água salgada e pelo método em meio
sólido ficaram isoladas mais uma espécie de água salgada e três de
água doce (Figura 13) (Tabela 2).

Tabela 2
Lista de espécies de microalgas isoladas que originaram culturas
unialgais
Espécies*
Origem
CL
C hl or ell a sp. (C hl oroph yt a)
AM
Scenedes mus s p. (Chlorophyt a)
AM
T rachelomonas sp. (Eugl enophyt a)
EM
N annochlorops is sp. (Ochroph yt a)
EM
Ni tz s chi a sp. (Bacil larioph yt a)
EM
Ochromonas sp. (Ochrophyt a)
EM
Oscillatoria sp. (Cyanobacteria)
EM
Phormidium sp. (Cyanobacteria)
EM
Synechocysti s sp. (C yanobact eri a)
*as espécies só foram identificadas até ao género.
Origem - refere qual a amostra que originou o isolamento do
espécime.
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A identificação taxonómica foi feita por recurso à
microscopia óptica que juntamente com bibliografia (Tomas 1996,
1997; Lee 2008) permitiu chegar ao género da maioria das
microalgas isoladas.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Figura 13 – Espécimes isolados e em culturas unialgais. a:
Nitzschia sp.; b: Phormidium sp.; c: Trachelomonas sp.; d:
Ochromonas sp.; e: Chlorella sp.; f: Nannochloropsis sp.; g:
Scenedesmus sp.; h: Synechocystis sp.; i: Oscillatoria sp..

Seguem-se algumas características descritivas que, ao
microscópio óptico (MO), permitiram a identificação do género das
microalgas isoladas:
Ochromonas sp. tem um formato redondo ou periforme,
apresenta-se nua, sem escamas de sílica ou lorica de celulose ou
quitina, com dois flagelos, um maior de comprimento duas vezes
superior que o da célula, projectado frontalmente e outro mais
pequeno. Tem um cloroplasto de cor dourado-acastanhado com um
estigma associado (olho vermelho). É uma célula solitária e
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desloca-se segundo um movimento frontal e em espiral como
se a mesma estivesse a ser puxada pelo flagelo;
Nitzschia sp. composta por uma frústula em sílica, trata-se
de uma diatomácea pinulada e de comportamento bentónico e
solitário. Apresenta rafe acêntrica, portanto move-se numa posição
lateral à vista valvar. Dois cloroplastos, um para cada polo de cor
dourado-acastanhado;
Synechocystis sp. apresenta a cor azulada típica de
cianobactéria sem definição de cloroplastos, núcleo ou outros
órgãos celulares de morfologia cocóide. Apresenta-se como uma
célula solitária ou então em pares e rodiadas de uma membrana
mucilaginosa;
Phormidium sp. trata-se de uma cianobactéria filamentosa
mas que não produz heterocistos. De cor azulada e sem distinção de
cloroplastos, núcleo ou outros órgãos celulares. Não se verifica a
formação de hormogónios e a terminologia ou início do corpo
celular é típico deste género;
Oscillatoria sp. é uma cianobactéria filamentosa de cor
azulada que não
produz heterocistos.
Sem
distinção
de
cloroplastos, núcleo ou outros órgãos celulares. Distingue-se do
género Phormidium spp. em tamanho celular, por ser muito
superior, mas também pela formação de hormogónios e pela
organização das células no corpo filamentoso. Tem movimentos
oscilatórios.
Espécime designado de Nano Verde de tão pequena ser não
permite com os microscópios ópticos boas imagens que
possibilitem a sua identificação. É de um verde-claro, com
morfologia cocóide, não forma colónias e não parece ser móvel
apesar da agitação envolvente na cultura unialgal provocado pelas
bactérias que provocam uma vibração das células algais;
Scenedesmus sp. distingue-se pela sua forma morfológica
típica, não só individual da célula mas também da colónia de 4 ou
8 células em que é vulgar as células das extremidades
desenvolverem prolongamentos (espinhos). Não móveis e de cor
verde com pirenóides centrais bem visíveis;
Chlorella sp. apresenta-se enquanto célula solitária de
morfologia cocóide, sem mobilidade, com cloroplasto em forma de
taça e verde e com um pirenóide central;
Trachelomonas sp. apresenta uma lórica e extensões
semelhantes a espinhos na base da célula. Tem-se uma boa
visualização dos cloroplastos verdes e de alguns grãos de paramilo.
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3.2. Macroalgas

3.2.1. Macroalgas recolhidas

Nas amostragens foi possível a recolha de 12 espécies
(tabela 3).

Tabela 3
Lista de espécies de macroalgas recolhidas nas amostragens
Espécies*
Filo/Classe
Local
C hl orophyt a
Baía de Buarcos
Ulva rigida
C hl orophyt a
Ilha do Baleal
Codium tomentosum
R hodoph yt a
Baía de Buarcos
Coralina elongata
R hodoph yt a
Baía de Buarcos
Chondrus crispus
R hodoph yt a
Ilha do Baleal
Gelidium corneum
Gracilaria
R hodoph yt a
Baía de Buarcos
multipartita
R hodoph yt a
Baía de Buarcos
Grateloupia turuturu
R hodoph yt a
Baía de Buarcos
Porphyra leucosticta
Ochroph yt a Ilha do Baleal
Bifurcaria bifurcata
P haeophyceae
Dictyopteris
Ochroph yt a Baía de Buarcos
polypodioides
P haeophyceae
Ochroph yt a Estuário do
Fucus spiralis
P haeophyceae
Mondego
Ochroph yt a Baía de Buarcos
Sargassum muticum
P haeophyceae
*estas espécies só foram recolhidas por apresentarem biomassa
disponível suficiente no local para a elaboração do trabalho
Filo/classe - grupo taxonómico a que pertencem as algas
Local - local onde foram recolhidas as algas

Da lista de macroalgas recolhidas as seleccionadas para
obtenção de extratos foram C. tomentosum, G. turuturu, B.
bifurcata e F. spiralis (Figura 14).
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a
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Figura 14 – Macroalgas seleccionadas para o trabalho (imagens da
base de dados MACOI). a: Grateloupia turuturu; b: Fucus spiralis;
c: Bifurcaria bifurcata; d: Codium tomentosum.

