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“.... Os teimosos são os sublimes. Quem é apenas 

bravo tem só um assomo, quem é apenas valente tem 

só um temperamento, quem é apenas corajoso tem só 

uma virtude, o obstinado na verdade tem a grandeza. 

Quase todo o segredo dos grandes corações está 

nesta palavra: perseverando. A perseverança está 

para a coragem como a roda para a alavanca; é a 

renovação perpétua do ponto de apoio.... 

....Não deixar discutir a consciência, nem desarmar 

a vontade, é assim que se obtêm o sofrimento e o 

triunfo. Na ordem dos fatos morais o cair não exclui 

o pairar. Da queda sai a ascensão. Os medíocres 

deixam-se perder pelo obstáculo especioso; não 

assim os fortes. Parecer é o talvez dos fortes, 

conquistar é a certeza deles.... 

....O desdém das objeções razoáveis cria a sublime 

vitória vencida ....” 

 

 

“Os Trabalhadores do Mar” - Victor Hugo 
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1. Introdução 

A radiação solar é a principal fonte de energia na maioria dos ecossistemas naturais. 

Entretanto, a exposição a altos níveis dessa radiação pode ser prejudicial aos seres vivos 

(Häder et al., 1998; Wetzel, 2003). A radiação ultravioleta (UV) faz parte do espectro 

eletromagnético e compreende ondas com comprimento de 100 a 400nm. É classificada 

pela Comissão Internacional de Iluminação em três tipos: UV-C (100-280 nm), UV-B 

(280-320 nm) e UV-A (320-400 nm) (Okuno, 1996). A faixa do espectro utilizada pelas 

plantas para a fotossíntese, conhecida como “PAR” (Photosynthetically Active 

Radiation), correspondente ao intervalo de 400nm a 700nm (região visível do espectro) 

(Hollosy, 2001). 

O ozônio (O3) compõe a atmosfera em quantidades mínimas (3 moléculas de ozônio 

para cada 10 milhões das demais moléculas que compõem a atmosfera), concentrando-

se principalmente entre 15 e 25 km acima da superfície terrestre. Essa região, conhecida 

como ozonosfera, é responsável pela absorção de parte da radiação UV solar incidente 

(Okuno, 1996). Os íons de cloro (Cl-) transportados pelos compostos chamados 

clorofluorcarbonos (CFCs) e os óxidos nítricos (NO2) são apontados como os principais 

responsáveis pela redução da camada de ozônio (Molina et al., 1987; Bornman, 1996; 

Whitehead et al., 2005). Estudos recentes têm demonstrado que a redução da camada de 

ozônio parece também depender de uma série de processos químicos iniciados com a 

formação de nuvens polares estratosféricas ricas em ácido nítrico, durante as noites do 

inverno polar. Essas nuvens atuam como catalisadores para a liberação de moléculas de 

clorina e bromina, que na estratosfera podem reagir com as moléculas de ozônio 

causando sua destruição (Bornmam, 1996; Diaz et al., 2005). 

A radiação UV pode aumentar em até três vezes com a redução dos níveis de ozônio 

na estratosfera (Caldwell et al., 1989). O impacto do aumento da UV na superfície da 

Terra tem sido investigado por vários grupos de pesquisadores, avaliando-se o efeito 
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natural e artificial dessa radiação nos organismos fotossintetizantes. Os efeitos danosos 

da radiação UV são causados principalmente pela UV-B. A redução de 1% da camada 

de ozônio pode causar um aumento de 1,3% a 1,8% dos níveis de radiação UV-B que 

atingem a superfície terrestre (Hollósy, 2002). A radiação UV-A, que atinge a superfície 

da Terra em quantidades maiores do que a UV-B, contribui para processos de reparo 

dos danos causados pela UV-B (Franklin & Foster, 1997; Häder et al., 1998). A UV-C é 

absorvida pelas moléculas de oxigênio e ozônio antes de atingir a superfície terrestre 

(Kim & Sancar, 1993; Brit, 1995; van de Poll et al., 2001; Diaz et al., 2005) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1: Penetração da radiação ultravioleta (UV) na atmosfera terrestre (UV-C, 100-280 nm; UV-B, 
280-320 nm; e UV-A, 320-400 nm). A linha amarela representa a distribuição do ozônio na atmosfera. 
Fonte: www.nasa.com. 

 

As radiações PAR e UV-B estão intimamente relacionadas na natureza. É 

importante distinguir entre seus efeitos e determinar se a resposta a um tipo de radiação 

afeta a resposta ao outro, como foi observado em algumas plantas vasculares (Fiscus & 

Booker, 1995; Fredersdorf & Bischof, 2007). A vulnerabilidade de um organismo à 

UV-B está relacionada aos níveis os quais este se encontra exposto em seu ambiente 

natural. A incidência da radiação UV-B em uma determinada localidade, ou latitude está 

sujeita a uma série de variações sazonais, em parte devido ao ângulo de incidência solar 

Ozônio (DU/Km) 
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e a uma grande flutuação diária das condições atmosféricas locais (Whitehead et al., 

2005). 

Dentre as alterações atmosféricas atribuídas à atividade humana, destaca-se o 

refinamento da camada de ozônio nas regiões polares em certas épocas do ano. É 

importante salientar que os níveis de radiação UV-B sobre a região equatorial do 

planeta atingem valores superiores, quando comparados aos que atingem a região da 

Península Antártica, mesmo quando há o refinamento da camada de ozônio (Kirchhoff 

& Echer, 2001). Esses resultados estão relacionados ao fato do ângulo de incidência 

solar ser maior na região equatorial, elevando os valores de UV-B nessa região e 

proporcionando valores relativamente constantes ao longo do ano. 

