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RESUMO 

A natureza vem contribuindo há tempos com recursos e inspirações para busca 
de compostos com funções terapêuticas. Sobretudo, o oceano tem demonstrado 
ser um ambiente de grande significância nestas descobertas devido à 
biodiversidade extremamente rica presente. As esponjas marinhas figuram entre 
os grupos de organismos mais estudados por seu potencial farmacológico, 
sendo inclusive representadas por dois dos oito medicamentos aprovados para 
tratamento de câncer (Ara-C e Mesilato de eribulina). Com a rica biodiversidade 
brasileira e a grande necessidade mundial por tratamentos anticâncer mais 
eficazes e com menos efeitos colaterais, o objetivo deste estudo foi investigar o 
potencial de extratos obtidos de esponjas marinhas coletadas no Arquipélago de 
Fernando de Noronha, através da avaliação da atividade citotóxica dos extratos 
obtidos em células tumorais em cultura. No capítulo I realizou-se um estudo 
bioprospectivo. Para tanto, exemplares de 47 esponjas foram coletadas no ano 
de 1998 em diversos locais do Arquipélago, classificadas taxonomicamente e 
extraídas em solvente orgânico, dando origem aos respectivos extratos brutos. 
Destes, 39 extratos brutos foram submetidos à avaliação qualitativa de sua 
citotoxicidade em duas linhagens de células tumorais humanas em cultura: HCT-
116 (carcinoma colorretal) e MCF-7 (adenocarcinoma mamário) pelo ensaio de 
MTT. Os resultados obtidos através desta triagem selecionaram, para 
abordagem quantitativa, as amostras com porcentagem de ao menos 75% de 
inibição do crescimento celular na presença de concentrações de 5 e 50 μg/mL 
dos extratos. Dos 39 testados contra as células HCT-116, aproximadamente 
46% mostraram-se ativos, enquanto por volta de 29% dos 34 testados 
demonstraram resultados promissores contra MCF-7. Entre os extratos ativos, o 
FN98-017 obtido da espécie Ectyoplasia ferox foi considerado promissor e 
selecionado para prosseguir em investigação, realizado no capítulo II deste 
estudo. Para tanto, foi realizado o fracionamento bioguiado deste extrato, 
identificando a partição But P e a fração F16 como as amostras mais citotóxicas. 
Estas amostras ainda se apresentaram citotóxicas contra linhagens tumorais de 
diversas origens histológicas. Mais além, foram submetidas à verificação dos 
respectivos efeitos sobre a viabilidade celular e quanto à indução de alterações 
morfológicas, buscando gerar evidências para aprofundar o conhecimento do 
modo de ação destas amostras. A partir destas análises, é possível sugerir que 
But P e F16 são capazes de disparar o processo de apoptose celular, logo, 
mostram-se promissoras para estudos mais aprofundados sobre os seus efeitos 
anticâncer.  
 
 
Palavras-chave: Bioprospecção; Biotecnologia marinha; Produtos naturais 
marinhos; Citotoxicidade; Ectyoplasia ferox.  



 

 

ABSTRACT 

Nature has long been contributing resources and inspirations to search for 

compounds with therapeutic functions. Above all, the ocean have proved to be 

an environment of great significance in these discoveries due to the extremely 

rich biodiversity present therein. Marine sponges are among the groups of 

organisms most studied for their pharmacological potential and are represented 

by two of the eight drugs approved for the treatment of cancer (Ara-C and Eribulin 

mesylate). Considering the rich Brazilian biodiversity and the worldwide need for 

more effective anticancer treatments and with less side effects, the objective of 

this study was to investigate the potential of extracts obtained from marine 

sponges collected in the Fernando de Noronha Archipelago, through the 

evaluation of the cytotoxic activity of the extracts obtained in tumor cells in vitro. 

The chapter I of this study carried out a bioprospective study. For this purpose, 

specimens of 47 sponges were collected in 1998 in several sites along the 

Archipelago, classified taxonomically and extracted in organic solvent, yielding 

the respective crude extracts. Of these, 39 crude extracts were subjected to 

qualitative evaluation of their cytotoxicity in two cultured human tumor cell lines: 

HCT-116 (colorectal carcinoma) and MCF-7 (mammary adenocarcinoma) by the 

MTT assay. The results obtained through this screening selected, for a 

quantitative approach, samples that inhibited at least 75% of cell growth at 

concentrations of 5 and 50 μg/mL. Of the 39 extracts tested against HCT-116 

cells, approximately 46,15% were found to be active, while around 29% of the 34 

tested extracts demonstrated promising results against MCF-7. Among the active 

extracts, the FN98-017 obtained from the species Ectyoplasia ferox was 

considered promising and selected for a continued investigation, carried out in 

chapter II of this study. For this purpose, the bioguided fractionation of this extract 

was carried out, identifying the But P partition and the F16 fraction as the most 

cytotoxic samples. These samples were also shown to be cytotoxic against tumor 

lines of diverse histological origins. Furthermore, they were submitted to 

verification of the respective effects on cell viability and as to the induction of 

morphological changes, seeking to generate evidence to deepen the knowledge 

of the mode of action of these samples. From these analyzes, it is possible to 

suggest that But P and F16 are capable of triggering the process of cell apoptosis, 

therefore, are promising for further studies on their anticancer effects. 

 

Keywords: Bioprospection; Marine biotechnology; Marine natural products; 
Cytotoxicity; Ectyoplasia ferox. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

    

1.1 Câncer 

Câncer é um termo genérico para um grande grupo de doenças que pode afetar 

qualquer parte do corpo e que possui, entre outras características, a capacidade de 

crescimento celular descontrolado bem como a invalidação da indução de apoptose 

(morte) da própria célula. Além disto, também têm a capacidade de invadir tecidos 

e órgãos adjacentes podendo facilmente se espalhar (HEJMADI, 2010; HANAHAN 

& WEINBERG, 2011; INCA, 2019).  

O início e evolução desse processo dependem tanto de fatores dentro da célula 

(como herança genética e hormônios, por exemplo) quanto de fatores externos 

(como a exposição a químicos, radioativos e virais). Cerca de 10% dos casos de 

neoplasias são hereditários, a grande maioria dos diagnósticos estão ligados aos 

fatores externos, que envolvem fatores ambientais e/ou hábitos do indivíduo, 

contudo, o surgimento de células cancerígenas depende da intensidade e duração 

da exposição das células aos agentes carcinógenos (CASTRO et al., 2015 INCA, 

2018) 

O processo para surgimento da tal patologia consiste em três estágios antes de 

finalmente se tornar um tumor: após o contato com os fatores indicados, iniciam-se 

as primeiras mutações que permitem o crescimento autônomo da célula; em 

seguida, ocorre o estágio de promoção, onde acontece um aumento da proliferação 

dos clones, as alterações genéticas são fixadas e ocorrem mais mutações. É 

importante frisar que neste estágio, o processo de carcinogênese ainda é reversível 

desde que ocorra a interrupção do contato com a agente cancerígeno. Por fim, dá-

se início à progressão, onde há a reprodução descontrolada das células e, 

posteriormente, o avanço para outras regiões do corpo através de vasos 

sanguíneos em um processo denominado “metástase” (BORGES-OSÓRIO & 

ROBINSON, 2001; SILVA et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2007; HEJMADI, 2010; 

ORLOFF, 2013). 

Globalmente, cerca de um terço à metade de todos os cânceres poderiam ser 

prevenidos com o conhecimento e tecnologia atuais, contudo, segundo a 
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Organização Mundial da Saúde, apesar de todos esses programas em prol do 

rastreamento e tratamento com o amplo arsenal anticâncer existente, esta patologia 

continua sendo bastante recorrente em todo o mundo (OMS, 2020). No ano de 

2018, as estimativas apontam que ocorreram no mundo 18 milhões de casos novos 

de câncer e 9,6 milhões de óbitos, sendo o tipo de câncer mais incidente, o de 

pulmão (2,1 milhões), seguido pelo câncer de mama (2,1 milhões), cólon e reto (1,8 

milhão) e próstata (1,3 milhão). Para 2020, a estimativa é de que uma em cada 

cinco pessoas em todo o mundo enfrentou um diagnóstico de câncer. Em 2040 

esses números quase dobrarão, com o maior aumento nos países de renda baixa 

e média, onde ocorrerão mais de dois terços dos cânceres mundiais. 

Quanto a consideração para o Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 

2019) juntamente com o Ministério da Saúde, apontam que ocorrerão 625 mil novos 

casos de câncer (450 mil excluindo os casos de câncer de pele não melanoma) 

para cada ano entre 2020 e 2022, sendo 66 mil novos casos de mama e 41 mil de 

colón e reto.  

As atuais estratégias mais utilizadas no tratamento do câncer envolvem 

quimioterapia, imunoterapia, radioterapia e, quando possível, procedimentos 

cirúrgicos para remoção da massa tumoral, contudo, estes procedimentos são 

muito invasivos. A dificuldade de acesso ao tumor como um todo, por conta das 

diferenças entre as células cancerígenas criadas pelas mutações, afeta a 

efetividade do tratamento, além de estes, de modo geral, não serem seletivos 

apenas para as células tumorais, acarretando sérios e, por vezes, incontornáveis, 

efeitos colaterais (ORLOFF, 2013). Assim, a busca por novos compostos com maior 

potência terapêutica, mais efetivos e com menos efeitos colaterais se faz 

necessário neste cenário onde cada vez mais a taxa de mortalidade aumenta por 

conta do câncer. Para tanto, a natureza como recurso, sobretudo, o ambiente 

marinho, se faz uma opção valiosa por apresentar um promissor potencial de 

moléculas das mais diversas funcionalidades (RADJASA et al., 2011; JIMENEZ et 

al., 2018). 
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1.2 Produtos Naturais como fonte de novos medicamentos 

Há tempos a natureza serve como recurso e como inspiração para a busca de 

compostos com funções terapêuticas. A história do desenvolvimento das 

civilizações Oriental e Ocidental é rica em exemplos da utilização de recursos 

naturais na medicina, no controle de pragas e em mecanismos de defesa, 

merecendo destaque a civilização Egípcia, Greco-romana e Chinesa.  

A primeira referência envolvendo o uso de plantas medicinais data por volta de 

2697 a.C, na China. Já os registros egípcios evidenciam o uso de ervas medicinais 

por meados de 1550 a. C., sendo o Papiro de Ebers o mais conhecido e citado 

destes documentos, onde são mencionadas aproximadamente 100 enfermidades e 

descritas cerca de 700 preparações utilizando extratos de plantas, metais (como 

chumbo e cobre) e venenos de animais de diversas espécies. Também são 

mencionadas diversas fórmulas para tratamento de doenças conhecidas (PINTO et 

al., 2002; TOMAZZONI, 2006). 

A história da química de produtos naturais teve seu foco na fitoquímica 

clássica (isolamento e determinação estrutural). As primeiras substâncias extraídas 

de organismos vegetais ocorreram no século XVIII e as primeiras moléculas com 

efeito terapêutico foram, em 1806, a morfina, extraída a partir da planta Papaver 

somniferum; a quinina, em 1820; e a estriquinina também em 1820 (NEWMAN & 

CRAGG, 2012). A descoberta em 1898 dos salicilatos, que são derivados do 

produto natural ativo salicina, inspirou a síntese de um dos medicamentos mais 

usados no mundo - o ácido acetilsalicílico - que a princípio foi utilizado como 

analgésico, todavia hoje tem sido usado também como anti-inflamatório, 

antitérmico, inibidor de agregação plaquetária e no tratamento da artrite reumatoide 

(NEWMAN & CRAGG, 2012). Por sua vez, a penicilina, molécula inaugural da 

classe dos antibióticos, foi isolada em 1928 e introduzido na clínica em 1944. Tal 

molécula, descoberta acidentalmente a partir do fungo Penicilium notatum, foi 

responsável por consagrar os micro-organismos como fonte de novas moléculas 

farmacologicamente promissoras. Esse medicamento tornou possível combater 

doenças como pneumonia, sífilis, difteria, meningite, e diversas outras doenças que 

até aquela época eram responsáveis pela maioria das mortes da população 

(NEWMAN & CRAGG, 2012). 
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Os produtos naturais seguem colaborando com descobertas até os dias 

atuais, contribuindo significativamente, sobremaneira, ao desenvolvimento de 

fármacos na quimioterapia para câncer (SITHRANGA-BOOPATHY & 

KATHIRESAN, 2010; NEWMAN & CRAGG, 2016). Considerando os fármacos 

anticâncer que entraram para a clínica nos períodos de 1946 a 1980 (Fig. 1A) e 

1981 a 2019 (Fig. 1B) distribuídos de acordo com as suas respectivas origens, 

pode-se observar que os produtos naturais, em alguma instância, são responsáveis 

por fornecer o princípio ativo de aproximadamente 65% dos medicamentos 

formulados a partir de pequenas moléculas (NEWMAN & CRAGG, 2020).  

 

Figura 1. Fármacos anticâncer que entraram para a clínica durante os períodos de 

1946 a 1980 (A) e 1981 a 2019 (B) classificados por suas respectivas origens. N: 

produto natural inalterado; NB: medicamento botânico (mistura definida); ND: 

derivado de produto natural; S: medicamento sintético; S*: medicamento sintético 

com farmacóforo de produto natural; /NM: mímico de produto natural. Fonte: 

NEWMAN & CRAGG, 2020. 

A ascensão dos produtos naturais teve um notável avanço durante o século 

XX na oncologia, principalmente quanto ao que se refere a derivados de plantas e 

micro-organismos (NEWMAN & CRAGG, 2012). Vários exemplos de medicamentos 

antineoplásicos obtidos de plantas e bactérias são amplamente utilizados 

terapeuticamente. Pode-se citar como exemplo a vincristina, isolado a partir da 

planta Catharanthus roseus; o paclitaxel (Taxol) isolado da casca da árvore Taxus 

brevifolia; a doxorrubucina isolada da bactéria Streptomyces peucetius e a 

midostaurina isolada da bactéria Streptomyces staurosporeus. Além dos fármacos 

citados, existem diversos outros medicamentos em uso clínico de diversas fontes 

(COSTA-LOTUFO et al., 2009; KINGHORN et al., 2011; NEWMAN & CRAGG, 

2012; NEWMAN & CRAGG, 2016; JIMENEZ et al., 2018). 
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Os organismos marinhos podem ser considerados a fonte mais recente de 

produtos naturais bioativos em relação a plantas terrestres e micro-organismos não 

marinhos (KONG et al., 2010). Inclusive, o Instituto Nacional do Câncer (NCI) dos 

EUA, em uma triagem pré-clínica de citotoxicidade, revelou incidência 10 vezes 

maior de propriedades antitumorais em amostras marinhas do que em amostras 

terrestres (MUNRO et al., 1999). Esta característica não é meramente ocasional e 

reflete o impacto da evolução na seleção e conservação de estratégias de sucesso 

para defesa contra predadores, resistência a condições extremas, competição por 

espaço ou comunicação entre espécie (FARNSWORTH et al., 1985; CRAGG et al., 

1997). 

O potencial dos produtos naturais marinhos na descoberta de medicamentos 

é inestimável devido à biodiversidade extremamente rica do ambiente. O mar 

contém muitas espécies que são a fonte de uma ampla gama de metabólitos 

secundários bioativos e estruturalmente diversos (STONIK, 2009; BAE et al., 2020; 

DYSHLOVOY & HONECKER, 2020; ZHOU et al., 2020). Este bioma cobre mais de 

70% da superfície da Terra e abriga uma enorme diversidade de espécies. Dos 36 

filos de animais identificados taxonomicamente, 34 são encontrados no ambiente 

marinho e muitos deles são exclusivos, constituindo assim o sistema mais 

diversificado do planeta (KIJJOA & SAWANGWONG, 2004; GOMATHI & 

GOTHANDAM, 2016; ALTMANN et al., 2017). Data-se mais de 3500 milhões de 

anos desde que os primeiros organismos vivos apareceram no mar e, por tanto, 

esses organismos passaram pelo período evolutivo mais longo. Com o tempo, as 

condições marinhas severas proporcionaram a produção de uma grande variedade 

de moléculas com estruturas únicas em termos de variedade, características 

estruturais e funcionais e em maior incidência de bioatividade significativa em 

relação aos produtos naturais de formas de vida terrestres.  

