
 

1 

 

Lígia Maria Ayres-Ostrock 

Versão corrigida 

 

 

“Estudos populacionais em Gracilaria birdiae 

e G. caudata (Gracilariales, Rhodophyta): 

aspectos fenológicos, fisiológicos e 

moleculares” 

 

 

“Population studies in Gracilaria birdiae and G. 

caudata (Gracilariales, Rhodophyta): phenological, 

physiological and molecular aspects” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2014  



 

2 

 

Lígia Maria Ayres-Ostrock 

 

 

 

“Estudos populacionais em Gracilaria birdiae 

e G. caudata (Gracilariales, Rhodophyta): 

aspectos fenológicos, fisiológicos e 

moleculares” 

 

“Population studies in Gracilaria birdiae and G. 

caudata (Gracilariales, Rhodophyta): phenological, 

physiological and molecular aspects” 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de Biociências 

da Universidade de São Paulo, para obtenção 

do Titulo de Doutor em Ciências Biológicas, 

na área de Botânica. 

 

Orientador(a): Prof
a.
 Dr

a.
 Estela Maria Plastino 

Co-orientador(a): Prof. Dr. Christophe Destombe 

 

 

São Paulo 

2014  



 

3 

 

 

            Ayres-Ostrock, Lígia Maria 

 

            Estudos populacionais de Gracilaria birdiae e G. caudata: 

abordagens fenológicas, fisiológicas e moleculares. 201 páginas. 

 

            Tese (Doutorado) – Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo. Departamento de Botânica 

 

            1. Gracilaria birdiae e G. caudata; 2 – genética de população; 3 – 

filogeografia 

 

             I. Universidade de São Paulo, Instituto de Biociências. 

Departamento de Botânica. 

 

 

Comissão Julgadora: 

 

 

 

_____________________________                     ____________________________ 

Prof(a). Dr(a).              Prof(a). Dr(a). 

 

 

 

_____________________________                     ____________________________ 

Prof(a). Dr(a).              Prof(a). Dr(a). 

 

 

 

    _____________________________________ 

     Prof(a). Dr(a). 

    Orientador (a) 

  



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu grande amor Guilherme Henrique por todo o 

amor, paciência, carinho e compreensão; e por todos 

os momentos maravilhosos. 

Aos meus queridos pais, Neusa Maria e Paulo por 

todo o incentivo, com carinho. 

À Polly, Napoleão, Buffy, Darwin, Shaggy, Meggie 

e Café por tornarem minha vida especial. 

 

 

  



 

5 

 

Les opiniâtres sont les sublimes. Qui n’est que  

brave n’a qu’un accès, qui n’est que vaillant n’a 

qu’un tempérament, qui n’est que courageux n’a 

qu’une vertu; l’obstiné dans le vrai a la grandeur. 

Presque tout le secret des grands coeurs est dans 

ce mot : Perseverando. La persévérance est au 

courage ce que la roue est au levier; c’est le 

renouvellement perpétuel du point d’appui……. 

Ne pas laisser discuter sa conscience 

ni désarmer sa volonté, c’est ainsi qu’on obtient 

la souffrance et le triomphe. Dans l’ordre des 

faits moraux, tomber n’exclut point planer. De la 

chute sort l’ascension. Les médiocres se laissent 

déconseiller par l’obstacle spécieux; les forts, 

non. Périr est leur peut-être, conquérir est leur 

certitude……. 

Le dédain des objections 

raisonnables enfante cette sublime victoire 

vaincue…… 

Victor Hugo - Travaillers du mer  

 

 

“Just as the polymerase chain reaction leveled the genetic playing field at the end of the 

20th century by providing easy access to the genes of all organisms, so the 21st century 

promises to sweep away the technological privileges of classic model organisms and 

democratize genomic exploration.” 

Camille Bonneaud et al. (2008) 

 

“There is abundant geographical variation in both morphology and gene frequency in 

most species. The extent of geographic variation results from a balance of forces 

tending to produce local genetic differentiation and forces tending to produce genetic 

homogeneity.” 

