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RESUMO 

As algas são fontes importantes de nutrientes como polissacarídeos, 
fibras dietárias, minerais, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos 
poliinsaturados e vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. As algas da espécie 
Amansia multifida pertencente à Divisão Rhodophyta foram estudadas e 
analisadas quanto às suas concentrações de a— e p—caroteno e de a— e 
3—tocoferol. Este estudo prodeceu-se através da extração de 0,5 g de alga 
desidratada em metanol-água (90:10, v/v) na proporção 1:20 (p/v), seguido dos 
processos de saponificação com hidróxido de potássio e partição em n-hexano, 
que foi completamente evaporado. O resíduo foi suspenso em 1 mL de metanol 
no instante da análise cromatográfica realizada em coluna Spherisorb S5 ODS-
2 e metanol-tetrahidrofurano (95:5, v/v) com fluxo de 1,5 mL min-1. Alíquotas de 
100 µL do resíduo suspenso em metanol foram injetadas manualmente e os 
cromatogramas registrados em 450 nm para os carotenos e em 292 nm para 
os tocoferóis. As concentrações foram calculadas por comparação com as 
curvas padrão obtidas pelo uso de f3—caroteno e de a— e 6—tocoferol. O 
carotenóides provitamina A, a— e f3—caroteno, foram detectados em todos os 
meses estudados, apresentando valores máximos em dezembro com, 
respectivamente, 14,95 ± 0,83 µg g-1  peso seco e 18,30 ± 0,94 µg g-1  peso 
seco. Os valores mínimos foram detectados em outubro com 4,97 ± 0,65 µg g-1  
peso seco para o a—caroteno e 5,91 ± 0,78 µg g-1  peso seco para o 
p—caroteno. A rodofícea A. multifida apresentou a— e 3—tocoferol nos meses de 
fevereiro, agosto e outubro, com valores de a—tocoferol mínimo de 
43,83 ± 11,12 µg g-1  peso seco em fevereiro e máximo em agosto com 
58,47 ± 3,86 µg g-1  peso seco. Os valores de 3—tocoferol foram mínimo de 
15,99 ± 2,32 µg g-1  peso seco em outubro e máximo de 24,27 ± 3,90 µg g-1  
peso seco em fevereiro. 

vii 
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AVALIAÇÃO SAZONAL DE CAROTENOS E TOCOFERÓIS NA 

MACROALGA MARINHA Amansia multifida (RHODOPHYTA) 

FRANCISCO SANTIAGO LUCAS 

1 INTRODUÇÃO 

O uso de macroalgas marinhas na alimentação humana data de épocas 

remotas no Japão e China, nos Séculos IV e VI, respectivamente, sendo eles 

dois e a República da Coréia, atualmente, os maiores consumidores 

(OLIVEIRA, 1997; McHUGH, 2003). Nos países do Ocidente elas são usadas 

principalmente como fonte de ficocolóides, como carragenanas e ágar. A 

França regulamentou o uso de algumas macroalgas para o consumo humano, 

dentre as quais se encontram Porphyra umbilicalis, Palmaria palmata, 

Gracilaria verrucosa e Chondrus crispus, todas pertencentes à divisão 

Rhodophyta (MABEAU; FLEURENCE, 1993). 

As macroalgas vermelhas, também chamadas de rodofíceas ou 

rodofitas, pertencem à divisão taxonômica Rhodophyta e constituem um grupo 

diversificado de organismos pertencentes ao Reino Plantae. Além de 

proporcionar a estabilidade dos ecossistemas naturais, elas apresentam uma 

variedade de compostos benéficos para o uso humano, sendo utilizados 

principalmente nas áreas de nutrição, indústrias de alimentos e biotecnologia 

(McHUGH, 2003; VIDOTTI-ROLLEMBERG, 2004). Dentre esses compostos 

podem ser encontrados os carotenóides com atividade de vitamina A e as 

vitaminas lipossolúveis, com destaque para a vitamina E. 