Atualmente, cerca de 29.000 produtos naturais marinhos são conhecidos, e 

somam-se 13 fármacos cujos princípios ativos originaram-se destas moléculas, 

sejam eles a partir da molécula natural em si ou um análogo sintético, e compõem 

o arsenal de medicamentos clinicamente disponíveis. Vale ressaltar que 8 destes 

medicamentos (Fig. 2; Tabela 1) são utilizados para o tratamento do câncer. O 

fármaco mais recente aprovado pelo FDA, a lurbinectedina (Zepzelca®), é 

estruturalmente semelhante a um composto já comercializado atualmente, a 
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trabectedina (Yondelis®), que foi aprovado nos países da União Europeia em 2007 

e pelo FDA somente em 2015 para o tratamento do sarcoma de tecidos moles. 

Ambos são originários da ascídia Ecteinascidia turbinata. Este táxon também tem 

o medicamento plitidepsina (Aplidin®) como representante dos antitumorais 

aprovados, tendo sido isolado do organismo Aplidium albicans e aprovado para uso 

clínico na Austrália em 2018 para tratamento de Mieloma múltiplo, Leucemia e 

Linfoma. Os moluscos também foram usados para obtenção de medicamentos 

anticâncer. A molécula (Dolastatina 10), originado da espécie de nudibrânquio 

marinho Dolabella auricularia, com diferentes anticorpos conjugados, deu origem 

ao brentuximab vedotin (Adcetris®, aprovado pela FDA 2011), o polatuzumab 

vedotin (POLIVY®, aprovado pelo FDA 2019) e o enfortumab vedotin (PADCEV®, 

aprovado pelo FDA 2019). Mais além, há as esponjas, que inauguraram os 

medicamentos antitumorais nos anos 1950, e que possuem dois fármacos 

aprovados para uso: a citarabina (Cytosar ‐ U®, Depocyt®, aprovado pela FDA 

1969) isolado da espécie caribenha Cryptothetia crypta e o mesilato de eribulina 

(Halaven®, aprovado pela FDA 2010) que teve como inspiração o produto natural 

halicondrina B, isolado pela primeira vez da esponja marinha japonesa Halichondria 

okadai (STONIK, 2009; MAYER et. al., 2015; JIMENEZ et al., 2018; DYSHLOVOY 

& HONECKER, 2020; FARUQI & TADI, 2020; JIMENEZ et al., 2020; PECH-PUCH, 

2020). 
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Figura 2. Moléculas isoladas de organismos marinhos aprovadas como fármacos 

anticâncer.   
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Tabela 1. Compostos de origem marinha em uso na clínica anticâncer e suas 

respectivas informações técnicas (MAYER et. al., 2015; LEE et al., 2017; AusPAR 

Aplidin Plitidepsin, 2019; DYSHLOVOY & HONECKER, 2020; JIMENEZ et al., 

2020). 

Composto 
Ano de 

aprovação 

Nome 

Comercial 

Organismo 

Fonte 

Alvo 

molecular 
Tratamento 

Citarabina 

(Ara-C) 
1969 Cytosar-U 

Esponja  

(Cryptothetia 

crypta) 

DNA 

Polimerase 
Leucemia 

Trabectedina 2007 Yondelis 

Ascídia 

(Ecteinascidia 

turbinata) 

Agente 

alquilante de 

DNA 

Sarcoma de 

tecidos moles e 

câncer de ovário 

Mesilato de 

Eribulina 
2010 Halaven 

Esponja  

(Halichondria 

okadai) 

Microtúbulos 
Câncer de mama 

metastático 

Brentuzimab 

vedotin 
2011 Adcetris 

Molusco/ 

Cianobactéria 

(Dolabella 

auricularia) 

CD30 e 

Microtúbulos 
Linfoma 

Plitidepsina 2018 Aplidin 

Ascídia 

(Aplidium 

albicans) 

Inibidor da 

síntese de 

proteínas 

Mieloma múltiplo, 

Leucemia, Linfoma 

Enfortumab 

vedotin 
2019 Padcev 

Molusco/ 

Cianobactéria 

(Dolabella 

auricularia) 

Nectin-4 
Câncer urotelial 

metastático 

Polatuzumab 

vedotin 
2019 Polivy 

Molusco/ 

Cianobactéria 

(Dolabella 

auricularia) 

Inibidor de 

microtúbulos 

Leucemia 

linfocítica crônica 

Lurbinectedina 2020 Zepzelca 

Ascídia 

(Ecteinascidia 

turbinata) 

Agente 

alquilante de 

DNA 

Câncer de pulmão 

de pequenas 

células 

 

1.3 Esponjas marinhas como recurso promissor 

As esponjas (Filo Porifera) são animais bentônicos sésseis (fixos no 

substrato) e possuem uma fisiologia simples. São animais filtradores e sésseis, que 
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se utilizam de uma única camada de células flageladas para bombear água através 

de seu corpo (BRUSCA & BRUSCA, 2007). Por não terem defesas físicas, mas 

terem cores vivas, ficarem expostas e não se moverem, as esponjas desenvolveram 

substâncias químicas como proteção, podendo armazenar uma diversidade de 

compostos químicos bioativos. Mais além, dependendo do local onde a esponja for 

coletada, os compostos mudam. Isso ocorre devido à facilidade com que as 

esponjas se associam em simbiose com micro-organismos (ULBER, 2002; 

RUOCCO et al., 2017). 

O corpo das esponjas é formado por uma fraca agregação de células de 

origem mesenquimal dentro de uma matriz gelatinosa conectada a uma estrutura 

com carbonato de cálcio (CaCO3) ou silicato (SiO2) e pequenas espículas de 

colágeno (DOBSON et al., 2015; GARCIAS-VILAS et al., 2016). Estes organismos 

não possuem tecidos e órgãos verdadeiros, bem como quaisquer estruturas 

sensoriais ou nervosas reconhecíveis (CETKOVIC et al., 2018). Pinacócitos são as 

células planas que compõe a superfície externa do organismo, acompanhado por 

unidades porosas tubulares chamadas de porócitos, que permitem a circulação de 

água dentro da esponja. Já os coanócitos, ou células do colarinho, por possuírem 

flagelos, são responsáveis pelo bombeamento deste fluido além de direcionar as 

partículas de alimento que estão em suspensão no meio para a câmara de 

alimentação. O arranjo deste último grupo celular citado varia de acordo com a 

complexidade da espécie e com o tamanho do organismo, configurando a saída da 

água por um ou mais ósculos (CASTRO & HUBER, 2012) (Fig 3). Existem três tipos 

básicos deste arranjo: asconoide, siconoide e leuconoide, em ordem crescente de 

complexidade (PECHENIK, 2016). Por ter um corpo frágil, uma grande quantidade 

de metabólitos secundários é usada pelas esponjas como mecanismos de defesa 

química para evitar predadores, outros organismos coloniais e infecções 

bacterianas. 
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Figura 3. Ilustração a respeito da biologia das esponjas e seus agregados celulares 

sendo em (a) um organismo mais simples, com um único ósculo e em (b) um 

organismo mais complexo. Fonte: CASTRO & HUBER, 2012. 

As esponjas marinhas figuram entre os grupos de organismos mais 

estudados por seu potencial farmacológico. A diversidade química dos produtos do 

metabolismo secundário destes organismos é alta, com compostos classificados 

como alcalóides, terpenóides, peptídeos, policetídeos, esteróides e macrolídeos, o 

que desperta interesse na pesquisa biomédica e farmacêutica devido as potenciais 

aplicações clínicas exibidas por eles de acordo com suas propriedades 

antitumorais, antiinflamatórias, anti-HIV, antimalárico, antiangiogênicas e/ou 

antimicrobianas relatadas (CHAKRABORTY et al., 2009; ANJUM et al., 2016; 

ZHANG et al., 2017;  ERCOLANO et al., 2019; HAN et al., 2019; MCCAULEY et al., 

2020; CIFTCI et al., 2020). Segundo Mehbub et al. (2016a) e Han et al. (2019), entre 

todas as espécies marinhas, as esponjas representam quase 30% de todos os PNM 

descobertos (CALCABRINI et al., 2017; FOLKERS & ROMBOUTS, 2020). Dessa 

forma, já se conhece uma diversidade de compostos extraídos de esponjas para a 

indústria farmacêutica, como por exemplo a topsentina (composto anti-inflamatório), 

derivada de uma esponja abissal, pertencente ao gênero Spongosorites, que vem 

se mostrando promissora para o tratamento da artrite, queimaduras, reações 

alérgicas ou doença inflamatória do intestino (MURTI et al., 2010). A manoalida, por 

sua vez isolada de Luffariella variabilis, é um bloqueador de canais de potássio que 

apresenta potencial antibiótico, analgésico e anti-inflamatório (MONKS et al., 2002; 

JUNIOR et al., 2012).  
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No contexto particular da farmacologia anticâncer, a história das esponjas 

marinhas iniciou-se na década de 1950, com pesquisadores da Universidade de 

Yale tidos como os percursores dos estudos dos produtos marinhos. Bergmann e 

Fenney trabalharam com uma espécie caribenha, Cryptothetia crypta, que deu 

origem a dois compostos, chamados de: espongouridina e espongotimidina. Essas 

moléculas foram usadas como modelo para a síntese de uma nova classe de 

análogos de arabinose nucleosídeos com propriedades antivirais e antitumorais, 

conhecido atualmente como Ara A e Ara C, respectivamente (ULBER, 2002; 

KIJJOA & SAWANGWONG, 2004; STONIK, 2009; DYSHLOVOY & HONECKER, 

2020). 

O Ara C ou também conhecido como citarabina (Fig.4A), possui o nome 

comercial Cytosar-U™ e vem sendo vendido pela Pharmacia & Upjohn Company. 

Seu mecanismo de ação consiste, inicialmente, na conversão deste na forma 

trifosfato (citarabina-5’-trifosfato (Ara-CTP)) dentro da célula, e competição com a 

citidina para se incorporar ao DNA. A rotação da molécula dentro do material 

genético é impedida pela porção de açúcar da citarabina. A replicação do DNA 

cessa, especificamente durante a fase S do ciclo celular, o que o torna um fármaco 

específico para células em divisão rápida, como as do tumor. A replicação e o 

reparo do DNA também são interrompidos devido à inibição da DNA polimerase 

pela citarabina. Este composto é citotóxico para uma grande variedade de culturas 

celulares tumorais de mamíferos (STEMPIEN et al., 1965; FREI III et al., 1969; 

NOVOTNY & RAUKO, 2009; EPAR-EMA, 2011; MONTASER & LUESCH, 2011; 

FARUQI & TADI, 2020). 

Já o Halaven™ (mesilato de eribulina) (Fig.4B), descoberto e desenvolvido 

pela Eisai Research Institute, age através de um mecanismo antimitótico, 

interferindo no crescimento microtubular, causando o bloqueio das fases G2/M do 

ciclo celular, disrupção dos fusos mitóticos e, finalmente, a apoptose celular após 

bloqueio mitótico prolongado (EPAR-EMA, 2015). Este composto é uma cetona 

macrocíclica totalmente sintética análoga da halicondrina B, um produto natural 

isolado inicialmente da esponja marinha Halichondria okadai (abundante na zona 

das marés no Oceano Pacífico ao sul da Península de Boso, no Japão); e, 

subsequentemente, de outras esponjas de outros gêneros, como Axinella, Phakellia 
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e Lissodendoryx. Este fármaco foi aprovado para o tratamento do câncer de mama 

metastático em 2010 pela FDA (MARU & UEMURA, 2012; MARTÍN et al., 2013; 

SHETTY & GUPTA, 2014; ANDERSEN, 2017). 

  

Figura 4. Ilustração dos medicamentos anticâncer aprovados para uso clínico 

originados de esponjas marinhas. Em (A) o composto Ara-C, vendido como Cytosar, 

usado para tratamento de Leucemia, foi isolado da espécie caribenha Cryptothetia 

crypta. Já em (B), o Mesilato de eribulina, comercializado como Halaven, que teve 

como inspiração o produto natural halicondrina B, isolado pela primeira vez da 

esponja marinha japonesa Halichondria okadai. Fonte: MARU & UEMURA, 2012; 

spongeguide.uncw.edu/  

Além destes fármacos aprovados, as esponjas também estão representadas 

pelo composto plocabulina (PM060184, PM184) (Fig. 5) que atualmente encontra-

se no desenvolvimento de ensaios clínicos de fase II para o tratamento de tumores 

sólidos. Este é um policetídeo isolado da esponja Lithoplocamia lithistoides 

(Porífera) recolhida em Madagascar que atua como agente de despolimerização de 

microtúbulos (MARTÍN et al., 2013, SILVA, 2018; Marine Pharmacology Clinical 

Pipeline, 2020). Estudos apontam que este produto natural possui potente ação 

antiproliferativa e antiangiogênica em linhagens celulares de carcinoma e possui 

atividade antitumoral em camundongos xenoenxertados (COSTALES-CARRERA 

et al., 2019).  

A) 

B) 
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Figura 5. Estrutura química da plocabulina, composto isolado da esponja 

Lithoplocamia lithistoides que se encontra em desenvolvimento de ensaios clínicos 

de fase II. Fonte: COSTALES-CARRERA et al., 2019 

A data do primeiro estudo sobre as esponjas brasileiras é incerta, contudo, 

sabe-se que o número de estudos começou a aumentar na década de 1960 quando 

Volkmer-Ribeiro iniciou suas pesquisas. Desde então, foi publicado mais de 130 

documentos, incluindo artigos e capítulos de livros, representando uma grande 

contribuição para o conhecimento das esponjas brasileiras, especialmente de água 

doce. Quanto aos estudos com espécies marinhas, apesar dos crescentes estudos 

desde então, ainda não foi explorado todo potencial que a biodiversidade do país 

oferece (MURICY et al., 2010). 

Algumas esponjas que ocorrem na costa brasileira foram estudadas a partir 

de perspectivas em termos de seu potencial farmacológico. Entre as atividades 

encontradas nos extratos de esponjas analisados, destacam-se atividades 

antimicrobianas (MURICY et al., 1993), citotóxica e neurotóxica (RANGEL et al., 

2012), desorganização de microtúbulos (PRADO et al., 2004) e anticâncer (MONKS 

et al., 2002) como pode ser exemplificado com o trabalho de Junior (2008) quanto 

a aplicação da espécie Polymastia janeirensis contra células tumorais. 

No estudo publicado em 1993 por Muricy e colaboradores, 21 espécies de 

esponjas marinhas coletadas no sudeste atlântico, mais precisamente na Praia do 

Forno, Arraial do Cabo – Rio de Janeiro, foram submetidas a ensaios para verificar 

a atividade antibacteriana e antifúngica. Dessas, 9 espécies (Monanchora 

arbuscula, Tedania ignis, Tedania sp., cf Arenosclera sp., Polymastia janeirensis, 

Aplysina fulva, Pseudaxinella lunacharta, Amphimedon viridis e Mycale arenosa) 

demonstraram resultados antimicrobianos promissores. As amostras foram 

mantidas a -10 ºC e a preparação do extrato consistiu inicialmente na análise da 

quantidade de material disponível de cada espécie. As esponjas foram maceradas 

em dez volumes de metanol, ou de água destilada, em duas extrações separadas 
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e, posteriormente, centrifugadas. Discos de papel esterilizados foram mergulhados 

no sobrenadante e expostos as placas de Petri previamente inoculadas com os 

micro-organismos que seriam testados – dez espécies de leveduras e quatro 

espécies de bactérias. Foram usados discos de papel preparados apenas com os 

solventes para controle negativo do experimento, e a medição do raio da zona de 

inibição determinaria o potencial de inibição do crescimento microbiano. Foi 

possível detectar um forte potencial antibacteriano tanto nos extratos aquosos 

quanto nos preparados com metanol, sendo que os extratos metanólicos também 

apresentaram atividade antifúngica.  