Montgomery Slatkin (1987)  
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Capítulo 1 - Introdução geral 

 

1. Diversidade intraespecífica 

A diversidade intraespecífica compreende todo o conjunto de expressões 

fenotípicas em indivíduos de uma determinada espécie, decorrentes tanto de processos 

de aclimatação quanto de processos de adaptação (Plastino & Guimarães, 2001). A 

detecção e quantificação da variabilidade genética intraespecífica é essencial para 

elucidar fatores chaves que afetam a especiação e a extinção (Wattier et al., 1997; Guo, 

2012). Além disso, avaliando-se a diversidade genética, é possível estimar aspectos 

relacionados à variação intra-populacional, fluxo gênico e recrutamento (Zuccarello et 

al., 1999b; Engel et al., 2004). 

Variações genotípicas intraespecíficas podem ocorrer em uma mesma população 

ou entre populações distintas. Essas variações são denominadas de polimorfismo, 

quando em um mesmo habitat ocorrem, simultaneamente, duas ou mais formas 

descontínuas de determinada espécie, em tais frequências que a mais rara delas não 

pode ser meramente mantida por mutação recorrente ou imigração (Ford, 1964). Assim, 

o polimorfismo é decorrente de processos adaptativos em uma mesma população, e as 

variantes são denominadas de morfos ou morfotipos (Plastino & Guimarães, 2001). No 

entanto, quando as variações genotípicas estão relacionadas a adaptações dos 

organismos a ambientes distintos, resultando em populações de uma mesma espécie 

geneticamente diferentes, utiliza-se o termo ecótipo (Innes, 1984). 

A ocorrência de ecótipos em macroalgas marinhas tem sido relatada para 

algumas espécies como Delesseria sanguinea e Membranoptera alata (Rietema, 1991), 

cujas populações provenientes do Atlântico norte e do Mar Báltico apresentavam 

adaptações a diferentes salinidades. Em Valonia utricularis, ecótipos relacionados à 

temperatura foram identificados após a comparação entre indivíduos provenientes de 

populações do Mar Mediterrâneo, adaptados a baixas temperaturas, e indivíduos 

provenientes de populações do Mar Índico, adaptados a temperaturas elevadas (Eggert 

et al., 2003). No gênero Gracilaria, ecótipos relacionados a diferentes condições de 

irradiância foram identificados entre os indivíduos de G. birdiae provenientes das 

populações dos Estados do Ceará e Espirito Santo (Ursi et al, 2003, 2013; Ayres-

Ostrock & Plastino, 2014a e b), e em G. caudata entre os indivíduos provenientes das 

populações dos Estados do Ceará e São Paulo (Araújo et al., 2014). 
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As características genéticas de uma população são determinadas pelo equilíbrio 

entre mecanismos evolutivos, como seleção natural, deriva genética e fluxo gênico 

(Eckert et al., 2008). A seleção natural promove a transmissão diferenciada de alelos 

específicos para a próxima geração. Indivíduos, cujos genótipos permitem um aumento 

na sua capacidade de sobrevivência e reprodução, têm maior probabilidade de transmitir 

seus alelos para a próxima geração. Em cada geração, apenas uma fração dos gametas 

produzidos são selecionados. Essa flutuação randômica da frequência dos genes é 

denominada de deriva genética (Valero et al., 2001). O fluxo gênico é o processo 

migratório de alelos que ocorre preferencialmente entre populações adjacentes (Billot et 

al., 2003). Entretanto, a descontinuidade de habitats, tais como a presença de 

desembocaduras de rios e trechos de substrato impróprio, entre outros, pode criar 

barreiras para o fluxo gênico e favorecer a diferenciação genética (Kimura & Weiss, 

1964; Faugeron et al., 2001; Billot et al., 2003). Estudos indicam que para as algas a 

diferenciação genética pode ocorrer a partir de distâncias relativamente curtas, maiores 

que um metro e menores que 10 km (Billot et al., 2003). Além disso, modos de 

dispersão distintos para gametas e/ou esporos podem resultar em variações na estrutura 

genética (Sosa & Lindstrom, 1999; Valero et al., 2001). Tanto a seleção natural, como a 

deriva genética e o fluxo gênico, são fortemente influenciados pelo tamanho e 

distribuição das populações, além de variações em fatores bióticos e abióticos que 

podem afetar a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos (Eckert et al., 2008). 