Nos ambientes aquáticos, a coluna d’água atua como uma proteção natural contra a 

UV, entretanto, sua profundidade de penetração varia de acordo com a localização 

(oceânica ou costeira), latitude e concentração de partículas dissolvidas (Kirk, 1994; 

Franklin & Foster, 1997). Existem registros que a radiação UV possa penetrar até 60 

metros (Smith et al., 1992; Garde & Gustavson, 1999), provocando efeitos negativos 

em organismos ou ecossistemas localizados em profundidades de até 30 metros (Häder 

et al., 1998; Talarico & Maranzana, 2000; Hoyer et al., 2001; Roleda et al., 2006). 

O processo relacionado aos efeitos biológicos da radiação UV inicia-se com a 

absorção fotoquímica por biomoléculas como ácidos nucléicos, lipídeos, aminoácidos, 

clorofilas e carotenóides (Franklin & Foster, 1997). A síntese e o acúmulo de 

substâncias decorrentes da exposição de organismos fotossintetizantes à radiação UV 

têm sido amplamente relatados tanto em plantas vasculares quanto para as algas 

(Franklin & Foster, 1997; Sinhá et al., 1998; Hollosy, 2002). Dentre esses compostos, 

estão os “aminoácidos tipo micosporinas” (“mycosporine-like amino acids”, MAAs), 

encontrados em algas vermelhas e pardas, fitoplâncton e cianofíceas (Karentz et al., 

1991; Sinhá et al., 1998). Dentre outros mecanismos de proteção, destacam-se o 
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acúmulo de carotenóides e enzimas desintoxicantes e antioxidantes que combatem 

espécies reativas de oxigênio (EROs), como o ânion superóxido (O2
-), o oxigênio 

singlete (O2(
1
∆g)), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH-) (Bowler 

et al., 1992). Os EROs podem reagir e oxidar moléculas fundamentais como lipídeos de 

membranas, proteínas, clorofilas e ácidos nucléicos; podem também alterar funções 

biológicas e até levar à morte celular (Bowler et al., 1992; Vincent & Neale, 2005). Os 

efeitos da radiação UV-B incluem ainda alterações no conteúdo pigmentar e alterações à 

integridade dos cloroplastos (Strid et al, 1994; Häder et al., 1995; Sinhá et al., 1996, 

1998; Franklin & Foster, 1997; Bischof et al., 2002; Holossy, 2002). Essa radiação pode 

reduzir a produção de biomassa e mudar a composição de espécies em um determinado 

ecossistema (Häder et al., 1998; Bischof et al., 2006). 

A importância de avaliar os efeitos causados pela radiação UV-B em organismos 

marinhos está relacionada ao fato de 50% da produção primária de biomassa do planeta 

ser atribuída às atividades dos ecossistemas aquáticos (Houghton &Woodwell, 1989; 

Häder et al., 2007). A maior parte da produtividade aquática deve-se ao fitoplâncton, no 

qual as algas e cianobactérias têm um papel importante principalmente nas regiões 

costeiras (Xue et al., 2005). Os organismos bentônicos estão envolvidos em 10% da 

produção total dos oceanos (Villafãne et al., 2003). As algas servem de alimentos para 

herbívoros, fornecem áreas de abrigo e nidificação para peixes e outros organismos, 

evitam mudanças bruscas na concentração de nutrientes da coluna de água e estabilizam 

os sedimentos (Franklin & Foster, 1997; Xue et al., 2005). 

As algas bentônicas, ao contrário das espécies fitoplanctônicas, ficam expostas à 

radiação UV-B por períodos prolongados durante a maré baixa por estarem fixas e 

restritas ao seu local de crescimento (Cabrera et al., 1995). Esses organismos possuem 

habilidades de aclimatação, como a otimização da resposta fotossintetizante a um dado 

regime de luz e a manutenção da atividade metabólica especialmente a enzimática, em 
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um amplo espectro de temperatura (Henley & Ramus, 1989). Estudos sobre os efeitos 

produzidos pela UV-B nesses organismos indicam de forma geral, que a maioria deles 

apresenta mecanismos de defesa para minimizar os danos causados por essa radiação 

(Fiscus & Booker, 1995; Franklin & Foster, 1997). 

A plasticidade fenotípica presente em uma determinada espécie pode promover 

respostas distintas a estímulos ambientais, dependendo do local onde uma população ou 

um indivíduo ocorra (Plastino, 2004; 2008). Essas respostas de ajuste ao ambiente, 

manifestadas por um organismo dentro dos limites do seu genoma, são denominadas 

aclimatação. Por outro lado, o termo adaptação é utilizado para designar respostas que 

são conseqüências de alterações no genoma (Gantt, 1990; Plastino & Guimarães, 2001). 

As variações genotípicas intraespecíficas podem ocorrer em uma mesma população 

(Plastino et al., 2008), ou entre populações distintas (Ursi et al., 2003). 

Dentre as investigações que enfocam aspectos da diversidade intraespecífica, pode-

se destacar àquelas relacionadas a variantes pigmentares do gênero Gracilaria (Ursi, 

2005; van der Meer, 1990). Trata-se de um dos gêneros mais cultivados mundialmente 

(Jensen, 1993; Bird, 1995; Critchley, 1997). Apesar de algumas espécies de Gracilaria 

serem utilizadas na alimentação humana, o interesse no estudo dessas algas está 

relacionado ao seu grande valor comercial, devido à presença do ficocolóide ágar 

(Oliveira & Plastino, 1994). Responsáveis por cerca de 85% da produção mundial, o 

ágar apresenta inúmeras aplicações nas mais diversas áreas industriais (Armisen, 1995; 

Xue et al., 2005). 