Foi destas espécies que obtivemos maior biomassa e são
poucos ou inexistentes os trabalhos de investigação em
antifúngicos ou antioxidantes que temos com estas espécies.
C. tomentosum apresenta um talo cilíndrico, esponjoso,
verde-escuro,
ramificado
dicotomicamente
ou
prostrado
e
fortemente aderido ao substrato.
G. turuturu possui um talo sem veias nem nervuras, é
dividido em várias lâminas com proliferações nas margens e é
gelatinoso ao toque. Trata-se de uma espécie não nativa da nossa
flora.
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B. bifurcata apresenta talos cilíndricos ramificados com
receptáculos alongados na extremidade das bifurcações e apresenta
uma tonalidade amarela típica.
F. spiralis tem o talo dividido em fitas com nervura central,
cartilaginoso, receptáculos terminais e sem presença de aerocistos
e com uma coloração que varia entre o castanho, verde-azeitona e
amarelo.

3.3.

Extratos obtidos e usados

Os extratos obtidos no final do procedimento de extracção
são um extrato de hexano líquido (numa solução de hexano), um
extrato sólido metanólico liofilizado, um extrato sólido de
polissacarídeos secos em estufa e um extrato sólido aquoso
liofilizado.
Como
referido
anteriormente,
apenas
os
extratos
metanólicos e todos os extratos aquosos das macroalgas juntamente
com os extratos de sal das microalgas é que foram testados.

3.4.

Ensaios antifúngicos

Antes de proceder a ensaios antifúngicos com todas as
estirpes, foram feitos ensaios de despiste para determinar quais os
extratos com potencial antifúngico. Para isso, todos os extratos
foram testados para Epidermophyton floccosum FF9, Microsporum
canis FF1 e Trichophyton mentagrophytes FF7 usando o
procedimento descrito neste trabalho de macro-diluição.
Este é um bom método de selecção dos extratos que têm
capacidade antifúngica que leva a uma melhor gestão de tempo e
recursos, pois se o extrato não tiver capacidade antifúngica nestes
três fungos, é escusado testar nos restantes.
Com isto, de todas os extratos testados apenas o extrato
metanólico de B. bifurcata demonstrou ter capacidade antifúngica.
Sendo assim, após pelo menos três ensaios independentes,
obtiveram-se os MIC e os MLC (Tabela 4).
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Tabela 4
Actividade antifúngica (MIC e MLC) dos extratos algais contra
estirpes de dermatófitos
Fluconazolb
Bifurcaria bifurcataa
Estirpes
MIC
MLC
MIC
MLC
E. floccosum FF9
100-200
200
16
16
M. canis FF1
400
≥400
128
128
T. mentagrophytes
100
˃800
16-32
32-64
FF7
M. gypseum CECT
800
≥800
128
˃128
2908
T. mentagrophytes
var. interdigitale
800
≥800
128
≥128
CECT 2958
T. rubrum CECT
≥400
16
64
200
2794
T. verrucosum
128
˃ 800
˃ 800
˃128
CECT 2992
MIC e MLC foram determinados pelo método de macro-diluição e
estão expressos em µ g/mL (m/v)
a
o extrato que revelou capacidade antifúngica foi o metanólico de
B. bifurcata
b
o fluconazol é um antibiótico de síntese química

Comparativamente com o antibiótico sintético puro usado
como padrão, observa-se que o extrato é menos forte na sua
capacidade antifúngica revelando sempre valores de concentração
superiores tanto para os MIC como para os MLC.
Verifica-se que os valores de MLC são, na sua maioria,
superiores aos de MIC, tanto no extrato como no antibiótico.
Em termos de MIC, os fungos mais susceptíveis ao extrato
foram E. floccosum FF9, T. mentagrophytes FF7 e T. rubrum CECT
2794 o que pode igualmente ser observado com o antibiótico. A
estirpe mais resistente foi T. verrucosum CECT 2992 que cresceu
sempre na presença do extrato. Com as outras estirpes há sempre
inibição de crescimento.
Quanto aos MLC foi E. floccosum FF9 a menos resistente
como é o caso com o antibiótico e a mais resistente continua a ser
T. verrucosum CECT 2992, tanto para o extrato como para o
antibiótico. De um modo geral os valores de MLC são sempre de
uma diluição acima dos valores de MIC dos respectivos fungos
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(figura 15), excepto no caso de T. mentagrophytes FF7 para o
extrato e no caso de T. rubrum CECT 2794 para o antibiótico.

Figura 15 – Ensaio antifúngico para obtenção do valor de MLC.
Na placa temos a data, identificação do extrato (Loïc Bb) e do
fungo (TM - T. mentagrophytes FF7). A placa encontra-se dividida
em quatro áreas o que indica que os valores de MIC obtidos
estavam na diluição de 1:8 (100µ g/mL) e por isso também não
houve crescimento nas diluições acima. Dá um total de quatro
resultados negativos para estes fungos (em duplicado) que têm de
ser passados para placas para obter o valor de MLC. Após o
período de incubação, o que se verifica neste exemplo é o
crescimento do fungo na diluição de 1:8 (100 µ g/mL) e de 1:4 (200
µ g/mL) indicando que o valor de MLC está na diluição de 1:2 (400
µ g/mL)

3.5.

Ensaios antioxidantes (DPPH)

Todos os extratos metanólicos e todos os extratos aquosos
das macroalgas juntamente com os extratos de sal das microalgas
foram testados pela sua capacidade antioxidante (anti-radical).
Ao início preparou-se soluções de extrato com 5mg/mL para
os ensaios e fez-se um despiste testou-se apenas duas diluições, a
de 0.1 e 0.05mL. Isto foi sucessivamente repetido com aumento ou
diminuição da concentração do extrato até encontrar a concentração
adequada que permitia obter rectas de percentagem de inibição
estáveis com todas as diluições (0.1, 0.075, 0.05, 0.025 e 0.01). A
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Concentração máxima de extrato usada foi de 12.5 mg/mL
(Anexo5). Os extratos que revelaram capacidade anti-radical foram
o metanólico de G. turuturu, o metanólico e aquoso de F. spiralis e
o metanólico e aquoso de B. bifurcata. Os restantes extratos não
exibiam qualquer actividade anti-radical ou então quando exibiam,
exigiam um aumento considerável da concentração do extrato,
muito a acima dos 12.5 mg/mL que se considerou a concentração
máxima pois tudo o que estivesse acima destes valores não teria
capacidade antioxidante de interesse.
Com as concentrações definidas para cada extrato, foram
feitos três ensaios independentes para obter rectas de percentagem
de inibição (Anexo6) e a partir das rectas calcular o IC50 de cada
ensaio (Anexo 7). Foram feitas as médias e os desvios padrão que
nos permitiram obter os IC50 finais de cada extrato juntamente
com uma noção de percentagem de erro associado (Tabela 5).