A filogeografia é estudo dos processos históricos que podem ser responsáveis 

pela distribuição geográfica contemporânea de indivíduos (Avise, 2004). Visa 

identificar os componentes espaciais e temporais da estrutura populacional e interpretar 

os processos ecológicos e evolucionários responsáveis. Dentre as macroalgas, algumas 

espécies têm sido alvo de estudos filogenéticos, como Porphyra umbilicalis, em que a 

diversidade genética foi relacionada a um evento de recolonização das populações da 

América do Norte a partir de populações doadoras da Europa, após as populações 

originais terem sido eliminadas durante a última glaciação (Teasdale & Klein, 2010). Já 

em Fucus distichus, verificou-se que a diversidade genética estava relacionada a pelo 

menos dois eventos distintos de colonização a partir da população do Atlântico Norte. 

Esses eventos provavelmente ocorreram entre o período da abertura do Estreito de 

Bering e a última glaciação. A presença da espécie no Atlântico Central sugere a 

colonização a partir de outros refúgios que atualmente são muito quentes para abrigar a 

espécie (Coyer et al., 2011). 
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A maioria dos estudos filogeográficos baseia-se na hipótese de distribuição 

“centro de abundância”, a qual pressupõe que as espécies apresentem um maior nível de 

diversidade no centro de sua distribuição geográfica, com as populações tornando-se 

progressivamente menos diversas e mais isoladas à medida que se aproximam do limite 

dessa distribuição (Vucetich & Waite, 2003; Eckert et al., 2008). Esse efeito foi 

observado para as algas vermelhas Chondrus crispus (Provan et al., 2012), Grateloupia 

lanceola (Maneiro et al., 2011) e Ahnfeltiopsis pusilla (Couceiro et al., 2011), cujas 

populações mais distantes apresentaram uma maior diferenciação genética, porém 

menos diversas. 

A distribuição latitudinal do gradiente de diversidade deve também ser 

considerada quando a espécie estudada apresenta uma ampla distribuição geográfica, e 

cujas populações estão expostas a diferentes pressões seletivas (Guo, 2012). A latitude 

não está apenas relacionada à diversidade das espécies; ela pode influenciar também 

processos relacionados ao fluxo gênico, migrações e posições relativas das diferentes 

populações dentro da distribuição de uma espécie, bem como a distância entre elas 

(Pianka, 1966; Gaston, 2009). Martin & McKay (2004) verificaram que populações 

marginais de organismos distintos localizadas em latitudes menores apresentavam uma 

maior diversidade genética quando comparadas a populações marginais localizadas em 

maiores latitudes. Esse efeito foi também observado em algas vermelhas como 

Mazzaella laminarioides, cuja análise de diversas populações ao longo da costa do 

Chile demonstrou uma tendência para a redução da diversidade genética nas populações 

localizadas em latitudes mais elevadas (Montecinos et al., 2012). Entretanto, na alga 

parda Lessonia nigrescens uma maior diversidade genética foi observada em populações 

localizadas em latitudes elevadas, provavelmente devido à existência de barreiras 

geográficas capazes de impedir o fluxo gênico entre as populações (Tellier et al., 2009). 

Até o presente momento não existem trabalhos que abordem a filogeografia e 

genética de populações de macroalgas marinhas da costa brasileira. 

 

2. Aspectos fenológicos 

O gênero Gracilaria apresenta um histórico de vida do tipo-Polisiphonia. Esse 

histórico é trifásico, constituído por uma fase haplóide, o gametófito; e duas fases 

diplóides, o tetrasporófito e o carposporófito (Kain & Destombe, 1995). O gametófito 

feminino de vida livre é fertilizado in situ e o zigoto dá origem ao carposporófito 

diplóide, uma geração produtora de carpósporos e parasita do gametófito feminino. Os 
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carpósporos dão origem a tetrasporófitos diplóides de vida livre, cujos esporângios 

sofrem meiose produzindo e liberando tetrásporos haplóides, que germinam e originam 

gametófitos dióicos. 

Estudos realizados em populações naturais de algas gracilarióides sugerem que 

variações na frequência de indivíduos diplóides e haplóides estão relacionadas a 

diferenças na fertilidade e sobrevivência de ambos os estádios (Richerd et al., 1993). 