A caracterização de variantes pigmentares de Gracilaria tem contemplado diferentes 

aspectos, como composição pigmentar (van der Meer, 1979; Kursar et al., 1983 a e b; 

Ramus & van der Meer, 1983; Guimarães, 2000), crescimento (van der Meer, 1979; 

Guimarães 2000), fotossíntese (Guimarães, 2000; Ferreira, 2008), caracterização de 
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polissacarídeos (Guimarães et al., 2007), freqüência em populações naturais (Guimarães 

et al., 2003) e ultraestrutura (Guimarães & Plastino, 1999). 

Este projeto tem como objeto de estudo Gracilaria birdiae Plastino & E. C. 

Oliveira, uma das principais agarófitas coletadas no nordeste brasileiro (Figura 2). 

Trata-se de uma espécie de talo cilíndrico e espermatângios com distribuição do “tipo-

henriquesiana”, que ocorre desde a costa do Estado do Ceará, até a costa do Estado do 

Espírito Santo (Plastino & Oliveira, 2002). G. birdiae apresenta algumas características 

que a tornam um modelo experimental interessante, como a ocorrência de variantes 

pigmentares naturais e a ampla distribuição geográfica no país. Um total de 25 

linhagens foram isoladas e são mantidas no banco de germoplasma de algas 

gracilarióides do Laboratório de Algas Marinhas “Édison José de Paula” – LAM (IB-

USP) (Plastino, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Frondes vermelhas e marrom-esverdeadas de Gracilaria birdiae (Ursi, 2000). 
 

O histórico de vida de G. birdiae, bem como a herança da cor do talo de suas 

variantes cromáticas foram elucidados em condições laboratoriais (Costa, 2000; Costa 

& Plastino, 2001; Plastino et al., 2004). Sua diversidade intraespecífica vem sendo 

abordada considerando-se não só as variantes de cor, como também linhagens selvagens 

de coloração vermelha, procedentes de populações distantes cerca de 17º de latitude 

 5 cm 
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(Estados do Ceará e Espírito Santo). Dentre os aspectos analisados, destacam-se: i, o 

conteúdo pigmentar (Costa, 2000; Ursi et al., 2003; Barufi, 2004; Plastino et al., 2004; 

Donato, 2005; Ursi, 2005); ii, o crescimento em diferentes condições abióticas (Ursi, 

2000; Ursi & Plastino, 2001; Barufi, 2004; Plastino et al., 2004; Costa, 2005; Donato, 

2005; Ursi, 2005); iii, o aproveitamento do nitrato e o metabolismo do nitrogênio 

(Donato, 2005); iv, a fotossíntese (Ursi et al.,2003; Donato, 2005); v, a ultraestrutura 

(Plastino & Costa, 1999; 2001); vi, as características morfo-anatômicas (Costa, 2000); e 

vii, a composição polissacarídica (Ursi, 2005). Esses resultados sugerem que algumas 

dessas linhagens possam responder diferentemente aos efeitos da radiação UV-B, 

apresentando mecanismos protetores para minimizar esses efeitos, como já verificado 

para outros parâmetros analisados. Além disso, populações de G. birdiae que ocorrem 

nos Estados do Ceará e Espírito Santo estão submetidas a diferentes níveis de radiação 

UV-B ao longo do ano (Figura 3), o que pode ter proporcionado capacidades distintas 

de proteção. 
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Figura 2: Variações mensais dos níveis de UV-B incidentes, na região do nordeste (a) e do sudeste (b), 
ao longo de um ano. Fonte: LAMA-UFRJ NASA. 
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2. Objetivos 

Considerando-se a importância das linhagens de Gracilaria birdiae como modelos 

experimentais em estudos fisiológicos prévios, o atual projeto pretende utilizá-las para 

avaliar os efeitos da radiação UV-B em laboratório. Essa abordagem permite testar o 

pressuposto que populações procedentes dos Estados do Ceará e do Espírito Santo 

apresentem respostas adaptativas distintas quanto a essa radiação. As respostas obtidas 

devem contribuir para uma melhor interpretação do papel ecológico das linhagens 

selecionadas. 

Visando atingir o objetivo geral, foram delineados os seguintes objetos específicos: 

1) avaliar o potencial de aclimatação de linhagens selvagens (vermelhas) e 

variantes cromáticas (verde e marrom-esverdeada), provenientes de diferentes 

populações, após a exposição prolongada (28 dias) à radiação UV-B (0,08 W.m-2), 

por meio da análise dos seguintes parâmetros: i) taxas de crescimento; ii) conteúdo 

pigmentar; e iii) ultra-estrutura. 

2) avaliar a resistência de linhagens selvagens (vermelhas) e variantes cromáticas 

(verde e marrom-esverdeada), provenientes de diferentes populações, após a 

exposição de curta duração (5 horas) à radiação UV-B (2,07 W.m-2), por meio da 

análise dos seguintes parâmetros: i) taxas de fotossíntese; ii) conteúdo pigmentar; 

e iii) ultra-estrutura. 

 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Condições gerais de cultivo 

As condições gerais de cultivo utilizadas em todos os experimentos dessa 

Dissertação estão descritas a seguir. Modificações nessas condições serão explicitadas 

ao longo dos capítulos. 
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3.1.1. Coleta e preparação da água do mar 

A água do mar utilizada nos experimentos foi coletada no Município de São 

Sebastião, SP. Ela foi submetida à dupla filtragem em filtro de pressão (Cuno) com 

porosidade de 5 e 1 µm, e esterilizada por aquecimento em banho-maria durante 60 

mim, contados a partir da fervura (Oliveira et al., 1995). A salinidade foi de 32 ups. A 

água do mar previamente esterilizada foi enriquecida com solução de von Stosch 

(Edward 1970) modificada (Plastino, 1985), e diluída à 12,5%, com acréscimo de 

nitrato (NO3-) na concentração de 0,250 mM (Costa, 2005). O meio foi trocado 

semanalmente. 