Tabela 5
Actividade antioxidante - actividade anti-radical (DPPH) dos
extratos algais
Algas
Extratos
IC50 (µ g/ml)
Erro (%)
Grateloupia turuturu
metanólico
454 ± 33
7,2
metanólico
113 ± 22
19,4
Fucus spiralis
aquoso
53 ± 1
1,7
metanólico
388 ± 4
0,9
Bifurcaria bifurcata
aquoso
23 ± 0,2
1,0
Os resultados foram obtidos pelo valor de Média ± Desvio Padrão
de três experiências independentes.
IC50 - concentração de extrato que inibe 50% da solução de 30
µ g/ml do radical DPPH.
Erro - ideia de percentagem de erro obtido pelo desvio padrão.

Dos extratos que demonstraram propriedade antioxidante, o
metanólico de G. turuturu foi o que revelou o maior valor de IC50,
seguido do extrato metanólico de B. bifurcata e pelo extrato
metanólico de F. spiralis. O extrato que revelou menor IC50 foi o
extrato aquoso de B.bifurcata seguido do extrato aquoso de F.
s pi ral is . No geral, apenas as m acroal gas cast anhas (Ochrophyt aP haeophyceae) exibi ram capacidade antioxi dant e (ant i-radi cal) em
ambos os extratos testados e foram os extratos aquosos que
revelaram destas mesmas algas que revelaram menor IC50.
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4 .Discussão
4.1. Amostragem

A fase de amostragem é muito importante para um trabalho
deste género. No caso das microalgas é fundamental avaliar a
meteorologia se quisermos encontrar uma maior biodiversidade e
biomassa disponível para recolha no momento da amostragem.
Convém fazer coincidir em alturas de bloom que é normalmente
provocado por temperaturas atmosféricas elevadas que originem
temperatura das águas entre os 18ºc e os 25ºC, mas acima de tudo é
a radiação solar disponível que faz maior diferença. Períodos de
céu limpo são muito benéficos para esta causa.
Outro factor que se deve também ter em conta é os períodos
de precipitação. A precipitação leva ao arrastamento de nutrientes
para ribeiros, que passam a rios e que depois vão dar a um rio
principal que irá desaguar a uma foz. Um período de precipitação
seguido de um período de céu limpo de elevadas temperaturas
atmosféricas é uma receita ideal para a produção de fitoplâncton
nos estuários e nas praias que ficam perto da saída de um estuário.
Estes são alguns exemplos de como podemos ponderar uma data
para amostragem rentável em fitoplâncton.
No caso de fitoplâncton de água doce é mais provável a
precipitação não fazer diferença em termos de nutrientes por hoje
em dia estarem constantemente presentes em grandes quantidades,
como é neste caso em que a amostragem foi num arrozal e num
regueiro de um campo agrícola. É mais provável que a precipitação
tenha um efeito positivo na disponibilização da água, como por
exemplo, na criação de poças.
Em relação às macroalgas, de um modo geral, as alturas de
maior produção de biomassa, em Portugal, fazem-se coincidir nos
meses de Junho-Julho e de Setembro. No entanto, tudo vai
depender das condições atmosféricas e também das condições
costeiras, principalmente do hidrodinamismo associado ao local de
recolha. Apesar de neste trabalho se terem feito amostragens em
finais de Junho e em que as condições atmosféricas eram ideais
para estes fins, a recolha de macroalgas foi feita por base na
disponibilidade local em termos de biomassa. Aliás, maior parte
dos exemplares de macroalgas foram recolhidos em Fevereiro.

65

4 .Discussão
4.2. Culturas de enriquecimento

No caso das microalgas, o passo seguinte ao de amostragem
é fundamental. Quanto melhor aclimatizarmos as nossas amostras,
maior é a probabilidade de obtermos elevada biodiversidade logo
maior pode ser a quantidade que se consegue isolar.
Poderíamos começar logo por tentar isolar espécies a partir
das amostras, o problema é que isso não se torna vantajoso pois
não sabemos como se vão comportar as microalgas recolhidas nos
meios de cultura que queremos usar.
Tendo em conta que este é um trabalho de exploração de
potencial biotecnológico, o que tem em conta análises qualitativas
para esses fins, o que era preciso fazer era obter biomassa para
trabalhar a partir da mesma. Por isso é que se induz a produção de
cultura de enriquecimento através da adição da inoculação da
amostra em meio de cultura puro ou diluído.
Ao fazer isto estamos a disponibilizar nutrientes para que as
nossas microalgas cresçam, mas simultaneamente, estamos a
provocar uma pré-selecção no desenvolvimento das microalgas.
Isto é, cada microalga tem os seus requisitos em nutrientes entre
outros factores físico-químicos, o que pode tornar determinadas
espécies aptas ou inaptas a determinados meios de cultura.
O uso do meio BG11 para espécies dulçaquícolas foi ao
encontro da tentativa de obter cianobactérias das amostras. É um
meio complexo com grande diversidade de nutrientes e dá uma
noção exacta dos nutrientes usados pois não contém qualquer tipo
de extrato como é possível encontrar em alguns meios para
espécies de água doce (extratos de terra e de esfagno). Interessante
é o facto de este ser um meio tão mineralizado que também é
indicado para espécies de cianobactérias marinhas (ou de água
salgada).
Apesar
de
se
terem
obtido
culturas
mistas
com
cianobactérias, estas não foram possíveis de isolar pela dificuldade
de as separar de outras espécies algais, principalmente pelas outras
espécies algais serem arrastadas com as cianobactérias pelos
biofilmes que estas produziam o que dificultava em muito a tarefa
de i sol ament o. Apes ar di ss o foi poss ível i sol ar um a Chlorophyt a
proveni ent e de C L, out ra proveni ent e de AM e um a Eugl enophyt a
também de AM.
As poucas espécies de microalgas isoladas neste meio pode ser
indício que ele é de facto demasiado mineralizado para espécies
que não sejam cianobactérias o que pode ser explicação de apenas
66