O extrato da espécie Amphimedon viridis, que no estudo anterior demonstrou 

uma forte atividade antibacteriana, também foi alvo de pesquisa para os autores 

Berlinck e colaboradores em 1996, que isolaram o complexo halitoxina desta 

esponja marinha. Neste artigo em questão, a amostra foi coletada no canal de São 

Sebastião (costa sudeste do Brasil). Esse composto já havia sido relatado em 

trabalhos de Schmitz et al. (1977 e 1978), isolado do organismo A. compressa, 

entretanto, quando feito a comparação entre os dois complexos, notou-se que 

tinham peso molecular diferente. Além disto, foram feitos ensaios para testar 

algumas atividades farmacológicas do complexo halitoxina isolado da amostra 

coletada no Brasil, tais como antimitose, letalidade, hemólise e neurotoxicidade. Os 

resultados demonstraram que o composto não pareceu afetar o sistema mitótico 

em si, mas promoveu a lise das células, além de apresentar uma atividade letal 

moderada, possivelmente devido a uma atividade inespecífica nas membranas que 

evitaria a condução nervosa e levaria os camundongos a óbito por paralisia 

respiratória.  

Quanto a aplicação anticâncer, anti-hemostática, antibacteriana e antifúngica 

de esponjas brasileiras, no trabalho de Monks et al. (2002), foi realizado o screening 

de dez espécies coletadas na costa de Santa Catarina – Brasil, onde houve o 

promissor resultado de que oito delas demonstraram atividade em um ou mais 

bioensaios. Os ensaios de triagem citotóxica foram feitos com Sulforodamina B 

(SRB) e utilizando as linhagens celulares de tumor humano HT29 (adenocarcinoma 

de colón humano), U373 (glioblastoma humano) e NCI-H460 (carcinoma de 

pulmão). Os resultados apresentaram concentrações de CI50 variando de 25 a 50 
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µg /ml dos extratos brutos oriundos das espécies: Polymastia janeirensis, Mycale 

arcuiris, Raspailia (syringella) sp. e Haliclona aff tubifera. Quanto aos ensaios 

hemostáticos, os extratos de seis espécies (sendo as três primeiras citadas 

anteriormente juntamente com Guitarra sp., Tedania ignis e Pseudaxinella 

reticulata), reduziram a migração dos leucócitos através do filtro de nitrocelulose em 

direção ao quimiotático estimulante. Por outro lado, para atividade antibacteriana, 

apenas duas espécies demonstraram atividade contudo em sua grande maioria, 

fraca, destacando apenas a ação moderada do extrato orgânico de H. aff tubifera 

contra cepas de Escherichia coli. A atividade antifúngica foi testada contra duas 

culturas, Candida albicans e Saccharomyces cerevisiae, contudo nenhuma das 

espécies apresentou resultados.  

A espécie Polymastia janeirensis, que já havia demonstrado atividades 

antitumorais no estudo de Monks et al. (2002), e uma importante atividade antiviral 

em extrato aquoso contra o rotavírus SV-SA11 (SILVA et al., 2006), foi testada por 

Junior (2008), analisando a viabilidade de uma linhagem de glioma humano 

(U138MG). Os extratos produzidos (aquoso e orgânico) foram de uma esponja 

marinha coletada no litoral de Santa Catarina, Brasil. Estes demonstraram efeito 

antiproliferativo e indução da morte celular por apoptose através da produção de 

radicais livres. Os autores salientam que quanto mais altas as doses dos dois 

extratos, mais forte foi o efeito citotóxico, inibindo mais de 80% do crescimento 

celular.  

Alguns estudos de screening do Nordeste do Brasil também ressaltam o 

potencial biomédico desta região, principalmente quanto as esponjas. Em 2004, 

Jimenez e colaboradores realizaram screening de extratos hidroalcóolicos de oito 

espécies destes invertebrados coletados na zona intertidal na praia de Flexeiras 

(Trairi) quanto aos seus potenciais citotóxicos e antimicrobianos (JIMENEZ et al., 

2004). Já no screening de Ferreira et al. (2007) outros extratos hidroalcóolicos de 

22 esponjas coletadas no Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio, Ceará, 

foram avaliados quanto a atividade citotóxica e antimicrobiana. Mais além, vale 

ressaltar os estudos de triagem da esponja Monanchora arbuscula (FERREIRA et 

al., 2011) que, devido a prosseguimento nas avaliações químicas e farmacológicas, 
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resultaram no isolamento de molécula inédita com mecanismo de ação 

interessante.  

Já quanto a espécies de esponjas coletadas no Brasil que avançaram mais 

nos estudos de isolamentos de moléculas e os estudos de mecanismo de ação, 

destacam-se Arenosclera brasiliensis; Geodia cosrticostilífera; Monanchora 

arbuscula e Plakortis angulospiculatus. Esta última citada foi estudada em 2007 por 

Kossuga et al., onde a amostra coletada na Baía de Todos os Santos, Salvador - 

Bahia, no ano de 1999, levou ao isolamento de um novo policetídeo, a plakortenona, 

que infelizmente devido a sua baixa disponibilidade, não fora testado; além de 

outros cinco já conhecidos, que foram testados em ensaios de antileishmania, 

antitripanossomal, antineuroinflamatório e citotoxicidade contra quatro linhas de 

células de câncer humano. Os resultados demonstram que um dos compostos, o 

Plakortide P, é um potente composto antiparasitário, contra Leishmania chagasi e 

Trypanosona cruzi, além de ter exibido atividade antineuroinflamatória. Quanto a 

atividade antitumoral, os compostos desempenharam toxidade moderada.  

O gênero Monanchora, como todos os gêneros da família Crambeidae, é rico 

em espécies ciclicasalcalóides de guanidina. A esponja Monanchora arbuscula fora 

estudada por Ferreira et al. (2011) com amostras coletadas a nordeste da costa do 

Brasil, onde os compostos 8bβ-hidroxiptilocaulina e ptilocaulina foram isolados de 

colônias da espécie e apresentaram citotoxicidade contra a linhagem celular 

leucêmica HL-60 com valores de CI50 de 7,89 e 5,77 μM, respectivamente. As 

análises feitas em citometria de fluxo apontaram despolarização da membrana 

mitocondrial das células tratadas com ptilocaulina, indicando a morte celular 

causada por apoptose desencadeada pela ativação das caspases 3 e 7. Até o 

trabalho de Santos et al. (2015), esta espécie que já havia sido bem estudada, 

serviu para os autores desta publicação em questão não apenas para 

demonstração da  atividade antiparasitária do extrato contra Leishmania infantum e 

Trypanosoma cruzi (com valores de CI50 entre 2 e 8 μM), mas também forneceu 

material suficiente para investigar as estruturas dos alcalóides menores presentes 

no organismo: isolando neste presente estudo de seis novos constituintes 

minoritários junto com os alcalóides batzelladines D, F, L e nor-L, como reportados 
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no estudo. A amostra utilizada no trabalho havia sido coletada no sudeste da costa 

brasileira, mais precisamente em Cabo frio - Rio de janeiro, e extraída com metanol.  

A esponja brasileira Geodia corticostylifera que já havia sido explorada 

quanto a atividades antibacteriana, antifúngica, citotóxica, hemolítica e neurotóxica, 

teve compostos isolados no estudo de Rangel et al. (2006) com efeitos 

antiproliferativos testados em ovos de ouriço-do-mar e linhagens tumorais de 

câncer de mama (T47D e MCF-7). As amostras usadas para estes ensaios foram 

coletadas cinco anos antes, na costa do estado de São Paulo, Brasil, e, através de 

fracionamento bioguiado, tiveram os peptídeos cíclicos geodiamolideos A, B, H e I 

identificados. Estes, que já haviam sido descritos anteriormente, desempenharam 

efeito antiproliferativo relacionado à despolimerização de actina nas células 

cancerosas, sendo que os geodiamolideos A e H eram mais eficazes contra células 

T47D, enquanto geodiamolideos B e A tiveram um efeito mais forte nas células 

MCF-7. A respeito dos testes com ovos de ouriços do mar, a duplicação de núcleos 

sem divisão completa indicou que o mecanismo de ação nestas células era a 

ruptura do microfilamento e, como consequência, promovia a inibição da clivagem 

celular. Posteriormente, em estudo de Kubota (2012), o mesmo composto, 

geodiamolideo H, foi avaliado quanto a inibição da atividade de invasão e migração 

da linha celular Hs578T mamária humana. O efeito foi demonstrado e novamente 

atribuído a modificação do citoesqueleto de actina das células tumorais; em 

contraste, as células normais não foram afetadas (KOSSUNGA et al., 2012). 

O extrato da endêmica esponja marinha brasileira Arenosclera brasiliensis, 

por sua vez, teve várias abordagens estudadas. Compostos como a arenosclerinas 

A, B e C e a halioclonaciclamina E apresentam forte atividade antibiótica contra 

onze cepas de bactérias resistentes; citotoxicidade contra as linhagens de células 

tumorais humanas HL-60 (leucemia), L929 (fibrossarcoma), B16 (melanoma) e 

U138 (cólon); e atividades hemolíticas e neurotóxicas contra eritrócitos de 

camundongos em pequenas concentrações (MURICY et al., 1993; TORRES et al., 

2000; RANGEL et al., 2001; TORRES et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2004; PRADO 

et al., 2004). Já amostras desta esponja obtidas em abril de 2006, Búzios - Rio de 

Janeiro, foram material do estudo publicado em 2008 por Stankevicins e 

colaboradores. Os pesquisadores realizaram testes genotóxicos e antigenotóxicos 



 

33 

 

de dois extratos brutos. Os resultados demonstraram que não havia genotoxidade 

porém evitou danos ao DNA. Além disto, testes de mutação reversa de Salmonella 

typhimurium (teste de Ames) ou tratamentos diretos com plasmídeo mostraram que 

o extrato evitou a mutagenicidade da mitomicina C, azida sódica e 2-aminofluoreno, 

agindo através de mecanismos intracelulares e extracelulares e favorecendo o 

reparo do DNA.  

Com base nesta introdução geral sobre a importância dos produtos naturais 

marinhos no cenário do tratamento farmacológico do câncer e, mais 

especificamente, sobre as contribuições das esponjas marinhas neste contexto, o 

presente estudo tem como objetivo geral investigar o potencial anticâncer de 

extratos obtidos de esponjas marinhas brasileiras, a partir a avaliação da atividade 

citotóxica em células tumorais em cultura. Para atingir estes objetivos, a parte 

experimental aqui desenvolvida está distribuída nas sessões seguintes que, ainda 

que estejam cientificamente relacionadas entre si, foram organizadas em capítulos 

autônomos para fins didáticos. Cada capítulo traz uma breve introdução do contexto 

específico que foi tratado ali, os objetivos propostos, os métodos de estudo, os 

resultados obtidos, a discussão desses achados e as principais conclusões que 

puderam ser obtidas. Desta forma, o primeiro capítulo descreve a avaliação do 

potencial de citotoxidade in vitro de 39 espécies de esponjas marinhas coletadas 

no Arquipélago de Fernando de Noronha, PE; e o segundo capítulo trata do 

fracionamento bioguiado do extrato de Ectyoplasia ferox e estudo do modo de ação 

das frações ativas.  
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2. OBJETIVOS 
   

2.1 Objetivo Geral  

O objetivo deste trabalho foi investigar o potencial anticâncer de extratos 

obtidos de esponjas marinhas brasileiras a partir da avaliação da atividade 

citotóxica em células tumorais em cultura. 

2.2 Objetivos Específicos 

CAPÍTULO I: Prospectar esponjas do Arquipélago de Fernando de Noronha 

pelo seu potencial de citotoxicidade in vitro contra células tumorais. 

CAPÍTULO II: Realizar o fracionamento bioguiado do extrato citotóxico de 

Ectyoplasia ferox visando o isolamento do princípio ativo e estudo do seu 

mecanismo de ação.   
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CAPÍTULO I  

I.1 INTRODUÇÃO 

1.1 Perspectiva Brasileira e o Arquipélago de Fernando de Noronha quanto 

ao potencial farmacológico 

A pesquisa ligada a organismos marinhos teve início, no Brasil, na década de 

1960 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (PINTO et al., 2002; 

VIEIRA, 2007). Inicialmente, estes estudos foram direcionados a avaliação química 

de moléculas oriundas de ascídias e esponjas, e apenas em 1999 os pesquisadores 

brasileiros começaram a trabalhar com micro-organismos marinhos, após 

isolamento da molécula lactona N-acetil-y-hidroxivalina extraída de uma 

actinobactéria inédita (Streptomyces cebimarensis) (PINTO et al., 2002; BERLINCK 

et al., 2004; VIEIRA, 2007). 

Contudo, são escassas as informações documentadas em artigos científicos 

sobre novas substâncias de origem marinha, visto que o Brasil é um país com mais 

de 8500 km de costa, compreendendo uma área total de quase 4,5 milhões de km2 

(mar territorial e zona econômica exclusiva), detentor de uma rica biodiversidade, 

que, por sua vez, configura numa rica quimiodiversidade. Isto demonstra um 

potencial imensurável para o desenvolvimento de novos projetos neste campo de 

extrema importância para os setores farmacológico e biotecnológico (PINTO et al., 

2002; BERLINCK et al., 2004; ALZATE, 2018).  

O país detém um conjunto de ilhas oceânicas que engloba os Rochedos de São 

Pedro e São Paulo, o Atol das Rocas, as Ilhas de Trindade e Martim Vaz, além de 

Fernando de Noronha. Este último, localizado a 400 km da costa brasileira, é um 

arquipélago de 21 ilhas e ilhotas vulcânicas no Oceano Atlântico, numa extensão 

de 26 km2 pertencente ao estado de Pernambuco (COSTA et al., 2012; 

FLORÊNCIO, 2017). Este habitat, por estar em mares tropicais, é favorável ao 

desenvolvimento de uma rica e diversificada biota marinha, além de alta taxa de 

endemismos, entretanto, são pouco exploradas contando com apenas alguns 

estudos que, na sua maioria, são de invertebrados que habitam a região (PINTO et 

al., 2002; FLORÊNCIO, 2017; ALZATE, 2018, PITA et al., 2018). 
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Florêncio (2017) avaliou o potencial farmacológico de dezesseis linhagens de 

actinomicetos isolados do sedimento marinho de Fernando de Noronha contra 

células tumorais em cultura. Essas linhagens renderam sete extratos brutos 

citotóxicos em câncer colorretal humano HCT-116 com variação de CI50 entre 0,06 

e 10,12 µg/mL. O método de fracionamento bioguiado permitiu isolar a já conhecida 

Piericidina A1 (PA1) da bactéria BRA 399 (identificada como do gênero 

Streptomyces) que teve a citotoxidade investigada contra as linhagens de HCT-116 

e um melanoma metastático murino (B16-F10). Mais adiante, os ensaios 

colorimétricos de MTT e SRB, bem como a citometria de fluxo foram realizados para 

obter-se um perfil de inibição da proliferação celular causado pelo composto.  

Os resultados apontaram que, apesar de, em concentrações mais altas, haver 

a inibição da proliferação celular em ambas as linhagens (sugeridas pela autora 

estar relacionada com a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) somada 

a diminuição da eficiência energética – função da substância PA1 está relacionada 

com a interferência do transporte de elétrons através da membrana interna das 

mitocôndrias), ao passo que nas menores concentrações, a efetividade é cessada. 

Quanto ao estudo da preservação da membrana demonstrou que não houve 

modificação até a maior concentração.  

No estudo de Siqueira (2018), o arquipélago foi, juntamente com outras ilhas 

oceânicas da região, fonte de micro-organismos associados a Zoanthus sociatus, 

do filo Cnidaria, que deu origem a dezenove cepas isoladas, sendo que quinze 

renderam extratos brutos com efeito antiproliferativo (inibição do crescimento > 

75%) em células HCT-116. Um destes, BRA-535, com local de coleta em Fernando 

de Noronha, apresentou CI50 de 4,8 µg/mL e prosseguiu para a purificação dos 

princípios ativos e caracterização dos efeitos biológicos em células tumorais. 