Tais diferenças foram observadas em G. domingensis cultivadas em condições de 

laboratório, cujos tetrasporófitos tornaram-se férteis em um tempo menor que os 

gametófitos (Guimarães et al., 1999). Em G. gracilis (como G. verrucosa) a 

sobrevivência de plântulas tetrasporofíticas, quando sob condições artificiais, mostrou-

se superior à das plântulas gametofíticas (Destombe et al., 1993). Entretanto, a 

predominância de indivíduos tetrasporofíticos, observada na natureza em diversas 

espécies do gênero Gracilaria, sugere uma maior aptidão da fase diplóide (Destombe et 

al., 1989). Além disso, fatores ambientais como sazonalidade, temperatura e variações 

nos regimes das chuvas e ventos podem afetar desde a adesão dos esporos e 

sobrevivência das plântulas, até a sua reprodução (Kain & Destombe, 1995). 

Estudos que avaliem a frequência dos diferentes estádios reprodutivos em 

populações naturais são fundamentais, quando se pretende interpretar possíveis 

vantagens na manutenção de um histórico de vida complexo, como o observado em 

espécies do filo Rhodophyta. 

 

3. Fotossíntese 

A fotossíntese é o único processo biológico capaz de aproveitar a energia 

proveniente do sol (Taiz & Zeiger, 2006). A faixa do espectro solar 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). 

Análises comparativas de características fisiológicas realizadas entre espécies 

diferentes ou dentro de uma mesma espécie, como em populações distintas, possibilitam 

o conhecimento da diversidade funcional das algas (Enriquez & Borowitzka, 2010). As 

Rhodophyta podem ocorrer em um limite variável de irradiância, sendo que muitas 

espécies crescem em níveis relativamente baixos de iluminação. A maioria apresenta 

características de “algas de sombra”, com baixos valores de saturação luminosa e 

fotossíntese máxima, e valores maiores para a eficiência fotossintetizante, quando 
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comparada a “algas de sol” (Gantt, 1990). As exceções são para aquelas da região entre-

marés que sobrevivem a níveis de irradiância muito elevados, cujos valores podem 

atingem 2.500 µmol fótons.m
-2

.s
-1

 nos trópicos (Luning, 1990). 

A energia luminosa absorvida pelos pigmentos fotossintetizantes pode ser 

direcionada de três maneiras: i, utilizada em processos fotoquímicos (fotossíntese), que 

podem ser entendidos como a transferência da energia dos fótons da luz para o 

transporte de elétrons da fase “clara” da fotossíntese; ii, dissipada na forma de calor (via 

não fotoquímica); e iii, reemitida como fluorescência (Maxwell & Johnson, 2000). A 

fluorescência, emitida principalmente pelo fotossistema II (PSII), é a capacidade que os 

elétrons possuem de excitar-se ao receberem a energia trazida pela luz. Os centros de 

reação (PSII e fotossistema I - PSI) recebem a energia de excitação da clorofila a 

(Schreiber et al., 1994), e as reações fotoquímicas criam um fluxo de elétrons na forma 

de NADPH, os quais estão relacionados à formação de ATP, fixação de CO2 pela 

Rubisco e ainda à oxidação da água formando O2 (Taiz & Zeiger, 2006). 

Existem alguns métodos para avaliar a fotossíntese, como técnicas de oxigênio 

dissolvido, assimilação de carbono e fluorescência in vivo da clorofila a. Dentre eles, 

destaca-se o método da fluorescência in vivo da clorofila a, por ser não invasivo e de 

rápida resposta. Esse método mostrou-se uma ferramenta poderosa na avaliação 

fisiológica de organismos fotossintetizantes considerando-se variações sazonais, 

temporais e geográficas (Schreiber et al., 1994). Curvas rápidas de luz (RLC) 

construídas a partir de medidas de fluorescência são caracterizadas por uma sucessão de 

pulsos luminosos crescentes produzidos por uma fonte externa de luz actínica e 

intercalados por pulsos de luz saturante (Maxwell & Johnson, 2000). Diversos 

parâmetros podem ser obtidos e avaliados a partir dessa técnica, como o rendimento 

quântico máximo e/ou efetivo e a taxa de transporte de elétrons. 

Nas macroalgas, a técnica de fluorescência in vivo da clorofila a vem sendo 

principalmente empregada nos últimos anos para avaliar o efeito de fatores abióticos, 

como temperaturas extremas, radiação ultravioleta, salinidade e condições nutricionais. 