3.1.2. Temperatura, fotoperíodo e irradiância 

As algas foram mantidas em câmaras de cultivo com temperatura de 25ºC±1 e 

fotoperíodo de 14 h. A radiação fotossinteticamente ativa (PAR) foi de 70±10 µmol 

fótons.m-2.s-1, provinda de lâmpadas fluorescentes “Luz do Dia” (Osram 40W) e 

mensurada com um sensor esférico Li-COR modelo L1-193, conectado a um medidor 

de quanta Li-COR modelo L1-185. 

3.1.3. Aeração 

A aeração foi empregada em períodos alternados de 30 minutos. O ar foi fornecido 

por um compressor radial Ibram CR-03 de diafragma e isento de óleo, sendo 

inicialmente borbulhado em um frasco contendo água destilada, que serviu como filtro e 

umidificador. 

3.2. Material Biológico 

O material biológico utilizado nos experimentos foi selecionado a partir de quatro 

linhagens de gametófitos femininos de Gracilaria birdiae Plastino & E. C. Oliveira, 

obtidas in vitro em cultivos unialgáceos não axênicos: 
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a. coloração vermelha (VMCE), proveniente do Município de Paracuru, CE (Costa 

2000); 

b. coloração vermelha (VMES), proveniente do Município de Anchieta, ES (Ursi 

2000); 

c. coloração marrom-esverdeada (MECE), proveniente do Município de Paracuru, 

CE. Essa variante apresenta herança nuclear recessiva em relação à linhagem 

VMCE, e se caracteriza pelo menor conteúdo de ficoeritrina e maior de ficocianina 

e aloficocianina (Costa, 2000); 

d. coloração verde (VDCE), obtida espontaneamente a partir da diferenciação de 

um ramo verde em um tetrasporófito de coloração vermelha, proveniente do 

cruzamento do gametófito feminino VMCE e gametófito masculino MECE. Essa 

variante apresenta herança citoplasmática, menor conteúdo de ficoeritrina e maior 

de ficocianina e aloficocianina, quando comparada à linhagem MECE (Costa, 

2000). 

As quatro linhagens foram mantidas nas condições gerais de cultivo. Três indivíduos 

de cada linhagem foram cultivados separadamente em Elenmeyers (200 mg/frasco) 

contendo 400 ml de água do mar enriquecida por três semanas. 

3.3. Radiação UV-B 

A radiação UV-B, fornecida por lâmpadas UV-B Broad Band Phillips TL 

20W/12RS (Figura 4), foi mensurada por meio de um radiômetro Vilber-Lourmat VLX 

– 3W no 2218-3W, cedido pelo Profo. Dro. Carlos Frederico Martins Menck do 

“Laboratório de Reparo do DNA”, ICB-USP. As fontes de luz foram posicionadas 

acima das prateleiras onde os frascos foram depositados. O espaço destinado a esses 

cultivos foi mantido isolado do ambiente por lâminas de polietileno HD, as quais 

impediram que a radiação emitida pela lâmpada UV-B se dissipasse para o ambiente. 
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Durante todos os experimentos, as algas permaneceram expostas à radiação em 

frascos de polietileno contendo entre 500 – 1000 mL de água do mar enriquecida. Esses 

frascos foram cobertos com filtros de biacetato de celulose de 0,075mm de espessura, 

com finalidade de absorver eventuais comprimentos de onda inferiores a 280 nm, 

correspondentes à radiação UV-C. Esses filtros foram substituídos a cada 45 horas de 

uso, a fim de evitar a sua degradação (Adams & Britz, 1992). 

Tomando como base a intensidade de radiação UV-B que atinge a região do Estado 

do Rio Grande do Norte (CE), 0,3 W.m-2 (dados obtidos no site http://www.soda-

is.com/eng/index.html), foram realizados experimentos piloto visando selecionar uma 

irradiância adequada aos testes a serem realizados em laboratório. Após esses 

experimentos, decidiu-se empregar a irradiância de 0,08 W.m-2 para a exposição 

prolongada e 2,07 W.m-2 para a exposição de curta duração. 

Em todos os experimentos realizados, as algas foram submetidas à radiação 

fotossinteticamente ativa, PAR (controle), e a um tratamento com PAR+UV-B. A 

irradiância UV-B utilizada variou de acordo com o experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4: Espectro de luz emitido pela lâmpada Phillips TL 200 RS (UV-B), utilizada para a emissão de 
UV-B durante os experimentos. Fonte: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
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Capítulo 2 – Efeitos da exposição prolongada (28 dias) à 

radiação UV-B (0,08 W.m-2) em variantes cromáticas de 

Gracilaria birdiae (Gracilariales, Rhodophyta): crescimento, 

composição pigmentar e ultra-estrutura. 
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1. Abstract 

