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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
4.1 Objetivos:  

 
         O objetivo do projeto apresentado ao CAPES-PrInt foi utilizar e desenvolver técnicas analíticas 

verdes para obtenção de metabolicos lipídicos provenientes da cianobactéria Phormidium 

autumnale, afim de elucidar o potencial antioxidante, anti-inflamatório e entre outras possíveis 

bioatividades destes metabólitos. Neste sentido, a primeira etapa do presente trabalho foi 

desenvolvida no Brasil, com o objetivo de encontrar o cultivo microalgal responsável pela maior 

concentração de compostos lipídicos com elevado potencial bioativo. Logo, corroborando com o 

projeto dentro do contexto de estudo da lipidomica target, os compostos bioativos de interesse foram 

os esteróis. Neste sentido, após a escolha do cultivo heterotrófico, a segunda etapa realizada na 

Espanha foi um estudo do perfil dos esteróis provenientes do uso de técnicas emergentes de 

extração, por fluídos comprimidos, utilizando-se cromatografia gasosa de alta resolução de massa. 

Consequentemente, o extrato otimizado foi encaminhado a diferentes técnicas de bioatividade com  

a finalidade de verificar o potencial frente a neuroproteção.  

4.2 Atividades Realizadas:    

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, algumas atividades foram necessárias, consistindo-se nas 

etapas apresentadas abaixo:  

 

 -Etapa (1): Participação em cursos de segurança em laboratório, bem como cursos de instrução de 

uso de equipamentos comunitários. 

 

-Etapa (2): Logo, para o desenvolvimento do trabalho houve a necessidade de aprender como 

trabalhar com os equipamentos de última geração como UPLC/Q-TOF-MS/MS, e GC/Q-TOF-MS. 



  
Programa Institucional de Internacionalização 

Capes PrInt 
  

 

 
3 

 

Portanto, para o primeiro mês de trabalho foi realizado um acompanhamento com o técnico 

responsável pela plataforma metabolômica, aprendendo como manusear e trabalhar em dados de 

ômica, determinações target e untarget. Para posterior aplicação e estudo nos extratos microalgais, 

com foco em estudos de esterolômica.  

 

-Etapa (3):  Em um segundo momento, foram realizadas todas as extrações convencionais da cepa, 

Phormidium autumnale e outras microalgas, dentre as análises: tratamento utilizando-se uma 

saponificação, e extração com heptano. 

 

-Etapa (4): Após as análises target (esteróis) por estudos de espectrometria de massas nos extratos 

extraídos de forma convencional, iniciaram-se os trabalhos com fluidos pressurizados. As extrações 

foram realizadas em um equipamento de escala laboratorial, (PU-2080 Plus CO2; Jasco, Hachioji, 

Japan) acoplada com uma bomba de solvente (PU-2080; Jasco Plus, Hachioji, Japan), quando a 

amostra era extraída com o auxílio de co-solvente. O equipamento de trabalho foi desenvolvido 

pelos pesquisadores do CIAL (Foodomics), a imagem do extrator segue nos anexos (Figura 5). O 

equipamento possui capacidade de analisar uma quantidade amostral menor de 100 mg, tornando-

se possível a determinação de inúmeras amostras com elevada reprodutibilidade. 

 

-Etapa (5): Técnicas de hidrólise microalgal foram realizadas antecedendo as extrações por fluídos 

supercríticos. Neste sentido, foram realizadas análises de ruptura celular em ultrassom, também 

com o uso de micro-ondas, com moinho criogênico, e também hidrólises térmicas.  

 

-Etapa (6): Para o desenvolvimento de estudos dos metabólitos bioativos da Phormidium autumnale 

utilizando fluídos pressurizados, duas técnicas analíticas foram estudadas. A técnica de líquidos 
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expandidos e a técnica de fluído supercrítico, as extrações foram otimizadas por meio de 

ferramentas de otimização múltipla, com o objetivo de recuperar o a maior concentração de 

fitoesteróis.  