1.1 Carotenóides 

Os carotenóides são moléculas lipossolúveis tetraterpenóides com 

quarenta átomos de carbono (em sua grande maioria) com um sistema de 

duplas ligações conjugadas, ligações essas que tornam esse composto instável 
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ao calor, luz e presença de oxigênio (BUNEA et al., 2008). Eles diferenciam-se 

em duas classes. Quando possuem somente átomos de carbono e hidrogênio 

em sua molécula são classificados como carotenos, como por exemplo, 

{3—caroteno e licopeno, e quando há presença de pelo menos um átomo de 

oxigênio na molécula são denominados xantofilas ou oxicarotenos, como por 

exemplo luteína e zeaxantina (STAHL; SIES, 2005). O f3-caroteno é a forma 

mais abundante na natureza e apresenta maior atividade de vitamina A 

(AMBRÓSIO et al., 2006). 

Mais de setecentos e cinquenta carotenóides já foram identificados, mas 

dentre eles aproximadamente cinquenta ou sessenta são precursores de 

vitamina A (HORNERO-MÉNDEZ; BRITTON, 2002). Eles são produzidos por 

vegetais e micro-organismos para auxiliar na captação de energia luminosa. Os 

animais, por sua vez, são incapazes de sintetizá-los e, por essa razão, eles 

aportam nos organismos animais através de suas dietas (TAPIERO et al., 

2004; CHEN; BERGMAN, 2005), sendo transformados em vitamina A, 

apresentando-se nas formas de retinol, ácido retinóico, retina) e retinil 

(RODRIGUEZ-AMAYA et al., 2008). 

Os carotenóides demonstraram eficácia na prevenção e tratamento de 

doenças como o câncer, deficiências no sistema imunológico e catarata, agindo 

ainda como antioxidante (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ et al., 2004). 

Nas rodófitas os carotenóides mais comumente encontrados são a— e 

p—caroteno, bem como seus derivados hidroxilados, luteina e zeaxantina, 

respectivamente (LIAAEN-JENSEN, 1977; ROWAN, 1989). 

1.2 Tocoferóis 

Assim como os carotenóides, os tocoferóis são compostos lipossolúveis 

sintetizados somente por organismos capazes de realizar fotossíntese. Os 

compostos com atividade de vitamina E pertencem a dois grupos: os tocoferóis 

e os tocotrienóis, que se subdividem em isômeros a—, f3—, y— e 8— (BATISTA et 

al., 2007), a—Tocoferol é a forma mais importante, ativa e abundante nos 

organismos, sendo considerado o mais potente antioxidante natural conhecido. 

Por sua grande atividade, o valor nutricional dos tocoferóis é determinado pela 
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concentração de a—tocoferol em termos de atividade de vitamina E 

(BRIGELIUS-FLOHÉ; TRABER, 1999; BRAMLEY et al., 2000; DELLAPENNA; 

2005). Os tocoferóis apresentam-se termoestáveis em ambientes livres de 

oxigênio, ocorrendo perda de estabilidade, ainda que lenta, na presença de luz, 

calor somado ao oxigênio e íons metálicos (BURNS et al., 2003; GÓMEZ-

CORONADO et al., 2004). 

A vitamina E desempenha ainda funções variadas no organismo animal 

como proteção contra doenças cardiovasculares, Alzheimer, Parkinson e vários 

tipos de câncer, agindo também na modulação da sinalização celular e na 

transcrição de genes (MEYDANI, 2000; BRIGÉLIUS-FLOHÉ et al., 2002; 

BIANCHINNI; PENTEADO, 2003; MUNTEANU et al., 2004). Essa vitamina 

pode ser encontrada em óleos vegetais, vegetais folhosos verdes (GÓMEZ-

CORONADO et al., 2004; RIGOTTI, 2007), e também em algas marinhas 

(PIRES, 2007; SANTIAGO, 2008). 