Através de fracionamento bioguiado juntamente com técnicas cromatográficas, 

isolou-se dois compostos pertencentes à classe das prodigiosinas, estreptorubina 

B e a undecilprodigiosina, que tiveram a citotoxicidade investigada pelo ensaio do 

SRB com 3 linhagens tumorais (HCT-116, B16-F10 e PC-3M) e em 2 linhagens 

não-tumoral (L929 e HEK293A), além de terem sido submetidas a ensaio de 

formação de colônias e, posteriormente, a análise por citometria de fluxo e 

microscopia confocal. 
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Neste estudo, após 24, 48 e 72 h, a estreptorubina B e undecilprodigiosina 

mostraram-se muito potentes na linhagem HCT-116, que é uma linhagem tumoral 

primária quando comparada às demais testadas que possuem um potencial 

agressivo e são linhagens metastáticas. Através do ensaio clonogênico foi possível 

observar a redução do crescimento celular a longo prazo. Foi elucidado, através da 

citometria de fluxo, que houve uma redução do volume celular por conta dos danos 

provocados na membrana, aumentando assim, as células inviáveis e diminuindo a 

proliferação, além de demonstrar que não houve parada no ciclo celular em 

nenhuma fase, contudo, que houve aumento de fragmentação de DNA. Quanto aos 

resultados da microscopia confocal, a estreptorubina B foi localizada próximo as 

organelas de lisossomos, principalmente no retículo endoplasmático, sugerindo a 

morte celular em HCT-116 ter ocorrido por conta de estresse nesta organela, 

provocando a apoptose. 

Deste modo, ao reconhecer que o Arquipélago de Fernando de Noronha possui 

um grande potencial biotecnológico abrigado nos organismos marinhos que lá 

ocorrem, o presente estudo realizou, nesta primeira etapa, um screening de extratos 

de esponjas marinhas coletadas em diversos locais do arquipélago, a partir da 

identificação das espécies cujos extratos demonstraram atividade anticâncer em 

células tumorais em cultura.  

I.2 MÉTODOS 

2.1 Coleta das Esponjas 

As esponjas analisadas neste trabalho foram coletadas em expedição realizada 

entre os dias 06 e 10 de março de 1998 ao Arquipélago de Fernando de Noronha, 

PE (Fig. 6). Os exemplares foram coletados por mergulho autônomo entre 6 e 25 m 

de profundidade.  
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Figura 6. Mapa destacando a localização do Arquipélago de Fernando de Noronha, 

PE. Fonte: wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Noronha 

 

      2.2 Preparação dos extratos 

Com a proposta de testar a atividade citotóxica dessas amostras, as 

esponjas foram submetidas a processos de extração com solventes orgânicos para 

obtenção dos extratos brutos. O método de extração usado neste estudo, ilustrado 

na figura 7, iniciou-se com a divisão em duas partes da massa coletada de cada 

esponja. À primeira parte foi adicionado etanol (EtOH), macerado e filtrado à vácuo 

para gerar o extrato etanólico. À segunda parte foi adicionada a mistura dos 

solventes etanol e acetato de etila (EtOH:Act) na proporção 1:1 (v/v), macerado e 

filtrado à vácuo. Esse processo foi realizado por duas vezes para gerar o extrato 

etanol-acetato. Os extratos etanólico e etanol-acetato obtidos de cada esponja 

foram reunidos, evaporados sob vácuo em rotaevaporador e concentrados em 

concentrador a vácuo para fornecer o extrato bruto de cada esponja. Este extrato 

bruto foi utilizado para os ensaios de avaliação da atividade citotóxica. Obtendo os 

resultados mais promissores destes testes e visando o fracionamento bioguiado do 

próximo capítulo, foram feitas partições aquosa, hexanica, acetato e butanólica que 

foram submetidas novamente a ensaio de atividade citotóxica (Fig. 7). 
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Figura 7. Ilustração do processo de obtenção do extrato bruto de cada esponja 

coletada no Arquipélago de Fernando de Noronha para serem usados na avaliação 

da citotoxicidade. 

 2.3 Avaliação da Citotoxicidade dos Extratos Brutos 

2.3.1 Cultivo celular 

A linhagem HCT-116 (CCL-247), obtida da ATCC (American Type Culture 

Collection) é um carcinoma colorretal humano e foi usada para avaliação da 

citotoxicidade dos extratos obtidos das esponjas. Por questão de comparação 

também foi usada a linhagem MCF-7, células de adenocarcinoma de mama, 

igualmente obtida da ATCC (Fig 8). 

 

 

Figura 8. Imagem referente as linhagens celulares dos tipos tumorais mais 

incidentes no mundo (a) MCF-7 adenocarcinoma mamário e (b) HCT-116 

Carcinoma Colorretal. Fonte: ATCC 
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As células foram mantidas em garrafas de cultura de 75 cm² contendo meio 

de cultura RPMI e 10% de SFB (soro fetal bovino) suplementado com 1% de 

antibióticos (penicilina + estreptomicina) em incubadora a 37º C, atmosfera de CO2 

a 5% e umidade relativa de 95%. Quando necessário, as células eram repicadas na 

proporção de 1:6 a fim de manter a cultura em crescimento exponencial. Para 

determinar se as frações e os compostos têm atividade citotóxica, foram eleitos dois 

testes colorimétricos: o ensaio de MTT e a exclusão por azul de tripan. Estes 

métodos apresentam não só uma ampla referência quanto a este tipo de análise 

quanto também são técnicas fáceis de implementar e possuem alta 

reprodutibilidade. 

2.3.2 Ensaio do MTT 

O teste do MTT consiste numa análise colorimétrica que quantifica 

indiretamente as células viáveis, baseada na conversão do sal 3-(4,5-dimetiltiazol-

2-tiazolil)-2,5-difenil-2H tetrazolina bromida (MTT), um composto de cor amarela, a 

formazan, de coloração púrpura, pela atividade da enzima succinil-desidrogenase 

presente nas mitocôndrias ativas das células vivas (Mosmann, 1983).  

Para a identificação de extratos citotóxicos duas abordagens experimentais 

foram realizadas. Numa análise qualitativa inicial, os extratos foram testados quanto 

ao efeito citotóxico nas células HCT-116 em duas concentrações, 5 e 50 μg/mL. Os 

extratos considerados ativos nessa análise qualitativa (inibição de pelo menos 50% 

do crescimento celular a 50 μg/mL) foram selecionados para prosseguir em estudo. 

Para a primeira abordagem, as células HCT-116 foram semeadas em placas 

de 96 poços na concentração de 5 x 104 células/mL, a 200 μL por poço, e deixadas 

para aderir durante 24 h. A seguir, foram inoculados os extratos e incubados por 

mais 72 h. Grupos controles foram empregados em todos os experimentos, sendo: 

o controle negativo (adição da mesma quantidade máxima da substância de diluição 

– DMSO), e o controle positivo (tratamento utilizando o quimioterápico 

doxorrubicina, adicionada em uma curva de concentração que variou entre 0,0032 

à 10 μM). Ao final desse período, o meio de cultura foi substituído por um novo meio 

(150 μL) e foi adicionado solução de MTT a 0,5 mg/mL em RPMI durante 3 h. Após, 

o meio foi removido, o formazan resultante foi diluído em 150 mL de DMSO e a 
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absorbância de cada poço das placas foi lida em espectrofotômetro de placas 

(Spectra Count, Packard) no comprimento de onda de 570 nm. 

Os extratos selecionados por sua citotoxidade foram avaliados ainda numa 

abordagem quantitativa, buscando determinar o valor da concentração inibitória de 

50% da proliferação celular (CI50) em relação às células sem tratamento (controle 

negativo) a partir de uma curva concentração x efeito. Para este experimento, as 

células foram plaqueadas em placas de 96 poços na concentração de 5 x 104 

células /mL, num volume de 200 μL por poço. Depois de 24 h, tempo necessário à 

adesão das células à superfície dos poços, os extratos selecionados para este teste 

foram testados em uma série de 7 concentrações seriadas a partir de 50 μg/mL, 

com fator de diluição 5 e incubados por um período de 72 h. Como grupo controle 

negativo foi utilizado DMSO e como controle positivo o quimioterápico 

doxorrubicina. Ao final deste período, o meio de cultura foi substituído por um novo 

meio (150 μL) contendo 0,5 mg/mL de MTT. Após 3 horas, o formazan foi dissolvido 

em 150 μL de DMSO e a absorbância foi medida utilizando um espectrofotômetro 

de placas (Spectra Count, Packard) no comprimento de ondas de 570 nm. 

2.3.3 Análise dos dados 

Quanto aos ensaios de avaliação de citotoxicidade, os valores referentes a 

leitura da absorbância foram normalizados utilizando o grupo branco como base 0% 

e o grupo controle negativo como 100%. Para a análise de inibição do 

crescimento/proliferação celular, foi utilizada a equação Y = 100 – Y, aplicada para 

transformar todos os valores. Através da curva Concentração X Efeito é possível 

quantificar aspectos importantes da ação de amostras testadas, tais como efeito e 

potência. Ela é determinada por quatro parâmetros: platô inicial, platô final, CI50 e 

inclinação (slope). A CI50 é a concentração responsável por promover 50% do efeito 

máximo do extrato ou fármaco avaliado, considerando que o efeito máximo seja a 

morte de 100% das células, no caso do modelo aqui empregado. A inclinação é 

calculada pela tangente da porção ascendente da curva obtida por regressão não 

linear, e esta informação nos permite ponderar se a amostra tem efeito mais 

citotóxico ou mais citostático. Quanto menor o valor da inclinação, mais suave será 

a curva, o que sugere um perfil citostático. Isto significa que a diferença quantitativa 

do efeito entre duas concentrações vizinhas é menor e, portanto, estes extratos 

podem estar relacionados à inibição da proliferação celular. Já extratos com perfil 
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citotóxico apresentam inclinação acentuada, o que significa que a diferença entre 

concentrações vizinhas tem efeitos discrepantes e que podem estar relacionados à 

indução de morte celular (BARBOSA, 1988; SHAPIRO & HARPER, 1999). As 

análises e gráficos elaborados foram realizados no programa GraphPad Prism 8.0.  

I.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 3.1 Organização do material coletado  

 No ano de 1998, foram coletadas amostras de diversas espécies de esponjas 

em diferentes profundidades na região do arquipélago brasileiro do estado de 

Pernambuco, Fernando de Noronha. Esta expedição de coleta foi coordenada pela 

Profa. Dra. Rosângela de Almeida Epifânio (in memorian), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e o acesso ao patrimônio genético das esponjas coletadas foi 

cadastrado na plataforma SiSGen (AB724BB), sob coordenação da Profa Dra 

Alessandra Valverde, também da UFF. Esse material foi armazenado em freezer a 

– 20º C até a realização deste estudo. Para tanto, o material coletado foi organizado 

de acordo com os dados do período de coleta (realizada entre 6 a 10 de março) e 

suas oito localizações distintas: Cagarras Funda, Cagarras Rasa, Ressureta, Ponta 

da Sapata, Lage 2 Irmãos, Buraco do Inferno, Frade e Pedras Secas, destacadas 

no mapa da figura 9, a seguir.  

 

Figura 9. Ilustração modificada da fonte oficial da Ilha de Noronha, constando as 

localizações da coleta efetuada em 1998, tendo “Cagarras” como uma localização 

única/média para os dois pontos de coleta, “Cagarras Funda” e “Cagarras Rasa”. 

Os números a seguir aos pontos destacados representam a profundidade média de 

cada localização. Fonte: http://www.ilhadenoronha.com.br. 

Após organização e análise deste material, constatou-se que havia 44 

amostras de esponjas marinhas. Algumas esponjas haviam sido classificadas 
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taxonomicamente até o nível de gênero, outras até o nível de espécie, e estavam 

descritas quanto à data e local de coleta, profundidade e coloração natural. Mais 

frequentemente, informações sobre a coloração natural das esponjas estavam 

ausentes. Reunindo todos os dados disponíveis, foi gerada a tabela 2, atribuindo-

se um código a cada material junto às informações que puderam ser recuperadas, 

como mostrado a seguir. 

Tabela 2. Organização das informações sobre as esponjas coletadas ao redor do 

Arquipélago de Fernando de Noronha durante expedição entre 06 e 10 de março 

de 1998, discriminando o local, a data, a profundidade e a classificação taxonômica 

da espécie. SI: sem informações. 

Códigos Local Data Profundidade Espécie 

FN 98 – 002 Cagarras Funda 06/03/98 25m Pseudoceratina crassa 

FN 98 – 003 Cagarras Funda 06/03/98 25m Ectyoplasia ferox 

FN 98 – 004 Cagarras Funda 06/03/98 25m Agelas dispar 

FN 98 – 009 Ressureta 06/03/98 10-12m Ectyoplasia ferox 

FN 98 – 010 Ressureta 06/03/98 10-12m Agelas dispar 

FN 98 – 011 Ressureta 06/03/98 10-12m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 012 Ressureta 06/03/98 10-12m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 013 Ressureta 06/03/98 10-12m Aiolochroia crassa 

FN 98 – 014 Ressureta 06/03/98 10-12m Aplysina fistularis 

FN 98 – 015 Ressureta 06/03/98 10-12m Amphimedon compressa 

FN 98 – 016 Ressureta 06/03/98 10-12m Aplysina fistularis 

FN 98 - 017 Cagarras rasa 07/03/98 SI Ectyoplasia ferox 

FN 98 – 018 Cagarras rasa 07/03/98 SI Aiolochroia crassa 

FN 98 – 019 Cagarras rasa 07/03/98 SI Agelas dispar 

FN 98 – 020 Cagarras rasa 07/03/98 SI Ircinia strobilina 

FN 98 – 021 Cagarras rasa 07/03/98 SI Agelas clathrodes 

FN 98 – 024 Ressureta 07/03/98 6-9m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 028 Ponta da Sapata 08/03/98 20-23m Agelas sp. 

FN 98 – 029 Ponta da Sapata 08/03/98 20-23m Ectyoplasia ferox 

FN 98 – 030 Ponta da Sapata 08/03/98 20-23m Ircinia felix 

FN 98 – 031 Ponta da Sapata 08/03/98 20-23m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 033 Lage 2 Irmãos 08/03/98 20m Agelas clathrodes 
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Tabela 2. Continuação. Organização das informações sobre as esponjas coletadas 

ao redor do Arquipélago de Fernando de Noronha durante expedição entre 06 e 10 

de março de 1998, discriminando o local, a data, a profundidade e a classificação 

taxonômica da espécie. SI: sem informações. 

Códigos Local Data Profundidade Espécie 

FN 98 – 034 Lage 2 Irmãos 08/03/98 20m Aiolochroia crassa 

FN 98 – 035 Lage 2 Irmãos 08/03/98 20m Ectyoplasia ferox 

FN 98 – 036 Lage 2 Irmãos 08/03/98 20m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 037 Lage 2 Irmãos 08/03/98 20m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 041 Buraco do Inferno 09/03/98 15,5m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 042 Buraco do Inferno 09/03/98 15,5m Ircinia felix 

FN 98 – 043 Buraco do Inferno 09/03/98 15,5m Agelas sp. 

FN 98 – 044 Buraco do Inferno 09/03/98 15,5m Ectyoplasia ferox 

FN 98 – 045 Buraco do Inferno 09/03/98 15,5m Erylus formosus 

FN 98 – 047 Buraco do Inferno 09/03/98 15,5m Aiolochroia crassa 

FN 98 – 048 Ressureta 09/03/98 5-9m Plakortis insularis 

FN 98 – 049 Ressureta 09/03/98 5-9m Ircinia felix 

FN 98 – 050 Ressureta 09/03/98 5-9m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 053 Ressureta 09/03/98 5-9m Plakortis insularis 

FN 98 – 054 Frade 10/03/98 15m Plakortis petrupaulensis 

FN 98 – 055 Frade 10/03/98 15m Phorbas amaranthus 

FN 98 – 056 Frade 10/03/98 15m Ectyoplasia ferox 

FN 98 – 057 Frade 10/03/98 15m Erylus formosus 

FN 98 – 058 Frade 10/03/98 15m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 059 Pedras Secas 10/03/98 16m Topsentia ophiraphitides 

FN 98 – 060 Pedras Secas 10/03/98 16m 
Plakinastrella 

microspiculifera 

FN 98 – 061 Pedras Secas 10/03/98 16m Agelas clathrodes 

FN 98 – 062 Pedras Secas 10/03/98 16m Agelas díspar 

FN 98 – 063 Pedras Secas 10/03/98 16m Ectyoplasia ferox 

FN 98 – 064 Pedras Secas 10/03/98 16m 
Plakortis 

angulospiculatus 
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3.2. Produção dos extratos brutos 

 Das espécies coletadas, 39 amostras participaram deste estudo e foram 

extraídas de acordo com o método descrito anteriormente. Após preparação do 

extrato bruto, foi calculado o respectivo rendimento percentual (R) considerando a 

massa úmida (g) da esponja utilizada para extração e a massa final do extrato 

obtido após seco (Fig. 10). Os rendimentos dos extratos variaram entre 

aproximadamente 3,5%, como para FN98-055 (Phorbas amaranthus), a 15,3%, 

para FN98-058 (Topsentia ophiraphitides). Para a amostra FN98-055, a massa de 

extrato obtida foi uma das menores entre este grupo de esponjas. No caso da 

amostra FN98-058, esta apresentou a maior massa de extrato bruto obtido, logo foi 

também a espécie com maior disponibilidade de massa úmida.  

