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RESUMO

Os tipos e concentrações de metabolitos secundários em macroalgas marinhas não são
características absolutas, variando de acordo com aspectos intrínsecos (genéticos) ou
extrínsecos (fatores ambientais), ainda pouco explorados. No presente trabalho foram
realizadas análises (quali - e quantitativas) dos metabolitos secundários e do valor nutritivo de
populações das espécies Dictyota cervicornis e D. mertensii de locais distintos do litoral
brasileiro (Bahia e Rio de Janeiro) e suas relações com as suscetibilidades destas macroalgas à
herbivoria. Para a identificação dos metabolitos secundários majoritários foram utilizadas as
técnicas de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), Ressonância Magnética Nuclear de
Hidrogênio (RMN 1H) e Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas
(CG/EM). O valor nutritivo foi estabelecido a partir de análises do teor de cinza e do conteúdo
de proteína. Ensaios biológicos, com alimentos artificiais e com extratos, foram utilizados
para a avaliação das suscetibilidades das macroalgas à herbivoria pelo ouriço-do-mar
Lytechinus variegatus. Ambas as populações de D. cervicornis estudadas (BA e RJ) possuíam
diterpenos dos tipos dolastanos e secodolastanos como substâncias majoritárias, mas com
nítidas variabilidades quali- e quantitativa entre as mesmas. No extrato da população de D.
cervicornis da Bahia foram identificados dois dolastanos e quatro secodolastanos, enquanto a
população do Rio de Janeiro foi mais rica, contendo cinco dolastanos e cinco secodolastanos.
Já as populações de D. mertensii possuíam, como metabolitos secundários majoritários,
diterpenos guaianos prenilados e esteróis (principalmente fucosterol) com pouca diferença
qualitativa, mas pronunciada variação quantitativa de alguns componentes. Com relação aos
ensaios biológicos, ambas as espécies, D. cervicornis e D. mertensii foram pouco consumidas,
e seus extratos brutos foram ativos como defesa frente a L. variegatus. Nas comparações
intraespecíficas, as populações de D. cervicornis foram diferentemente consumidas por L.
variegatus, sendo a população do Rio de Janeiro mais suscetível ao consumo, enquanto
nenhuma preferência por uma das populações de D. mertensii foi verificada. Além disso, as
preferências alimentares de L. variegatus não estiveram relacionadas aos teores de cinza e o
conteúdo protéico. Sendo assim, no presente estudo, a química defensiva das populações de
Dictyota foi o fator preponderante nas escolhas do ouriço L. variegatus e a variabilidade na
produção de metabolitos secundários nas populações estudadas se refletiu nos resultados dos
ensaios biológicos, influenciando na suscetibilidade das populações. A variabilidade na
produção de metabolitos secundários nas espécies de Dictyota estudadas não deve ser
condicionada apenas à pressão de herbivoria, pois as características químicas de cada espécie
e as condições ambientais também podem ser aspectos importantes na suscetibilidade à
herbivoria.

10

ABSTRACT

The amount and type of seaweed secondary metabolites are not characteristic and vary
according to intrinsic (genetic) and extrinsic (environmental) aspects, both not well studied
yet. The present study consists of quantitative and qualitative analysis of secondary
metabolites, the determination of the nutritional value of populations of Dictyota cervicornis
and D. mertensii collected at different locations of the Brazilian shore (Bahia and Rio de
Janeiro) and the relationship of these seaweeds susceptibility to herbivory. The identification
of the major secondary metabolites was done by techniques of Thin Layer Chromatography
(TLC), Nuclear Magnetic Resonance of Hydrogen (1H NMR) and Gas Chromatography Mass
Spectrometry (CG/MS). The nutritional value was determined by percent ash-free dry mass
and protein content. Biological assays with artificial food and lipophilic chemical extracts
were used to evaluate the susceptibility of seaweeds to herbivory by the urchin Lytechinus
variegatus. Both populations of D. cervicornis studied (BA and RJ) showed as the major
metabolites dolastanes and secodolastanes diterpenes but with qualitative and quantitative
variability. Two dolastanes and four secodolastanes were identified in the lipophilic chemical
extract of D. cervicornis from Bahia while D. cervicornis from Rio de Janeiro showed five
dolastanes and five secodolastanes. Also both populations of D. mertensii (BA and RJ)
showed prenilated guaianes diterpenos and sterols (mainly fucosterol) as major metabolites
with few qualitative variation but great quantitative variation of some components. For both
species, D. cervicornis and D. mertensii, the artificial foods and lipophilic chemical extracts
were deterrents against L. variegatus. In the intraspecific contrasts, the population of D.
cervicornis from Rio de Janeiro was more palatable than the population from Bahia while no
preference for one them populations of D. mertensii was verified. Percent ash-free dry mass
and protein content have not explained the feeding choices of sea urchin L. variegatus. In the
present study, the defensive chemistry of the populations of Dictyota is the preponderant
factor on the choices of the sea urchin L. variegatus and the variability in the production of
secondary metabolites in the studied populations it was reflected in the biological assays. The
variability in the production of secondary metabolites in the studied species of Dictyota does
not have to be related only to the herbivory, therefore the chemical characteristics of each
species and the environment factors can be important aspects in the susceptibility to the
herbivory.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Considerações gerais
As substâncias responsáveis pelas interações ecológicas mediadas quimicamente são
designadas metabolitos secundários, termo utilizado para distinguí-los dos produtos
originários do metabolismo primário, necessários à execução das funções básicas dos seres
vivos. De um modo geral, são investigadas as interações relacionadas à defesa, e a maioria
dos estudos tem demonstrado que os metabolitos secundários das macroalgas marinhas
funcionam como defesa anti-herbivoria (Hay & Fenical, 1988; Paul, 1992; Hay, 1996, 1997;
Paul et al., 2001). Entretanto, tais substâncias podem assumir outros papéis, frente a
competidores, bioincrustantes ou patógenos; aumentando seu valor adaptativo (Schmitt et al.,
1995; Amsler & Fairhead, 2006).
Em geral, a suscetibilidade das macroalgas ao ataque por consumidores está
relacionada à presença ou ausência dos metabolitos secundários (Hay, 1984; Paul & Hay,
1986; Hay et al., 1994; Schupp & Paul, 1994; Meyer & Paul, 1995). Os estudos também têm
apontado para a influência dos fatores abióticos, sugerindo-se que interações entre o estresse
ambiental, as defesas, e o status nutritivo podem afetar a preferência dos consumidores (Paul
et al., 2001). Além disso, existe uma considerável variação nas respostas aos metabolitos
secundários entre os distintos consumidores, mesmo entre espécies relacionadas (Van Alstyne
et al., 2001). Sendo assim, o aumento na diversidade específica de consumidores aumenta a
probabilidade de que alguns não sejam afetados por qualquer defesa química. Nesse sentido, a
produção de misturas complexas destas substâncias, funcionando como defesas múltiplas,
podem ser importantes como ação defensiva frente a diversos consumidores (Schmitt et al.,
1995).
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Dada a variabilidade nas respostas dos consumidores às defesas químicas das
macroalgas, não é surpreendente que ocorra um amplo espectro de variação na produção de
metabolitos secundários. A razão para tal variabilidade ainda não é clara, sendo propostos
vários tipos de padrões. Contudo, sabe-se que a eficácia das substâncias defensivas é
dependente da concentração (Paul & Van Alstyne, 1988a; Steinberg & van Altena, 1992; Van
Alstyne et al., 1994), sugerindo que a variação quantitativa dos metabolitos secundários pode
afetar as interações ecológicas entre os organismos.

1.2. Variabilidade na produção de metabolitos secundários
1.2.1. Padrão global
A diversidade e a intensidade da pressão de seleção sobre organismos têm sido
descritas ao longo de zonas biogeográficas, geralmente aumentando com o decréscimo da
latitude (Targett et al.,1992). Os efeitos aparentes deste aumento de pressão seletiva nos
trópicos incluem padrões na diversidade específica, intensidade de predação e presença de
uma morfologia resistente a predação (Bertness et al., 1981; Heck & Wilson, 1987),
herbivoria (Gaines & Lubchenco, 1982; Hay & Steinberg, 1992), e diversidade e quantidade
de metabolitos secundários (Bakus & Green, 1974; Levin & York, 1978; Hay & Fenical,
1988; Hay & Steinberg, 1992).
Sendo assim, as macroalgas de ambientes tropicais seriam mais defendidas contra
herbívoros, devido a uma maior pressão de herbivoria nas baixas latitudes (Gaines &
Lubchenco, 1982; Hay & Fenical, 1988; Bolser & Hay, 1996), através do aumento da
concentração e diversidade dos metabolitos secundários (Hay & Steinberg, 1992; Targett et
al., 1992; Wright et al., 2004).
Uma intensa pressão seletiva de herbivoria poderia afetar a estrutura de
comunidades de macroalgas marinhas bentônicas tropicais. Por exemplo, registros fósseis
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sugerem que peixes e ouriços tenham exercido papel fundamental através da história
evolutiva da relação consumidor-macroalga (Duffy & Hay, 1990). Propõe-se então, a
existência de um padrão em que a presença de defesas químicas está diretamente relacionada
ao aumento na pressão de herbivoria.
De acordo com este padrão, observa-se que muitas macroalgas tropicais verdes
(Chlorophyta) e vermelhas (Rhodophyta) produzem diversos grupos de terpenos,
acetogeninas e substâncias aromáticas (Fenical, 1982; Faulkner, 2002; Blunt et al., 2005;
2006) que são incomuns em espécies características das regiões temperadas. Além disso, tem
sido observada uma produção acentuada de defesas químicas e/ou morfológicas em
populações de macroalgas de ambientes recifais (Gaines & Lubchenco, 1982; Duffy & Hay,
1990; Hay & Steinberg, 1992; Hay, 1997; Steneck, 1997) quando comparadas a populações
co-específicas de regiões onde a herbivoria é menos intensa (Paul & Fenical, 1986; Cronin et
al., 1997).
Por outro lado, apesar das evidências a favor de um padrão latitudinal para as
defesas químicas em macroalgas marinhas, poucos são os estudos experimentais que o
suportam. Por exemplo, a idéia de que peixes herbívoros exerceriam uma pressão muito maior
em macroalgas de mares tropicais poderia ser um artefato gerado pela carência de
informações sobre a ecologia de peixes de áreas temperadas (Choat, 1982; Horn, 1989). É
possível também admitir que as macroalgas tropicais tiveram sua química defensiva mais
explorada quando comparadas as macroalgas de regiões temperadas (Paul et al., 2001).
Algumas outras evidências parecem mostrar o inverso ou pelo menos contrariam
este padrão. Foi observado que altas concentrações de polifenóis ocorrem em espécies de
macroalgas pardas (Phaeophyta) tanto de regiões temperadas quanto tropicais, indicando que
a latitude por si só não explicaria as variações nas concentrações de polifenóis em macroalgas
(Steinberg, 1989; Targett et al., 1992). Além disso, estudos recentes na Antártica revelaram
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que as defesas químicas não são tão incomuns em organismos dessa região (McClintock,
1994; McClintock & Baker, 1997; Amsler et al., 1998), contrariando afirmações anteriores de
um decréscimo na prevalência de defesas químicas com o aumento da latitude em
invertebrados sedentários (Bakus & Green, 1974).