This work evaluated the effects of long term exposure to UV-B radiation on growth, 
pigments contents and ultrastructure of Gracilaria birdiae strains in laboratory. The 
following strains were used: red (VMCE, VMES), greenish-brown (MECE), and green (VDCE), 
derived from individuals originated from populations of Espírito Santo e Ceará States. The 
algae were submitted to two conditions: i) active photosynthetic radiation, PAR (control - 70 
µmol fótons.m-2); and ii) treatment with PAR+UV-B (0,08 W.m-2). Accented bending of the 
apexes and changes in the coloration had been observed mainly in the VMES strain, whose 
apexes had acquired spiral aspect when cultivated in UV-B. This same strain presented minor 
growth (TCs) when compared to the wild strain of the Ceará State, suggesting a higher 
sensitivity to radiation UV-B. A reduction in the concentrations of phycoeritrin (FE), 
phycocianin (FC) and alophycocianin (AFC) was observed for the VMCE strain when 
cultivated in UV-B. However, the remaining strains kept similar values to the ones verified 
on the control. An increase in ratio FE/AFC in the MECE strain was also verified, indicating 
an increase in the percentage of FE when related to AFC. Similar concentrations of 
chlorophyll (Cl a) and carotenoids (Car) were verified for the different strains after the 
exposition to UV-B. Ultraestrutural alterations occurred in all the strains, mainly in 
chloroplasts, in which the separation of adjacent tylakoids was observed, besides the 
formation of vesicles and internal holes. The increase of starch grains, observed mainly for 
the VMES and VDCE strains, suggests damage to the cell metabolism that is unable to utilize 
this excess to maintain the activities of synthesis and repair, necessary for the maintenance of 
the individual when in adverse conditions. Some cells showed signs of advanced 
degenerative process making it impossible to visualize organelle’s membranes, as for the 
VMCE strain. Similar concentrations of Car found in all the strain after long term exposure to 
UV-B, suggests changes in the proportion of carotenoids of the xanthophylls cycle, that 
wasn’t detected due to the methodology used in this study. This deviation of energy would 
mean a reduction in other physiological processes, as observed on growth mainly for the 
VMES strain; and on the changes in the pigments composition for the VMCE strain. Although 
the VMCE strain presented a reduction of phycobiliproteins, it also presented higher TCs and 
lesser morphological and ultraestrutural damage, suggesting that this strain in addition with 
the MECE strain, would be better adapted to variations in the UV-B. 
 

2. Resumo 

O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da exposição prolongada (28 dias) à radiação 
UV-B no crescimento, na composição pigmentar e na ultra-estrutura em linhagens de 
Gracilaria birdiae cultivadas em laboratório. Foram utilizadas quatro linhagens de 
gametófitos femininos de coloração vermelha (VMES e VMCE), verde (VDCE) e marrom-
esverdeada (MECE), derivadas de indivíduos provenientes de populações dos Estados do 
Espírito Santo e Ceará. As algas foram submetidas a duas situações experimentais: i) 
radiação fotossinteticamente ativa, PAR (controle - 70 µmol fótons.m-2); e ii) tratamento com 
PAR+UV-B (0,08 W.m-2). Curvatura acentuada dos ápices e mudanças na coloração foram 
observadas principalmente na linhagem VMES, cujos ápices adquiriram aspecto espiralado 
quando cultivados em UV-B. Essa mesma linhagem apresentou menores taxas de 
crescimento (TCs), quando comparada à linhagem selvagem do Estado do Ceará, sugerindo 
uma maior sensibilidade à radiação UV-B. Reduções nas concentrações de ficoeritrina (FE), 
ficocianina (FC) e aloficocianina (AFC) foram observadas para a linhagem VMCE, quando 
cultivada em UV-B, sugerindo uma possível utilização dessas substâncias como reserva, uma 



 23 

vez que as ficobiliproteínas, principalmente a FE, atuam como reserva orgânica de 
nitrogênio. Entretanto, as demais linhagens mantiveram valores semelhantes aos verificados 
no controle. Verificou-se um aumento na proporção FE/AFC na linhagem MECE, quando 
exposta à UV-B sugerindo um aumento na porcentagem de FE em relação à AFC. 
Concentrações semelhantes de clorofila a (Cl a) e carotenóides (Car) foram verificadas para 
as diferentes linhagens após a exposição à UV-B. As alterações ultraestruturais ocorreram em 
todas as linhagens, quando cultivadas em UV-B. Essas alterações foram verificadas 
principalmente nos cloroplastos, nos quais observou-se o afastamento dos tilacóides 
adjacentes, além da formação de vesículas e vacúolos internos. O aumento do número de 
grãos de amido, observado principalmente para as linhagens VMES e VDCE, sugere dano ao 
metabolismo celular, tornando-se incapaz de utilizar esse excesso para manter as atividades 
de síntese e reparo, necessárias para a manutenção do indivíduo quando em condições 
adversas, no caso a exposição à UV-B. Algumas células encontravam-se em avançado 
processo degenerativo impossibilitando a visualização de membranas organelares, como em 
VMCE. Concentrações semelhantes de Car observadas em todas as linhagens após a exposição 
prolongada à UV-B, sugerem uma alteração na proporção dos carotenóides do subgrupo das 
xantofilas que não pôde ser detectada com a metodologia empregada neste trabalho. Esse 
desvio de energia significaria uma redução em outros processos fisiológicos, como o 
observado pelas reduções nas taxas de crescimento de todas as linhagens (principalmente em 
VMES) e na alteração da composição pigmentar observada em VMCE. Embora a linhagem 
VMCE tenha apresentado uma redução nas ficobiliproteinas, ela apresentou maiores TCs e 
menores alterações morfológicas e ultraestruturais, indicando que essa, além da linhagem 
MECE, estariam aptas a um possível aumento nos níveis de UV-B incidente. 
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Capítulo 3 – Efeitos da exposição de curta duração (5 horas) à 

radiação UV-B (2,07 W.m-2) em variantes cromáticas de 

Gracilaria birdiae (Gracilariales, Rhodophyta): fotossíntese, 

composição pigmentar e ultra-estrutura. 
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1. Abstract 