Existem alguns trabalhos desenvolvidos no Laboratório de Bioquímica 

Marinha da Universidade Federal do Ceará que quantificaram carotenóides 

provitamina A e tocoferóis em macroalgas marinhas (SOUSA, 2005; PIRES, 

2007; NEPOMUCENO, 2008; SANTIAGO, 2008). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a variação dos teores de 

carotenóides provitamina A (a— e 0—caroteno) e de vitamina E (a— e 

3—tocoferol) na macroalga marinha Amansia multifida pertencente a divisão 

Rodophyta, ao longo do ano de 2008, em amostras bimensais. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras da macroalga marinha vermelha Amansia multifida foram 

coletadas bimensalmente em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e 

dezembro de 2008, durante as marés baixas na Praia do Pacheco, Caucaia-

Ceará. 

O material foi levado ao Laboratório de Bioquímica Marinha, do 

Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará, 

lavado com água corrente para retirada de sal e remoção de epífitas, colocado 

em sacos plásticos identificados com o mês da coleta e armazenado a -18°C. 

Para a secagem, as algas foram colocadas em estufa, à temperatura de 

40°C durante 15 h. 

As algas desidratadas foram trituradas em moedor doméstico 

(Candence, MDR 301). O material triturado foi usado na preparação dos 

extratos metanólicos, onde foram quantificados a— e í3—caroteno e a— e 

3—tocoferol. 

Três porções de 0,5 g de alga triturada foram colocadas em metanol-

água (90:10, v/v), contendo 5% de hidróxido de potássio, na proporção 1:20 

(p/v). Os extratos foram saponificados em banho-maria por 30 min a 70°C. Em 

seguida, foram resfriados à temperatura ambiente e centrifugados a 2.000 x g 

por 5 min. Cinco mililitros dos extratos saponificados foram submetidos à 

partição em 2,5 mL de n-hexano e 1,5 mL de água mili-Q em plataforma 

misturadora por 10 min. 

Porções de 1 mL das fases hexânicas foram transferidas para tubos de 

ensaio e evaporadas sob corrente de ar. Os resíduos foram suspensos em 

1 mL de metanol no momento da análise cromatográfica e 100 1,LL foram 

injetados manualmente. 

O sistema cromatográfico consistiu em uma coluna Waters Spherisorb 

S5 ODS-2 (4,6 x 250 mm) e metanol-tetrahidrofurano (95:5, v/v) como eluente, 

com fluxo de 1,5 mL min-1. O detector foi ajustado em 450 nm e 292 nm, 

respectivamente para detecção dos carotenóides e dos tocoferóis, e os 

cronnatogramas registrados através do sistema UnicornTM versão 5.0. 
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Diariamente uma solução padrão de f3—caroteno tipo 195% (C-9750, 

Sigma) em tetrahidrofurano (1 mg mL-1) foi preparada e diluída em metanol 

para 10 µg mL-1  (solução de trabalho), de modo que 0,5 µg de 3—caroteno 

fosse injetado na coluna. A concentração dessa solução de trabalho foi 

determinada a partir de sua absorbância em 450 nm, sendo a capacidade de 

absorção de luz igual a 0,2592 µg-1  mL-1  (SPECIFICATIONS AND CRITERIA 

FOR BIOCHEMICAL COMPOUNDS, 1972). A concentração de a—caroteno foi 

obtida a partir da concentração de f3—caroteno, pois segundo SAKER-

SAMPAIO (1997), as áreas dos picos dos padrões correspondentes a 10 µg 

mL-1  de a—caroteno e J3—caroteno não apresentam diferença estatisticamente 

significativa. 

Da mesma forma, soluções-padrão (1 mg ml..-1) de a—tocoferol (T-3251, 

Sigma) e 8—tocoferol (T-2028, Sigma) foram preparadas em tetrahidrofurano, e 

diluídas em metanol para 100 µg mL-1  (solução de trabalho), de modo que 5 µg 

de a— e de 6—tocoferol fossem injetados na coluna. 

Os padrões foram processados, ou seja, submetidos à saponificação e 

à partição, separadamente e em combinação com 0,5 g de alga, para 

assegurar a detecção dos compostos de interesse onde eles foram 

adicionados intencionalmente. 