1.2.2. Outros níveis de variação
Além do padrão latitudinal proposto, observa-se também que os tipos e as
concentrações dos metabolitos secundários nas macroalgas marinhas são bastante variáveis
(Van Alstyne et al., 2001). A ocorrência desta variação pode se dar em um mesmo indivíduo
(Hay et al., 1988a; Meyer & Paul, 1992; Cronin & Hay, 1996a,b), entre populações (Paul &
Van Alstyne, 1988a; Cronin & Hay, 1996c), ou mesmo apresentar padrões temporais
(Steinberg & van Altena, 1992; Poore, 1994).
É proposto que a atividade e a concentração destas substâncias também podem ser
diretamente influenciadas por condições locais (Hay & Fenical, 1988; Van Alstyne, 1988;
Steinberg, 1989; Steinberg & Paul, 1990), sejam por fatores extrínsecos tais como salinidade
(Ragan & Glombitza, 1986), disponibilidade de nutrientes (Hvessalo & Tuomi, 1989) ou por
aspectos intrínsecos da macroalga como, por exemplo, tamanho (Denton et al., 1990), idade
(Pedersen, 1984) e tipo de tecido (Steinberg, 1984, 1986; Tugwell & Branch, 1989).
A presença de gradientes ambientais como, por exemplo, a intensidade luminosa
(Cronin & Hay, 1996c), a radiação ultravioleta (Pavia et al., 1997), a concentração de
nutrientes (Yates & Peckol, 1993; Cronin & Hay, 1996c; Peckol et al., 1996) e a dessecação
(Renaud et al., 1990) também podem afetar a fisiologia da alga e, por conseqüência, alterar as
quantidades de recursos e energia disponíveis para crescimento, reprodução e produção de
defesas químicas.
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Para algumas espécies, existe uma maior variação nas concentrações de defesas
químicas em uma mesma população do que entre populações (Pavia & Aberg, 1996; Van
Alstyne et al., 1999; Sudatti et al., 2006). Em outras espécies, a variação é interpopulacional
(Paul & Van Alstyne, 1988a; Steinberg, 1992). Entretanto, tais diferenças podem ser sazonais
ou anuais (Steinberg & van Altena, 1992; Cronin & Hay, 1996c,d).
Pouco se sabe a respeito dos impactos das estratégias e dos ciclos de vida das
macroalgas sobre a variabilidade das concentrações das defesas químicas. Do mesmo modo,
também é limitado o conhecimento sobre os mecanismos genéticos que controlam as
concentrações dos metabolitos secundários para determinar se a seleção localizada, ou a
deriva genética têm alguma influência sobre as concentrações das defesas químicas (Van
Alstyne et al., 2001).
A variação entre locais em distâncias reduzidas (metros a centenas de quilômetros)
tem sido correlacionada com os níveis de herbivoria em alguns habitats (Paul & Van Alstyne,
1988a; Van Alstyne, 1988), mas tem sido pouco estudada.
Outros dois fatores também devem ser considerados: o custo da produção e a
intensidade de herbivoria. A pressão seletiva exercida por consumidores, bem como a
vulnerabilidade de certas regiões do talo podem variar e, conseqüentemente, os custos e
benefícios da proteção química também podem diferir, resultando em níveis distintos de
variação intraespecífica, interespecífica e temporal dos metabolitos secundários (Van Alstyne
et al., 2001).
Acredita-se que ao longo de pequenas escalas de tempo, as diferenças espaciais na
intensidade de herbivoria possam afetar a abundância, a composição de espécies, e os tipos
morfológicos das macroalgas presentes nas comunidades marinhas (Hawkins & Hartnoll,
1983; Gaines, 1985; Steneck & Dethier, 1994). Em escalas temporais maiores, as diferenças
na pressão de herbivoria têm sido sugeridas como um importante fator atuante na intensidade
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e no tipo de defesa produzida pelas macroalgas e na tolerância dos herbívoros frente a tais
defesas (Steneck, 1986; Paul, 1992; Steinberg, 1992).
Apesar da marcada variação geográfica no número e diversidade de metabolitos
secundários sintetizados pelas macroalgas marinhas (Van Alstyne et al., 2001), na maioria dos
casos não se sabe se isto resulta de indução por herbivoria, seleção localizada resultando em
altos níveis defesa, diferenças genéticas ou outros fatores não relacionados à herbivoria (Paul
& Puglisi, 2004). Muitas das conclusões parecem satisfatórias apenas quando se admite que a
ação sobre os herbívoros é a função primordial dos metabolitos secundários.

1.2.3. Influência dos consumidores nos padrões de variabilidade
A importância e a diversidade dos diferentes grupos de consumidores variam em
direção aos trópicos, na maioria dos casos (Gaines & Lubchenco, 1982; Horn, 1989). Tal fato
teve conseqüências importantes para a evolução das macroalgas, como é evidenciado pelo
aumento na diversidade de defesas das macroalgas tropicais quando comparadas às das
regiões temperadas (Steinberg & van Altena, 1992; Bolser & Hay, 1996; Cronin et al., 1997).
Embora existam limitações no entendimento da biogeografia dos herbívoros, alguns
padrões emergem. Quanto à variação latitudinal, a herbivoria por gastrópodos é mais
importante nos sistemas temperados do que nos trópicos; os peixes herbívoros mostram um
padrão oposto, e a herbivoria por ouriços-do-mar parece ser intensa em ambas as regiões
(Figura 1) (Gaines & Lubchenco, 1982).
Por outro lado, apesar da herbivoria constituir-se em uma importante força ecológica
na estrutura e dinâmica das comunidades de macroalgas, para o consumidor, a alimentação é
apenas um meio de nutrição adequada para sobrevivência, crescimento e reprodução (Bowen
et al., 1995).
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Gastrópodos

Peixes

Ambientes
Temperados

Ambientes
Tropicais

Ouriços-do-mar

Figura 1. Padrão latitudinal de pressão seletiva exercida por herbívoros.

Em geral, são consumidas macroalgas de baixo valor nutritivo, com altas
quantidades de material estrutural. Como resultado são ingeridas grandes quantidades de
alimento, ou dietas mistas que podem tanto balancear as necessidades nutricionais do animal
quanto diluir os metabolitos tóxicos produzidos pelas macroalgas (Cruz-Rivera & Hay, 2000),
ou então podem existir estratégias alternativas que aumentem a aquisição de nutrientes por
unidade de alimento (Bowen et al., 1995; Cruz-Rivera & Hay, 2000).
Do ponto de vista nutricional, as defesas químicas das macroalgas podem alterar a
forma de exploração das potenciais fontes alimentares. O valor nutritivo do alimento também
pode alterar a eficácia das defesas químicas frente aos consumidores (Duffy & Paul, 1992;
Hay et al., 1994). Além disso, as interações entre o valor do alimento e a química defensiva
da macroalga podem agir na capacidade do consumidor em digerir ou destoxificar a
substância (Targett & Targett, 1990).
Em termos de tamanho, os herbívoros marinhos podem ser divididos em macro,
meso e micro-herbívoros. Tal classificação é usada porque o tamanho impõe limitações à
mobilidade, ao risco de predação, e no impacto sobre a fonte alimentar (Paul et al., 2001). Os
macro-herbívoros (peixes, ouriços-do-mar, tartarugas e grandes gastrópodos) cobrem áreas
consideráveis enquanto procuram alimento, tendo um forte impacto sobre as populações de
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macroalgas. Geralmente, não vivem associados às macroalgas e se alimentam de uma dieta
generalizada. Os meso-herbívoros (anfípodas, poliquetas e moluscos) têm cerca de 0,2-20mm,
mobilidade relativamente limitada, e consomem as macroalgas onde vivem, muitas vezes
seqüestrando metabolitos, ou vivendo em associação com macroalgas defendidas como forma
de proteção contra a predação (Hay et al., 1989; Hay, 1992). Pouco é conhecido sobre o papel
exercido pelos micro-herbívoros (Paul et al., 2001).
Sendo assim, os macro-herbívoros parecem ser mais importantes como agentes
seletivos na evolução das defesas químicas do que meso e micro-herbívoros (Hay, 1992).
Entretanto, a avaliação das pressões seletivas dos herbívoros marinhos em diferentes escalas
necessita de mais estudos (Paul et al., 2001).

1.3. Variabilidade na produção de metabolitos secundários nas macroalgas pardas do
gênero Dictyota Lamouroux (Phaeophyta, Dictyotales)
A Divisão Phaeophyta é constituída por cerca de 250 gêneros, totalizando mais de
1500 espécies. São algas pardas, quase exclusivamente marinhas, importantes em muitas
comunidades desde os trópicos até os pólos (Bold & Wynne, 1978), e freqüentemente
dominam tais comunidades no que se refere à estrutura e biomassa, particularmente em águas
polares e temperadas (Dayton, 1985a,b; Schiel & Foster, 1986; Luning, 1990). Das ordens
pertencentes à classe Phaeophyceae, destacam-se, nos mares tropicais e subtropicais, as
Ordens Dictyotales e Fucales (Bold & Wynne, 1978).
De forma geral, embora apresentem uma riqueza de espécies inferior as macroalgas
vermelhas (Rhodophyta) e macroalgas verdes (Chlorophyta), constituem o grupo mais
importante em termos de biomassa do litoral brasileiro, e sua distribuição pode ser
enquadrada em quatro zonas (Figura 2) (Oliveira Filho, 1977):
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a – Zona Equatorial, do Amapá à costa oeste do Ceará. Bastante influenciada por
águas fluviais, com baixa diversidade de espécies algáceas.
b – Zona Nordeste-Oriental, da costa oeste do Ceará até o norte do Rio de Janeiro,
caracterizada principalmente pela grande diversidade de algas. Contudo, a faixa de litoral do
Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro (Búzios) é considerada à parte, devido às
particularidades quanto ao tipo de substrato, e quanto aos afloramentos de água fria.
c – Zona Sudeste, de Cabo Frio (RJ) até o sul da Ilha de Santa Catarina, com flora
algácea rica, porém menos diversificada do que na zona anterior.
d – Zona Sul, do sul de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, que se caracteriza
pela ausência de substrato consolidado e flora algácea com diversidade reduzida.