4 .Discussão
se ter conseguido isolado Chlorella sp. do local CL que por sua vez
pode ser resistente a esse factor. No caso do local AM poderíamos
pensar exactamente da mesma forma, no entanto, temos de ter em
conta que o uso de adubos por longos períodos de tempo em
campos agrícolas leva à acumulação excessiva de minerais o que
pode explicar o sucesso do isolamento de Scenedesmus sp. e
Trachelomonas sp. por estes estarem adaptados. Interessante para
ajudar a comprovar esta teoria seria uma análise da salinidade do
local de recolha AM.
O meio de cultura GPMm foi seleccionado por ser um meio
de cultura ideal para uma aclimatização de espécies de estuário.
Disponibiliza os nutrientes base (nitratos e fosfatos, metais e
vitaminas) e ainda disponibiliza uma gama de compostos orgânicos
através do extrato de terra. Como as zonas de estuário têm bastante
carga orgânica (vaza) este meio de cultura aproxima-se um pouco
mais desse tipo de ecossistema o que pode levar a uma maior
biodiversiadade de microalgas nas culturas de enriquecimento.
Apesar da amostra PL não ser estuarina o insucesso da mesma não
foi o meio de cultura. Como foi observado, esta amostra era pobre
em microalgas e a sua inviabilização foi causada pela grande
contaminação em protozoários que se encontravam em número
muito superior na amostra por provável consequência da grande
quantidade matéria orgânica em suspensão que existia no local de
recolha no momento da amostragem que levou a que a amostra
fosse descartada do trabalho.
No caso da amostra do local EM a situação já foi totalmente
diferente. Esta amostra foi um sucesso, originou o isolamento de
seis espécies de microalgas em que três delas são cianobactérias.
Tudo indica que neste caso o meio GPMm foi ideal na
aclimatização e indução de crescimento das microalgas e que
favoreceu no isolamento e obtenção das culturas unialgais.

4.3.

Isolamentos de microalgas e obtenção de culturas unialgais

Os isolamentos consistiram em várias tentativas de
separação das microalgas a partir das culturas mistas, que eram
inoculadas em caixas de multipoços com meio de cultura fresco de
maneira a que cada poço criasse uma cultura unialgal. Com as
culturas de origem EM, sucessivas tentativas permitiram isolar
Nannochloropsis sp., Nitzschia sp., Ochromonas sp., Phormidium
sp. e Synechocystis sp.. Nannochloropsis sp. e Ochromonas sp.
foram as mais fáceis pois foram recolhidas na fase planctónica
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(suspensa na coluna de água) pois as restantes espécies fixavam.se
nas paredes e fundo dos poços (bentónicas). As outras dificultaram
um pouco mais a tarefa pois a produção de biofilme levava a que
outras microalgas viessem associadas por estarem fixas ao mesmo o
que contaminava sempre a cultura. Ainda assim todas elas foram
isoladas em meio líquido excepto para Oscillatoria sp. que foi
necessário recorrer aos meios sólidos para a conseguir isolar de
espécies de microalgas mais pequenas.
No caso das culturas mistas originadas a partir da amostra
CL, apenas se isolou Chlorella sp. pois o desenvolvimento de
fungos nativos das culturas mistas juntamente com a contaminação
por protozoários, não permitiram isolar mais espécies. Tratando-se
de Chlorella sp. uma microalga de pequena dimensão, para garantir
certezas de que estaria isolada e sem contaminações por outras
espécies, fez-se recurso ao meio sólido com a técnica do riscado
para obter colónias isoladas (Figura12).
Para as culturas mistas com origem na amostra de AM, as
diversas tentativas de isolamento por meio líquido não tornavam
possível a obtenção de culturas unialgais. As espécies destas
culturas mistas são de tão reduzido tamanho que havia sempre
contaminação por espécies de microalgas diferentes. Neste caso só
se consegui isolar por recurso aos meios sólidos. Numa primeira
fase inoculava-se o meio sólido por espalhamento e aguardava-se o
crescimento algal antes de fazer uma repicagem e aí usar a técnica
do riscado para isolar as colónias das diferentes espécies da
cultura mista (Figura12). Desta forma foi possível obter
Scenedesmus sp. e Trachelomonas sp..

4.4.

Identificação taxonómica das algas

Para identificação taxonómica de microalgas recorre-se
muito frequentemente à morfologia celular e ao conteúdo celular
que apresentam, como por exemplo o formato, número e tamanho
dos cloroplastos e a existência de pirenóides. No caso das
diatomáceas, o aspecto das frústulas, que são diferentes de género
para género e que apresentam diferenças entre espécies, é um
grande método de identificação taxonómica de diatomáceas. Por
vezes o comportamento observado in vivo permite entender o tipo
de deslocação usado pela microalga e que também ajuda na
identificação
taxonómica.
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Todas estas características, com a tentativa de identificação
de organelos e substâncias de reserva (testes químicos) e o auxílio
de bibliografia (Tomas 1996, 1997; Lee 2008) e baso de dados
online
(Algaebase)
levam
a
considerar
as
identificações
apresentadas para cada microalga plausíveis. Isto é, a identificação
de cada microalga é assunto muito complexo e por vezes só em
microscopia electrónica é que se pode chegar a conclusões
acertadas sobre a espécie. Neste caso conseguimos chegar ao
género de cada espécime o que para o desenvolvimento deste
trabalho já é suficiente. Ou seja, não era um objectivo principal
apesar de ser importante saber com o que estamos a trabalhar,
mesmo para nossa própria segurança pois, como revelado
anteriormente, as microalgas podem ser produtoras de toxinas o
que é caso muito frequente em cianobactérias o que pode ser o caso
das cianobactérias e da diatomácea deste trabalho.
Se durante os ensaios antioxidantes ou antifúngicos os
extratos de microlgas testados tivessem revelado resultados
interessantes para comparação, aí teria de ser feito uma maior
esforço de identificação da espécie para ver se os resultados
estariam em concordância com algum trabalho semelhante
publicado.
Quanto à identificação taxonómica no caso das macroalgas a
situação já é totalmente diferente. O aspecto macroscópico das
macroalgas é uma vantagem que facilita em muito, através de
características morfológicas, a identificação da espécie com o
auxílio de guias de identificação (Pereira 2009). As espécies
recolhidas foram identificadas sem que ficassem dúvidas quanto a
este assunto. Ficou por se identificar a geração ou género das algas
usadas pois o trabalho tem em conta o potencial biotecnológico da
biomassa algal como um todo e não a comparação entre gerações e
géneros diferentes das mesmas espécies de macroalgas.