 

-Etapa (7): A última etapa consistiu na determinação do perfil terpênico dos extratos enriquecidos 

em fitoesteróis, através do uso de técnicas emergentes, a partir da cepa de Phormidium autumnale. 

Os extratos otimizados foram encaminhados para análises anti-inflamatórias, antioxidantes e 

análises importantes com relação a doenças neurodegenerativas. 

 

Etapa (8): Outras cepas microalgais foram investigadas frente a inibição da enzima 

acetilcolinesterase, tais como Chlorella vulgaris, Aphanothece nägeli, e Scenedesmus obliquus, 

sendo que o estudo dos dados metabolômicos destas cepas está em desenvolvimento. 

 
 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 
 
 
O CAPES PrinT proporcionou manter as relações internacionais mais estreitas com o grupo de 

pesquisa do instituto em Ciência de alimentação-CIAL, Madrid, Espanha. Tais relações já pré-

estabelecidas anteriormente através de projetos PDSE (Doutorado-sanduíche no Exterior). Segue 

os highlights dos trabalhos desenvolvidos no CIAL: 

 

• A análise realizada na cepa da Phormidium autumnale foi realizada através da extração por 

fluídos comprimidos pela primeira vez. 

• Extração de fluido supercrítico (SFE) foi capaz de aumentar em 44% o conteúdo de esteróis, 

obtendo-se resultados superiores a análise de líquidos expandidos (GXL).  
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• Dentre os pré-tratamentos de ruptura celular foi possível observar um aumento de 87% na 

concentração de fitoesteróis utilizando a cepa de Phormidium autumnale. 

• O extrato enriquecido de fitoesteróis foi responsável por uma elevada atividade antioxidante. 

• A enzima acetilcolinaesterase foi inibida em 85% a partir do extrato obtido pela extração 

supercrítica otimizada.   

• Acetilcolinaesterase e a lipoxigenase foram inibidas pelo extrato de fluído supercrítico, sendo 

uma alternativa proeminente para ser utilizada em doenças neurodegenerativas.   

• A bioatividade dos fitoesteróis foi observada em uma cianobactéria cultivada em 

resíduos agroindustriais.  
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ANEXOS 
 

O projeto CAPES-PrInt foi implementado no departamento de Ciência e Tecnologia dos 

Alimentos (PPGCTA/UFSM), através da atuação de uma equipe de professores, sendo os 

professores Dr. Eduardo Jacob-Lopes e Dra. Leila Queiroz Zepka responsáveis pelo 

projeto de doutoramento intitulado “Lipidômica microalgal: Produção, extração, e 

caracterização dos compostos bioativos”, realizado no Instituto de Investigação em 

Ciência da Alimentação (CIAL)- Madri, sob supervisão da professora Dra. Elena Ibañez. A 

presente oportunidade de realizar uma parte da pesquisa do doutorado na Universidad 

autónoma de Madrid providenciou aquisição de conhecimentos na área de tecnologias 

emergentes para extração de produtos naturais. Corroborando também com os 

conhecimentos adquiridos na área de bioatividade voltada a doenças neurodegenerativas, 

e também na área de metabolômica target e untarget. Neste sentido, tais conhecimentos 

contribuirão de forma significativa para a área de pesquisa em tecnologias emergentes 

aplicadas a saúde humana para o departamento de Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

(PPGCTA/UFSM). Logo, desta parceria adquirida com o grupo Foodomics foram gerados 

alguns trabalhos durante o período de seis meses, dentre eles dois resumos de congresso, 

no entanto os congressos não ocorreram devido ao COVID-19.  

 

Dentre os congressos: o congresso de cromatografia 44th International Symposium 

on Capillary Chromatography and 17th GCxGC Symposium, e tamém o congresso de 

fluído supercrítico, 18th European Meeting on Supercritical Fluids.  

Os trabalhos realizados em parceria, os quais foram submetidos aos congressos 

seguem abaixo:  
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HYPHENATED HRMS-BASED STRATEGIES FOR PHYTOCHEMICAL 

PROFILING AND METABOLOMICS OF NATURAL PRODUCTS. 