Além disso, os parâmetros relacionados à fotossíntese têm sido utilizados em avaliações 

intraespecíficas, principalmente em diferentes populações de espécies que apresentam 

uma ampla distribuição geografia, como Gracilaria chorda, que ocorre ao longo da 

costa do Japão (Terrada et al., 2013). Em G. vermiculophylla, as diferenças fisiológicas 

observadas entre três populações amostradas no Japão, e evidenciadas pelos diferentes 

parâmetros da fotossíntese, sugerem a ocorrência de adaptações a condições ambientais 
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específicas (Phooprong et al., 2008). Os parâmetros da fotossíntese foram úteis para 

evidenciar diferenças fisiológicas entre indivíduos de G. birdiae provenientes das 

populações dos Estados do Ceará e do Espírito Santo (Ayres-Ostrock & Plastino, 

2014a, 2014b) e entre os indivíduos de G. caudata dos Estados do Ceará e de São Paulo 

(Araújo et al., 2014); esses resultados sugerem a ocorrência de adaptações a condições 

ambientais específicas a que estão submetidas essas populações. 

 

4. Marcadores moleculares 

Os marcadores moleculares, que são definidos como todo e qualquer fenótipo 

molecular proveniente de um gene expresso ou de um segmento específico de DNA 

(Avise, 2004; Ferreira & Grattapaglia, 1998), vêm sendo amplamente empregados nos 

estudos sobre diversidade genética. A utilização desses marcadores para esses estudos 

tem produzido informações valiosas sobre o fluxo gênico, estrutura populacional, 

relações filogeográficas, biogeografias e análises de parentesco e paternidade (Féral, 

2002). 

O uso de técnicas moleculares na avaliação da diversidade intraespecífica teve 

início na década de 60 com estudos sobre o polimorfismo de isoenzimas (Avise, 2004). 

Entretanto, dúvidas em relação à subestimação da variabilidade, além de dificuldades 

técnicas associadas à presença de ficocolóides, são algumas das razões para existirem 

poucos estudos em algas utilizando-se isoenzimas (Sosa & Lindstrom, 1999). Um dos 

primeiros trabalhos realizados com algas vermelhas utilizando-se da técnica de 

isoenzimas analisou uma população natural e dois cultivos de Porphyra yezoensis na 

costa do Japão (Gil-Kodaka et al., 1988). Esse estudo observou uma maior diversidade 

genética na população natural, quando comparada ao cultivo, principalmente devido ao 

método de propagação vegetativa empregado nesses cultivos. 

Posteriormente, a avaliação da diversidade passou a empregar o polimorfismo 

determinado pelo uso de enzimas de restrição ou RFLP. Essa técnica baseia-se no 

padrão de fragmentos produzidos pela digestão de um determinado DNA com uma 

endonuclease especifica. Padrões diferentes nos tamanhos de fragmentos podem ser 

encontrados entre os diferentes indivíduos (Avise, 2004). Um dos primeiros estudos em 

macroalgas empregando a técnica de RFLP foi realizado por Goff & Coleman (1988), 

no qual foi possível identificar espécies de algas vermelhas, como Gracilariopsis 

andersoni, entre outras Florideophyceae. 
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O surgimento da técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR, Polymerase 

Chain Reaction) aumentou muito a eficiência na detecção de polimorfismos em nível de 

DNA e RNA, com a redução do tempo de execução, custo e complexidade dos 

experimentos (Avise, 2004). Essa técnica possibilita a obtenção de quantidades muito 

grandes de fragmentos específicos de DNA. Inicialmente utilizada em conjunto com a 

técnica de RFLP, a técnica de PCR possibilitou o surgimento de outras técnicas 

moleculares como RAPD, ou DNA polimórfico amplificado ao acaso. O RAPD foi 

utilizado na avaliação da diversidade intraespecífica de Mazzaella laminarioides, 

relacionando o aumento do isolamento genético ao aumento da distância geográfica 

(Faugeron et al., 2001). Em Gracilaria changii, a técnica de RAPD permitiu a distinção 

dos sexos e dos diferentes estádios reprodutivos em duas populações amostradas na 

Malásia, a partir da identificação de marcadores específicos para gametófitos 

masculinos e femininos (Sim et al., 2007). Posteriormente, surgiram técnicas 

semelhantes, como a reação de amplificação com um único “primer”, SPAR ou ISSR, 

na qual se amplifica o fragmento que existe entre duas regiões repetitivas, ou ainda a 

técnica do polimorfismo do tamanho de fragmento amplificado ou AFLP (Avise, 2004). 