4.5.

Selecção das espécies
obtenção de biomassa

microalgais

e

macroalgais

para

Apesar de terem sido obtidas nove culturas unialgais era
necessário seleccionar as que pudessem contribuir para este
trabalho através da produção de biomassa em curto espaço de
tempo. No caso das culturas dulçaquícolas, Chlorella sp.,
Scenedesmus sp., Trachelomonas sp., todas cresciam de forma
rápida e davam indícios de produção de biomassa em curto espaço
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de tempo e eram candidatas a um scale up para fotobiorreactores de
maior volume. No caso das culturas de água salgada, algumas
culturas, Ochromonas sp. e Nannochloropsis sp., apresentavam o
crescimento mais rápido comparativamente com as restantes
culturas de água salgada. Ainda assim tinham um crescimento mais
lento do que as culturas dulçaquícolas. Isto estava relacionado com
o meio de cultura GPMm em que se encontravam as culturas. Tratase de um meio específico para espécies estuarinas que leva a uma
estabilização das microalgas sem grandes alterações bruscas o que
mantem as culturas activas mas sem o intuito de induzir um
crescimento mais activo.
Foi então que se fez recurso de um novo meio de cultura, o
meio f/2, que é específico para espécies marinhas, principalmente
para di atom áceas (Baci ll arioph yt a) e dinofl agel ados (Di noph yt a).
Todas as espécies de água salgada foram submetidas a este meio de
cultura. O resultado desta alteração de meios foi um aumento da
velocidade de crescimento das culturas no geral excepto no caso de
Ochromonas sp.. As culturas em que mais se notou diferença foram
Nannochloropsis sp., que passou a crescer a ritmo superior que as
culturas dulçaquícolas, e Phormidium sp., que passou a crescer ao
mesmo ritmo que as culturas dulçaquícolas. Nizschia sp. também
passou a crescer de forma mais rápida mas nunca ao mesmo nível
que as anteriores em Oscillatoria sp. e Synechocystis sp. não houve
alterações significativas.
No caso de Ochromonas sp., a mudança de meio até foi um
aspecto negativo para o crescimento da cultura levando mesmo à
degeneração da cultura. Este aspecto pode ser explicado pelo
comportamento do espécime, ou seja, é reconhecido que o género
Ochromonas spp. tem um comportamento mixotrófico, consegue
exercer fotossíntese por posse de um cloroplasto próprio mas
também exerce comportamento heterotrófico alimentando-se de
matéria orgânica em suspensão, mas mais do que isso, captura e
alimenta-se de bactérias por auxílio dos flagelos (Tomas 1997).
Impressionante é a taxa de crescimento praticada por Phormidium
sp. que é totalmente atípica. No geral, excepto nos casos referidos
anteriormente de Spirulina sp e Nostoc sp., em que há um knowhow em cultivo de longa data, os organismos do grupo
C yanobact eri a costum am, em l aboratóri o, t er t ax as de cres ci m ent o
lentas. Interessante também é que esta cultura de Phormidium sp.
não só tem uma boa taxa de crescimento como, apesar de formar
biofilmes adoptando um comportamento bentónico ao se fixar às
paredes do reactor, isto não é impedimento para o crescimento da
em suspensão na coluna de água, mesmo em fotobiorreactores de
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6L de volume. Os biofilmes passam também a ser produzidos em
suspensão na coluna de água.
Com tudo isto, apenas se puderam seleccionar três culturas
unialgais para produção de biomassa. Escolheu-se um exemplar
dulçaquícola (Chlorella sp.), um exemplar eucariota de água
salgada (Nannochloropsis sp.) e um exemplar procariota de água
salgada
(Phormidium
sp.).
Os
cultivos
eram
feitos
em
fotobiorreactores de 6L com arejamento, à temperatura de 23ºC e
com um fotoperíodo de 16:8 (horas de luz : horas de escuro)
durante 30dias. Este processo teve de ser repetido por mais 3 vezes
para obter biomassa necessário aos ensaios.

4.6.

Extratos a testar

Por motivos técnicos e estratégicos, no caso das microalgas
apenas os extratos da parte exsudada de Nannochloropsis sp. e
Phormidium sp. puderam ser usados para os ensaios. No caso das
macroalgas, algumas características que levaram à selecção das
espécies para obtenção de extratos já foi anteriormente
mencionada.
Por motivos técnicos os extratos seleccionados para os ensaios
foram os metanólicos e aquosos.

4.7.