Embora das amostras FN98-018, FN98-019, FN98-034, FN98-041, FN98-

057 e FN98-064 tenham sido obtidos as maiores quantidades de massa do extrato 

bruto, os rendimentos percentuais destes extratos não necessariamente foram os 

mais altos. Entre os extratos com menores rendimentos, abaixo de 6%, listam-se 

FN98-003, FN98-009, FN98-010, FN98-013, FN98-020, FN98-029, FN98-030, 

FN98-049 e FN98-060. Estes extratos, ainda que com rendimentos relativamente 

baixos, não necessariamente apresentaram as menores massas. Aqui, vale 

destacar que o oposto (menor massa de extrato, e alta rendimento), ocorreu da 

extração da amostra FN98-015 (Amphimedon compressa). 

 

Figura 10. Massa (g) do extrato bruto obtido de cada esponja estudada e 

rendimento (%) dos extratos brutos em relação à massa úmida da esponja. 



 

46 

 

3.3. Abordagem qualitativa: Teste de triagem 

A análise destes resultados consiste na observação da porcentagem de ao 

menos 75% de inibição do crescimento celular de HCT-116, na presença de uma 

concentração de 50 μg/mL dos extratos. Mais além, essa avaliação também foi 

realizada com a linhagem celular MCF-7, para fins de comparação. Dos 39 extratos 

testados, 18 (~46,15%) mostraram-se ativos contra as células HCT-116 de acordo 

os critérios aqui adotados (Fig. 11A), e 10 (~28,57%) dos 35 testados foram ativos 

contra MCF-7 (Fig. 11B).  

 

Figura 11. Proporção de amostras ativas (correspondente a inibição de pelo menos 

75% do crescimento celular) e inativas de extratos brutos obtidos de esponjas 

coletadas no arquipélago de Fernando de Noronha, com relação ao total testado. 

(A) Citotoxidade testada em células de HCT-116; (B) Citotoxidade testada em 

células de MCF-7. 

 

Os valores encontrados no presente estudo estão coerentes com outros 

estudos de abordagens semelhantes realizados. Vale ressaltar que a porcentagem 

de extratos obtidos de organismos de origem marinha que tem atividade citotóxica, 

sobretudo de amostras coletadas no Brasil, tem enfatizado cada vez mais a 

importância de estudos bioprospectivos nesta costa. Com relação a outras 

abordagens considerando as esponjas marinhas, em Rangel et al. (2001) foi 

estudado o potencial antimitótico de 24 espécies coletadas em São Paulo, sendo 

que 30% dos extratos foram classificados como inibidores moderados a fortes 

(considerando um CI50 entre 60 e 500 µg/mL). Outro estudo que se pode citar 

quanto a avaliações com poríferos é Jimenez et al. (2004) que testaram oito 

espécies coletadas no Ceará, dentre outros ensaios, também contra as células B16 
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(melanoma murino), HCT-8 (carcinoma do colón humano), CEM e HL-60 (leucemias 

humanas). Os resultados apontaram que mais de 60% dos extratos (5) foram ativos 

em pelo menos uma linhagem neste ensaio. Em Ferreira et al. (2007), foram 

testadas 22 amostras no ensaio de citotoxidade contra células HL-60, HCT-8, MDA-

MB435 (carcinoma da mama humano) e SF-295 (glioblastoma), sendo que extratos 

orgânicos obtidos de 8 espécies de esponjas apresentaram alguma citotoxidade, 

representando mais de 36% de espécies ativas quanto a este ensaio.  

Vale mencionar, ainda, alguns estudos que abordaram outros grupos de 

organismos. Jimenez et al. (2003), acessaram a citotoxicidade de 10 espécies de 

ascídias do litoral cearense, e detectou que 4 espécies (40%) se apresentaram 

ativas contra pelo menos uma das linhagens celulares tumorais testadas. Em 

Siqueira (2018), das 19 cepas de bactérias isoladas do cnidário Zoanthus sociatus, 

quinze renderam extratos brutos com efeito antiproliferativo (inibição do 

crescimento > 75%) em células HCT-116, correspondendo a 74% das amostras 

ativas. No estudo de Florêncio (2017), a citotoxidade também foi avaliada em 

células de câncer colorretal humano e, de dezesseis cepas de actinobactérias 

isoladas de amostras de sedimento marinho de Fernando de Noronha, sete 

renderam extratos brutos citotóxicos em HCT-116, referenciando 43,75% de 

amostras ativas.  

Quanto aos resultados do presente estudo, a citotoxicidade dos extratos 

frente às células HCT-116 (Fig.12) ilustra que obteve-se uma alta atividade 

antiproliferativa das amostras FN98-013 (Aiolochroia crassa), que na maior 

concentração, inibiu 94,40% da proliferação e 14,53% na menor concentração; a 

FN98-015 (Amphimedon compressa), que em 50 μg/mL inibiu 91,91% e em 5 

μg/mL, 74,07%; e FN98-042 (Ircinia felix), que na maior concentração inibiu 69,50% 

da proliferação e na menor concentração, 10,25%. É válido ressaltar a elevada 

porcentagem de inibição do crescimento celular das amostras FN98-055 (Phorbas 

amaranthus), FN98-060 (Plakinastrella microspiculifera) e FN98-064 (Plakortis 

angulospiculatus), apresentando, respectivamente, na maior concentração, 

95,34%, 100% e 97,70% de efeito e, na menor, 12,39% e 17,29% e 68,72%.  

Outras amostras que merecem destaque são a FN98-033 (Agelas 

clathrodes) que inibiu 80,90% da proliferação celular na concentração de 50 μg/mL 
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e 4,44% na concentração de 5 μg/mL; a FN98-057 (Erylus formosus) que teve 

94,37% da inibição na maior concentração e 2,92% na menor; as amostras da 

espécie Plakortis insularis, FN98-048 e FN98-053 que demonstraram 

respectivamente em 50 μg/mL valores de 95,29% e 99,71% e em 5 μg/mL 52,77% 

e 30,28%; além da amostra FN98-054 (Plakortis petrupaulensis) que apresentou 

97,70% na maior concentração e 67,7% na menor. 

Algumas amostras da espécie Topsentia ophiraphitides exibiram resultados 

interessantes quanto a inibição celular. Podemos ressaltar FN98-037 que 

demonstrou 93,44% na maior concentração e 51,50% na menor; a FN98-050 que 

em 50 μg/mL apresentou 87,78% e em 5 μg/mL, 7,63%; a FN98-058 que inibiu 

74,37% e 25,15% nos mesmos índices respectivamente; bem como, por fim, a 

amostra FN98-059 exibiu valores de 78,45% á exposição á maior concentração 

assim como 44,32% na menor.  

Os resultados promissores de grande parte das amostras da espécie 

Ectyoplasia ferox nas células de HCT-116 também valem a atenção pois 

apresentaram em FN98-003, quanto a concentração 50 μg/mL, um efeito de 

65,51% e em 5 μg/mL, 22,18%; na FN98-009 na concentração 50 μg/mL, um 

resultado de 89,53% e, em 5 μg/mL, 30,11%; já a FN98-017, na maior concentração 

inibiu 62,21% da proliferação celular e na menor, 9,53%. Com relação a amostra 

FN98-029, esta obteve um efeito de 102,17% e 37,48% na mais alta e mais baixa 

concentração, respectivamente, bem como para FN98-035, com efeitos de 71,30% 

e 13,10%; FN98-044, resultando em 90,96% e 27,03%; FN98-056, inibindo 64,07% 

e 12,92% da proliferação celular e FN98-063 apresentando as porcentagens de 

32,79% e 18,79% para as concentrações de 5 e 50 μg/mL. 
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Figura 12. Inibição da proliferação celular (%) dos extratos em concentrações de 

50 μg/mL e 5 μg/mL nas células de HCT-116 agrupadas por espécies. Os dados 

foram obtidos através da análise do MTT após 72 h de incubação. 

 

Quando comparados os resultados obtidos com as da triagem com as células 

MCF-7 (Fig.13), as amostras já citadas tiveram um bom desempenho. Vale ressaltar 

amostras como FN98-015 que inibiu 98,13% em 50 μg/mL; as FN98-009 e FN98-

044, que demonstraram na maior concentração, efeito de 73,70% e 66,68% 

respectivamente; bem como a FN98-057 que apresentou, também em 50 μg/mL, o 

valor de 84,28%. Além destas, é importante evidenciar outras amostras por seu 

potencial de inibição a 50 μg/mL, como FN98-055 (89,30%), FN98-060 (89,50%), 

FN98-053 (74,90%) e FN98-054 (78,28%).  
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Figura 13. Inibição da proliferação celular (%) dos extratos em concentrações de 

50 μg/mL e 5 μg/mL nas células de MCF-7 agrupadas por espécies. Os dados foram 

obtidos através da análise do MTT após 72 h de incubação. 

 

Destes valores (representados em Fig. 12 e 13), é válido enfatizar, por outro 

lado, as amostras que também induziram menor inibição do crescimento das 

células. Quanto aos testes nas células de adenocarcinoma mamário pode-se citar, 

por menor atividade, as amostras FN98-041, que em 50 μg/mL inibiu apenas 

31,55% e em 5 μg/mL, 20,59%; e a FN98-010 que apresentou valores para a menor 

e maior concentração abaixo de 25%. Quanto a HCT-116 a amostra FN98-020 

(Ircinia strobilina) na maior concentração, inibiu 3,97% da proliferação e 7,47% na 

menor concentração; e a FN98-049 (Ircinia felix) que inibiu 16,95% e 3,99% nas 

concentrações respectivas. Sobre esta última, sobretudo, notou-se que, ao passo 

que apresentou a menor inibição do crescimento, uma outra amostra da mesma 

espécie, FN98-042, desempenhou resultados promissores quanto a citotoxidade na 

mesma linhagem testada. Este fato pode ser também caracterizado pelo local de 

coleta das amostras visto que FN98-042 foi coletada no Buraco do Inferno e a 

FN98-049 em Ressureta. Quanto a amostra FN98-011 (Topsentia ophiraphitides), 

que embora também tenha apresentado um efeito baixo em HCT-116, de 14,19% 

em 50 μg/mL e em 5 μg/mL de 5,82%, na célula de MCF-7 apresentou atividade de 

55,56% na maior concentração e 32,60% na menor.  
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Outras amostras apresentaram a mesma situação de ser ativa apenas no 

adenocarcinoma de mama (MCF-7), como a FN98-012 (também Topsentia 

ophiraphitides e coletada no mesmo local que a anteriormente citada, em 

Ressureta) obteve valores de 63,52% para 50 μg/mL e 43,97% para 5 μg/mL. Desta 

espécie também podemos citar outro curioso resultado: a amostra coletada em 

Frade, FN98-058, apresentou-se ativa só em HCT-116. O mesmo evento ocorreu 

com relação a amostra FN98-034 (Aiolochroia crassa) coletada em Lage 2 Irmãos 

que apresentou citotoxidade de 69,87% e 41,31% para a maior e menor 

concentração respectivamente apenas em MCF-7 embora a amostra da mesma 

espécie, FN98-013, obtida em Cagarras Rasa tenha demonstrado atividade 

significativa apenas nas células de carcinoma de colorretal, bem como FN98-049 

que inibiu 51,71% com a maior dose e 30,17% com a mais baixa.  

Logo, de acordo com os gráficos apresentados, foi possível notar uma 

atividade interessante nas amostras FN98-015, FN98-057, FN98-042, FN98-055, 

FN98-060, FN98-053, FN98-054, FN98-050 e FN98-059, além das promissoras 

atividades das esponjas da espécie Ectyoplasia ferox que foram ativas em HCT-

116 nas amostras FN98-003, FN98-009, FN98-017, FN98-029, FN98-035, FN98-

044, FN98-056 bem como os extratos de outras espécies FN98-013 e FN98-021 

que desempenharam uma função inibitória significativa. Sendo assim, todas as 18 

amostras citadas passam para a seguinte avaliação. 

 

3.4. Abordagem quantitativa: Obtenção da CI50 dos extratos 

selecionados 

As amostras que se mostraram ativas na triagem em HCT-116 e MCF-7 

(sabendo-se que 4 extratos não foram testados em MCF-7) foram selecionadas 

para avaliação quantitativa da inibição do crescimento de HCT-116, sendo testadas 

em seis concentrações variando entre 0,016 e 50 μg/mL. A tabela 3 apresenta os 

valores de CI50, IC 95%, inclinação (slope) e respectivos R2 de cada um desses 

extratos já testados. Além da CI50, o valor de CI95% bem como o valor de R2 

indicam a margem de incerteza estatística de cada análise, sendo que quanto mais 

próximo for R2 de 1, mais acurada é a curva gerada pelos dados experimentais. O 

valor do slope representa a inclinação da região exponencial da curva de 

concentração-efeito, sendo que quanto maior este valor, é indicativo de uma 
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atividade mais citotóxica deste extrato, ao passo que quanto menor, mas ainda 

positivo (ou seja, acima de zero), indicaria uma tendência de atividade citostática 

deste extrato. Como pode ser observado, as amostras FN98-009 (Ectyoplasia 

ferox), FN98-015 (Amphimedon compressa), FN98-048 (Plakortis insularis) e FN-

064 (Plakortis angulospiculatus) apresentaram os menores valores de CI50 entre os 

extratos testados, aproximadamente entre 5 e 10 μg/mL, tendo, portanto, as 

maiores potências em inibir o crescimento de células HCT-116 em cultura. 

Esponjas do gênero Amphimedon são também conhecidas por produzir 

moléculas citotóxicas. O extrato de A. compressa coletada no Parque Estadual 

Pedra da Risca do Meio (CE), apresentou atividade citotóxica em linhagens de 

células tumorais (incluindo leucemia, colorretal, mama e glioblastoma) com valores 

de CI50 entre 1,6 e 3 μg/mL (FERREIRA et al., 2007). Neste mesmo estudo, este 

extrato também apresentou atividade hemolítica e antimitótica. 

Para esponjas do gênero Plakortis, vale destacar que não foram encontrados 

estudos de atividade biológica de P. insularis. Entretanto, P. angulospiculatus foi 

alvo de alguns estudos, inclusive com espécies coletadas na costa brasileira. Um 

extrato obtido de exemplares de P. angulospiculatus coletados na costa do Ceará 

foi estudado química e farmacologicamente, resultando no isolamento de 10 

substâncias, dentre elas os placortídeos, que são ácidos carboxílicos contendo um 

anel endoperóxido em sua estrutura. O placortídeo P apresentou CI50 entre 2,2 e 

3,6 mM em células tumorais colorretais e de próstata, respectivamente, induzindo 

parada de ciclo celular durante a mitose (SANTOS et al., 2015).  
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Tabela 3. Citotoxicidade contra células HCT-116 dos extratos selecionados obtidos 

das esponjas marinhas coletados no Arquipélago de Fernando de Noronha. CI50 

determinada pelo ensaio do MTT após 72 h de incubação. 