Zona Equatorial

Zona Nordeste
- Oriental

Zona Sudeste
Zona Sul

Figura 2. Zonas de distribuição de Phaeophyta ao longo do litoral brasileiro
(segundo Oliveira Filho, 1977).
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São reconhecidas pela produção de diferentes metabolitos secundários, muitas vezes,
com propriedades tóxicas (Faulkner, 2002; Blunt et al., 2005; 2006) e, de um modo geral,
ativos em concentrações inferiores a 1% de massa de alga seca (Hay et al., 1987a,b; Hay &
Fenical, 1988; Hay & Steinberg, 1992; Paul et al., 2001).
Entre os metabolitos secundários produzidos destacam-se aqueles pertencentes às
classes dos terpenos e dos polifenóis (Paul et al., 2001). Os polifenóis são polímeros de
floroglucinol e derivados, encontrados em todas as Phaeophyta, sendo abundantes nas
espécies de regiões temperadas (Ragan & Glombtiza, 1986). Os terpenos (sesquiterpenos e
diterpenos simples ou ligados a fenóis) são característicos das espécies tropicais e
subtropicais, principalmente nos gêneros Dictyopteris, Dictyota, Glossophora, Pachydictyon,
Spatoglossum, Stoechospermum e Stypopodium, apresentando propriedades anti-herbivoria
contra uma ampla variedade de consumidores (Hay et al., 1988b; Paul & Van Alstyne, 1988b;
Paul, 1992).
Por tais motivos, ultimamente, as Phaeophyta vêm sendo incluídas em numerosas
revisões a cerca de ecologia química (Amsler, 2001; Cronin, 2001; Amsler & Iken, 2001; Paul
et al., 2001; Arnold & Targett, 2002; Pohnert & Boland, 2002; Potin et al., 2002; Steinberg &
de Nys, 2002; Steinberg et al., 2001, 2002; La Barre et al., 2004; Paul & Puglisi, 2004;
Pohnert, 2004; Amsler & Fairhead, 2006; Paul et al., 2006).
O gênero Dictyota apresenta o maior número de espécies da família Dictyotaceae,
sendo um dos componentes mais importantes nas floras algáceas das regiões tropicais e
subtropicais de todo o mundo (Siamopoulou et al., 2004). Sua distribuição geográfica
estende-se da Região Indo-Pacífica, proposta como centro de dispersão do gênero, até a região
do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo (Teixeira & Kelecom, 1987). A maioria das
espécies ocorre na região Americana Atlântica Tropical, que se estende do sudeste da Flórida
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até a cidade de Cabo Frio (RJ), cobrindo as regiões do Caribe, costa leste da América Central,
e a costa da Venezuela e do Brasil (Lüning,1990).
Dentre os principais metabolitos secundários do gênero Dictyota, destacam-se os
diterpenos policíclicos, muitos deles exclusivos do ambiente marinho (Teixeira & Kelecom,
1988, 1989; Teixeira et al., 1990; Fleury et al., 1994). Mais de 300 diterpenos foram isolados
a partir de cerca de 35 espécies coletadas em todo o mundo (Vallim et al., 2005). Além disso,
a distribuição geográfica dos diterpenos no gênero Dictyota é correlata à biogeografia do
táxon (Teixeira & Kelecom, 1987). Numerosos estudos demonstraram que os diterpenos são
excelentes marcadores taxonômicos e biogeográficos para este gênero (Kelecom & Teixeira,
1986; Teixeira & Kelecom, 1987, 1988, 1989; Kelecom et al., 1991; Texeira et al., 1985,
1990, 2001; Bemfica et al., 1998, Cavalcanti et al., 1998; De Paula et al., 2001; Vallim et al.,
2005).
Segundo os resultados destes estudos, os diterpenos isolados de espécies de Dictyota
podem ser divididos em três grupos químicos (I-III), dependendo da primeira ciclização do
precursor comum geranil-geraniol. O grupo I contém diterpenos que resultam da primeira
ciclização entre as posições 1 e 10, e são derivados prenilados de sesquiterpenos conhecidos
em plantas. Os diterpenos pertencentes ao grupo II (A e B) derivam da primeira ciclização
formal entre os carbonos 1 e 11, e formam os dolabelanos e dolastanos; e os do grupo III entre
os carbonos 2 e 10, produzindo os xenianos e seus derivados (Figura 3).
A via biossintética formadora dos diterpenos assume importância variada em
localidades distintas. A distribuição cosmopolita dos diterpenos do grupo I indica que estes
são os mais antigos e importantes precursores na síntese de outros diterpenos. Os diterpenos
do grupo III são bastante importantes na região Indo-Pacífica. O favorecimento da produção
dos diterpenos do grupo II em direção ao Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo indica uma
mudança na estratégia de produção dos metabolitos secundários, sugerindo que estes
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diterpenos sejam mais importantes nestas regiões (Teixeira & Kelecom, 1987; Teixeira et al.,
1990; Vallim et al., 2005).

Geranil-geraniol
Grupo I

Grupo III

A

Grupo II

B

Figura 3. Proposta biogenética para os diterpenos de Dictyota (modificado de
Vallim et al., 2005).

Acredita-se que a ampla variedade de substâncias produzidas por espécies de
Dictyota faça parte da estratégia defensiva contra herbívoros no ambiente marinho (Kelecom
& Teixeira, 1986; Pereira et al., 2000a,b; 2002), e que as variações nas quantidades relativas
dos grupos de esqueletos diterpênicos nas várias regiões do mundo podem estar diretamente
relacionadas com o impacto de herbivoria (Kelecom & Teixeira, 1986; Vallim et al., 2005).
Por exemplo, sugere-se que o predomínio da via metabólica dos diterpenos do grupo II no
Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo faça parte de uma estratégia evolutiva para
minimizar os efeitos da herbivoria, pois os diterpenos do grupo III seriam ineficientes nestas
regiões (Teixeira & Kelecom, 1987). Por outro lado, poucos são os estudos que demonstram a
imposição de pressões seletivas por parte dos consumidores, e é possível que a alteração
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destas vias metabólicas seja decorrente de outros tipos de pressões evolutivas (van Alstyne &
Paul, 1990; Vallim et al., 2005).
Nesse sentido, os membros de Dictyotales funcionam como bons modelos nos
estudos experimentais sobre a ecologia química de macroalgas e são importantes como
modelos para a avaliação de outros aspectos das interações macroalgas – herbívoros (Amsler
& Fairhead, 2006).
Por todos os motivos comentados, o estudo da composição e ecologia química das
macroalgas pardas do gênero Dictyota torna-se fascinante na costa brasileira, onde suas
espécies representam cerca de 51% do total de feofíceas existentes (Oliveira Filho, 1977).

1.4. Dictyota cervicornis Kützing
Apresentam talo com coloração marrom-clara a ligeiramente pardo-esverdeado, 512cm de altura, ramos abertos dicotômicos a cervicórneos, pouco espiralados e densamente
ramificados (Figura 4). Geralmente, estão presentes no infralitoral, fora da zona de
arrebentação (De Paula, 2000; Littler & Littler, 2000).

www.algaebase.org.br

Figura 4. Aspecto geral de D. cervicornis
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Ocorrem no meso e infralitoral, tanto em locais moderadamente agitados quanto
protegidos, sobre arenitos e costões rochosos, geralmente como epífitas em algas maiores,
como as espécies de Sargassum (Ouriques, 1997; Nunes, 1999; Crispino, 2000).
Esta espécie ocorre em águas quentes de diversas regiões do mundo, tem ampla
distribuição no litoral brasileiro, sendo relatada em Abrolhos, AL, Atol das Rocas, BA, CE,
ES, Fernando de Noronha, Ilha de Trindade, MA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SP
(www.ib.usp.br/algamare-br).
Segundo os estudos de diterpenos de Dictyota, populações denominadas de D.
linearis (do Caribe e do Japão), D. indica (do Paquistão), D. divaricata (do Caribe) e uma
espécie não identificada de Dictyota das Ilhas Canárias pertencem à espécie D. cervicornis
(Vallim et al., 2005).
Esta espécie produz diterpenos exclusivamente do grupo IIB (dolastanos e
secodolastanos) (Vallim et al., 2005). Entre as populações brasileiras quimicamente
estudadas, coletadas em Angra dos Reis (RJ) e na Enseada do Forno (RJ) foram isolados
dezessete diterpenos, 13 dolastanos e 4 secodolastanos (Teixeira et al., 1986a,b; Kelecom &
Teixeira, 1988; Fleury et al., 1994). Os diterpenos de D. cervicornis são bastante
característicos, com oxigenação nos carbonos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14 e com insaturações nos
carbonos 3, 9, 10, 13, 14 e 17, e tais padrões químicos são os principais critérios existentes
para a distinção quimiotaxonômica desta espécie (Bemfica et al.,1998).

1.5. Dictyota mertensii (Martius) Kützing
Os espécimes de D. mertensii apresentam talo com coloração parda, com até 20 cm
de altura, com ramificação dicotômica, apresentando últimas ramificações alternas. Talo ora
com densas proliferações, ora liso com ramos largos e planos, com margem lisa e ápices
arredondados (Figura 5). Apesar disso, esta espécie pode apresentar diferenças morfológicas
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significativas (Nunes, 1999; De Paula, 2000; Littler & Littler, 2000). Ocorre em ambientes
moderadamente protegidos do embate das ondas, tanto no meso quanto no infralitoral, até
25m de profundidade (Nunes, 1999; Crispino, 2000).

www.algaebase.org.br

Figura 5. Aspecto geral de D. mertensii

No Brasil, sua distribuição é restrita a região tropical, no litoral de Abrolhos, AL,
Atol das Rocas, BA, CE, ES, Ilha de Trindade, PB, PE, RJ, RN (www.ib.usp.br/algamare-br).
Entre as populações quimicamente estudadas de D. mertensii, coletadas no Oceano
Atlântico, foram isolados dois guaianos prenilados (Kelecom et al., 1991). Além de três
outros guaianos prenilados isolados de D. dentata, sinonímia de D. mertensii (Alvarado &
Gerwick, 1985). Os dados existentes demonstraram que estas algas são prolíficas na produção
de diterpenos do tipo guaiano prenilado (grupo I), sendo característica a produção de
pachydictyol A, dictyol B e dictyol H (Alvarado & Gerwick, 1985; Kelecom et al., 1991;
Vallim, 1999).
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2. OBJETIVOS

2.1. GERAL:



Comparar a química secundária de espécies de macroalgas marinhas pertencentes ao
gênero Dictyota provenientes de locais distintos do litoral brasileiro.

2.2. ESPECÍFICOS:



Caracterizar a química secundária apresentada por populações de D. cervicornis e D.
mertensii coletadas nos litorais dos Estados da Bahia e do Rio de Janeiro;



Avaliar a existência de variação intraespecífica, qualitativa e/ou quantitativa, na
produção de metabolitos secundários;



Avaliar a suscetibilidade de tais espécies ao consumo por Lytechinus variegatus;



Verificar a existência de relação entre o consumo evidenciado e o valor nutritivo
destas macroalgas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Coleta dos organismos
Os espécimes de D. cervicornis estudados foram coletados na Praia da Penha,
Município de Vera Cruz, BA (12º57’S / 038º36’W) e na Praia do Saco do Céu, na Ilha
Grande, RJ (23º00’S / 044º19’W), enquanto os de D. mertensii foram coletados na Praia de
Itapuã, Município de Salvador, BA (12º58’S/ 038º30’W) e na Praia Preta, Ilha Grande, RJ
(23º00’S/ 044º19’W), na região do infralitoral, durante os meses de janeiro e fevereiro de
2005. Em todas as coletas utilizou-se a técnica do mergulho livre, em período de maré baixa.
As macroalgas foram coletadas em locais distintos da costa brasileira, considerandose que estas áreas expressariam mudanças latitudinais na suscetibilidade das macroalgas aos
consumidores, como o litoral dos estados do Rio de Janeiro e da Bahia (Figura 6). Os
espécimes preservados em solução de formol a 4% em água do mar e secos encontram-se
depositados no Herbário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (HRJ).
Exemplares da clorofícea Ulva sp. foram coletados no mesolitoral da Praia Rasa
(Município de Armação de Búzios, RJ) para utilização como alimento-controle nos ensaios
biológicos.
Para a realização dos ensaios de herbivoria foram coletados espécimes de ouriçosdo-mar (Lytechinus variegatus Lamarck 1816), na região do infralitoral, durante períodos de
maré baixa, através da técnica de mergulho livre, na Praia de Itaipu (Município de Niterói,
RJ). Posteriormente, estes foram transportados em recipientes contendo água do mar até o
Laboratório de Produtos Naturais e Ecologia Química Marinha da Universidade Federal
Fluminense. Estes organismos foram mantidos em aquários com água do mar estabilizada e
sob aeração, oferecendo-se alimento até o início dos ensaios biológicos, pois a inanição
poderia alterar a preferência alimentar, além de contribuir para o estresse e debilitação dos
animais (Cronin & Hay, 1996d).
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3.2. Caracterização dos locais de coleta
3.2.1. Estado da Bahia
(a) Praia de Itapuã
Localizada no município de Salvador, a praia de Itapuã (Figura 6) encontra-se
protegida por uma barreira natural de recifes, propícia à formação de piscinas naturais e
sem batimento. Nesta praia existem diversos pontos com profundidades de 2 a 40 metros,
onde se podem apreciar formações de coralinas e a presença de peixes, moluscos, lagostas
e uma grande diversidade de algas bentônicas. O clima é tipicamente tropical, quente e
úmido, águas alcançam, em média, 26ºC, com pouca variação durante o ano
(www.bahia.com.br).
(a)