Ensaios antifúngicos

Como já foi referido, antes de executar os ensaios completos
que permitiram obter os MIC e MLC, fez-se uma pré-selecção dos
extratos a usar antes de recorrer a um ensaio completo com as sete
estirpes de fungos a testar e o único extrato a revelar potencial
antifúngico foi o metnólico de B. bifurcata.
Apesar disso, não podemos concluir que as outras
macroalgas e que as microalgas testadas não possuem actividade
anti-fúngica pois ainda existem outros extratos a ser testados no
caso das macroalgas e nas microalgas nem sequer chegou a ser
testado o conteúdo celular.
A partir daí foi feito o ensaio completo com o extrato
metanólico de B. bifurcata que permitiu a obtenção dos respectivos
MIC e MLC (tabela 4). Deu para verificar que estirpe mais
susceptível à actividade do extrato foi E. floccosum FF9 com o
MIC de 100-200µ L/m L e um MLC de 200µ g/mL. A estirpe mais
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resistente à actividade do extrato foi T. verrucosum CECT 2992
com MIC e MLC ˃800µ L/mL. Tendo em conta que a concentração
máxima de extrato testado foi de 800µ g/mL, dá para perceber que
T. verrucosum CECT 2992 cresceu sempre na presença do extrato.
Esta concentração máxima foi determinada pelos métodos usados,
que são de referência, e que indicam que os compostos que
necessitem de valores acima destas concentrações para exibir
algum tipo de inibição de crescimento, não são de interesse para
estudo farmacêuticos. O composto, ou extrato não exibe actividade
suficiente que considere a hipótese de obter um novo antibiótico a
partir do mesmo.
Comparativamente com o controlo exercido pelo antibiótico
sintético e puro, o efeito do extrato é bastante mais fraco que o
mesmo ainda assim não pode ser desprezado.
Na
bibliografia
publicada,
trabalhos
de
capacidade
antifúngica que usam o mesmo método de macrodiluição em caldo
não são muito comuns e no caso de Bifurcaria bifurcata parecem
ser inexistentes.
Num estudo que avalia o potencial antifúngico de extratos
metanólicos das macroalgas Ulva rigida e Gelidium microdon
(Silva et al 2013), torna-se difícil comparar pois a concentração
máxima usada no estudo foi de 256µ L/mL. Ainda assim dá para
entender que o extrato de B. bifurcata deste trabalho tem um efeito
antifúngico superior relativamente à estirpe E. floccosum FF9 e
tem um MIC superior relativamente T. mentagrophytes FF7. Não se
consegue comparar mais resultados por só terem usado
concentração máxima de 256µ L/mL ou então por não terem usado
as mesmas estirpes de fungos.
Outro estudo (Lopes et al. 2012) usou uma variedade de
m acroal gas cast anhas (Ochrophyt a-Phaeophyceae) para obt er
extratos
ricos
em
florotaninos
por
revelarem
actividade
antimicrobiológica, anti-inflamatória, entre outras propriedades. Se
compararmos os resultados obtidos na actividade antifúngica
podemos perceber que o extrato de B. bifurcata deste trabalha
exerce uma actividade antifúngica muito superior pois o valor mais
baixo de MIC e MLC apresentado por Lopes e a sua equipa de
colaboradores é de 3.9 e 7.8mg/mL respectivamente. Ainda assim
fica a dúvida se a estirpe de T. rubrum usada nesse estudo é a
mesma deste trabalho pois não vem lá explicitada.
De um modo geral, dá para perceber que, neste trabalho os
resultados obtidos relativamente aos ensaios antifúngicos com o
extrato de B. bifurcata são interessantes pois parece que
demonstram, pela primeira vez, que a macroalga B. bifurcata tem
grande potencial antifúngico e que, por comparação ao estudo de
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Lopes et al. 2012, há grande probabilidade de que essa
actividade não seja provocada pelos florotaninos por estes
revelarem fraca capacidade antifúngica. Para além disso é sempre
bom entender isto como uma possibilidade de haver compostos
naturais de origem biológica que possam resultar em alternativa
aos antibióticos sintéticos que são normalmente, mais prejudiciais
à saúde humana.
Um aspecto que tem de ser tido em conta nestes resultados, é que
se trata de um extrato bruto metanólico, ou seja, é um extrato que
deve conter uma grande diversidade de compostos diferentes na sua
constituição e cada um estará a uma determinada concentração.
É importante entender isto pois significa que o que estiver a
exercer actividade antifúngica, está a exercê-lo em concentrações
mais baixas às que foram registadas. Isto trás motivação em tentar,
no futuro, entender qual é o composto constituinte deste extrato
metanólico que está de facto a exercer esta actividade antifúngica.
Assim já teríamos maneira de comparar de uma forma mais directa
com o antibiótico que serviu de controlo.
Há no entanto que ter em atenção que por vezes não é um
composto isolado que induz actividade mas sim um conjunto deles
que exercem um efeito sinergético.
Existem mais fungos para além dos testados neste trabalho,
como algumas estirpes do género Aspergillus spp., em que seria
interessante testar a actividade do extrato. E um aspecto
interessante é que B. bifurcata foi recolhida em Fevereiro, período
em que há menor biomassa disponível pois as macroalgas vão
consumindo as suas reservas energéticas que foram criadas em
períodos de alta produção por presença prolongada de luz
associado a temperaturas mais elevadas. Seria aliciante fazer uma
comparação com resultados obtidos a partir de amostras de B.
bifurcata recolhida nos meses de Verão e verificar se a
sazonalidade interfere na capacidade antifúngica da macroalga.

4.8.

Ensaios antioxidantes (DPPH)

Depois de estipulado quais as algas com potencial a testar
foram feitos alguns testes para entender quais as concentrações a
usar para cada extrato. Este passo foi muito importante pois
permitiu
obter
a
concentração
que
produzia
resultados
estatisticamente estáveis independentemente de terem maior ou
menor capacidade antioxidante. Para certos casos era preciso
aumentar a concentração do extrato pois a usada nem chegava a
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inibir 50% do DPPH disponível. Noutros casos era necessário
reduzir a concentração do extrato pois a usada na sua maior
diluição inibia quase a totalidade do DPPH disponível. Pode-se
dizer que se calibrou a concentração de extrato de cada alga a usar
(Anexo 5).
Cada ensaio independente proporcionou a obtenção de dados
que permitiram obter uma recta de percentagem de inibição e a
res pectiva equação da rect a (y=m x +b) (Anexo 6). Foi a parti r da
equação das rectas, por simples regra matemática (substituindo o y
por 50) que se obteve o IC50 do respectivo ensaio (Anex o 7). A
realização de três ensaios independentes resultou em três dados de
IC50 para cada extrato testado que permitiram por tratamento
estatístico (Anexo 8) obter o IC50 definitivo de cada extrato
(tabela 5). Nas rectas de percentagem de inibição percebe-se que o
aumento do efeito antioxidante é o proporcional ao aumento da
concentração do extrato.
Se tivermos em conta que a solução de DPPH está a uma
concentração de 30µ g/mL, significa que do melhor resultado obtido
(IC50 de 23µ g/mL) não é mal de todo. Como ex plicado
anteriormente relativamente aos ensaios antifúngicos, estamos a
testar extratos brutos que contêm mais do que um único composto.
Mais uma vez, seria interessante fraccionar o extrato para ver qual
a fracção com efeito antioxidante e se este efeito é consequência
de um único composto ou de um conjunto deles. Este raciocínio é
válido para as restantes algas testadas que revelaram efeito
antioxidante apesar dos altos valores de IC50 de G. turuturu (454 ±
33µ g/mL), do extrato metanólico de F. spiralis (113 ± 22µ g/mL) e
do extrato metanólico de B. bifurcata (388 ± 4µ g/mL).
Estes resultados apoiam o interesse do uso de macroalgas
nas diferentes indústrias. As macroalgas do género Fucus spp. já
são usadas à algum tempo na indústria cosmética e alimentar,
chegando a ser directamente consumidas. É facilmente encontrado à
venda em ervanárias ou lojas de suplementos naturais. B. bifurcata
pode igualmente ser incluída neste raciocínio pois pertence à
mesma ordem do género Fucus spp. (ordem Fucales). São produtos
comerciais aos quais é dado muita ênfase relativamente ao
potencial antioxidante.
Curioso é a fracção de maior capacidade antioxidante ser a
aquosa. Esta fracção revela coloração castanha, enquanto as outras
revelam coloração verde (excepto os polissacarídeos). A coloração
cast anha das m acroal gas cast anhas (Ochroph yt a-P haeoph yceae) é
atribuída pelo pigmento fucoxantina que é um pigmento que contém
elevada capacidade antioxidante. Era interessante analisar esta
fracção para entender a sua composição qualitativa para tentar
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perceber se estes resultados estão a ser provocados pela
presença de fucoxantina.
Não nos podemos esquecer que apenas foram testadas duas fracções
das macroalgas deste estudo e no caso das microalgas não se testou
o conteúdo celular. Há a probabilidade de encontrar potencial
antioxidante noutras fracções.
No caso de B. bifurcata põe-se a mesma a situação que nos
ensaios antifúngicos quanto aos efeitos que a sazonalidade pode ter
na capacidade das macroalgas. Uma comparação do potencial
antioxidantes entre B. bifurcata recolhida nos meses Verão e B.
bifurcata recolhida nos meses de inverno seria bastante
interessante.
Para além disso este ensaio antioxidante (anti-radical livre
DPPH) serviu de screening para seleccionar que extratos poderiam
estar aptos a serem sujeitos a outros e diferentes testes
antioxidantes.
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5. Conclusões e perspectivas futuras.