Recentemente, a avaliação da diversidade genética de macroalgas vem sendo 

incrementada devido aos avanços na tecnologia de marcadores moleculares, bem como 

de equipamentos relacionados. Nas últimas décadas, essas técnicas têm sido empregadas 

na identificação de diferentes Gracilariaceae (Bellorin et al., 2002, 2004, 2008; 

Guillermin et al., 2008; Gurgel et al., 2004, 2008; Destombe et al., 2010; Costa et al., 

2012). 

Entre os marcadores plastidiais, o gene da subunidade grande da enzima ribulose 

1, 5 bifosfato carboxilase oxigenasse (Rubisco) (rbcL) e a região espaçadora entre os 

genes rbcL e rbcS mostraram-se eficientes na separação de espécies proximamente 

relacionadas como, Gracilariopsis mclachlanii e G. persica (Bellorin et al., 2008). 

O DNA nuclear ribossomal (SSU e LSU) e seus espaçadores foram utilizados 

com sucesso na separação de diferentes espécies de Gracilaria (Harper & Saunders, 

2001, 2002; Bellorin et al., 2002). Além dele, o marcador molecular para a região do 

espaçador transcrito interno dos genes ribossomais ITS (Internal Transcribed Spacer) 

mostrou-se útil na identificação de espécimes de G. chilensis provenientes de 

populações amostradas no Chile e na Nova Zelândia (Cohen et al., 2004). 

O marcador molecular para a região espaçadora dos genes mitocondriais para a 

citocromo oxidase subunidades 2 e 3 (cox2-3) mostrou-se variável para populações de 
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Gracilaria changii amostradas ao longo da costa da Malásia (Yow et al., 2013). Foi 

também empregado com sucesso na distinção de espécies proximamente relacionadas, 

como G. gracilis e G. dura (Destombe et al., 2010). 

Conhecido como o principal marcador proposto para o “DNA barcode”, o cox1 

corresponde a região 5’ do gene mitocondrial que codifica para a enzima citocromo c 

oxidase 1. Inicialmente empregado na identificação de espécies animais (Herbert et al., 

2003a e b), esse marcador vem sendo utilizado com sucesso na identificação de 

diferentes espécies de algas. O cox1 foi primeiramente empregado na identificação de 

algas vermelhas por Saunders (2005), possibilitando também o reconhecimento da 

estrutura populacional e da diversidade intraespecífica em Gracilaria gracilis (Robba et 

al., 2006). 

Os microssatélites, conhecidos também como “Simple Sequence Repeats” (SSR) 

ou “Short Tandem Repeats” (STR) (Rice & Bird, 1990), possibilitam determinar a 

diversidade genética em nível do indivíduo, população ou espécie (Wattier et al., 1997). 

São regiões repetitivas de DNA compostas por motivos curtos (de um a dez 

nucleotídeos repetidos lado a lado), dispersos no genoma de eucariotos e procariotos 

(Field & Wills, 1996; Tóth et al., 2000). Muitos microssatélites apresentam taxas 

mutacionais elevadas (entre 10
-2

 e 10
-6

 mutações por locus por geração), gerando um 

alto nível de diversidade alélica, ideal para estudos genéticos que visem avaliar 

processos evolutivos (Schlötterer, 2000). O uso de microssatélites mostrou-se eficiente 

como marcador de genótipos distintos dentro de uma mesma população de G. gracilis 

(Wattier et al., 1997). Em G. changii, microssatélites foram utilizados na distinção entre 

populações amostradas ao longo da costa da Malásia (Song et al., 2013). Esse estudo 

também foi capaz de identificar três espécies de Gracilaria: G. changii, proveniente da 

Malásia; G. manilaensis, proveniente das Filipinas; e G. fisheri, proveniente da 

Tailândia. 

Não foram observados até o momento estudos com macroalgas marinhas da 

costa brasileira que utilizem a técnica de microssatélites para avaliar a diversidade 

genética em diferentes populações de uma mesma espécie. 