Gerardo Alvarez-Rivera*, Mariane Bittencourt, Elena Ibánez, Alejandro Cifuentes. 

  
SUPERCRITICAL FRACTIONATION OF YELLOW PASSION FRUIT 

 (PASSIFLORA EDULIS SIMS)  
BY-PRODUCTS EXTRACTS: TERPENOIDS CHARACTERIZATION AND BIOACTIVITY 

ASSAYS 
 

Luana C. dos Santos, Júlio Cézar J. Flores, J. David Sánchez Martínez, Mariane B. 
Fagundes, Gerardo Álvarez Rivera, M. Elena Ibáñez Ezequiel, Alejandro Cifuentes 

Gallego, Julian Martínez 
 

 
 

  Em conjunto com os trabalhos realizados em parceria no laboratório Foodomics, segue abaixo 

o resumo do artigo que se encontra em etapa de submissão, intitulado “Potencial Neuroprotetor do 

extrato rico em fitoesteróisobtido da extração por fluídos supercríticos da cianobactéria P. 

autumnale” 

 

PHYTOSTEROL-RICH SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTS FROM PHORMIDIUM 

AUTUMNALE CYANOBACTERIA WITH NEUROPROTECTIVE POTENTIAL. 

 

Mariane Bittencourt Fagundes, Gerardo Alvarez-Rivera, Jose A. Mendiola, Monica Bueno, 

David Sanchez-Martinez, Roger Wagner, Eduardo Jacob-Lopes, Leila Queiroz Zepka, Elena 

Ibañez*, Alejandro Cifuentes. 

 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo identificar e isolar os principais compostos bioativos provenientes 

da cianobactéria Phormidium autumnale, com o proposito de avaliar o potencial protetor das 
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biomoléculas frente as doenças neurodegenerativas (DN). Portanto, para esta finalidade a cepa da 

cianobactéria foi extraída pela primeira vez por tecnologias verdes, como as técnicas: Líquido 

expandido por gás, e fluído supercrítico utilizando-se etanol como solvente, com a finalidade de 

enriquecer o extrato da Phormidium autumnale de triterpenoides (fitoesteróis) e avaliar seu potencial 

bioativo. A primeira etapa do trabalho consistiu em um estudo comparativo entre as técnicas de 

fluído supercrítico com o uso de 5% de etanol, e com os líquidos expandidos por gás utilizando-se 

50% de etanol. Após a etapa de escolha da melhor tecnologia de extração, as amostras foram 

encaminhadas para experimento fatorial em um delineamento inteiramente casualizado, utilizando-

se como fatores externos: a quantidade de solvente, e a pressão. Os extratos provenientes da 

otimização foram avaliados com relação as seguintes analises: teste de inibição das enzimas 

acetilcolinesterase, e lipoxigenase, bem como os testes de capacidade antioxidante, o ponto ótimo 

foi comparado com os métodos convencionais de extração. Em cada etapa de extração, os 

fitoesteróis foram identificados utilizando-se cromatografia gasosa de alta resolução acoplada a 

espectrômetro de massas q-TOF-MS (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA), associada a 

técnica de co-cromatografia. Os resultados obtidos pela comparação das técnicas de líquidos 

pressurizados demonstraram que, a técnica de fluído supercrítico utilizando 5% de etanol obteve 

valores de fitoesteróis superiores comparados com o uso da técnica de etanol expandido por gás 

(50% de etanol). Após o processo de otimização, a função de desejabilidade foi verificada com 

relação aos principais fitoesteróis (Estigmasterol, e β-sitosterol), sendo estabelecido como ponto 

ótimo 266 bar de pressão, e 7% de etanol. O extrato adquirido do processo de otimização foi capaz 

de inibir 85% da enzima acetilcolinesterase, sendo substancialmente superior aos valores 

adquiridos pelo extrato não enriquecido de fitoesteróis, apresentando valores de IC50 de 65.80 µg 

mL-1 para acetilcolinesterase, 58.20 µg mL-1 para lipoxigenase LOX, e 7.13 µg mL-1 para o ensaio 

de atividade antioxidante. Os resultados foram essenciais para destacar o potencial valor dos 

extratos da cianobactéria P. autumnale, obtidos por tecnologias verdes, a serem utilizados para 
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auxiliar no tratamento do Alzheimer, como substituinte de medicamentos que possuem efeitos 

colaterais aos humanos. De acordo com os resultados obtidos, foi possível verificar diferença 

significativa entre as técnicas de extração, sendo as maiores atividades obtidas por fluido 

supercrítico. 