5 .Co nclusõ es e perspectivas futuras

Com este trabalho é possível compreender que os resultados
obtidos no final foram influenciados por todos os processos e
procedimentos que se anteviram aos mesmos, desde a amostragem
até ao ensaio antifúngico ou antioxidante em si.
Cada fase do trabalho teve a sua importância e influência e
um dos aspectos mais importantes é o método usado para obtenção
de extratos. Este trabalho estabeleceu um protocolo de extracção
para algas com o intuito de extrair o máximo possível da biomassa
algal para posteriores análises laboratoriais qualitativas. Trata-se
de um protocolo bastante proveitoso para futuros trabalhos
semelhantes.
Testar o potencial biotecnológico de macroalgas é relativamente
mais fácil do que testar com microalgas. A obtenção de biomassa
de culturas de microalgas é uma tarefa muito complexa que exige
muita dedicação. Num próximo passo seria necessário estudar as
culturas microalgais, obter as respectivas taxas de crescimento
através de curvas de crescimento e procurar dar as melhores
condições de cultivo para uma mais rápida obtenção de biomassa. A
própria identificação taxonómica de microalgas requer a sua
especial atenção e dedicação. Seria bom continuar com a
identificação taxonómica e chegar até à espécie de cada cultura
microalgal obtida neste trabalho. Um aspecto muito positivo no
desenvolvimento deste trabalho foi a descoberta da biodiversidade
microalgal encontrada na maioria das zonas de amostragem,
principalmente no caso das salinas (EM), e que pode ser benéfico
para desenvolvimento de trabalho futuro.
No caso das macroalgas seria interessante fazer uma
comparação do potencial entre diferentes gerações ou géneros da
mesma macroalga e perceber se há diferenças significativas quanto
aos potenciais testados.
O potencial biotecnológico foi pouco explorado no caso das
microalgas e isso seria um aspecto a alterar na continuação deste
trabalho pois ainda há o conteúdo celular e a fase líquida do
exsudado por testar
Este trabalho contribuiu para identificar, provavelmente,
pela primeira vez, o potencial antifúngico de B. bifurcata não só
com propriedade fungistática mas também com propriedade
fungicida superior a outras macroalgas. Continua a haver trabalho
para executar no seguimento desta matéria, principalmente ao nível
da identificação do composto ou do conjunto de compostos
responsáveis por tais resultados.
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5 .Co nclusõ es e perspectivas futuras
Foi possível confirmar que G. turuturu, B. bifurcata e F.
spiralis têm capacidade anti-radical e que se deve dar continuidade
a outros ensaios antioxidantes.
Existe uma grande variedade de testes que deviam de ser
efectuados para pesquisa de mais capacidades bioactivas, tais como
testes anti-inflamatórios, antibacterianos, antitumorais, entre
outros mais.
Em conclusão, com este trabalho podemos dizer que para
além da capacidade antioxidante (anti-radical livre) partilhada com
G. turuturu e F. spiralis, a macroalga B. bifurcata tem capacidade
antifúngica contra dermatófitos o que a leva a ser considerada um
alvo de interesse para investigação em biotecnologia algal.
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7 .Anexo s
Anexo 1 – Meio de cultura BG11 (Andersen 2005). Neste trabalho
fez-se uma modificação, ou seja em vez de usar MgNaEDTA.2H20,
usou-se NaEDTA.2H2O e não se usou FeCitrate solution.
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Anexo 2 – Meio de cultura GPMm (Andersen 2005). Neste trabalho
fez-se uma modificação. Em vez de ZnCl2 usou-se ZnSO4 da
solução stock do meio f/2 (22g/L) e as vitaminas de f/2.
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Anexo 3 – Meio de cultura f/2 (Andersen 2005). Para este trabalho
fez-se uma alteração e em vez de usar NaH2PO4.H2O, usou-se
2NaH2PO4.H2O.
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Anexo 4 – Meio de cultura RPMI
RPMI - 10,4g/L
MOPS – 34,53g/L
Em água destilada adicionar o RPMI e dissolver antes de adicionar
o MOPS. Tem-se que acertar a solução para um pH 7 por recurso a
NaOH.
O meio tem de ser esterilizado por filtração.