A seguinte fórmula foi utilizada para quantificar tanto a— e 3—caroteno 

quanto a— e 8—tocoferol presentes nas amostras de alga desidratada e os 

resultados foram expressos em µg g-1  peso seco. 

1 	área amostra 	 1 g  
;Ag g = 	 x µg padrão na coluna x 

área padrão 	 g alga 

Os teores de retinol equivalente (RE) e tocoferol equivalente (TE) foram 

calculados com base na legislação brasileira (BRASIL, 2005), e foram 

utilizados para classificar as algas em fontes excelentes ou úteis. Para que um 

determinado alimento seja considerado uma fonte excelente de vitamina A ou 

de vitamina E, a ingestão de uma porção desse alimento deve fornecer 1/2  da 

Ingestão Diária Recomendada (IDR). Quando a ingestão de uma porção desse 

alimento for responsável por 1/6  da IDR o alimento pode ser considerado uma 

fonte útil (RICHARDSON, 1993). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A quantificação do p—caroteno presente nos extratos de alga foi possível 

devido a existência de correlação (r = 0,9983, p < 0,05) entre a área do pico e 

a concentração da solução padrão de p—caroteno processado, ou seja, 

submetido ao processo de saponificação e partição (Figura 1). 

Figura 1- Curva padrão do 3-caroteno (Sigma) submetido à saponificação e partição. 
Injeção de 0,1 a 0,8 µg em coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x 
250 mm) com fase móvel de MeOH:THF (95:5), fluxo 1,5 mL min-1  e detecção em 
450 nm. 

A relação entre as áreas dos picos e as quantidades de a—tocoferol e 

8—tocoferol aplicadas na coluna foi estabelecida de forma idêntica para as 

soluções padrões de a— e 8—tocoferol processadas. A existência de correlação 

entre as áreas dos picos e as concentrações de a—tocoferol processado (r = 0,9994, 

p < 0,05) (Figura 2) e de 8—tocoferol processado (r = 0,9971, p < 0,05) (Figura 3), 

permitiu a quantificação desses compostos nos extratos de alga. 
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(r = 0,9994 n = 7) 
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Figura 2 - Curva padrão do a—tocoferol (Sigma) submetido à saponificação e partição. 
Injeção de 2 a 25 µg em coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x 250 
mm) com fase móvel constituída de MeOH:THF (95:5), fluxo 1,5 mL min-1  e 
detecção em 292 nm. 

Figura 3 - Curva padrão do õ—tocoferol (Sigma) submetido à saponificação e partição. 
Injeção de 1 a 12 µg em coluna Waters Spherisorb-Hichrom S5 ODS 2 (4,6 x 250 
mm) com fase móvel constituída de MeOH:THF (95:5), fluxo 1,5 mL min-1  e 
detecção em 292 nm. 
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A distribuição de a-caroteno ao longo dos meses estudados mostrou 

que seus teores foram consistentes e permaneceram entre 11,48 e 14,95 µg g-1  

peso seco, com exceção das amostras coletadas em outubro, cujo valor médio 

foi de 4,97 µg g-1  peso seco. Semelhantemente, os teores de p-caroteno 

mostraram-se coerentes ao longo dos meses analisados com uma variação de 

11,39 a 18,30 µg g-1  peso seco, exceto para o mês de outubro, que exibiu uma 

concentração de apenas 5,91 µg g-1  peso seco (Tabela 1, Figura 4). 

Tabela 1 - Teores de a- e p-ca rote n o (média ± desvio padrão) nos extratos 
da alga marinha vermelha Amansia multifida coletada na Praia 
do Pacheco, Caucaia, Ceará em 2008, e desidratada em estufa a 
40°C por 15 horas. 