 

5. G. birdiae e G. caudata  

A expressão “algas gracilarióides” tem sido empregada na literatura para 

designar espécies da família Gracilariaceae (Gracilariales, Rhodophyta), pertencentes 

aos gêneros Gracilaria Greville, Gracilariopsis E. Y. Dawson e Hydropuntia Montagne 



 

19 

 

(= Polycavernosa C. F. Chang & B. M. Xia). Esses gêneros ocorrem 

predominantemente nas regiões tropicais (Oliveira & Plastino, 1994) e incluem espécies 

consideradas importantes fontes de ágar (Oliveira et al., 2000). 

Gracilaria birdiae Plastino & E. C. Oliveira e G caudata J. Agardh são algas 

típicas de regiões entremarés com ampla distribuição na costa brasileira, cujas 

populações de diferentes latitudes estão expostas a distintas irradiâncias e temperaturas. 

G. birdiae ocorre desde a costa do Estado do Ceará, até a costa do Estado do Espírito 

Santo (Plastino & Oliveira, 2002), enquanto que G. caudata apresenta uma distribuição 

mais ampla, ocorrendo desde o Caribe, até a costa do Estado de Santa Catarina (Plastino 

e Oliveira, 1997). As variações ambientais, decorrentes das diferentes latitudes, entre 

outros fatores, podem ter selecionado adaptações locais, como por exemplo, adaptações 

a altas intensidades luminosas em populações localizadas em áreas próximas ao 

Equador (Plastino, 2004). G. birdiae apresenta indivíduos mais robustos, quando 

comparados a indivíduos de G. caudata, que são de aspecto mais delicado. Além disso, 

a distinção dessas espécies é possível por meio de análise das estruturas reprodutivas: i, 

em G. birdiae os espermatângios são do tipo henriquesiana, já em G. caudata os 

mesmos são predominantemente do tipo verrucosa; ii, os cistocarpos apresentam uma 

constrição basal em G. birdiae, sendo essa ausente em G. caudata; iii, o pericarpo é 

mais espesso em G. birdiae, quando comparado ao observado em G. caudata; e, iv, 

cistocarpos apresentam células tubulares nutritivas em G. caudata, ausentes em G. 

birdiae (Plastino & Oliveira, 2002). 

Variantes pigmentares de Gracilaria birdiae foram encontradas em populações 

naturais ou obtidas espontaneamente em laboratório (Costa & Plastino, 2001, 2011; 

Plastino et al., 2004). A partir do isolamento e cultivo desses indivíduos, vários 

experimentos foram delineados, testando-se condições abióticas possíveis de serem 

simuladas em laboratório. Resultados prévios com linhagens gametofíticas e 

tetrasporofíticas de diferentes colorações de talo sugerem diversidade quanto às taxas de 

crescimento e fotossíntese (Costa, 2000; Costa & Plastino, 2001; Ursi et al., 2003, 

2013; Barufi, 2004; Donato, 2005; Plastino et al., 2004; Ayres-Ostrock & Plastino, 

2014a, 2014b). 

Além da diversidade verificada entre diferentes estádios reprodutivos e também 

entre variantes de cor, foram analisados comparativamente indivíduos de linhagens 

selvagens de Gracilaria birdiae procedentes dos Estados do Ceará e do Espírito Santo. 

Essas análises mostraram diferenças quanto às curvas de fotossíntese e seus parâmetros. 
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Tanto a irradiância de compensação quanto a saturação luminosa foram menores em 

indivíduos do sudeste, enquanto que a eficiência fotossintetizante foi maior para esses 

mesmos indivíduos (Ursi et al., 2003). Essas observações parecem estar de acordo com 

as condições de irradiância presentes nos dois locais de origem, sugerindo uma maior 

sensibilidade à luz para populações do Sudeste. Outro aspecto a ser considerado quanto 

às propriedades relacionadas à fotossíntese diz respeito às diferenças também 

observadas entre essas linhagens, quando submetidas a temperaturas diversas. A 

fotossíntese de ambas foi limitada a 20º C. Entretanto, a fotossíntese de indivíduos do 

sudeste foi superior em 25º C, quando comparada à verificada em 30º C. No entanto, o 

desempenho fotossintetizante de indivíduos do nordeste foi o mesmo em 25º e 30º C, 

sugerindo que estes últimos estão adaptados a temperaturas superiores, o que parece 

compatível com o ambiente em que ocorrem (Ursi et al., 2003). 