This work evaluated the effects of short term exposure to UV-B radiation on photosynthesis, 
pigments contents and ultrastructure of Gracilaria strains in laboratory. The following strains 
were used: red (VMCE, VMES), greenish-brown (MECE), and green (VDCE), originated from 
populations of Espírito Santo e Ceará states. The algae were submitted to two conditions: i) 
photosynthetic active radiation, PAR (control - 70 µmol fótons.m-2); and ii) treatment with 
PAR+UV-B (2,07 W.m-2). After the exposition to UV-B, all the strains presented reductions 
in the effective quantum yield (∆F/Fm'), with the exception of VMCE, which did not presented 
variations in the values of ∆F/Fm' during the experiment. This reduction was soon observed 
after the first hour of exposure for the VMES, VDCE and MECE strains. However, these values 
remained constant for the MECE strain throughout the experimental period. The recovery of 
∆F/Fm' was observed for the VDCE strain on the next two days, suggesting a dynamic 
photoinhibition, in contrast of the verified for the VMES and MECE strains whose delay in the 
recovery characterizes a chronic photoinhibition. The VDCE strain also presented higher 
values of luminous saturation (IK) after exposure to UV-B, when compared to the other 
strains from Ceará State (VDCE e MECE). In the absence of UV-B, the VMCE and VMES strains 
presented higher values of photosynthetic efficiency (αETR), when compared to the VDCE e 
MECE strains. However, after the exposure to UV-B, higher values of αETR were found on 
the VMCE strain when compared to the VMES strain, although similar to the VDCE and MECE 
strains. Alterations in the concentrations of phycoeritrin (FE), phycocianin (FC) and 
alophycocianin (AFC) in the different strain were not verified when exposed to UV-B 
radiation. However, an increase in the ratio FE/FC was observed for the VDCE strain, what 
indicates a higher proportion of FE when compared to FC. The presence of an increase in FE 
concentrations, in result of its synthesis and replacement, faster than FC, favors the 
acclimatization of the phycobilisoms to changes in the irradiance. Alterations in the contents 
of chlorophyll were not observed, as of carotenoids, in result of the exposure to UV-B, 
indicating the absence of damage to the photosynthetic apparatus and the pigment availability 
for the electron transport. Ultrastructural effects were mainly observed in the chloroplasts in 
all the strains, in which was verified the distancing of the adjacent tylakoids, besides the 
formation of internal vacúolos. Some cells were in advanced degenerative process evidenced 
by the impossibility to visualize organelle’s membranes as verified for the VDCE strain. 
Higher values of IK for the VDCE strain suggest that this strain has a greater capacity to use 
elevated irradiances and would be more apt to an increase in the levels of incident UV-B. 
The ultraestrutural alterations due to the short term exposure to UV-B, as extensive damages 
observed to the most external cells verified for all the G. birdiae strains, suggest the presence 
of an acute effect of this, making the occurrence of an acclimatization process difficult. 
Differences on the pigment content observed to VDCE strain, besides the higher values of 
αETR verified in the VMCE strain indicate a lesser sensitivity of these strains to possible 
elevation on the UV-B levels. 
 

2. Resumo 

O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da exposição de curta duração (5 horas) à 
radiação UV-B na fotossíntese, composição pigmentar e ultra-estrutura de quatro linhagens 
de Gracilaria birdiae cultivadas em laboratório. Foram utilizadas quatro linhagens de 
gametófitos femininos de coloração vermelha (VMES e VMCE), verde (VDCE) e marrom-
esverdeada (MECE), derivadas de indivíduos provenientes de populações dos Estados do 
Espírito Santo e Ceará. As algas foram submetidas a duas situações experimentais: i) 
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radiação fotossinteticamente ativa, PAR (controle - 70 µmol fótons.m-2); e ii) tratamento com 
PAR+UV-B (2,07 W.m-2). Após a exposição à UV-B, todas as linhagens apresentaram 
reduções no rendimento quântico efetivo (∆F/Fm’), com exceção de VMCE, que não 
apresentou variações nos valores de ∆F/Fm’ no decorrer do experimento. Essa redução foi 
observada logo após a primeira hora de exposição para as linhagens VMES, VDCE e MECE. 
Entretanto, esses valores mantiveram-se constantes para a linhagem MECE ao longo do 
período experimental. Para a linhagem VDCE verificou-se uma recuperação de ∆F/Fm’ nos 
dois dias subseqüentes, o que sugere a ação de uma fotoinibição dinâmica, ao contrário das 
linhagens VMES e MECE, cuja demora na recuperação caracteriza uma fotoinibição crônica. A 
linhagem VDCE apresentou também maiores valores para a saturação luminosa (IK) após a 
exposição à UV-B, quando comparada às demais linhagens provenientes da população do 
Estado do Ceará (VMCE e MECE). Na ausência de UV-B, as linhagens VMCE e VMES 
apresentaram maiores valores para a eficiência fotossintetizante (αETR) quando comparada 
as variantes cromáticas VDCE e MECE. Entretanto, após a exposição à UV-B, a linhagem 
VMCE passa a apresentar maiores valores de αETR, quando comparada à linhagem VMES, 
porém semelhantes às linhagens VDCE e MECE. Não foram verificadas alterações nas 
concentrações de ficoeritrina (FE), ficocianina (FC) e aloficocianina (AFC) nas diferentes 
linhagens, quando submetidas à radiação UV-B. Entretanto, um aumento na razão FE/FC foi 
observado para a linhagem VDCE, indicando um aumento na proporção de FE quando 
comparada à FC. A presença de elevadas concentrações de FE, em decorrência de sua síntese 
e reposição, mais rápida que a de FC, favorece a aclimatação dos ficobilissomos a mudanças 
na irradiância. Não foram observadas alterações nos conteúdos tanto de clorofila a, como de 
carotenóides, em decorrência da exposição à UV-B, indicando a ausência de dano ao aparato 
fotossintetizante e a disponibilidade de pigmentos para o transporte de elétrons. Os efeitos 
ultraestruturais foram observados principalmente nos cloroplastos em todas as linhagens, nos 
quais verificou-se o afastamento dos tilacóides adjacentes, além da formação de vacúolos 
internos. Algumas células encontravam-se em avançado processo degenerativo 
impossibilitando a visualização de membranas organelares, como em VDCE. Maiores valores 
de IK para a linhagem VDCE sugerem que essa possui uma maior capacidade para utilizar 
irradiâncias elevadas e estaria mais apta a um aumento nos níveis de UV-B incidente. As 
alterações ultraestruturais em decorrência da exposição de curta duração à radiação UV-B, 
como danos extensos às células mais externas verificadas em todas as linhagens de G. 