(b)

Figura 6. Praia de Itapuã. (a) Vista aérea. (b) Farol de Itapuã. www.bahia.com.br
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(b) Praia da Penha
Localiza-se no Município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica (Figura 7),
constituindo a maior ilha marítima do Brasil, no interior da Baía de Todos os Santos, na
Região Metropolitana de Salvador. Compreende uma área de 211 Km², distando 14 km,
em linha reta por mar, de Salvador. A Praia da Penha caracteriza-se por ser uma pequena
enseada de águas mornas e tranqüilas e de baixa profundidade. Em sua parte norte, porém,
o quebra-mar apresenta uma falha, permitindo a formação de ondas. A temperatura anual
média é de 26ºC, com período chuvoso de abril a junho (média 2.000 a 2.400 mm/ano),
caracterizando um tipo climático tropical úmido (www.bahia.com.br).
(a)

(b)

12º 57’ S
038º 36’ W
VERA

CRUZ

SALVADOR



12º 58’ S
038º 30’ W

(c)

www.praticus.com

Figura 7. Praia da Penha. (a) Distância em relação à Salvador. (b) Ilha de Itaparica, e
respectivas praias. (c) Vista da praia da Penha.
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3.2.2. Estado do Rio de Janeiro
Ilha Grande
A Ilha Grande, com área superficial de 193 km2, é a maior ilha do litoral sul do
Estado do Rio de Janeiro. É constituída por 106 praias e 34 pontas que formam as
enseadas e sacos (Figura 8). Pertencente ao município de Angra dos Reis, esta ilha
oceânica sofre influência marinha acentuada no clima local ombrófilo, sem déficit hídrico.
A precipitação média anual é de 2.242 mm, e a temperatura média anual é de 22,5ºC,
variando entre 19,6ºC e 25,7ºC. Esta ilha se constitui num complexo biológico com rios,
lagos, enseadas, picos, cachoeiras, manguezais, praias monazíticas e vegetação de mata
atlântica. Na face da ilha voltada para o continente, o mar é absolutamente tranqüilo e
repleto de pequenas praias (www.ilhagrande.org).

(c) Praia Preta
Localizada no povoado de Abraão, a Praia Preta é uma das mais visitadas por ser
de fácil acesso. De pequena extensão, possui areia monazítica com pequenas quantidades
de tório e urânio em sua composição, que garantem o teor radioativo de seus grãos
amarelados, marrons e negros, as águas são transparentes e calmas (www.ilhagrande.org)
(Figura 9).

(d) Praia do Saco do Céu
A praia do Saco do Céu fica no fundo da Enseada das Estrelas e possui águas
verdes, transparentes, mornas e tranqüilas, com profundidade média de 6m, sendo rodeada
por manguezais (www.ilhagrande.org) (Figura 10).
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(a)

 MANGARATIBA
 ANGRA

 PARATI

 ILHA

DOS REIS

GRANDE

23º 00’ S
044º 19’ W

Google Earth

(b)

Figura 8. Ilha Grande. (a) Localização no Estado do Rio de Janeiro. (b) Mapa geral.
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(a)

(b)

(c)

Figura 9. Praia Preta. (a) Localização na Ilha Grande. (b) Vista aérea. (c) Vista da praia
Preta. www.ilhagrande.org
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(a)

(b)

(c)

Figura 10. Praia do Saco do Céu. (a) Localização na Ilha Grande. (b) Vista aérea da
Enseada das Estrelas. (c) Vista da praia. www.ilhagrande.org
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3.3. Procedimentos de laboratório
3.3.1. Triagem
O material biológico (macroalgas) coletado em cada praia consistia de indivíduos
inteiros, aparentemente saudáveis, totalizando uma massa úmida de cerca de 1 Kg. Tal
material foi lavado com água do mar, separado dos sedimentos e organismos associados.
Estas algas foram secas a sombra no laboratório, a temperatura ambiente (para evitar
fotodegradação e termodegradação dos componentes químicos) até a obtenção de uma massa
constante (Balança BL 210 S Sartorius). A biomassa total obtida foi então dividida, sendo
uma parte triturada até a forma de pó (necessária à preparação do alimento artificial) e a outra
destinada à extração em solvente orgânico. Alíquotas do material biológico coletado em cada
local foram separadas para a determinação do percentual de massa seca livre de cinza e do
conteúdo de proteína hidrossolúvel.

3.3.2. Preparação dos extratos das macroalgas
Os extratos brutos das macroalgas foram obtidos submetendo-se parte da biomassa
seca a extração em diclorometano 100% PA (CH2Cl2, TEDIA Company, Inc.) em temperatura
ambiente. As quantidades de massa seca utilizadas na extração foram similares para as
populações que seriam comparadas nos ensaios biológicos (Tabela 1), assim como o volume
de solvente adicionado e o tempo de duração do processo de extração.
A evaporação do solvente utilizado foi feita em evaporador rotatório (Büchi Modelo
R-114), em pressão reduzida, utilizando-se banho de água a temperaturas nunca superiores a
40ºC, para preservação dos componentes químicos das amostras.
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Tabela 1. Massa de alga seca utilizada para obtenção dos extratos brutos.
Populações estudadas

Massa de alga seca
(em g)

D. cervicornis
Praia da Penha (BA)

71,09

Praia do Saco do Céu (RJ)

71,60

Dictyota mertensii
Praia de Itapuã (BA)

104,65

Praia Preta (RJ)

104,10

3.3.3. Identificação dos metabolitos secundários majoritários
A comparação preliminar dos metabolitos secundários presentes nos extratos das
macroalgas de cada população foi realizada através da técnica de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD), realizadas em placas de folhas de alumínio com gel de sílica 60 F254,
(Merck). Após inspeção sob luz ultravioleta, nos comprimentos de 254 e 365nm, as placas
foram reveladas através do borrifamento com solução de sulfato cérico (CeSO4) a 2% em
ácido sulfúrico (H2SO4) seguido de aquecimento.
Os extratos foram posteriormente analisados por Ressonância Magnética Nuclear
(RMN 1H) e Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas (CG/EM) para
identificação dos metabolitos secundários majoritários.
Os espectros de RMN 1H foram realizados em aparelho Varian-Unity Plus 300,
utilizando-se a freqüência de 300 MHz, tendo o tetrametilsilano (TMS) como referenciador
interno e clorofórmio deuterado (CDCl3) como solvente. Os espectros foram realizados no
Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear do Departamento de Química Orgânica da
Universidade Federal Fluminense (UFF).
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Nas análises por Cromatografia Gasosa foi utilizado equipamento HP 5890, com
detecção por ionização em chama, coluna apolar, com 15 m de comprimento e 0,25 µm de
espessura de fase. O gás carreador utilizado foi o hidrogênio (H2) ao fluxo de 1,0 mL/min. As
amostras foram injetadas com divisão de fluxo (split), na razão 1:20 ou 1:10. Os espectros de
massa por impacto de elétrons foram obtidos através de um cromatógrafo HP 6890, em fase
gasosa de alta resolução, acoplado a um aparelho espectrofotômetro de massas HP 5973 a 70
eV, coluna HP-1 MS, 30 m de comprimento, 0,25 µm de espessura de filme e 0,25 mm de
diâmetro interno. A programação de temperatura foi iniciada a 160ºC com rampa de 4ºC/min
até atingir 260ºC, aumentando-se para 15ºC/min até 290 ºC, que foi mantida por 15 minutos.
A temperatura do injetor foi fixada em 270ºC, e a do detector em 300ºC.
Antes das análises por cromatografia gasosa, porções de 20mg dos extratos brutos
foram filtradas em 1 g de sílica gel 60 [(0,04- 0,063 mm) 230-400 mesh VETEC] tendo como
fase móvel o sistema CH2Cl2-AcOEt (9:1), visando uma semi-purificação dos mesmos. Tais
análises foram feitas no Laboratório de Substâncias Voláteis do Departamento de Química
Orgânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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3.4. Ensaios biológicos
3.4.1. Ensaios com alimento artificial
Nestes ensaios foi utilizado o método desenvolvido por Hay et al. (1994). Aos
organismos foi oferecida uma alimentação artificial, composta por uma mistura de ágar e o pó
da espécie a ser testada. Este alimento foi preparado da seguinte forma:

a) O pó da macroalga (2 g) foi adicionado a 16 ml de água destilada;
b) Em seguida, 0,9 g de ágar foram dissolvidos em 20 ml de água destilada. A mistura
resultante foi aquecida em forno de microondas até a ebulição (por aproximadamente
40 s) e, após um leve resfriamento, adicionada à mistura descrita no item anterior;
c) Essa mistura foi cuidadosamente vertida sobre uma tela plástica com malha uniforme
de 10 x 10 mm (Figura 11a);
d) Após o resfriamento do ágar e a completa adesão da mistura à tela, foram cortadas
tiras contendo os alimentos a serem comparados, cada um com 100 quadrados,
permitindo a quantificação do material consumido pelos animais através do número de
quadrados consumidos (Figura 11b).
(a)

(b)

Figura 11. Representação do alimento artificial: (a) Telas plásticas utilizadas. (b)
Ilustração dos alimentos usados nos bioensaios com ouriços-do-mar.

3.4.2. Ensaios com extratos das macroalgas
A ação defensiva dos extratos foi verificada através da inclusão de concentrações
naturais dos mesmos em alimentos artificiais com a inclusão de pó de Ulva sp., para constituir
a biomassa de macroalga. Esta estimativa foi baseada na massa do extrato bruto obtido em
função da massa seca da alga utilizada, através de uma regra de três simples:
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Massa de alga seca
Massa de Ulva sp. utilizada

Massa de extrato bruto obtido
Massa de extrato bruto incorporado

O alimento (tratamento) foi preparado da seguinte maneira:
a) O extrato bruto a ser testado foi solubilizado em CH2Cl2 e adicionado a 2 g de pó de
Ulva sp.. Este procedimento foi necessário para se obter uma adesão uniforme do
extrato no pó de Ulva antes da adição do ágar. O solvente foi totalmente evaporado
sendo, então, adicionados 16 ml de água destilada;
b) Em seguida, 0,9 g de ágar foram dissolvidos em 20 ml de água destilada, e tal mistura
foi aquecida em forno de microondas até a ebulição (por aproximadamente 40 s) e,
após um leve resfriamento, adicionada à mistura descrita no item anterior;
c) Os procedimentos seguintes foram similares aos descritos nos itens c, d, e e da
preparação do alimento artificial.

Para estes ensaios, os blocos para os controles foram confeccionados rigorosamente
da mesma forma que os blocos com os tratamentos, porém, sem a incorporação do extrato
bruto ao pó de Ulva sp..