Extrato/ 

substância 
Espécie 

CI50 

(µg/mL) 
CI 95% Slope R² 

Doxorrubicina - 0,03 0,02 – 0,05 0,7383 0,9809 

FN98-009 Ectyoplasia ferox 4,81 0,99 – 23,30 0,3887 0,9184 

FN98-013 Aiolochroia crassa > 50 - - - 

FN98-015 Amphimedon compressa 10,75 6,30 – 19,55 0,7686 0,9016 

FN98-017 Ectyoplasia ferox > 50 - - - 

FN98-021 Agelas clathrodes > 50 - - - 

FN98-031 Topsentia ophiraphitides > 50 - - - 

FN98-033 Agelas clathrodes > 50 - - - 

FN98-034 Aiolochroia crassa > 50 - - - 

FN98-042 Ircinia felix 41,77 n.d. n.d. 0,8643 

FN98-044 Ectyoplasia ferox > 50 - - - 

FN98-047 Aiolochroia crassa 18,27 7,25 - 87,09 0,4096 0,7703 

FN98-048 Plakortis insularis 10,89 8,12 - 14,08 1,475 0,9619 

FN98-050 Topsentia ophiraphitides > 50 - - - 

FN98-053 Plakortis insularis 35,48 22.10 - 56.95 1.787 0,8956 

FN98-054 Plakortis petrupaulensis > 50 - - - 

FN98-055 Phorbas amaranthus 17,69 6.25 - 50.03 1.810 0,7121 

FN98-057 Erylus formosus > 50 - - - 

FN98-060 
Plakinastrella 

microspiculifera 
22,53 9.07 - 66.48 0.7070 0,8603 

FN98-064 Plakortis angulospiculatus 10,63 4.29 - 32.08 1.026 0,8960 
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3.5. Avaliação da citotoxicidade das partições dos extratos brutos 

Visando o fracionamento bioguiado do capítulo seguinte, as esponjas com 

maior desempenho quanto a atividade de inibição da proliferação celular, sofreram 

partições líquido-líquido, gerando os respectivos extratos hexânico, acetato, 

butanólico e aquoso. Posteriormente, estes foram submetidos ao ensaio de 

citotoxidade contra HCT-116 em duas concentrações, 50 μg/mL (Fig. 14A) e 5 

μg/mL (Fig. 14B), a fim de identificar as partições com maiores efeitos.  

 

 

Figura 14. Partições líquido-líquido dos extratos selecionados como mais ativos 

das esponjas coletadas em Fernando de Noronha, derivando então as respectivas 

partições hexânica, acetato, butanólica e aquosa. As partições foram testadas em 

células HCT-116 e o percentual de inibição do crescimento celular está 

representado no formato de “heatmaps”. (A) Triagem para citotoxidade das 

partições na concentração de 50 µg/mL; (B) Triagem para citotoxidade das 

partições na concentração de 5 µg/mL.  

 Pelos gráficos mostrados na Fig. 14, pode ser observado que as frações 

acetato e butanol apresentaram, de modo geral, os maiores potenciais de inibição 

de proliferação celular. Alguns estudos demonstraram que a atividade citotóxica 

pode prevalecer em partições com solventes de polaridade intermediária, como 

acetato de etila e butanol, neste caso. Este efeito também foi observado no estudo 

de Ferreira et al. (2016), que avaliou a citotoxicidade contra células tumorais de 224 

extratos obtidos em acetato de etila, butanol e metanol de 94 cepas de bactérias 

recuperadas do sedimento coletado no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 

Destes, 41 se mostraram ativos, sendo que 24 destes foram obtidos em acetato de 

etila, seguidos por 15 obtidos em butanol e apenas 2 em metanol.  
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Entretanto, entre os extratos aqui analisados, alguns mostram-se mais ativos 

em suas partições em acetato e hexano, como FN98-015, FN98-021, FN98-041, 

FN98-054 e FN98-058, sendo que em FN98-033 apenas a partição hexânica 

mostrou citotoxicidade relevante, sugerindo que substância mais apolares devem 

ser responsáveis pela atividade biológica. Neste contexto, pode-se citar o estudo 

realizado por Wilke et al. (2009), que observou que a partição hexânica do extrato 

obtido do zoantídeo Protopalythoa variabilis apresentou-se 7 e 10 vez mais 

citotóxica que as partições em acetato de etila e diclorometano contra linhagens de 

células tumorais. No caso de FN98-035, apenas a partição butanólica apresentou-

se ativa. Mais além, merecem destaque, ainda, os extratos FN98-015, FN98-053, 

FN98-054 como os únicos que apresentaram citotoxicidade relevante a 5 μg/mL, 

sendo que as partições ativas também foram aquelas obtidas em acetato de etila e 

hexano. As partições aquosas foram as que apresentaram menor citotoxicidade de 

modo geral, sendo que apenas aquelas obtidas de FN98-053 e FN98-060 induziram 

cerca de 50% de inibição do crescimento celular a 50 μg/mL. 

 
I.4 CONCLUSÃO 

As evidências aqui geradas demonstram que o Arquipélago de Fernando de 

Noronha abriga esponjas marinhas com um relevante potencial farmacológico. Das 

47 amostras de esponjas coletadas, 39 delas tiveram o extrato examinadas por sua 

atividade citotóxica contra células tumorais em cultura, e 46,15% apresentaram-se 

ativas contra células de HCT-116 de acordo com os critérios aqui estabelecidos. As 

esponjas aqui avaliadas foram coletadas em 8 pontos diferentes do Arquipélago, 

tendo representantes de 12 gêneros. Entre os extratos mais citotóxicos, pode-se 

citar aqueles obtidos de esponjas dos gêneros Aiolochroia, Amphimedon, 

Ectyoplasia, Erylus, Phorbas, Plakinastrella, Plakortis e Topsentia. Assim, a partir 

da análise destes resultados e considerando também a disponibilidade de material 

para estudo, a espécie Ectyoplasia ferox (DUCHASSAING & MICHELOTTI, 1864) 

foi escolhida para prosseguir em estudo, visando a caracterização química de seu 

extrato ativo bem como estudos de mecanismos de ação.  
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CAPÍTULO II 

II.1 INTRODUÇÃO  

1.1 Ectyoplasia ferox (DUCHASSAING & MICHELOTTI, 1864) 

Com cor marrom-alaranjada, com ósculos mais claros e superfície regular, 

Ectyoplasia ferox (DUCHASSAING & MICHELOTTI, 1864) é uma espécie de 

esponja pertencente à diversa classe Demospongiae (Fig.15a). São usualmente 

dominantes do Mar do Sudeste e na parte norte do Caribe, como a Flórida ou 

mesmo as Bahamas, além de em toda a região da costa brasileira, sendo 

abundante em Fernando de Noronha, no Nordeste do Brasil, onde ocorre em 

diferentes locais e habitats (Fig.15b) (MORAES, 2011; MURICY et al., 2011).  

 

 

Figura 15. Imagem da espécie Ectyoplasia ferox (a) e sua distribuição (b). Fontes: 

marinespecies.org/; http://esponjasbrasileiras.blogspot.com 

Quanto a análise química, estudos com esta esponja identificaram saponinas 

triterpenóides, denominadas ectyoplasides e feroxosides, como os principais 

componentes dessa espécie, além de terem sido testadas quanto sua atividade 

citotóxica e antiproliferativa, demonstrando bons resultados (CAFIERI et al., 1999; 

CAMPAGNUOLO et al., 2001; COLORADO-RÍOS et al., 2013). Além disto, a 

atividade antimicrobiana de uma amostra desta espécie, coletada no Caribe, foi 

avaliada contra E. coli (ATCC 25922) e S. aureus (ATCC 25923), mas as cepas 

foram resistentes (GALEANO et al., 2007; SILVA et al., 2020).  
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O potencial químico e biológico desta espécie marinha é suportado por 

alguns estudos de atividade citotóxica em várias linhagens celulares. O estudo 

publicado em 1999 dos pesquisadores Cafieri et al., tiveram grande relevância no 

ramo de elucidação da espécie Ectyoplasia ferox, já que foram um dos primeiros 

grupos a reportar a composição química desta. Para tanto, foram realizados testes 

com extratos de amostras coletadas ao longo da costa da Ilha de São Salvador, 

Bahamas, preparadas com metanol e posteriormente parcionadas em n-hexano, 

tetracloreto de carbono, clorofórmio e n-butanol. Esta última fração demonstrou-se 

mais rica em saponinas e, portanto, seguiu para separação por cromatografia 

líquida com gradiente de solventes de polaridade crescente, seguido de purificação 

por CLAE. Neste processo, os pesquisadores conseguiram isolar e elucidar dois 

compostos: Ectioplasideos A e B (Fig. 16A), que tiveram sua citotoxidade testadas 

nas células J774 (macrófagos monocitos murinos), WEHI164 (fibrosarcoma 

murino), e P388 (leucemia murina) e viabilidade medida por teste de MTT. Os 

resultados foram moderados, exibindo valores de CI50 de 8,5 a 11 μg/mL - o 

composto ectioplasideo A contra as células WEHI164: 9,5 μg/mL; J774: 10,5 μg/mL 

e P388: 8,5 μg/mL; já o composto ectioplasideo B, obteve valores para WEHI164: 

10,2 μg/mL; J774: 10,5 μg/mL e P388: 9,5 μg/mL.  

Em Campagnuolo et al. (2001), artigo produzido pelo mesmo grupo do 

estudo anterior, foi reportado o isolamento de duas novas substâncias das amostras 

de Ectyoplasia ferox, os feroxideos A e B (Fig. 16B). Ambos foram submetidos a 

testes de citotoxidade na linhagem de células J774 e apresentaram valores 

moderados de CI50, 18,5 e 19 μg/mL, respectivamente. Além disto, este estudo 

atribui a estes compostos parte da citotoxidade dos extratos metanólicos da esponja 

marinha. 
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Figura 16. Imagem dos compostos isolados nos trabalhos Cafieri et al. (1999) e 

Campagnuolo et al. (2001), denominados por (A) Ectioplasideos A e B; (B) e dos 

feroxideos A e B. 

No ano de 2013, Colorado-Rios e seus colaboradores isolaram e elucidaram 

a estrutura de quatro saponinas triterpenóides de amostras desta esponja coletadas 

no Golfo do Urabá (Colômbia). Os extratos foram preparados com uma mistura na 

proporção de 1:1 de diclorometano e metanol e posteriormente fracionados por 

cromatografia líquida em fase reversa com solventes de polaridades decrescentes. 

A frações de metanol foram ainda submetidas a repetidas purificações de CLAE 

produzindo os compostos ulososídeo F e os urabosídeos A e B (obtidas de EF-2), 

que até então eram desconhecidos, juntamente com a já estudada estrutura 

ulolosídeo A (EF-3) (Fig. 17). Estes compostos puros tiveram suas citotoxidades 

avaliadas contra as linhas de células Jurkat (leucemia linfóide aguda) e CHO (ovário 

de hamster) por um ensaio de MTT in vitro, bem como um ensaio de hemólise. Os 

resultados não apontaram nenhuma citotoxidade significativa ou atividade 

hemolítica significativa; entretanto, este estudo se fez importante pela discussão 

que se propôs em cima da comparação estrutural das saponinas triterpenóides 

isoladas, já que estas diferiam de outras isoladas da mesma espécie, mas coletadas 

anteriormente no Norte do Caribe.  
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Figura 17. Imagem das estruturas de quatro (C1-C4) saponinas triterpenoides da 

esponja Ectyoplasia ferox. (A) Estruturas de ulosósido F1 (obtido da fração EF-2) e 

ulosósido A (obtido da fração EF-3); (B) e (C) são estruturas de Urabosidos A e B, 

respectivamente, obtidos da fração EF-2. Fonte: Lasso, 2013. 

Em Lasso (2013), integrante do mesmo grupo de pesquisa do artigo anterior, 

teve como objetivo avaliar a atividade citotóxica e antiproliferativa nas mesmas 

linhagens celulares. Foram usados quatro das frações do extrato 

metanol/diclorometano 1:1 de Ectyoplasia ferox (EF-3, EF-6, EF-7, EF-8), que em 

Berrio et al. (2009) tiveram a descrição química das frações: EF-3 e EF-6 possuíam 

glicoconjugados como saponinas e glicolipideos, e as amostras EF-7 e EF-8, tinham 

substâncias como ácidos graxos livres e triterpenoides. Juntamente, foi comparado 

também à atividade dos quatro compostos puros isolados em Colorado-Rios et al. 

(2013), caracterizados por C1 (ulosósido F), C2 (urabósido A), C3 (urabósido B) e 

C4 (ulolósido A). Como foi relatado que a fração polar EF-3 teria a maior quantidade 

de compostos, principalmente saponinas, esta, em especial, despertou maior 

interesse, inclusive resultando em uma atividade citotóxica significativa na linhagem 

Jurkat e CHO, apresentando CI50 = 38 μg/mL e CI50 = 48 μg/mL respectivamente.  

No trabalho de Christ et al. (2004) foi avaliado um extrato bruto de 

Ectyoplasia ferox, coletado em recifes de Curaçao. O mesmo mostrou indução a 

efeitos cronotrópicos e inotrópicos, atribuído a interação das moléculas presentes 

no extrato com canais de cálcio do tipo L. Estes resultados, além dos demais 

apresentados anteriormente, sugerem que os compostos presentes nesta esponja 

têm um amplo espectro de aplicação biomédica. 

No capítulo I, os extratos obtidos das esponjas da espécie E. ferox coletadas 

em diversos locais do Arquipélago de Fernando de Noronha, demonstram, 

consistentemente, potente atividade citotóxica in vitro contra os modelos de células 
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tumorais utilizados: HCT-116 e MCF-7. Mais além, o particionamento destes 

extratos ativos em alguns solventes demonstraram que as partições mais 

frequentemente ativas foram aquelas obtidas em acetato de etila e butanol, 

sugerindo, portanto, que as moléculas ativas presentes nestes extratos possuem 

polaridade intermediária. Vale destacar, ainda, que no estudo recente Silva et al. 

(2020) estes extratos continuaram demonstrando, assim como Galeano et al. 

(2007), um baixo potencial antibiótico contra cepas de Staphylococcus aureus, S. 

epidermidis e Escherichia coli, o que sugere, ainda, a ocorrência de compostos que 

apresentem toxicidade seletiva para modelos de câncer. Ainda assim, até o 

momento, não há estudos que abordaram o potencial anticâncer de espécies de E. 

ferox, coletadas no Brasil.  

Desta forma, devido ao potencial promissor desta espécie, o presente 

capítulo teve como objetivo investigar o potencial anticâncer do extrato de E. ferox, 

buscando determinar os compostos responsáveis pela atividade citotóxica 

demonstrada pelos extratos e partições, bem como estudar os mecanismos de ação 

citotóxica destes compostos em modelo de células tumorais humanas em cultura. 

II.2 MÉTODOS 

2.1 Fracionamento Bioguiado 

Devido resultados anteriores das frações acetato e butanol do extrato da 

amostra FN98-017, que demonstraram atividade mais interessante quanto a 

inibição de proliferação celular, estas foram submetidas ao fracionamento 

bioguiado. Técnicas de separação aplicadas foram por cromatografia líquida, tanto 

tradicionais como de alta eficiência (CLAE). Após a separação, as amostras obtidas 

foram testadas quanto a sua atividade citotóxica em células tumorais de HCT-116 

pelo método do MTT a fim de verificar a bioatividade de cada amostra obtida, com 

o objetivo se prosseguir os estudos apenas daquelas que se apresentassem ativas. 

Este processo foi realizado para obter-se a fração enriquecida semi-purificada para 

submetê-lo aos estudos de mecanismo de ação (Fig. 18). 
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Figura 18. Ilustração da estratégia de fracionamento bioguiado aplicado ao extrato 

bruto da esponja Ectyoplasia ferox (FN98-017). 

