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A química de produtos naturais marinhos é um ramo da ciência que envolve a descoberta, 

caracterização e catalogação de novas substâncias isoladas de organismos marinhos,1 porém são 

poucos os estudos que apresentam a composição química e a atividade biológica de algas.2 Dessa 

forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar a caracterização química e avaliar a atividade 

antioxidante dos extratos etanólicos das espécies de algas Ulva lactuca Linnaeus Ulvaceae, 

Padina gymnospora (Kützing) Sonder Dictyotaceae, Hypnea musciformis (Wulfen) 

J.V.Lamouroux Cystocloniaceae, Gracilaria lemaneiformis (Bory) Graville Gracilariaceae e 

Sargassum vulgare C.Agardh Sargassaceae. Os extratos foram preparados com 30 g de algas 

frescas maceradas em 100 ml de etanol 99,3º GL. Para a caracterização química foi determinado 

o teor de sólidos presente nos extratos através de balança analítica com sistema de secagem por 

UV, retirando-se alíquotas na concentração de 150 mg/ml para os estudos. Para o teor de 

umidade pesou-se 3 g de alga fresca secando-as em estufa a uma temperatura de 105 ºC durante 

5 h. A atividade antioxidante foi realizada pelo método de redução do radical DPPH. O teor de 

fenóis determinado pelo método de Folin-Ciocalteau (RFC) e o teor de flavonoides totais, pelo 

método do cloreto de alumínio. A umidade variou de 79,89-88,05%, essa diferença de valores é 

dependente da idade das amostras, localização geográfica, fatores ambientais e estação sazonal.  

Na atividade antioxidante, o extrato da espécie P. gymnospora apresentou melhor atividade 

antioxidante (70,08%), seguido de S. vulgare (61,40%), H. musciformis (54,53%), G. 

lemaneiformis (53,96%) e U. lactuca (48,47%). Na quantificação de fenois e flavonoides totais, 

o extrato de G. lemaneiformis apresentou maior concentração: 6,30% e 10,88%, 

respectivamente. Os extratos de algas pardas apresentaram maior atividade antioxidante que os 

extratos de algas vermelhas e verdes, o que pode constituir um dado útil para isolamento de 

novas substâncias com potencial atividade farmacológica. Os resultados do presente estudo 

podem abrir perspectivas para estudos das algas analisadas visando à descoberta de novos 

fármacos com potencial antioxidante. 
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