3.4.3. Desenho experimental utilizado
Em cada ensaio, as macroalgas da mesma espécie foram confrontadas de forma
pareada para os locais coletados (BA X RJ), avaliando-se a suscetibilidade frente ao consumo
por L. variegatus. No entanto, além desta comparação, também foram feitos pareamentos
entre cada população de Dictyota estudada e Ulva sp., que funcionaram como controle.
Assim, para cada ensaio realizado existiam três blocos, cada um com 25 réplicas (Figura 12).
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Os alimentos foram oferecidos aos espécimes de L. variegatus em recipientes
individuais perfurados (permitindo o fluxo constante de água) mantidos em aquários com
água do mar estabilizada e sob aeração (Figura 13).

(a) Ensaios com alimento artificial
Controle 1

Ulva

Controle 2

Dictyota (BA)

Ulva

Dictyota (RJ)

Tratamento

Dictyota (RJ)

Dictyota (BA)

(b) Ensaios com extratos das macroalgas
Controle 1

Ulva

Controle 2

Ulva + extrato
Dictyota (BA)

Ulva

Ulva + extrato
Dictyota (RJ)

Tratamento

Ulva + extrato
Dictyota (RJ)

Ulva + extrato
Dictyota (BA)

Figura 12. Esquema dos pareamentos feitos nos ensaios biológicos. (a) Ensaios
com alimento artificial; (b) Ensaios com extratos das macroalgas.

Figura 13. Disposição das réplicas nos aquários durante os ensaios biológicos.
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Após 12h do início do experimento, foi determinado o número de quadrados
consumidos em cada réplica. Desta forma, foi possível determinar o consumo percentual dos
alimentos oferecidos, evidenciando-se ou não, a preferência do ouriço-do-mar, e
conseqüentemente, a variação na suscetibilidade entre as populações de macroalgas.

3.5. Valor nutritivo
O percentual de massa seca livre de cinza e o conteúdo de proteína hidrossolúvel nas
macroalgas foram determinados com o objetivo de relacioná-los com os resultados dos
ensaios biológicos.
Para a obtenção do percentual de massa seca livre de cinza foi seguido o método
descrito por Bolser & Hay (1996). As amostras em pó das macroalgas (2,5g, com n= 5) foram
secas em estufa por 24 h a 60 ºC. Estas foram mantidas em forno mufla a 460 ºC por 6 h. A
massa de macroalga seca livre de cinza foi obtida da seguinte forma:

% massa seca livre de cinza =

(g) estufa – (g) cinza
(g) estufa

X 100

O conteúdo de proteína hidrossolúvel foi obtido segundo o protocolo descrito por
Barbarino & Lourenço (2005), o qual apresenta algumas modificações ao método de Lowry et
al. (1951).
O processo de extração do conteúdo de proteína hidrossolúvel teve duração de 3
dias. No primeiro dia, as amostras das macroalgas em pó (8,0-9,0mg com n= 5) foram
diluídas em 1,0ml de água ultrapura. No segundo dia, alíquotas de 1,0 ml de cada amostra
foram misturadas a 5,0 ml do reagente “C” [50 volumes de reagente “A” (Na2CO3 2,0% +
NaOH 0,1 N) + 1 volume de reagente “B” (½ volume de CuSO4.5H2O 0,5% + ½ volume de
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C4H4KNaO6.4H2O 1,0%)]. No terceiro dia, foi utilizado o reagente fenol de Folin-Ciocalteu
(Sigma-Aldrich Corp.) diluído em 2 volumes de água ultra pura (1:2, v/v), sendo 0,5 ml desta
mistura adicionados às amostras. Após 35 minutos do início da reação foram realizadas as
leituras espectrofotométricas, em comprimento de onda de 750nm (Espectrofotômetro
Micronal B380). Tal procedimento foi realizado sob a orientação da equipe do Laboratório de
Fisiologia e Cultivo de Algas da Universidade Federal Fluminense (UFF).

3.6. Análise estatística
Os dados de consumo médio (em %) sofreram transformação para arcoseno.
Posteriormente, a premissa da normalidade foi avaliada através dos testes de KolmogorovSmirnov e W de Shapiro-Wilk (Zar, 1999). Sendo aceita a premissa da normalidade, foi
efetuado o teste t de Student para amostras dependentes (Zar, 1999), para verificar a
existência ou não de diferenças significativas entre as médias de consumo. No caso de
violação de tal premissa, foi utilizado o teste de Wilcoxon (Zar, 1999), um equivalente não
paramétrico do teste t de Student para amostras dependentes.
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4. RESULTADOS
4.1. Obtenção dos extratos brutos das macroalgas
Para cada população estudada, a massa seca extraída em CH2Cl2, após filtração e
evaporação do solvente, forneceu um extrato bruto que, de maneira geral, possuía uma
coloração marrom-esverdeado. A quantidade de extrato obtida foi diferente, apesar de
partirem de massas secas similares. Para os extratos de D. cervicornis esta diferença foi
pequena, enquanto que para o extrato de D. mertensii do Rio de Janeiro, a massa obtida
superou em mais de 1 g a massa obtida do extrato da população da Bahia (Tabela 2).

Tabela 2. Massas de extrato bruto obtidas para cada população de macroalga.
Populações

Extrato bruto (g)

D. cervicornis
BA

2,91

RJ

2,62

D. mertensii
BA

5,21

RJ

6,25

4.2. Identificação dos metabolitos secundários majoritários
4.2.1. Diterpenos de D. cervicornis
A análise inicial dos extratos das populações de D. cervicornis indicou que os
metabolitos secundários majoritários são os diterpenos, caracterizados por duas faixas de
coloração rosa em CCD, após revelação com CeSO4. Através da comparação com um padrão
de colesterol comercial, não foi possível constatar a presença de esteróis em D. cervicornis.
Embora sejam produtos sintetizados por todas as macroalgas pardas, a pequena quantidade de
esteróis é uma característica desta espécie. Além dessas observações, a análise por CCD não
revelou qualquer variação qualitativa nos metabolitos majoritários entre os extratos das
populações estudadas de D. cervicornis (Figura 14).
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Esteróis

Diterpenos

Figura 14. CCD dos extratos brutos das populações estudadas de D. cervicornis.

As populações de D. cervicornis estudadas apresentaram como substâncias
majoritárias os diterpenos pertencentes ao grupo IIB (dolastanos e secodolastanos).
Pelas análises dos espectros de RMN 1H foram identificados como substâncias
majoritárias no extrato da população da Bahia seis diterpenos: dois pertencentes à classe dos
dolastanos

e

quatro

secodolastanos.

Estes

foram:

o

dolastano

4,7-diacetoxi-14-

hidroxidolastano -1(15),8-dieno (1) (preponderante no extrato, correspondendo a mais de 50%
do total), o secodolastano isolinearol (2) (segundo mais abundante). Em menor proporção
puderam ser identificados os secodolastanos, acetato de isolinearol (3), linearol (4) e seu
acetato natural (5), além da presença do dolastano, o 4-acetoxi-hidroxidolastano-1(15),7,9trieno (6), possível produto de oxidação do majoritário (1) (Figura 15).

50

O

O
OAc
HO

* (1)

O

HO

* (2)

(3)

2
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OAc
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OH

(5)

5 de linearol
acetato

AcO

(6)

4-acetoxi-hidroxidolastano
6
-1(15),7,9-trieno

Figura 15. Diterpenos majoritários identificados por RMN 1H no extrato da população de
D. cervicornis da Bahia. *Metabolitos mais abundantes.
Após a filtração do extrato, através da análise conjunta dos espectros de RMN 1H e
dos espectros de massa (CG/EM), foi identificado como produto majoritário o dolastano (6),
seguido dos diterpenos isolinearol (2) e seu acetato natural (3), linearol (4) e seu acetato
natural (5), e o 4,14-diidroxidolastano-1(15),7,9-trieno (7). No entanto, do mesmo modo que
(1) pode ser oxidado a (6), o dolastano (7) pode ser um produto da oxidação de dolastanos
com função álcool no carbono 4, presentes como produtos minoritários do extrato bruto
(Figura 16).
Não foram detectados sinais compatíveis com a presença do dolastano 4,7-diacetoxi14-hidroxidolastano -1(15),8-dieno (1), produto majoritário antes da filtração. As análises por
CG/EM também revelaram a presença do ácido palmítico (8) e do indicol (9) no extrato bruto
da população da Bahia (Figura 17).
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OH

9
HO
7

Figura 16. Estrutura do metabolito 4, 14-diidroxidolastano-1(15),7,9-trieno, produto
de oxidação de dolastanos com hidroxilas no carbono 9 (α e ß).

ácido palmítico
(8)

indicol
(9)

Figura 17. Cromatograma (CG/EM) do extrato de D. cervicornis da Bahia.

No extrato da população de D. cervicornis do Rio de Janeiro, os espectros de RMN
1

H permitiram a identificação de 5 dolastanos: (1), (10), (12), (13), e os epímeros (14) e 5

secodolastanos: (2), (3), (4), (5) e o cervicol, (11), sendo o dolastano (1), preponderante no
extrato (Figura 18).
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Figura 18. Diterpenos majoritários identificados por RMN 1H no extrato da população de
D. cervicornis do Rio de Janeiro. *Metabolitos mais abundantes.
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Após a filtração do extrato bruto, através da análise em conjunto dos espectros de
RMN 1H e dos espectros de massa (CG/EM), foram identificados como majoritários os
dolastanos (1), (10) e (13). Os minoritários foram os mesmos encontrados antes da filtração,
porém com menor abundância. As análises por CG/EM também indicaram a presença do
indicol (9) no extrato da população do Rio de Janeiro (Figura 19).
Em todos os espectros obtidos (RMN 1H e CG/EM), para todos os extratos brutos de
ambas as populações, a presença dos esteróis não foi detectada.

indicol
(9)

Figura 19. Cromatograma (CG/EM) do extrato de D. cervicornis do Rio de Janeiro.
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4.2.2. Diterpenos de D. mertensii
Para o extrato de D. mertensii, nas análises por CCD foram detectados os esteróis e
os diterpenos como metabolitos secundários majoritários. Um indicativo de variação
qualitativa na produção dos diterpenos foi constatada pela presença de faixas distintas, não
correspondentes, entre as duas populações estudadas (Figura 20).

Esteróis
Faixas c/
diterpenos

Figura 20. CCD dos extratos brutos das populações estudadas de D. mertensii.

Os metabolitos secundários majoritários presentes nos extratos das populações de D.
mertensii estudadas foram os diterpenos, do tipo guaianos prenilados, pertencentes ao grupo I,
segundo a proposta biogenética, e os esteróis (principalmente o fucosterol).
Através das análises do extrato por RMN 1H, antes do processo de filtração, foram
identificados como metabolitos no extrato bruto da população da Bahia apenas os esteróis.
Após a filtração do extrato, os espectros de RMN 1H revelaram a presença dos
esteróis [fucosterol (15) e isofucosterol (16)], e também dos guaianos prenilados,
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pachydictyol A (17), isopachydictyol A (18), dictyol B (19), e possivelmente o dictyol H (20)
(Figura 21). No entanto, vale ressaltar que a presença dos guaianos prenilados é notada
porém, os esteróis são muito mais abundantes, dificultando a análise dos diterpenos existentes
no extrato.