 

2.2 Avaliação da Citotoxidade em Painel Ampliado de Células – Ensaio 

de MTT 

 Previamente aos estudos do mecanismo de ação, a fração enriquecida semi-

purificada da espécie E. ferox foi testada quanto a citotoxicidade em um amplo 

painel celular composto por linhagens tumorais, de diversas origens histológicas e 

características genotípicas distintas, avaliando então, a potência e seletividade da 

fração (Tabela 4). As linhagens foram escolhidas de acordo com a disponibilidade 

em laboratório e coerência com o estudo, além de que foram eleitas para possibilitar 

a comparação entre resultados. Para tanto, a manutenção do cultivo de células 

assim como os métodos utilizados para avaliação da citotoxicidade foi o ensaio de 

MTT, descrito no tópico 2.3 de Métodos do Capítulo I deste trabalho.  
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Tabela 4. Linhagens celulares tumorais caracterizadas pelo seu tipo histológico 

utilizadas para compor o painel ampliado de células em que foram testadas as 

amostras selecionadas, obtidas do fracionamento bioguiado dos extratos da 

esponja Ectyoplasia ferox (FN98-017). 

  

LINHAGEM 

CELULAR 
TIPO HISTOLÓGICO 

U87 Glioma 

HCT-116 Carcinoma Colorretal 

HS578T Adenocarcinoma de Mama 

T47D Adenocarcinoma de Mama 

MCF-7 Adenocarcinoma de Mama 

MDA-MB231 Adenocarcinoma de Mama 

SKMEL 19 Melanoma 

SKMEL 28 Melanoma 

SKMEL 147 Melanoma 

 

 

2.3 Avaliação do mecanismo de ação 

A realização dos ensaios a seguir permitiu inferir algumas características 

relacionadas ao modo de ação da fração semi-purificada do extrato de E. ferox que 

foi estudada. Foram selecionados os métodos de ensaio de azul de tripan, que 

avaliou a viabilidade celular, e o ensaio de lâmina coradas com H/E (ensaio 

colorimétrico com Hematoxilina e Eosina) bem como as fotografias feitas em 

microscópio óptico invertido para avaliação da morfologia de citoplasma e núcleo.  

2.3.1. Avaliação da viabilidade celular - Ensaio de azul de tripan 

Este ensaio é utilizado para a análise de viabilidade celular e, para tal, é 

avaliada a capacidade das células tratadas e controle em excluir o corante vital azul 

de tripan. Este corante permite a distinção individual e, portanto, a contagem de 

células viáveis e não viáveis a partir de sua propriedade de ser incorporado às 

células com a membrana celular danificada, conferindo-lhes, visto ao microscópio, 

uma coloração azul, permitindo distingui-las como não-viáveis. Ao contrário, as 
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células viáveis, por terem suas membranas íntegras, não incorporam o corante e, 

portanto, não adquirem a coloração azul.  

Para este ensaio, as células foram plaqueadas em placas de 24 poços na 

concentração de 5 x 104 células/mL, num volume de 1 mL por poço. Depois 24h, 

tempo necessário para adesão das células à superfície dos poços, os extratos da 

fração F16 e da partição ButP, previamente dissolvidos em DMSO, foram 

adicionados na concentração de 10 e 20 μg/mL e incubados por um período de 48 

e 72 h. Estas amostras foram selecionadas por apresentarem bom desempenho 

nos ensaios biológicos. O grupo controle negativo recebeu DMSO numa 

concentração final de 0,1% de, e o controle positivo recebeu doxorrubicina a 1 M. 

Após os períodos de incubação, o meio foi transferido para microtubos, os poços 

foram lavados com 100 μL de PBS, as células foram desprendidas utilizando 100 

μL de tripsina e o conteúdo foi transferido para seus respectivos microtubos. Em 

seguida, os eppendorfs foram centrifugados por 7 minutos a 1000 rpm e o 

sobrenadante foi descartado. Por fim, as células foram ressuspendidas em 1mL de 

meio RPMI e foi retirado uma alíquota de 90 μL da suspensão de células (tratadas 

e controles) para novos eppendorfs previamente identificados. Neste foi adicionado 

10 μL de azul de tripan e homogeneizado. Imediatamente uma alíquota de 10 μL 

foi transferida a uma câmara de Neubauer e as células dos quatro quadrantes 

externos foram contadas diferenciando-se as viáveis das não-viáveis (azuis). 

Para a análise de dados da viabilidade celular, o número de células contadas 

em cada período de incubação foi expresso como a média ± erro padrão de 2 

experimentos realizados em duplicata. Para verificação da ocorrência de diferenças 

significativas entre os grupos, os dados foram comparados por análise de variância 

(ANOVA) seguida por Teste de Dunnet, com nível de significância de 5% (p<0,05). 

2.3.2. Análise da morfologia celular por contraste de fase e coloração 

citológica com hematoxilina e eosina 

A análise foi realizada inicialmente utilizando microscópio óptico invertido 

com uma câmera fotográfica acoplada. As fotos das placas foram retiradas após os 

períodos de incubação de 48 h. 

Em seguida foi realizado o ensaio colorimétrico com Hematoxilina e Eosina 

(H/E). O corante que reage com os ácidos nucléicos do núcleo das células é a 
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Hematoxilina, que se comporta como um corante básico e, portanto, cora o núcleo 

de modo basófilo; conferindo uma coloração azulada. O segundo componente é a 

Eosina, que é atraída pelos elementos básicos da proteína do citoplasma da célula, 

corando-o de róseo a vermelho (SALAS et al., 2004). Com estas imagens geradas 

é possível analisar a integridade destas membranas e, para tanto, a morfologia do 

citoplasma e núcleo.  

Para a técnica da coloração foi usado o kit panóptico da Newprov. 

Inicialmente as células foram plaqueadas em placas de 12 poços na concentração 

de 5 x 104 células/mL, num volume de 2 mL por poço. Depois de 24 h, tempo 

necessário para adesão das células à superfície dos poços, os extratos da fração 

F16 e ButP, previamente dissolvidos em DMSO, foram adicionados na 

concentração de 10 e 20 μg/mL e incubados por um período de 72 h. O meio foi 

descartado e as células foram fixadas sendo submersas em metanol por 15 

segundos. O álcool metílico foi escorrido por 5 segundos e, em seguida, o Instant 

Prov II – Eosina –, foi colocado no poço e deixado por 10 segundos e escorrido por 

5 segundos. Logo após, foi colocado o Instant Prov III – Hematoxilina –, deixado 

por 10 segundos e escorrido por 5 segundos. Após este procedimento, os poços 

foram lavados com água e colocados na estufa para secar. Os resultados da 

coloração foram avaliados por microscopia na objetiva de 20X e 40X, resultando 

em aumento final de 200X e 400X, respectivamente.   

 

II.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Fracionamento bioguiado do extrato de Ectyoplasia ferox  

O fracionamento do extrato de Ectyoplasia ferox foi realizado a partir da 

amostra FN98-017, coletada no ponto de Cagarras Rasas, e está esquematizado 

no fluxograma da figura 19, a seguir. De acordo com os dados de citotoxicidade das 

partições de FN98-017 (apresentadas no capítulo I), aquelas realizadas em acetato 

de etila e em butanol apresentaram os maiores percentuais de inibição do 

crescimento das células tumorais. A partição em acetato de etila foi ressuspensa 

em hexano, resultando numa porção insolúvel e noutra solúvel neste solvente. A 

porção solúvel foi fracionada por cromatografia líquida em coluna de sílica, 

resultando em 18 frações. Uma partição em acetato e butanol foi realizada e o 
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material resultante foi suspenso em hexano. Neste caso, a parte insolúvel foi 

fracionada através de uma coluna de sílica sob pressão, resultando em 19 frações.  

 

Figura 19. Fluxograma de fracionamento do extrato bruto de Ectyoplasia ferox 

(FN98-017). 

Todas as 5 partições, além de 15 frações retiradas da coluna de sílica a que 

foram submetidas as partições em acetato de etila reunidas e a subfração da fração 

12 (F12.3) foram testadas por sua citotoxicidade in vitro contra células HCT-116 na 

concentração de 50 μg/mL durante 72 h, pelo ensaio do MTT. Como mostra o 

gráfico da figura 20, a partição do extrato bruto obtida com o solvente butanol (But 

P) e a fração 16 (F16) obtida da coluna de sílica, apresentaram as maiores inibições 

do crescimento celular, sendo capaz de inibir praticamente a totalidade da 

capacidade de proliferação das células HCT-116 a 50 μg/mL. Desta forma, estas 

duas amostras foram selecionadas para continuar em estudo. 
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Figura 20. Citotoxicidade das amostras obtidas do fracionamento do extrato FN98-

017. As amostras foram testadas na concentração de 50 μg/mL em células HCT-

116 após 72 h de exposição, e aferida pelo ensaio do MTT. 

É importante ressaltar que as partições obtidas com acetato de etila (Act) 

não demonstraram citotoxicidade relevante, inibindo menos de 50% da proliferação 

celular a 50 μg/mL. Entretanto, a F16, eluída próximo ao final do processo 

cromatográfico mostrou alta citotoxicidade, sugerindo que os princípios ativos 

destas partições foram concentrados nesta fração. Mais além, é possível sugerir, 

ainda, quanto à polaridade, que os princípios ativos de F16 têm polaridade 

intermediária tendendo à polar, pelo menos entre os compostos presentes nas 

partições, pois foram eluídos próximo ao final da coluna cromatográfica. F1, a fração 

que apresentou a segunda atividade mais potente, possui características mais no 

espectro apolar. Na partição butanólica (But P), a mais citotóxica entre as partições, 

concentram-se compostos, de modo geral, com características mais polares que 

aqueles presentes nas partições em acetato. 

3.2 Avaliação da citotoxidade das amostras escolhidas em Painel 

Ampliado de Células 

As amostras mais ativas, partição But P e fração F16, foram selecionadas 

para prosseguir neste estudo. Para tanto, foram avaliadas de forma quantitativa 
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para obtenção dos valores de CI50 em painel contendo outras 8 linhagens de células 

tumorais, além de HCT-116.  

Foi possível verificar que ambas as amostras testadas (But P e F16) foram 

citotóxicas em praticamente todas as linhagens celulares. Os gráficos de 

citotoxidade, avaliado pelo ensaio de MTT e ilustrados na figura 21 A e B, 

relacionam a porcentagem de crescimento celular frente às concentrações da 

partição ButP e fração F16, respectivamente. De forma geral, estes gráficos 

revelam que F16 apresentou citotoxicidade mais homogênea entre as linhagens, 

que apresentaram proporções de crescimento celular semelhantes quando 

expostas às mesmas concentrações da fração.  

A tabela na figura 21 C apresenta os valores de CI50 das amostras em cada 

linhagem celular testada, além da substância referência, o quimioterápico 

doxorrubicina (DOX). É importante destacar que não é possível identificar se uma 

amostra é mais citotóxica que a outra, pois apresentam atividades diferentes de 

acordo com a linhagem. Para exemplificar, é possível notar que But P e F16 

possuem valores de CI50 comparáveis na linhagem HCT-116, por outro lado, But P 

é quase 5 vezes mais ativa em SK Mel 28 e praticamente 2 vezes menos ativa em 

MCF-7. Tais diferenças entre os perfis de atividade citotóxica ressaltam a 

importância de avaliação em diferentes linhagens, visto que as linhagens celulares 

possuem características histológicas e genéticas que podem lhes conferir maior ou 

menor sensibilidade a certas moléculas e seus diferentes mecanismos ou alvos de 

ação. 

É reconhecido que diferentes linhagens celulares podem apresentar 

sensibilidades diferentes a mesma molécula e que a complexidade de um painel 

celular para testagem de princípios ativos para citotoxicidade pode trazer 

informações adicionais quanto a padrões de atividade e até mecanismos de ação 

(COVEL et al., 2007; PARK et al., 2010). Esta estratégia é utilizada na plataforma 

NCI-60 Human Tumor Cell Line Screen (SHOEMAKER, 2006), que a mais de 20 

anos realiza pesquisas de prospecção de princípios ativos anticâncer 

(dtp.cancer.gov). Tal plataforma usa 60 linhagens tumorais caracterizadas 

molecularmente e agrupadas por suas respectivas origens histológicas. A análise 

conjunta das curvas concentração-efeito de uma dada molécula neste painel de 
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células gera padrões que são analisados e comparados numa base de dados 

permitindo, inclusive, inferir sobre o mecanismo de ação desta molécula e até 

identificar os compostos que não se enquadram nos padrões conhecidos. 

 

Figura 21. Citotoxicidade em painel ampliado de células tumorais. (A) Proliferação 

celular (%) frente a diferentes concentrações da partição But P após 72h de 

exposição, aferido pelo ensaio de MTT; (B) Proliferação celular (%) frente a 

diferentes concentrações da fração F16 após 72h de exposição, aferido pelo ensaio 

de MTT; (C) Tabela com CI50 (R2) da partição But P (μg/mL), fração F16 (μg/mL) e 

doxorrubicina (Dox) (μM) em diversas linhagens tumorais após 72h de exposição, 

pelo ensaio de MTT. 

Merece destaque a linhagem MDA MB 231, que apresentou-se a mais 

sensível a ambas as amostras, com valores de CI50 3,05 e 7,01 μg/mL para But P 

e F16, respectivamente. Esta linhagem é frequentemente utilizada como modelo de 

estudo de câncer de mama em estágio avançado e de câncer de mama triplo 

negativo (WELSH, 2013). Mais além, por sua característica invasiva, ela também é 

modelo para estudo de migração celular e metástase (JENKINS et al., 2005). 

Andriani et al. (2020) demonstraram que um extrato obtido da esponja marinha 

coletada na Indonésia Aaptos suberitoides demonstrou-se citotóxica contra a 

linhagem MDA MB 231 com CI50 de 6,0 μg/mL após 72h de exposição, um valor 



 

69 

 

comparável aos obtidos para as amostras analisadas neste estudo. Mais além, o 

extrato hidrometanólico obtido de Agelas cerebrum, uma esponja caribenha 

produtora de bromopirróis, mostrou-se altamente citotóxica contra 3 linhagens 

tumorais, inclusive MDA MB 231 em concentrações próximas de 1,0 μg/mL, como 

descrito por Regalado et al. (2011). No caso do extrato etanólico da esponja Stylissa 

carteri, testado contra um painel de linhagens tumorais de mama, mostrou-se mais 

ativo contra as linhagens triplo negativo, como MDA MB 231, consideradas como 

um subtipo agressivo de câncer de mama, do que na linhagem que expressa 

receptor de estrógeno, como MCF-7 (BASHARI et al., 2019), também utilizada aqui. 

Neste estudo, F16 mostrou-se 1,75 vezes mais citotóxico a MDA MB 231 que a 

MCF-7, e But P 7,62 vezes mais. Vale ressaltar que, F16 foi quase duas vezes mais 

ativa que But P contra MCF-7. 

Por outro lado, outra linhagem tumoral de mama, T47D, mostrou-se a mais 

resistente às amostras aqui testadas, tendo CI50 de 30,52 μg/mL para F16 e acima 

de 50 μg/mL (a concentração mais alta testada) para a partição But P. Todavia, 

extratos metanólicos obtidos de esponjas marinhas mostraram-se citotóxicos contra 

esta linhagem, Amorphinopsis sp. Scopalina ruetzleri e Cliona celata, bem como o 

extrato em diclorometano de como Arenosclera brasiliensis (PRADO et al., 2004). 

Entretanto, vale ressaltar que além de esse estudo ser com extrato e não com 

frações de solventes diferentes, os resultados foram obtidos após 120 h de 

exposição a concentrações de 30 e 60 μg/mL dos extratos, portanto um tempo 

maior de exposição daquele utilizado no presente estudo. Mais além, Suciati & 

Arifianti, 2020, observaram que extratos obtidos em diclorometano/metanol das 

esponjas Diacarnus debeauforti, Haliclona amboinensis e Agelas cavernosa, 

coletadas na Indonésia, mostraram-se ativos contra células T47D após 24h de 

exposição, com CI50 de 32,7, 29,0 e 18,1 μg/mL, respectivamente, sendo, 

entretanto, menos sensíveis que as células HeLa aos extratos das duas primeiras 

esponjas nomeadas. 

A partir destas análises, é possível sugerir que embora sejam frações de um 

mesmo extrato, há que se reconhecer que os extratos naturais são misturas 

complexas e, logo, as diferenças quanto ao estágio de processamento e polaridade 

dos solventes que definiram as respectivas partições ButP e fração F16, 
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possivelmente concentraram substâncias diferentes. Mais além, ainda que as duas 

amostras tenham apresentado citotoxicidade em potência comparável, as 

diferenças no perfil destas atividades reforçam que as amostras, possivelmente, 

têm composições químicas distintas. 