Palavas-chave: Estigmasterol, β-sitosterol, Otimização, Phormidium autumnale, Extrações 

supercríticas, Extrações por líquidos expandidos, Cianobactéria. 

 
APÊNDICE TÉCNICO 

 
   

O trabalho teve início em setembro de 2019 onde todas as atividades foram 

desenvolvidas no Instituto de Investigação em Ciência da Alimentação (CIAL)- Madrid, 

Espanha, as imagens do instituto onde foi realizado o doutorado sanduíche estão 

expressas nas Figuras 1, e 2. As atividades de investigação que ocorrem no CIAL estão 

dirigidas a estabelecer evidências científicas sobre os efeitos fisiológicos dos alimentos e 

também micro-organismos e seus constituintes químicos na saúde humana e prevenção 

de enfermidades, identificando-se em nível molecular os metabólitos responsáveis pela 

atividade biológica. Dentre os departamentos do instituto CIAL, o trabalho foi desenvolvido 

no departamento de bioatividade e análises de alimentos, como expresso na Figura 3. Ao 

chegar a Espanha foi realizada uma reunião de recepção com os professores envolvidos 

no trabalho de pesquisa e discutido o projeto que seria desenvolvido no instituto (Figura). 

As salas de acesso para a realização do trabalho de doutoramento foram os 

laboratórios Foodomics I, Foodomics II, e também a planta piloto, cujo qual possuia 

diversos equipamentos de uso comunitário. Também possuíamos total acesso a salas de 

reposição de material do laboratório e liberdade para realizar os requerimentos de pedidos 

de padrões analíticos, se estes fossem necessários para o trabalho de pesquisa. A 

experiência de trabalhar em uma instituição de elevado nível mundial na área de alimentos, 
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proporcinou um incremento científico crucial para o desenvolvimento da tese de doutorado, 

fortificando o trabalho em conjunto do CIAL com o departamento de Ciência e Tecnologia 

em Alimentos (UFSM). Abaixo seguem imagens das intalações que foram realizadas as 

pesquisas, bem como os laboratórios de trabalho, algumas atividades desenvolvidas pela 

doutoranda e imagens do grupo de pesquisa, durante o período de trabalho no exterior.  

 

 
 

Figura 1.  Imagens do interior do Instituto de Investigacion en Ciencias de la Alimentacion -
CIAL, Madrid, España CIAL-CSIC, Fonte: https://www.cial.uam-csic.es/ 

 
 

https://www.cial.uam-csic.es/
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Figura 2. Planta piloto, local de acesso comunitário, onde eram desenvolvidas as extrações 
supercríticas e as técnicas de hidrolise celular, Fonte: https://www.cial.uam-csic.es/ 

 
 
 
 
 

 
Figura 3.  Organograma dos departamentos de trabalho do CIAL, Fonte: 
https://www.cial.uam-csic.es/ 

 
 

https://www.cial.uam-csic.es/
https://www.cial.uam-csic.es/
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Figura 4. Chegada na Universid Autonoma de Madrid, com professora Dra. Leila 
Queiroz Zepka, professora integrante da equipe Capes-PrinT do programa de pós 
graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 

 
 
 

 
 
 

Figura 5. Imagens de um dos equipamentos de trabalho  manutenção do extrator 
supercrítico utilizado para a obtenção dos extratos bioativos.  
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Figura 6.  Equipe Foodomics ao final do período de seis meses do doutorado 
Sanduíche. Fonte: https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-
innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-
alimentos/grupo-foodomics/ 

 
  

https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-foodomics/
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-foodomics/
https://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-foodomics/