H

H

H
HO H

H

HO

HO

(15)
* 15
*
fucosterol

*16(16)
isofucosterol
H

H

17

(17)

pachydictyol A
H

OH
H

H
HO H

H

H
HO H

H

H

(18)
18
isopachydictyol
A

(19)
19 dictyol B

H

H
HO H

OH
O

(20)
20dictyol H

Figura 21. Diterpenos majoritários identificados por RMN 1H no extrato da população
de D. mertensii da Bahia. *Metabolitos mais abundantes.

Os espectros de CG/EM revelaram o dictyol B (19) como produto mais abundante,
seguido pelos esteróis fucosterol (15) e isofucosterol (16). Além das substâncias que já
haviam sido identificadas por RMN 1H, foram detectados o ácido palmítico (8), o dictyóxido
(21), o dictyol C (22), e o acetato de dictyol B (23) [Figura 22]. Foram detectadas, mas não
identificadas, mais três possíveis diterpenos, dois guaianos prenilados, designados como
guaiano I e guaiano II, e um outro diterpeno, designado como diterpeno A.
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ácido palmítico
(8)

Figura 22. Extrato bruto da população de D. mertensii da Bahia. (a) Substâncias
identificadas. (b) Cromatograma (CG/EM).

Pelo espectro de RMN 1H do extrato bruto, antes e após a filtração, foram
identificados como metabolitos majoritários no extrato bruto da população do Rio de Janeiro
os esteróis, seguidos pelos guaianos prenilados. O dictyol B (19) foi o diterpeno mais
abundante. O espectro de massa (CG/EM) [Figura 23] confirmou o resultado obtido por RMN
1

H. De uma maneira geral, houve pouca variação qualitativa entre as populações com relação

aos metabolitos majoritários. No entanto, houve pronunciada variação quantitativa de alguns
componentes como, por exemplo, o fucosterol (Figura 24).
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Figura 23. Cromatograma (CG/EM) do extrato de D. mertensii do Rio de Janeiro.
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Dictyóxido
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Figura 24. Quantificação relativa (% de área de pico) entre os metabolitos
majoritários presentes nos extratos brutos das populações de D. mertensii
estudadas.
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4.3. Ensaios biológicos
4.3.1. D. cervicornis
Nos ensaios biológicos com alimento artificial, macroalgas trituradas, as populações
do Estado da Bahia e do Estado do Rio de Janeiro apresentaram resultados similares quando
confrontadas com o alimento contendo Ulva sp, ambas sendo significativamente menos
consumidas (p < 0,01) por L. variegatus. Quando confrontadas, a população do Rio de
Janeiro mostrou-se mais suscetível ao consumo por L. variegatus (p= 0,03) em comparação
com a da Bahia (Figura 25a).
Nos ensaios envolvendo os extratos, o resultado encontrado foi similar ao anterior.
Assim, onde foi utilizada Ulva sp como controle, o consumo de D. cervicornis foi
significativamente menor (p<0,01) para as duas populações estudadas; ambas as populações
de D. cervicornis possuem defesas químicas. Quando a ação dos extratos foi confrontada
entre as populações de D. cervicornis detectou-se uma diferença significativa (p=0,01) no
consumo, e mais uma vez a do Rio de Janeiro foi mais suscetível ao ataque pelos ouriços-domar, ou seja, possuindo uma química defensiva menos eficaz (Figura 25b).