3.3 Avaliação do mecanismo de ação  

3.3.1 Viabilidade celular – Ensaio de Azul de tripan 

A avaliação da viabilidade celular pelo ensaio do azul de tripan foi realizada 

em 48 h e 72 h (fig. 22 A e B, respectivamente). But P e F16 induziram expressiva 

diminuição no número de células viáveis. Para But P, pode-se observar que há 

diferenças entre o número de células viáveis remanescentes quando a cultura é 

exposta a 10 ou 20 μg/mL, tanto por 48 como por 72 h, sendo que em ambos os 

períodos de exposição apenas a maior concentração induziu queda 

estatisticamente significativa no número de células em relação ao controle negativo. 

Entretanto, quanto às células não-viáveis, não se apresentam distinções entre as 

duas concentrações testadas de But P, e não há diferenças significativas entre o 

número de células não-viáveis em relação ao controle negativo em nenhum dos 

períodos aferidos. Os resultados de But P em 48 h e 72 h demonstram que a 

concentração desta amostra tem relevância em relação a quantidade de células 

viáveis, ou seja, os poços tratados com 10 μg/mL tiveram um número maior de 

células vivas quando comparado com o poço com 20 μg/mL em ambos os tempos 

de tratamento.  

Por outro lado, a fração F16 mostrou efeitos comparáveis sobre o número de 

células viáveis para ambas as concentrações testadas, e isto pode ser observado 

nos dois tempos de exposição. Em relação ao controle negativo, o tratamento com 

maior concentração após 48 h reduziu significativamente a viabilidade celular, 

sendo que, após 72 h, as duas concentrações apresentaram redução significativa 

do número de células viáveis e, para a concentração de 20 μg/mL foi observado 

aumento significativo de células não-viáveis.  
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Figura 22. Viabilidade celular de HCT-116 expostas à partição But P e fração F16 

após 48 h (A) e 72 h (B) aferida pelo ensaio de azul de tripan. Os números acima 

de cada barra representam a respectiva razão entre o número de células pelo 

número de células do controle negativo (tanto para viáveis como não-viáveis). *p < 

0,05 (ANOVA, seguida por pós-teste de Tukey). 

Quanto à potência das amostras, pode-se considerar que na maior 

concentração, But P demonstra-se mais citotóxica que F16 após 48 h de 

tratamento, visto a proporção de células viáveis em relação ao controle negativo. 

Entretanto, após 24 h, as diferenças do efeito entre a concentração de 10 e 20 

μg/mL são ampliadas para But P, ao passo que, para F16, o efeito das duas 

concentrações se aproxima ainda mais, e a diferença fica por conta da duplicação 

do número de células não-viáveis.  Mais uma vez, as evidências deste ensaio 

demonstram um perfil diferente de atividade para as duas amostras analisadas, 
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corroborando que a composição química e, portanto, os princípios ativos presentes 

nas amostras são diferentes entre si. 

3.3.2 Análise da morfologia celular por contraste de fase e coloração 

citológica com hematoxilina e eosina  

As células HCT-116 apresentam formato poligonal compacto e 

crescimento agrupado, formando grumos com pouco espaço entre elas, tornando 

difícil a visualização individual das células. A análise por microscopia de contraste 

de fase em microscópio óptico invertido, como mostra a figura 23, permite notar a 

diminuição das quantidades de células por campo e diferenças no volume e formato 

das células HCT-116, que foram expostas aos tratamentos com But P ou F16 

quando comparadas ao controle negativo, sendo que estas características são mais 

ou menos expressivas a depender da amostra e concentração usada.  

Quando comparadas as duas amostras, pode-se observar que a fração 

But P em sua maior concentração induziu alterações morfológicas mais notórias 

nas células, com destaque à redução visual da quantidade de células no poço e o 

formato esférico da maior parte das células remanescentes, sugerindo que as 

células já não estão mais aderidas ou não-viáveis. A 10 µg/mL, But P também 

apresentou campos com menos células que o controle negativo, porém com 

pequenos grumos celulares ainda mantendo o formato plano, ainda que mais 

globoso, ressaltando e corroborando a diferença quanto ao efeito das duas 

concentrações testadas. Células tratadas com F16 10 µg/mL mantiveram-se, 

marjpritaariamente, aderidas, com formato mais globoso e menos espraiado, 

reunidas em grumos típicos de HCT-116, ainda que seja notório a presença de 

algumas células esféricas e não aderidas. A exposição a 20 µg/mL de F16 resulta 

em grumos celulares de menor diâmetro e num maior número de células globosas 

podem ser observadas, ainda assim, a diferença entre o efeito das duas 

concentrações é menos evidente se comparadas aos tratamentos com But P. 
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Figura 23. Fotomicrografias representativas de células da linhagem HCT-116, 

controle negativo (DMSO), controle positivo (doxorrubicina), e tratamentos com 

ButP (10 µg/mL e 20 µg/mL) e F16 (10 µg/mL e 20 µg/mL) após os períodos de 

incubação 48 h. 

A análise das células coradas com hematoxilina e eosina corroboram 

algumas observações realizadas a partir da análise por contraste de fase, além de 

permitir novas inferências quanto aos efeitos celulares induzidos por But P e F16. 

O controle negativo nota-se as células em grumos, típicos de HCT-116, aderidas e 

espraiadas. Mais além, há alguns indícios de ocorrência de divisão celular, 

evidenciando o crescimento desta cultura sem interferências (Figura 24).  

Considerando os tratamentos, vale ressaltar que as células não-aderidas, que 

foram frequentemente observadas após exposição a But P e F16, não ponderam 

neste tipo de análise, visto que o protocolo para coloração diferencial do núcleo e 

citoplasma das células é realizado apenas nas células aderidas. Neste contexto, 

como pode ser visto na figura 24, algumas alterações morfológicas foram possíveis 

de se observar, ocorrendo em todos os tratamentos: formato globoso e menos 

espraiado das células, redução de volume celular, rareamento de citoplasma e 

ocorrências de hipercromasia. Para But P, foi possível ainda observar a redução do 

diâmetro dos grupos celulares, corroborando as observações realizadas por 

contraste de fase, acompanhada por vacuolização do citoplasma, principalmente 

nas células submetidas ao tratamento de 10 µg/mL. Para o tratamento a 20 µg/mL, 

But P induz um notório aumento de células com volume reduzido, desprovidas de 
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citoplasma, com hiper-condensação da cromatina e hipercromasia, sugerindo um 

estágio final de apoptose celular (EDINGER & THOMPSON, 2004; ELMORE et al., 

2016), juntamente com a ocorrência de focos de células com núcleos e citoplasmas 

inchados, sugerindo a ocorrência pontual de necrose (ELMORE et al., 2016).  

Em células expostas a F16, observa-se condensação da cromatina 

compatível com o processo de divisão celular, revelando que as células mantêm 

sua capacidade proliferativa. Por outro lado, F16 20 µg/mL induziu o surgimento de 

blebs na membrana plasmática, uma característica compatível com estágios iniciais 

de apoptose celular. Ainda, é possível observar células com volume reduzido, sem 

citoplasma, cromatina hiper-condensada e hipercromática, sugerindo um estágio 

mais avançado do processo de apoptose (ELMORE et al., 2016). No tratamento 

com 10 µg/mL, é possível notar focos de intensa vacuolização do citoplasma, o que 

pode sugerir a instalação pontual de autofagia celular (EDINGER & THOMPSON, 

2004), ao passo que, na concentração de 20 µg/mL, pode ser observado focos 

esporádicos de inchaço celular (ELMORE et al., 2016).  

 

Figura 24. Imagens das células da linhagem HCT-116 coradas com H/E após 48 h 

de incubação das frações. Controle negativo (DMSO), controle positivo 

(doxorrubicina), e tratamentos com ButP (10 µg/mL e 20 µg/mL) e F16 (10 µg/mL e 

20 µg/mL). As fotografias foram adquiridas com microscópio óptico invertido, com 

aumento de 200X. 
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II.4 CONCLUSÃO 

Neste capítulo, foi realizado o fracionamento do extrato da espécie E. ferox 

(amostra FN98-017) e o estudo de sub-amostras derivadas deste fracionamento em 

células tumorais. A partição But P e fração F16, selecionadas por seu potencial 

citotóxico, demonstram citotoxicidade in vitro contra células tumorais de origens 

histológicas distintas, apresentando, pois, um padrão de atividades distinto em si, 

ainda que não tenha sido possível apontar diferenças entre a potência das 

amostras. A avaliação específica de alguns eventos celulares desencadeados por 

But P e F16 revelou uma notória relação de concentração-dependência e tempo-

dependência para But P, tanto com relação à viabilidade celular como para a 

ocorrência de alterações morfológicas às células, ao passo que, para F16, os 

efeitos foram similares entre as concentrações acessadas. Mais além, evidências 

morfológicas sugerem que ambas as amostras sejam capazes de induzir, 

sobremaneira, apoptose celular. Assim, devido ao respectivo perfil de 

citotoxicidade, é possível sugerir que os princípios ativos presentes na partição But 

P e na fração F16 sejam distintos, e apresentam potencial interessante para estudo 

aprofundado de seus mecanismos anticâncer. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O câncer é uma das doenças com maior índice de mortalidade no mundo, 

ressaltando a necessidade de uma contínua busca por tratamentos menos 

invasivos e mais eficazes, sendo a natureza fonte de importantes moléculas no 

tratamento desta patologia. Neste contexto, o Brasil compreende uma área marinha 

total de quase 4,5 milhões de km2 (mar territorial e zona econômica exclusiva) e é 

detentor de uma rica biodiversidade, que, por sua vez, configura numa rica 

quimiodiversidade, mas permanece pouco estudada por seu potencial 

farmacológico. Tendo isto em vista, o objetivo deste estudo foi investigar o potencial 

anticâncer de esponjas marinhas brasileiras.  

O primeiro capítulo realizou um estudo prospectivo com 39 esponjas 

coletadas no Arquipélago de Fernando de Noronha a partir de uma abordagem 

qualitativa avaliando a citotoxicidade in vitro de seus extratos orgânicos contra 

linhagens celulares tumorais humanas. Esta análise identificou que quase metade 

das esponjas avaliadas foram capazes de reduzir a proliferação destas células. 

Entre elas, merece destacar que amostras de uma mesma espécie, mas coletadas 

em locais diferentes do Arquipélago, apresentavam potências ou até perfis distintos 

de citotoxicidade. Estas evidências foram fundamentais para confirmar o 

Arquipélago de Fernando de Noronha como uma promissora fonte de esponjas 

marinhas com moléculas com interesse biotecnológico.  

Entre as espécies destacadas pela atividade de citotoxicidade de seus 

extratos, pode-se citar membros dos gêneros Aiolochroia, Amphimedon, 

Ectyoplasia, Erylus, Phorbas, Plakinastrella, Plakortis e Topsentia. Assim, os 

resultados desse primeiro capítulo também são relevantes ao abrir frentes para 

novos estudos. Inclusive, o manuscrito submetido à Journal of Chromatography B, 

“Integrated technological analytical workflow for chromatographic profiling and 

metabolite annotation of cytotoxic Phorbas amaranthus extract”, de Amaral et al. 

(Anexo 1), propõe uma estratégia para acelerar e prevenir redundâncias no 

isolamento de novos produtos naturais bioativos a partir do acoplamento de 

cromatografia a software de modelagem. Esse estudo foi desenvolvido utilizando o 

extrato de Phorbas amaranthus (FN98-055), aqui avaliado e revelado por sua 

citotoxicidade, levando à identificação de 64 moléculas presentes neste extrato. 
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Mais além, as esponjas da família Plakinidae acessadas no capítulo I, conhecidas 

por sua alta relevância no contexto de produtos naturais bioativos, tiveram seus 

perfis químicos analisados de forma comparativa através da perspectiva de redes 

moleculares. Estas análises revelaram a ocorrência de moléculas ainda inéditas 

para esta família de esponjas marinhas - já extensamente estudada -, ao acessar 

três espécies do gênero Plakortis (FN98-048, FN98-053, FN98-054 e FN98-064) e 

uma do gênero Plakinastrella (FN98-060) de Fernando de Noronha. Merece 

ressaltar, ainda, que este foi o primeiro estudo abordando a composição química e 

atividade biológica de extratos de P. insularis, P. petrupaulensis e Plakinastrella 

microspiculifera. Estes achados foram revelados no manuscrito “Metabolomic 

fingerprinting of Brazilian marine sponges: A case study of Plakinidae species from 

Fernando de Noronha Archipelago”, de Fagundes et al., submetido e em análise 

pelo periódico Analytical and Bioanalytical Chemistry (Anexo 2). Ademais, um 

estudo publicado na revista Brazilian Journal of Development entitulado “Evaluation 

of antimicrobial activity of Ectyoplasia ferox marine sponge from Fernando de 

Noronha”, de Silva et al. (2020), revelou atividade antimicrobiana diferentes em 

extratos obtidos de seis espécimes de Ectyoplasia ferox (FN98-003, FN98-009, 

FN98-035, FN98-044, FN98-056 e FN98-063), sendo cada espécime coletado em 

um local diferente do Arquipélago. Este estudo revelou que o extrato obtido dos 

organismos coletados na Ressurreta (FN98-009) foi o mais promissor.  

Assim, para a continuidade do presente estudo, considerando os resultados 

promissores observados durante o desenvolvimento do capítulo I e a relativa 

escassez de estudos sob tal perspectiva com esta espécie de esponja marinha, foi 

selecionado o extrato obtido de Ectyoplasia ferox (FN98-017) para ser submetido a 

uma investigação mais aprofundada sobre o seu potencial anticâncer. Neste 

sentido, o objetivo capítulo II foi investigar o extrato citotóxico de Ectyoplasia ferox 

visando o isolamento do princípio ativo e estudo do seu mecanismo de ação. Ao 

passo que o isolamento do princípio ativo não foi atingido devido a diversas 

questões, inclusive o impacto da pandemia de Covid-19 nesta fase do estudo, o 

fracionamento bioguiado do extrato levou à identificação de duas sub-amostras, a 

partição But P e a fração F16, por sua promissora citotoxicidade a diversas 

linhagens de células tumorais de variadas origens histológicas. Mais além, estas 

amostras apresentaram efeitos distintos sobre a viabilidade celular e quanto à 
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indução de alterações morfológicas. A partir destas análises, foi possível observar 

que essas amostras demonstram indícios de disparar o processo de apoptose 

celular, entretanto apresentam perfis diferentes de citotoxicidade, sugerindo, então, 

conterem princípios ativos distintos. Desta forma, ambas as amostras apresentam 

potencial interessante para estudo aprofundado de seu potencial anticâncer. Para 

tanto, são necessários novos estudos visando a identificação e isolamento dos 

princípios ativos e além de aprofundar nas análises abordando mecanismos e alvos 

de ação. 

Finalmente, faz-se relevante pontuar que este estudo foi desenvolvido, não 

apenas em colaboração, mas em sincronia temporal, técnica e intelectual com o 

grupo parceiro da área de química de produtos naturais marinhos (liderado pela 

Profa. Alessandra Valverde, da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do 

Lapromar). Experiências colaborativas desta natureza reforçam o caráter essencial 

do conhecimento das grandes áreas de química e biologia no contexto da 

bioprospecção farmacológica de produtos naturais e, sobremaneira, confirmam a 

importância da interdisciplinaridade nas abordagens científicas que buscam 

respostas às novas questões da sociedade.  
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1. Manuscrito submetido à Journal of Chromatography B, “Integrated 

technological analytical workflow for chromatographic profiling and metabolite 

annotation of cytotoxic Phorbas amaranthus extract”, de Amaral et al. 
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Anexo 2. Manuscrito submetido ao periódico Analytical and Bioanalytical 

Chemistry, “Metabolomic fingerprinting of Brazilian marine sponges: A case study 

of Plakinidae species from Fernando de Noronha Archipelago”, de Fagundes et al. 