Anexo 5 – Pesagens e concentrações de extratos usadas nos ensaios
anti-radical DPPH
Soluções de extrato
Algas

Gratuloupia turuturu
Fucus spiralis
Bifurcaria bifurcata
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Tipo de Extrato
Ext. metanólico
Ext. dH2O
Ext. metanólico
Ext. dH2O

Concentração
(mg/ml)
12,5
2,5
12
1

V (mL) m (mg)
2
2,12
1
3

25
5,3
22
3

V de
Reação
(mL)
2
2
2
2
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Anexo 6 – Rectas de percentagem de inibição dos ensaios antiradical DPPH
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Anexo 7 – Dados usados para cálculo de IC50

n=1

Branco metanólico

Bifurcaria bifurcata
(12mg/mL)

Ext. metanólico

n=2

Branco metanólico

Bifurcaria bifurcata
(12mg/mL)

Ext. metanólico

n=3

Branco metanólico

Bifurcaria bifurcata
(12mg/mL)

100

Ext. metanólico

V adicionado
meio reação
(ml)

concentração
meio reação
(mg/ml)

0

0

0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

% inib

ic 50
(mg/mL)

0,06
0,15
0,3
0,45
0,6

0,793
0,786
0,778
0,727
7,45
0,627 20,18
0,419 46,66 0,3884
0,316 59,77
0,232 70,46

0,06
0,15
0,3
0,45
0,6

0,793
0,786
0,778
0,713
9,23
0,588 25,14
0,425 45,89 0,3836
0,315 59,90
0,237 69,83

0,06
0,15
0,3
0,45
0,6

0,793
0,786
0,778
0,697 11,27
0,569 27,56
0,42 46,53 0,3907
0,303 61,43
0,282 64,10

0

0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

abs 517 nm

0
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V adicionado concentração
abs 517
meio reação meio reação
nm
(ml)
(mg/ml)
n=1

Branco aquoso

Bifurcaria bifurcata
(1mg/mL)

Ext. aquoso

n=2

Branco aquoso

Bifurcaria bifurcata
(1mg/mL)

Ext. aquoso

n=3

Branco aquoso
Ext. aquoso

Bifurcaria bifurcata
(1mg/mL)

0

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0

0,005
0,0125
0,025
0,0375
0,05

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0

0,005
0,0125
0,025
0,0375
0,05

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0,005
0,0125
0,025
0,0375
0,05

0,662
0,662
0,613
0,425
0,268
0,103
0,047
0,662
0,662
0,604
0,429
0,228
0,131
0,044
0,662
0,662
0,594
0,448
0,243
0,1
0,047

%
inib

ic 50
(mg/mL)

0,662

-

7,40
35,80
59,52
84,44
92,90

0,0228

0,662

-

8,76
35,20
65,56
80,21
93,35

0,0224

0,662

-

10,27
32,33
63,29
84,89
92,90

0,0224
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n=1

Branco aquoso

Fucus spiralis
(2,5mg/mL)

Ext. aquoso

n=2

Branco aquoso

Fucus spiralis
(2,5mg/mL)

Ext. aquoso

n=3

Branco aquoso

Fucus spiralis
(2,5mg/mL)

102

Ext. aquoso

V adicionado
meio reação
(ml)

concentração
meio reação
(mg/ml)

0

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0

0,0125
0,03125
0,0625
0,09375
0,125

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0

0,0125
0,03125
0,0625
0,09375
0,125

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0,0125
0,03125
0,0625
0,09375
0,125

abs 517
nm
0,69
0,714
0,589
0,432
0,254
0,143
0,058
0,662
0,662
0,579
0,415
0,235
0,119
0,067
0,662
0,662
0,556
0,409
0,235
0,121
0,069

% inib

ic 50
(mg/mL)

0,70

-

16,10
38,46
63,82
79,63
91,74

0,0529

0,662

-

12,54
37,31
64,50
82,02
89,88

0,0544

0,662

-

16,01
38,22
64,50
81,72
89,58

0,0527
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n=1

Branco metanólico

Fucus spiralis
(5mg/mL)

Ext. metanólico

n=2

Branco metanólico

Fucus spiralis
(5mg/mL)

Ext. metanólico

n=3

Branco metanólico

Fucus spiralis
(5mg/mL)

Ext. metanólico

V adicionado
meio reação
(ml)

concentração
meio reação
(mg/ml)

0

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0

0,025
0,0625
0,125
0,1875
0,25

0,775
0,785
0,632
0,418
0,244
0,146
0,135

0,025
0,0625
0,125
0,1875
0,25

0,775
0,785
0,625
0,474
0,281
0,176
0,126

0,025
0,0625
0,125
0,1875
0,25

0,668
0,71
0,652
0,475
0,295
0,207
0,167

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

abs 517
nm

%
inib

ic 50
(mg/m
L)

0,78

-

18,97
46,41
68,72 0,0949
81,28
82,69

0,78

-

19,87
39,23
63,97 0,1058
77,44
83,85

0,69

-

5,37
31,06
57,18 0,1370
69,96
75,76
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V
concentraç
adicionado
ão meio
meio reação
reação
(ml)
(mg/ml)
n=1

Branco metanólico

0

0

Grateloupia turuturu
(12,5mg/mL)

Ext. metanólico

0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0,0625
0,15625
0,3125
0,46875
0,625

n=2

Branco metanólico

0

0

Grateloupia turuturu
(12,5mg/mL)

Ext. metanólico

n=3

Branco metanólico

Grateloupia turuturu
(12,5mg/mL)

Ext. metanólico

0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

abs 517
nm
0,668
0,71
0,643
0,582
0,442
0,326
0,219

0,0625
0,15625
0,3125
0,46875
0,625

0

0
0,01
0,025
0,05
0,075
0,1

0,0625
0,15625
0,3125
0,46875
0,625

0,652
0,655
0,626
0,532
0,415
0,297
0,284
0,652
0,655
0,621
0,527
0,408
0,295
0,215

ic 50
% inib (mg/
mL)
0,69

-

6,68
15,53
0,42
35,85
66
52,69
68,21

0,654

-

4,21
18,59
0,48
36,50
99
54,55
56,54

0,654

-

4,97
19,36
0,44
37,57
49
54,86
67,10

Anexo 8 – Visão global do ensaio de DPPH
DPPH (IC50) (mg/ml)
Alga

Tipo de Ext.

G. turuturu

Ext. metanólico
Ext. metanólico
Ext. dH2O
Ext. metanólico
Ext. dH2O

F. spiralis
B. bifurcata

104

n=1

n=2

0,4266
0,0949
0,0529
0,3884
0,0228

0,4899
0,1058
0,0544
0,3836
0,0224

n=3

MEDIA

SD
(Desvio
padrão)

ideia da
% erro

0,4449
0,1370
0,0527
0,3907
0,0224

0,4538
0,1126
0,0533
0,3876
0,0225

0,0326
0,0218
0,0009
0,0036
0,0002

7,18
19,40
1,66
0,93
1,05