4.3.2. D. mertensii
De forma similar à D. cervicornis, ambas as populações de D. mertensii foram
significativamente pouco consumidas (p< 0,01, nos dois casos) por L. variegatus, nos ensaios
com Ulva sp, utilizando o alimento artificial. No entanto, quando as duas populações foram
confrontadas, não houve preferência de L. variegatus por nenhum dos alimentos artificiais
(p=0,09), havendo um consumo similar dos espécimes das duas populações (Figura 26a).
Nos ensaios com os extratos (Figura 26b), os controles apresentaram o mesmo
padrão que foi observado com o alimento artificial, e quando as populações foram
confrontadas novamente não foi constatada uma suscetibilidade diferencial, uma vez que
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ambas foram pouco consumidas, sem uma diferença significativa (p=0,72). Ambas as
populações possuem defesas químicas de mesma eficácia frente a L. variegatus.
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Figura 25. Consumo médio de L. variegatus (%) nos ensaios com D. cervicornis.
(a) Alimento artificial. (b) Extrato bruto. X ± EP, Teste de Wilcoxon α = 0,05.
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Figura 26. Consumo médio (%) de L. variegatus nos ensaios com D. mertensii.
(a) Alimento artificial. (b) Extrato bruto. X ± EP, Teste de Wilcoxon α = 0,05.
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4.4. Valor Nutritivo
Os valores obtidos de massa seca, livre de cinza, nas populações de D. cervicornis
foram de 59,81% (RJ) e 54,71% (BA). Em D. mertensii, os valores encontrados foram de
64,36% (RJ) e 59,94% (BA). Também foi mensurado o teor de cinza em Ulva sp, utilizada em
todos os bioensaios, com média de 62,33% (Figura 27).
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Figura 27. Valores de massa seca, livre de cinza, nas populações de D. cervicornis e
D. mertensii. X ± desvio padrão.
Em D. cervicornis, os teores protéicos foram de 7,56% (RJ) e 4,86% (BA), de
8,74% (RJ) e de 9,20%(BA) em D. mertensii, e de 5,44%.em Ulva sp (Figura 28).
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Figura 28. Valores determinados para o conteúdo de proteína hidrossolúvel nas
populações de D. cervicornis e D. mertensii. X ± desvio padrão.
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5. DISCUSSÃO
Os extratos brutos em diclorometano (solvente de baixa polaridade) das macroalgas
estudadas foram comparados segundo os seus componentes lipofílicos, particularmente
terpenos e esteróis, substâncias majoritárias no gênero Dictyota.
A avaliação dos componentes químicos dos extratos brutos das populações de D.
cervicornis permitiu a identificação dos metabolitos secundários já descritos como
característicos de várias populações desta espécie, incluindo também algumas populações de
D. divaricata e D. linearis (do Caribe e do Japão), D. dichotoma e D. indica (do Paquistão) e
Dictyota sp (das Ilhas Canárias) (Ochi et al., 1980; Sun et al., 1981; Crews et al., 1982;
González et al., 1983; Teixeira et al., 1986a,b; Kelecom & Teixeira, 1988; Bano et al., 1990;
Ahmad et al., 1991; Fleury et al., 1994; De Paula et al., 2001; Ali & Pervez, 2003a, b; Ali et
al., 2003, 2004).
No Brasil, quinze diterpenos já foram isolados de D. cervicornis, sendo onze
dolastanos e quatro secodolastanos (Teixeira et al., 1986a,b; Kelecom & Teixeira, 1988;
Fleury et al., 1994).
No presente estudo, em ambas as regiões coletadas, diterpenos pertencentes ao
grupo IIB (classificação proposta na literatura por Teixeira et al., 1985; Teixeira & Kelecom,
1988), ou seja, dolastanos e secodolastanos foram detectados. O extrato bruto resultante da
população do Rio de Janeiro foi o mais rico, apresentando um número maior de produtos. No
extrato da população da Ilha Grande (RJ) foram encontrados dez diterpenos já relatados para
as populações de D. cervicornis provenientes de Angra dos Reis (RJ) (Teixeira et al.,
1986a,b; Kelecom & Teixeira, 1988; Fleury et al., 1994; De Paula et al., 2001). Como se
tratam de populações provenientes da mesma região do Estado do Rio de Janeiro (costa verde,
sul do RJ), separadas por uma pequena distância geográfica e coletadas em épocas distintas, a
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manutenção de tal padrão reforça ainda mais a importância dos diterpenos como marcadores
químicos do gênero Dictyota.
Além disso, também foram observados dois novos secodolastanos para a espécie D.
cervicornis: o acetato de linearol (5) e o indicol (9), anteriomente isolados de D. dichotoma
(Ali & Pervez, 2003b) e D. indica do Oceano Indico (Bano et al., 1990), respectivamente.
Para a população da Bahia, essa foi a primeira caracterização dos componentes
químicos de D. cervicornis. O extrato bruto foi menos rico que o do Rio de Janeiro, sendo
identificados seis diterpenos. Diferente da constituição química do extrato da população do
Rio de Janeiro houve predominância dos secodolastanos, particularmente do isolinearol (2),
cuja presença foi notável.
Na espécie D.mertensii, apenas os diterpenos pachydictyol A (17), dictyol H (20),
dictyol C (22) e dictyol E haviam sido relatados na literatura como metabolitos característicos
de D. mertensii (Alvarado & Gerwick, 1985; Kelecom et al., 1991), sendo todos guaianos
prenilados pertencentes ao grupo I (segundo a classificação proposta por Teixeira et al., 1985;
Teixeira & Kelecom, 1988).
Neste estudo, foram detectados novos guaianos prenilados para D. mertensii da costa
brasileira, como o isopachydictyol A (18), o dictyol B (19), o dictyóxido (21) e o acetato de
dictyol B (23).
De um modo geral, pode-se afirmar que os guaianos prenilados funcionam como
potenciais marcadores taxonômicos de D. mertensii (Kelecom et al., 1991, Vallim et al.
2005), entretanto, apenas o dictyol H (20) é restrito a esta espécie (Alvarado & Gerwick,
1985; Kelecom et al., 1991).
Em ambas as populações estudadas a presença dos esteróis [fucosterol (15) e
isofucosterol (16)] foi abundante, maior do que qualquer outro grupo de substâncias presente.
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Tal fato já foi relatado num estudo comparativo entre várias espécies de Dictyotales (Fleury et
al., 1994).
O gênero Dictyota tem como característica marcante a correlação entre a região de
coleta e a presença, abundância e diversidade dos vários grupos de esqueletos terpênicos
(Teixeira & Kelecom, 1987).
De um modo geral, os resultados obtidos revelaram certa variabilidade quali e
quantitativa entre as populações de D. cervicornis. O extrato bruto da Bahia apresentou uma
quantidade superior de produtos mais oxidados (secodolastanos) quando comparado ao do
Rio de Janeiro. Quais fatores seriam responsáveis por essa distinta produção? Tais diferenças
teriam influências nas interações ecológicas destas populações com o seu meio?
Segundo Teixeira et al. (1990), é possível a ocorrência de pequenas variações nos
tipos de esqueleto numa mesma espécie como resultado de diferenças ambientais locais. Além
disso, as variações nos tipos de esqueletos diterpênicos também podem estar relacionadas a
variações no impacto de consumo (Kelecom & Teixeira, 1986; Vallim et al., 2005).
Considerando que a presença dos metabolitos secundários mais abundantes estaria
diretamente relacionada ao controle da atividade predatória, tal diferença qualitativa
implicaria numa maior ou menor suscetibilidade destas populações de D. cervicornis frente
aos consumidores?
Em D. mertensii, apesar da similaridade qualitativa e quantitativa entre as
populações, existiram algumas diferenças como, as altas concentrações relativas de
pachydictyol A (17) e dictyóxido (21) no extrato bruto da Bahia, a ausência do
isopachydictyol A (18) e alta concentração relativa do fucosterol (15) no extrato bruto do Rio
de Janeiro (Figura 24).
Tanto no presente estudo quanto em outros trabalhos constatou-se que a espécie D.
mertensii, apesar de sempre apresentar guaianos prenilados como principais diterpenos, varia
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qualitativamente o produto majoritário, em cada localidade coletada. Por exemplo, em
Barbados foram isolados o pachydictyol A (17), dictyol H (20), dictyol C (22) e o dictyol E
(24) (Alvarado & Gerwick, 1985). Na região de Búzios (RJ) foram isolados o pachydictyol A
(17), o dictyol H (20) e o dictyol C (22) (Kelecom et al., 1991; Fleury et al., 1994; Vallim,
1999). Finalmente, o estudo do perfil químico em cinco populações ao longo da costa
brasileira (Freitas et al., 2006, aceito) mostrando a ampla plasticidade de D. mertensii na
produção de seus guaianos prenilados. A biossíntese dos guaianos nesta espécie estaria sob
influência das condições locais?
Quando se avaliam as espécies D. mertensii e D. cervicornis observa-se que estas se
distinguem quanto à estratégia de produção de metabolitos secundários, apresentando
diterpenos do grupo I e do grupo IIB, respectivamente, assim como na abundância distintiva
de esteróis.
De acordo com a Teoria da Evolução Micromolecular (Gottlieb, 1982), substâncias
com altos níveis de oxidação são características de componentes evolutivamente mais
avançados de um táxon. Espécies que apresentam diterpenos do grupo I caracterizam-se por
apresentar baixos índices de oxidação, enquanto que espécies que apresentam diterpenos do
grupo II têm os maiores índices de oxidação, sendo estes bastante funcionalizados (Teixeira,
1985). Sendo assim, a espécie D. cervicornis pode ser caracterizada como uma espécie mais
avançada, do ponto de vista evolutivo, quando comparada à D. mertensii. O destaque de
representantes do grupo IIB como a espécie mais evoluída do gênero já foi relatado em
trabalhos anteriores (Teixeira, 1985; Teixeira & Kelecom, 1988).
Em geral, as Dictyotales contêm baixas quantidades de esteróis, principalmente em
comparação às Fucales, onde a presença destas substâncias é de uma ordem superior de
magnitude (Fleury et al., 1994). Contudo, ao se analisar as populações estudadas observou-se
que enquanto em D. cervicornis os esteróis não foram detectados, em D. mertensii estes foram
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os componentes majoritários. Fleury et al. (1994) relataram que a concentração de esteróis em
D. mertensii é cerca de o dobro da concentração encontrada em D. cervicornis. Mais uma vez,
estas duas espécies diferem nas respectivas estratégias de produção de metabolitos
secundários. De interessante, tem-se que tanto os terpenos quanto os esteróis originam-se da
mesma via biossintética do acetato-mevalonato (Fleury et al., 1994). No entanto, enquanto D.
mertensii parece priorizar a síntese dos esteróis, D. cervicornis investe maciçamente apenas
na produção dos diterpenos.
Com relação aos metabolitos secundários produzidos, as diferenças não se
restringem apenas aos tipos de esqueletos. Nas populações estudadas, enquanto D. cervicornis
prioriza a produção de diterpenos distintos, D. mertensii revela apenas diferenças na
abundância dos diterpenos majoritários. Nesse sentido, a produção de metabolitos secundários
em D. cervicornis pode ser caracterizada pela formação de, no máximo, dois metabolitos
bastante abundantes frente aos demais, com a possibilidade de uma considerável variação
qualitativa de acordo com a região geográfica coletada. Já em D. mertensii, seria produzida
uma ampla gama de metabolitos secundários, com reduzida variação qualitativa e ampla
variação quantitativa em populações de regiões geográficas distintas.
Quais fatores seriam preponderantes na determinação de uma ou outra estratégia? O
tempo de origem e a distribuição da espécie? A pressão de herbivoria nas distintas
localidades?
A espécie D. mertensii teria uma origem antiga, e D. cervicornis seria mais recente,
apresentando metabolitos secundários decorrentes de uma rota biossintética “nova”? Se a
herbivoria fosse a única força seletiva atuante, esta conduziria, ao longo da evolução, ao
sucesso de um tipo de via metabólica em águas quentes? Por que nem todas as espécies
tropicais e subtropicais seguiram o mesmo caminho? De fato, outros tipos de pressões
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evolutivas atuaram em conjunto e definiram as estratégias de cada espécie. Além disso, as
características inerentes de cada espécie também devem ser consideradas.
Os fatores responsáveis pelas diferenças intraespecíficas e interespecíficas relatadas
são incertos, contudo este tipo de avaliação se faz importante por mostrar que podem existir
diferenças qualitativas e/ou quantitativas marcantes na produção metabólica secundária dentro
e entre espécies de macroalgas, mesmo quando estas são coletadas em localidades
geograficamente próximas, em distintas populações. Além disso, a comparação entre duas
espécies congêneres demonstrou a importância do passado evolutivo, seja quanto aos locais
de origem e de dispersão ou quanto ao tempo de surgimento da espécie, no tipo de metabolito
secundário produzido. Assim, confirma-se o que foi proposto por Gottlieb (1982), que as vias
metabólicas características de um táxon podem sofrer alterações como resultado da invasão de
novas áreas.
Os metabolitos secundários do gênero Dictyota têm sido descritos como defesas
químicas frente a uma grande variedade de consumidores em regiões temperadas quentes,
subtropicais e tropicais (Paul et al., 2001). Tal efeito não é surpreendente dada à sua grande
habilidade de sintetizar micromoléculas (Kelecom & Teixeira, 1986; Teixeira et al., 1986a,b;
De Paula et al., 2001; Vallim et al., 2005; Blunt et al., 2005; 2006).
A inibição significativa do consumo por L. variegatus em ambas as populações de
D. cervicornis estudadas confirmou relatos anteriores da literatura sobre a ação inibitória de
seus metabolitos secundários frente aos consumidores.
Nos ensaios biológicos utilizando o controle, tanto com o alimento artificial quanto
com o extrato bruto, a preferência por Ulva sp foi notória. Nos ensaios com alimentação
artificial, o consumo de D. cervicornis foi quase nulo, enquanto onde foram testados os
extratos brutos ocorreu algum consumo (Figura 25). Isto pode estar associado à presença de
ácidos graxos que podem ter funcionado como atrativo para os ouriços-do-mar.
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Das substâncias majoritárias identificadas, apenas a mistura linearol/isolinearol foi
testada como defesa frente a consumidores, com ação defensiva confirmada (Pereira et al.,
2002).
A espécie D. mertensii também se mostrou bem defendida frente ao consumo por L.
variegatus. Nos ensaios-controle, tanto com o alimento artificial quanto com o extrato, ambas
as populações mostraram-se defendidas, inibindo de forma significativa o consumo (Figura
26). A similaridade nos resultados destes ensaios intensifica a caracterização da propriedade
defensiva de D. mertensii, principalmente pela presença dos guaianos prenilados.
Nos controles ocorreu um consumo reduzido de D. mertensii, contudo este foi mais
pronunciado nos ensaios com alimento artificial, podendo indicar a perda do provável atrativo
aos ouriços-do-mar no processo de extração em diclorometano. De certo, tal atrativo não foi o
fucosterol, um dos metabolitos mais abundantes nos extratos brutos.
Alguns dos guaianos identificados neste estudo, já foram testados quanto a sua
atividade anti-herbivoria. O pachydictyol-A (17) é descrito como uma potente defesa química
contra diversos consumidores, como peixes recifais (Hay et al., 1987b), as espécies de peixe
Diplodus holbooki (Hay et al., 1987a), Lagodon rhomboides (Hay et al., 1988a) e Siganus
doliatus (Hay et al., 1988b), os anfípodas Gammarus mucronatus (Hay & Steinberg, 1992),
Hyale macrodactyla (Hay & Steinberg, 1992) e o ouriço-do-mar Diadema antillarum (Hay et
al., 1987a). Tal substância também inibiu a atividade de Parhyale hawaiensis coletado no
litoral brasileiro, Búzios-RJ (Pereira et al., 1990). O dictyol H (20) é considerado como o
metabolito mais ativo na defesa contra o consumo por anfípodas e peixes (Hay et al., 1988a;
Hay & Steinberg, 1992).
Por outro lado, a ação inibitória de metabolitos de D. mertensii não pode ser
atribuída a presença de um metabolito majoritário em especial. O dictyol B (19), o diterpeno
A, o guaiano I, e o fucosterol (15) destacaram-se em ambas as populações, no entanto destes,
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apenas os esteróis já foram testados como defesa química frente ao anfípoda Parhyale
hawaiensis, não sendo observada nenhuma inibição do consumo (Fleury et al., 1994). A
presença do pachydictyol A (17) foi sutil, com uma concentração relativa bem inferior às
demais substâncias detectadas. Pereira et al. (2000b) atribuíram a ação do extrato bruto de D.
mertensii frente ao caranguejo P. transversus e ao anfípoda P. hawaiensis à presença de
outras substâncias mais do que à presença do pachydictyol A (17). Outros estudos mostraram
que a fração do extrato bruto que continha o pachydictyol A (17) foi inativa contra
consumidores (Pereira et al., 2000a), e que tal metabolito foi ativo apenas quando em altas
concentrações (Pereira et al., 1994).
Observa-se que alguns metabolitos inibem a alimentação da maioria dos
consumidores, uns são seletivos e outros não têm essa propriedade (Hay & Steinberg, 1992;
Paul, 1992). Além disso, substâncias com pequenas diferenças na sua estrutura química
podem variar amplamente nos seus efeitos inibidores (Hay & Fenical, 1988; Hay & Steinberg,
1992; Paul, 1992) e, um mesmo metabolito pode provocar distintos efeitos mesmo em
espécies de consumidores intimamente relacionadas (Duffy & Hay, 1994; Targett & Arnold,
1998; Paul et al., 2001). Um exemplo é o pachydictyol A (17) que tem efeitos variáveis
dependendo do tipo de consumidor (Hay, 1996). Os peixes, em geral, são inibidos por esta
substância (Hay et al., 1987a,b; Paul, 1992), mas alguns anfípodas, poliquetas, e ouriços-domar não são afetados (Hay et al., 1987a,b). Desta forma, predições a respeito dos efeitos
particulares de um metabolito secundário podem ser difíceis baseadas apenas nas estruturas
químicas. Os ensaios de laboratório e de campo são necessários para examinar qual
metabolito tem atividade sobre determinado consumidor (Paul et al., 2001).
Uma considerável variação na suscetibilidade pode ocorrer entre populações de uma
mesma espécie, resultante de distintas combinações qualitativas de metabolitos secundários,
ou então de diferenças nas concentrações dos mesmos (Bolser & Hay, 1996).
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Nos ensaios onde as duas populações de D. cervicornis foram comparadas entre si,
tanto para a alimentação artificial quanto para o extrato bruto, os resultados apresentados
foram similares (Figura 25). A população do Rio de Janeiro mostrou-se mais suscetível ao
consumo do que à da Bahia. Tal fato pode estar correlacionado com a diferença qualitativa
entre os metabolitos secundários majoritários presentes nas duas populações, o que foi
detectado por CG/EM.
A presença abundante do isolinearol (3) como metabolito secundário no extrato
bruto da Bahia, pode ter sido o fator responsável. Tal metabolito já foi descrito previamente
como ativo, em mistura com o linearol (4), frente ao gastrópodo Astraea latispina (Pereira et
al., 2002), e assim sua presença em uma alta concentração pode ter tido um efeito inibitório
mais pronunciado do que o das demais substâncias presentes. Assim, verificou-se que a
ocorrência de uma variação intraespecífica na produção de metabolitos secundários, refletida
na diferença qualitativa entre as populações estudadas, resultou numa suscetibilidade
diferencial das mesmas frente aos consumidores utilizados. A ocorrência de variabilidade
intraespecífica e a sua conseqüência na relação macroalga-consumidor é bastante relatada no
gênero Dictyota, no entanto, as razões para tal variação ainda não foram esclarecidas (Bolser
& Hay, 1996; Sotka et al., 2003; Taylor et al., 2003).
Vale ressaltar que, apesar da população do Rio de Janeiro ter sido mais suscetível
quando comparada à da Bahia, o consumo não foi tão abundante quanto o demonstrado nos
controles. Isto vem comprovar a eficácia das defesas químicas presentes em D. cervicornis
frente a consumidores.
Em D. mertensii, quando as duas populações foram comparadas, a inibição do
consumo de L.variegatus foi similar nos dois tipos de ensaios, não havendo diferença
significativa (Figura 26). Quando se observam os resultados das análises por CG/EM, vê-se
que as diferenças entre as populações, quanto aos metabolitos secundários produzidos, seja
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qualitativa ou quantitativamente, são mínimas. Tal semelhança nos componentes químicos
pode então justificar os resultados encontrados.
A variabilidade na produção de metabolitos secundários, observada nas populações
estudadas, se refletiu nos resultados encontrados nos ensaios biológicos. Para D. cervicornis,
a diferença qualitativa entre os produtos majoritários, se refletiu numa suscetibilidade
diferencial entre as populações do Rio de Janeiro e da Bahia. Em D. mertensii, a variação
detectada (qualitativa e quantitativa) não foi suficiente para gerar algum tipo de escolha por
parte dos ouriços-do-mar.
Associando-se os resultados dos ensaios biológicos com a produção dos metabolitos
secundários, vê-se que o padrão apresentado por D. cervicornis se adequa a hipótese
latitudinal, ou seja, a população estudada proveniente da latitude menor tem defesas químicas
mais ativas. Entretanto, o mesmo não pode ser proposto para D. mertensii. Diante disso,
supõe-se que a presença da variabilidade na produção de metabolitos secundários nas espécies
de Dictyota estudadas não se deve apenas a pressão de herbivoria. As características inerentes
a cada espécie, bem como as condições ambientais locais devem ser fatores importantes na
determinação desta variabilidade.
A utilização de espécimes de ouriços-do-mar proveniente de um local distinto dos
locais de coleta das macroalgas não se constituiu em um problema, já que a preferência (ou
não) do consumidor, e por conseqüência, a suscetibilidade das macroalgas, foi devido às
características inerentes destas. Fica claro que as defesas químicas nas duas espécies de
Dictyota estudadas são primordiais na redução da suscetibilidade destas a L. variegatus,
principalmente quando se observam os ensaios-controle.
Os resultados dos ensaios biológicos foram consistentes com estudos anteriores
sobre a preferência alimentar de herbívoros marinhos em relação às defesas químicas de
macroalgas (Paul & Hay, 1986; Wylie & Paul, 1988; Duffy & Paul, 1992; Meyer et al.,
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1994). Metabolitos secundários, como, por exemplo, os diterpenos, parecem ser fatores
importantes na determinação dos hábitos alimentares e seletividade, e são diretamente
relacionados à baixa suscetibilidade ao consumo (Granado & Caballero, 2001). Contudo, nem
todos os metabolitos secundários produzidos pelas macroalgas funcionam como defesa contra
consumidores. Nesse sentido, ensaios biológicos com substâncias isoladas também são
necessários para determinar quais produtos são os responsáveis efetivos pela inibição do
consumo, ou se existe uma ação sinergística de várias substâncias.
Os estudos sobre a dieta e disponibilidade de alimento têm mostrado que alguns
consumidores alimentam-se de acordo com a abundância e a disponibilidade de um recurso
(Ogden & Lobel, 1978). Entretanto, também foi observado que alguns alimentos são
recusados apesar da grande oferta (Granado & Caballero, 2001).
Acredita-se que a escolha da dieta pode ser influenciada por diversas qualidades
atrativas ou repelentes do alimento potencial. Sob o aspecto químico, as substâncias atrativas
são pouco estudadas, ao passo que os traços defensivos têm recebido muito mais atenção
(Paul, 1992; Pawlik, 1993; Hay & Fenical, 1988, 1996; Hay, 1996). Segundo Duffy & Paul
(1992), os consumidores marinhos escolhem seu alimento sob um amplo espectro de
concentrações do conteúdo protéico, o que reforça a importância da avaliação do valor
nutritivo na variação da suscetibilidade.
Acredita-se que as diferenças na composição química e no conteúdo energético entre
as espécies de macroalgas podem indicar diferenças no seu valor como alimento para os
consumidores (Granado & Caballero, 2001). Sendo assim, dentre as populações estudadas,
aquelas que tiveram o alimento artificial e/ou o extrato bruto rejeitado, teriam um valor
nutritivo reduzido?
A similaridade observada entre os resultados dos ensaios biológicos com alimento
artificial e com extrato bruto, não se repetiu na determinação do percentual de massa seca
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livre de cinza e nem para o conteúdo protéico. Seria esperado que o controle (Ulva sp.), o
alimento preferido, apresentasse valores nutricionais superiores aos obtidos nas populações de
Dictyota. Entretanto, esse padrão esperado não foi observado.
Uma macroalga com baixo teor de cinza (alto conteúdo orgânico) deveria ser mais
consumida do que a alga com alto teor de cinza (baixo conteúdo orgânico) (Granado &
Caballero, 2001). Entretanto, a maior ou a menor suscetibilidade também não esteve
correlacionada com o teor de massa seca livre de cinza. Os valores de massa seca livre de
cinza foram bastante próximos, e não explicam a preferência do ouriço-do-mar por Ulva
frente à Dictyota. De forma similar, Nicotri (1980) mostrou que a preferência alimentar do
isópoda Idotea baltica e do anfípoda Ampithoe valida varia independentemente do conteúdo
de cinza. McShane et al. (1994) também mostraram que a taxa de alimentação do gastrópoda
Haliotis rubra não pode ser correlacionada com o conteúdo de cinza.
Os valores determinados para o conteúdo de proteína foram distintos, mas sem uma
diferença significativa, com D. cervicornis da Bahia e Ulva sp apresentado os valores mais
baixos. Tais valores foram similares aqueles determinados em espécies de Dictyota e Ulva
(McDermid & Stuercke, 2003). O nitrogênio é considerado como nutriente crítico para muitos
herbívoros (Mattson, 1980; White, 1984), e espera-se que as macroalgas com alto conteúdo de
nitrogênio sejam preferidas. Contudo, as tentativas para explicar as escolhas alimentares dos
consumidores, como função do conteúdo protéico das macroalgas, têm tido sucesso limitado
(Neighbors & Horn, 1991).
Muitos autores demonstraram que diferentes espécies do gênero Ulva são
geralmente preferidas por um grande número de herbívoros marinhos (Wylie & Paul, 1988;
Barry & Ehret, 1993). No entanto, ainda não foi estabelecido se tal preferência se deve à
ausência de defesas químicas efetivas ou a um alto valor nutritivo.
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Os ouriços-do-mar da espécie Lytechinus variegatus (Lamarck 1816) são
consumidores generalistas, alimentando-se uma ampla gama de organismos, desde
macroalgas até bivalves, sendo classificados como onívoros (Hill & Lawrence, 2003). O
conteúdo de proteína é sugerido como um importante componente da dieta, tendo influência
direta no crescimento, consumo, sobrevivência e produção gonadal em pequenos indivíduos
(14 mm) de L. variegatus (Hammer et al., 2004). Entretanto, tanto no presente estudo quanto
em alguns outros (Robertson & Lucas, 1983; Duffy & Hay, 1991; Granado & Caballero,
2001), o conteúdo de nitrogênio não esteve correlacionado com as taxas alimentares.
Alguns autores consideram que o efeito da qualidade do alimento tem magnitude
similar ou até mesmo superior ao da química secundária (Duffy & Paul, 1992; Choat &
Clements, 1998). Outros afirmam que a seleção de alimento pode não estar correlacionada a
qualidade nutricional da macroalga, sugerindo que, talvez a escolha seja devido a aspectos
múltiplos da qualidade dos alimentos (Granado & Caballero, 2001).
Nesse sentido, no presente estudo, a química defensiva das populações de Dictyota
estudadas é o fator preponderante nas escolhas dos ouriços-do-mar durante os ensaios
biológicos.
Os estudos das interações marinhas macroalga-consumidor têm importantes efeitos
diretos e indiretos sobre as comunidades tanto no sentido ecológico quanto no evolutivo (Hay,
1996; Vet, 1999). Apesar de recentes e ainda pouco explorados, tais estudos contribuíram
para o entendimento sobre como as defesas químicas influenciam na ecologia, fisiologia, e
comportamento dos consumidores, e no entendimento dos processos de especialização,
variabilidade e padrões biogeográficos das defesas químicas (Hay & Steinberg, 1992; Hay,
1996; Targett & Arnold, 1998).
A avaliação dos padrões de escala global na produção de metabolitos secundários
busca entender as interações atuais existentes entre macroalgas e consumidores, e inferir sobre
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os padrões de pressão seletiva do passado (Estes & Steinberg, 1988; Steinberg et al., 1995;
Bolser & Hay, 1996; Cronin et al., 1997; Van Alstyne et al., 2001). Nesse sentido, a
investigação das origens evolutivas dos grupos e seus respectivos padrões de dispersão ao
longo do tempo podem fornecer pistas para o entendimento da evolução das interações, dos
padrões de concentração das defesas químicas e das pressões seletivas para a produção das
defesas químicas.
O litoral brasileiro, inserido numa ampla variação latitudinal e possuindo uma rica
flora de macroalgas constitui um contexto apropriado às avaliações relacionadas a aspectos
biogeográficos, como as questões anteriormente abordadas.
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6. CONCLUSÃO