birdiae, sugerem um efeito agudo dessa radiação, o que dificultaria um processo de 
aclimatação. Diferenças na composição pigmentar observadas para a linhagem VDCE, além 
dos elevados valores obtidos para a eficiência fotossintetizante na linhagem VMCE, sugerem 
uma menor sensibilidade destas à possíveis elevações nos níveis de UV-B incidente. 
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Na natureza, as algas estão expostas simultaneamente às radiações PAR, UV-A e 

UV-B. Entretanto, nesse trabalho optou-se por avaliar os efeitos da radiação UV-B, uma 

vez que a diminuição acentuada nas concentrações de ozônio atmosférico ocasionaria 

principalmente um aumento dessa radiação. A radiação UV-A chega a superfície da 

Terra em maior quantidade, não sendo absorvida pelas moléculas de ozônio presentes 

na atmosfera (Okuno, 1996). 

A diversidade intraespecífica em Gracilaria birdiae já havia sido relatada na 

literatura. Resultados prévios com linhagens gametofíticas e tetrasporofíticas de 

diferentes colorações do talo sugerem ocorrência de diversidade quanto às taxas de 

crescimento e fotossíntese observadas sob condições controladas de cultivo em 

laboratório. Entretanto, o presente estudo foi o primeiro registro dos efeitos da radiação 

UV-B em indivíduos gametofíticos de quatro linhagens de Gracilaria birdiae derivadas 

de indivíduos provenientes de populações dos Estados do Espírito Santo e Ceará. 

As diferenças observadas nas taxas de crescimento (TCs) das linhagens selvagens de 

Gracilaria birdiae, menores para a linhagem proveniente do Estado do Espírito Santo 

(VMES), demonstram uma maior sensibilidade desta à radiação UV-B, quando 

comparada à linhagem do Estado do Ceará (VMCE). Curvatura acentuada dos ápices e 

mudanças na coloração foram também observadas, principalmente na linhagem VMES, 

cujos ápices adquiriram aspecto espiralado. Além disso, um aumento no número de 

grãos de amido observado para a linhagem VMES após a exposição à UV-B, sugere 

danos metabólicos e a impossibilidade de utilizar suas reservas para a manutenção do 

organismo. Esses dados corroboram estudos anteriores, os quais sugerem que as 

linhagens VMCE e VMES se constituem em ecótipos de G. birdiae (Ursi, 2005; Donato, 

2005). 

A linhagem VDCE apresentou TCs semelhantes às demais linhagens, tanto na 

condição PAR, como na condição PAR+UV-B. Entretanto, é importante ressaltar que os 
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baixos níveis de irradiância empregados nesta dissertação impossibilitaram verificar se a 

linhagem VDCE estaria adaptada a maiores irradiâncias, como foi observado em estudos 

anteriores (Ursi, 2005). 

Quedas nas TCs, como foram observadas em G. birdiae após a exposição 

prolongada à radiação UV-B, vêm sendo relatadas para outras espécies de algas 

vermelhas (Andrés et al., 2006; Navarro et al., 2009), e são justificadas por alterações 

nas funções metabólicas em decorrência da absorção dessa radiação principalmente pelo 

DNA e proteínas. 

O conhecimento sobre os efeitos da exposição à radiação UV-B na composição 

pigmentar em G. birdiae é fundamental para avaliar a capacidade das diferentes 

linhagens em lidar com possíveis aumentos nos níveis incidentes dessa radiação. A 

diminuição nas concentrações de ficoeritrina (FE), ficocianina (FC) e aloficocianina 

(AFC), verificada para a linhagem VMCE após a exposição prolongada à UV-B, sugere 

uma maior capacidade da linhagem, quando comparada à VMES, em utilizar estes 

pigmentos, visando suprir necessidades fisiológicas em decorrência do estresse causado 

pela radiação UV-B. As ficobiliproteínas, principalmente a FE, atuam como reserva 

orgânica de nitrogênio e podem ser degradadas quando a demanda por esse elemento for 

superior a sua disponibilidade celular e/ou no ambiente (Gantt, 1990). 

Comparando-se as diferentes linhagens provenientes do Estado do Ceará e 

submetidas à UV-B, verificou-se um aumento na razão FE/FC para a linhagem VDCE 

(curto prazo), e na razão FE/AFC para a linhagem MECE (longo prazo), o que poderia 

indicar uma maior quantidade de FE em relação às demais ficobiliproteinas. Esse 

pigmento esta localizado nas extremidades dos ficobilissomos, apresentando uma 

importante função no mecanismo de aclimatação das algas vermelhas à luz. O aumento 

observado nos conteúdos da FE para as linhagens MECE e VDCE sugere um papel 

protetor por parte desse pigmento, quando as algas são expostas à radiação UV-B. 
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A técnica de fluorescência in vivo da clorofila possibilitou a comparação de 

características fotossintetizantes das linhagens de G. birdiae, cultivadas em ambas 

condições experimentais. A linhagem VMCE manteve os mesmos valores para o 

rendimento quântico efetivo (∆F/Fm’) ao longo do período experimental na condição de 

UV-B, enquanto que na linhagem VMES verificou-se uma queda nesses valores. Esses 

resultados sugerem um maior aproveitamento da energia incidente por parte da 

linhagem VMCE, quando comparada à linhagem VMES. 