Meses 
a-caroteno 

(µg g-1  peso seco) 

i3-caroteno 

(µg g-1  peso seco) 

Fevereiro 11,48 ± 2,03 11,74 ± 1,97 

Abril 12,36 ± 2,25 11,39 ± 2,10 

Junho 13,95 ± 2,80 14,98 ± 3,41 

Agosto 14,03 ± 1,52 14,62 ± 1,30 

Outubro 4,97 ± 0,65 5,91 ± 0,78 

Dezembro 14,95 ± 0,83 18,30 ± 0,94 
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Figura 4 - Teores de a— e f3—caroteno nos extratos da alga marinha vermelha 
Amansia multifida, coletada na Praia do Pacheco, Caucaia, Ceará 
em 2008, e desidratada em estufa a 40°C por 15 horas. 

Alguns trabalhos desenvolvidos recentemente mostraram resultados 

diferenciados. Maciel da Silva (2003) encontrou apenas a—caroteno nos 

extratos de Amansia multifida coletada na praia do Pacheco, Caucaia, Ceará. 

Entretanto, Sousa (2005) e Nepomuceno (2008) detectaram os dois isômeros 

(a— e f3—caroteno) nessa mesma espécie coletadas, respectivamente nas 

praias do Guajirú e Pacheco. Em ambos os trabalhos, as concentrações foram 

inferiores às encontradas no presente estudo. 

As variações observadas nos teores de carotenóides provitamina A, 

mesmo considerando uma mesma espécie de alga, são atribuídas a diversos 

fatores como por exemplo, distribuição geográfica da espécie, idade da planta 

e parte analisada, estação do ano, temperatura da água, salinidade, luz e 

nutrientes (JENSEN, 1993). 

Com relação aos tocoferóis, a ocorrência dos dois isônneros estudados 

foi observada nos meses de fevereiro, agosto e outubro, com predominância de 

a—tocoferol. Nenhum tocoferol foi detectado em abril, junho ou dezembro. Os 

9 
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teores de a—tocoferol variaram de 43,83 ± 11,12 µg g-1  peso seco em fevereiro 

a 58,47 ± 3,86 µg g-1  peso seco em agosto. Para 8—tocoferol, a variação foi de 

15,99 ± 2,32 µg g-1  peso seco em outubro a 24,27 ± 3,90 µg g-1  peso seco em 

fevereiro (Tabela 2, Figura 5). 

Tabela 2 - Teores de a- e 3- tocoferol (média ± desvio padrão), nos extratos 
da alga marinha vermelha Amansia multifida coletada na Praia 
do Pacheco, Caucaia, Ceará em 2008, e desidratada em estufa a 
40°C por 15 horas. 

Meses 
a—tocoferol 

(µg g-1  peso seco) 

8—tocoferol 

(µg g-1  peso seco) 

Fevereiro 

Abril 

Junho 

43,83 ± 11,12 24,27 ± 3,90 

Agosto 58,47 ± 3,86 22,57 ± 2,29 

Outubro 

Dezembro 

51,11 ± 9,20 15,99 ± 2,32 

Figura 5 - Teores de a— e 8—tocoferol nos extratos da alga marinha vermelha 
Amansia multifida, coletada na Praia do Pacheco, Caucaia, Ceará 
em 2008, e desidratada em estufa a 40°C por 15 horas. 
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Foi detectado a-tocoferol nos extratos de A. multifida coletada na praia 

do Guajirú, Trairi, Ceará, com concentração de 9,48 ± 3,83 µg gl  peso seco 

(SOUSA, 2005). Já Santiago (2008) encontrou os dois isômeros analisados 

neste trabalho, com teores de 16,37 ± 3,26 µg gl  peso seco para o cc-tocoferol 

e 10,64 ± 4,21 µg gl  peso seco para o .3-tocoferol. Entre as quatro espécies de 

rodófitas analisadas pelo autor supracitado, A. multifida foi a que apresentou 

maiores quantidades desses dois compostos com atividade de vitamina E. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através 

da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N2  269, de 22 de setembro de 

2005 (BRASIL, 2005), a IDR de vitamina A consiste em 600 µg de RE para 

adultos. Cada 1 µg de p-caroteno corresponde a 0,167 µg de RE e cada 1 µg 

de outros carotenóides provitamina A, a 0,084 j..cg de RE. A partir dos valores 

estabelecidos para a IDR é possível classificar os alimentos como fontes 

excelentes ou úteis de um nutriente em particular. 