As populações de D. cervicornis estudadas apresentaram diterpenos dolastanos e
secodolastanos como substâncias majoritárias.



As populações de D. mertensii apresentaram como produtos majoritários, os
diterpenos guaianos prenilados e os esteróis.



Foi detectada variabilidade qualitativa entre as populações de D. cervicornis. O extrato
bruto resultante da população do Rio de Janeiro foi mais rico. Por outro lado, o extrato
de D. cervicornis da Bahia possuía uma quantidade maior de metabolitos mais
oxidados.



Em D. mertensii observou-se pouca variação qualitativa, e uma pronunciada variação
quantitativa de alguns componentes.



A variabilidade observada nas populações estudadas se refletiu nos resultados
encontrados nos ensaios biológicos. As comparações intraespecíficas revelaram que,
enquanto D. cervicornis apresentou uma resposta diferencial ao consumo, com a
população do Rio de Janeiro mostrando-se mais suscetível do que a população da
Bahia, em D. mertensii não houve preferência por nenhuma das populações, havendo
um consumo similar das mesmas.



Os valores determinados tanto para a massa seca livre de cinza quanto para o conteúdo
protéico não explicaram as preferências de L. variegatus. A química defensiva das
populações de Dictyota estudadas é o fator preponderante para na escolha.



A presença da variabilidade na produção de metabolitos secundários nas espécies de
Dictyota estudadas não se deve apenas a herbivoria. As características inerentes de
cada espécie, e as condições ambientais devem ser importantes para tal variabilidade.
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