Comparando-se as linhagens VMES, VDCE e MECE submetidas à radiação UV-B, uma 

redução nos valores de ∆F/Fm’ foi observada logo após a primeira hora de exposição. 

Entretanto, esses valores mantiveram-se constantes para a linhagem MECE, ao longo do 

período experimental, enquanto que para as demais, esses valores continuaram a 

diminuir ao longo das 5 horas. Para a linhagem VDCE verificou-se uma recuperação de 

∆F/Fm’ nos dois dias subseqüentes, o que sugere a ação de uma fotoinibição dinâmica, 

ao contrário das linhagens VMES e MECE, cuja demora na recuperação caracteriza uma 

fotoinibição crônica. A linhagem VDCE apresentou também maiores valores para a 

saturação luminosa (IK), quando comparada às demais linhagens provenientes de 

populações do Estado do Ceará (VMCE e MECE), indicando que essa possui uma maior 

capacidade para utilizar irradiâncias elevadas e estaria mais apta a um aumento nos 

níveis de UV-B incidente. No entanto, o acúmulo de grãos de amido, observado para a 

linhagem VDCE após a exposição prolongada à UV-B indica uma incapacidade de 

metabolizar suas reservas, como também sugerido para a linhagem VMES. 

As diferentes linhagens de G. birdiae apresentaram concentrações semelhantes de 

carotenóides (Car), quando comparadas às duas condições experimentais (controle e 

UV-B), independente do tempo de exposição. Concentrações semelhantes de Car 

mesmo após a exposição à UV-B, sugerem a ausência de um eficiente mecanismo de 

pigmentos protetores, ou que os valores de UV-B empregados não foram suficientes 
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para produzir uma resposta de síntese dos mesmos. Além disso, é possível que tenham 

ocorrido alterações na proporção de carotenóides do subgrupo das xantofilas, que não 

puderam ser detectado com a metodologia empregada neste trabalho. 

A atuação de outras formas de proteção como a síntese de compostos que absorvem 

a UV-B, como os “aminoácidos do tipo micosporinas” (“mycosporine-like amino 

acids”, MAAs), já foram referidas para Gracilaria birdiae e G. domingensis em estudos 

anteriores (Cardozo, 2007; Ferreira, 2008), entretanto, esse trabalho não avaliou o 

conteúdo de MAAs. 

Danos extensos às células mais externas, verificados em todas as linhagens de G. 

birdiae em decorrência da exposição de curta duração à radiação UV-B, sugerem um 

efeito agudo dessa radiação, o que prejudicariam um processo de aclimatação. 

A deformação das células corticais aliadas às alterações morfológicas como o 

enrolamento dos ápices possibilitaria uma redução na área submetida à UV-B e poderia 

ser interpretada como uma forma de defesa a exposição prolongada a essa radiação. Tais 

alterações sugerem que as algas sofrem um efeito crônico, no qual seria possível a 

ocorrência de um processo de aclimatação. 

As características ultraestruturais das células de Gracilaria birdiae foram 

previamente elucidadas para as linhagens selvagens provenientes de populações do 

Estado do Ceará (VMCE) e do Estado do Espírito Santo (VMES) (Plastino & Costa, 1999; 

2001). Entretanto, é a primeira vez que são realizadas análises ultraestruturais de suas 

variantes cromáticas (VDCE e MECE). Características como as ligações citoplasmáticas 

(“pit-connections”), que não haviam sido completamente descritas para a espécie, 

puderam ser melhor observadas no atual trabalho e estão de acordo com as descrições 

anteriores para as Gracilariales (Pueschel, 1990). 

A radiação UV-B, absorvida principalmente por ácidos nucléicos e proteínas, 

acarreta mudanças conformacionais e distúrbios subseqüentes de funções metabólicas 
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vitais como transcrição e replicação do DNA, alterando processos fisiológicos como a 

fotossíntese, o crescimento e a composição pigmentar (Karentz et al., 1991; Buma et 

al., 1995, 2003), já descritos anteriormente nesse capitulo. Dentre as alterações 

ultraestruturais destacam-se o afastamento dos tilacóides adjacentes nos cloroplastos, 

indicando uma maior sensibilidade desses à UV-B, quando comparados as demais 

estruturas celulares. 

Os resultados obtidos corroboram a hipótese de que indivíduos de G. birdiae 

provenientes de populações do Estado do Ceará próximas ao equador e, portanto, 

expostas a elevadas irradiâncias e temperaturas, estariam mais aptos para lidar com um 

possível aumento nos níveis da radiação UV-B incidentes, quando comparados a 

indivíduos provenientes do Espírito Santo. Dentre os indivíduos provenientes do Estado 

do Ceará (VMCE, VDCE e MECE), foram observadas características distintas em cada uma 

das linhagens que em conjunto justificam a suposição de que essas estariam mais aptas 

a suportar alterações na radiação UV-B. 

As diferenças encontradas entre os as linhagens testadas sugerem que a espécie 

possui grande capacidade de aclimatação a diferentes regimes de iluminação, 

maximizando a resposta do aparato fotossintetizante e permitindo uma ampla 

distribuição, o que favorece sua ocupação em diversos nichos do ambiente marinho. 
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