A IDR de vitamina E consiste em 10 mg de a-tocoferol equivalente 

(a-TE) para adultos, considerando que 1 mg de d-a-tocoferol corresponde a 

1,49 U.I. (BRASIL, 2005). Essa recomendação considera apenas o a-tocoferol 

entre os oito isômeros da vitamina E, por ser o único composto que mantém 

sua concentração no plasma humano (I0M, 2001). 

As concentrações de retinol equivalente (RE) e tocoferol equivalente 

(TE) na alga marinha vermelha A multifida estão apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Concentrações de retinol equivalente (RE) e tocoferol 
equivalente (TE) na alga marinha vermelha Amansia multifida 
coletada na Praia do Pacheco, Caucaia, Ceará em 2008, e 
desidratada em estufa a 40°C por 15 horas. 

Meses RE (iLig g 	peso seco) TE (mg g 1  peso seco) 

Fevereiro 2,925 0,0438 

Abril 2,940 

Junho 3,674 

Agosto 3,620 0,0585 

Outubro 1,404 0,0511 

Dezembro 4,312 
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Para classificar a alga marinha vermelha A. multifida em fonte excelente 

ou útil de vitamina A ou de vitamina E, a ingestão de uma porção desse 

alimento deve fornecer 1/2  ou 1/6  da IDR, repectivamente (RICHARDSON, 

1993). 

Considerando o exposto, é possível afirmar que as porções de A. 

multifida desidratada a serem consumidas seriam de 69,57 g a 213,61 g ou de 

23,19 g a 71,20 g em dezembro e outubro, respectivamente, para que ela fosse 

considerada uma fonte excelente ou uma fonte útil de retino! equivalente 

(Tabela 4). 

Com relação ao tocoferol equivalente, as porções de A. multifida 

desidratada a serem consumidas seriam de 85,51 g a 114,08 g ou de 28,50 g a 

38,03 g em agosto e fevereiro, respectivamente, para que ela fosse 

considerada uma fonte excelente ou uma fonte útil (Tabela 4). 

Tabela 4 - Porções (g peso seco) da alga marinha vermelha Amansia 
multifida coletada na Praia do Pacheco, Caucaia, Ceará em 
2008, e desidratada em estufa a 40°C por 15 horas. 

Meses 

Retinol equivalente 

Fonte 
Fonte útil 

excelente 

Tocoferol equivalente 

Fonte 
Fonte útil 

excelente 

Fevereiro 102,57 34,19 114,08 38,03 

Abril 102,03 34,01 - 

Junho 81,67 27,22 - 

Agosto 82,87 27,62 85,51 28,50 

Outubro 213,61 71,20 97,83 32,61 

Dezembro 69,57 23,19 

Apesar de as porções sugeridas de consumo diário serem consideradas 

bastante elevadas, o que se procura em um trabalho desta natureza é revelar 

fontes capazes de ajudar na IDR de vitamina A e/ou vitamina E, não se 

esperando que um único item da dieta humana supra todas as necessidades 

do organismo, tendo em vista que ela deve ser variada. 
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4 CONCLUSÃO 

Na alga marinha vermelha Amansia multifida, desidratada a 40°C por 15 

horas, os carotenóides provitamina A (a— e f3—caroteno) distribuiram-se quase 

que uniformemente ao longo do ano, com exceção do mês de outubro. Os 

teores de 13—caroteno foram sempre maiores que os de a—caroteno. 

A ocorrência de a— e õ—tocoferol foi observada em apenas três dos seis 

meses estudados ao longo do ano - fevereiro, agosto e outubro. Os teores de 

a—tocoferol foram superiores aos de 3—tocoferol. 
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