Em G. caudata, tetrasporófitos e gametófitos femininos derivados de plantas dos 

Estados do Ceará e de São Paulo foram comparados quanto às taxas de crescimento, 

conteúdo pigmentar e fotossíntese, após serem submetidos à radiação UV-B. Os 

tetrasporófitos apresentaram taxas de crescimento, conteúdo pigmentar e parâmetros da 

fotossíntese superiores aos observados para os gametófitos femininos, 

independentemente da população avaliada e da exposição à UV-B (Araújo et al., 2014). 

Além disso, a exposição a essa radiação promoveu quedas nas taxas de crescimento 

mais acentuadas em indivíduos da população de São Paulo, quando comparadas às 

observadas em indivíduos do Ceará. Indivíduos de G. birdiae do nordeste e sudeste 

foram também comparados quando submetidos à radiação UV-B (Ayres-Ostrock & 

Plastino, 2014a e b). Curvatura acentuada dos ápices e mudanças na coloração foram 

observadas, principalmente na linhagem do Sudeste, cujos ápices adquiriram aspecto 

espiralado; além disso, houve um aumento no número de grãos de amido, tanto para a 

linhagem do Sudeste como para as do Nordeste, o que sugere danos metabólicos e 

impossibilidade de utilizar reservas para a manutenção do organismo. 

Em síntese, as respostas diferenciadas, obtidas para as linhagens selvagens do 

nordeste e do sudeste de Gracilaria birdiae e G. caudata, são, possivelmente, 

decorrentes de alterações genéticas ocorridas ao longo da evolução das populações 

submetidas a pressões ambientais distintas. Esses dados sugerem diferenciações 

ecotípicas entre as populações e estimulam novas investigações sobre o tema. 

 

6. Justificativa 
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Capítulo 6 – Conclusões finais 

 

Gracilaria birdiae e G. caudata são algas gracilarióides típicas de regiões 

entremarés com ampla distribuição na costa brasileira, cujas populações de diferentes 

latitudes estão expostas a distintas irradiâncias e temperaturas. Ressalta-se que G. 

caudata apresenta uma distribuição mais ampla que G. birdiae, ocorrendo desde o 

Caribe, até a costa do Estado de Santa Catarina, enquanto que não existem evidências de 

que G. birdiae ocorra ao norte do Estado do Ceará, ou ao sul do Estado do Espírito 

Santo. Durante o desenvolvimento deste trabalho, não foi possível localizar populações 

de G. birdiae no Estado do Espírito Santo, mesmo após várias tentativas durante dois 

períodos distintos (05-07/05/2012 e 19-22/08/2013). Nessas ocasiões, várias praias dos 

Municípios de Anchieta e Fundão foram visitadas, locais onde anteriormente a espécie 

era comumente encontrada. Pesquisas recentes mostram uma redução no número de 

espécies para o litoral do Espírito Santo (comunicação pessoal, A.P.P. Valentim), o que 

poderia também explicar o suposto desaparecimento dessas populações de G. birdiae na 

região. 

Muitos ambientes flutuam sazonalmente entre condições mais ou menos 

favoráveis, e muitas espécies desenvolveram ao longo da evolução respostas genéticas a 

sinais ambientais específicos, que permitem aproveitar períodos com condições 

climáticas favoráveis para o crescimento e a reprodução (Allendorf et al., 2013). Apesar 

da semelhança morfológica e da proximidade filogenética entre Gracilaria birdiae e G. 

caudata, os resultados apresentados no atual estudo indicam estratégias fisiológicas e 

reprodutivas distintas em cada espécie, possivelmente em decorrência de adaptações a 

condições ambientais específicas. 

A sazonalidade bem como o fotoperíodo são determinantes na variação da 

fotossíntese de algas de regiões entre-marés expostas a flutuações e condições abióticas 

extremas, especialmente àquelas que ocorrem em áreas tropicais (Henley & Ramus, 

1989; Plastino & Oliveira, 2002), como é o caso de Gracilaria birdiae e G. caudata. As 

Rhodophyta podem ocorrer em um limite variável de irradiâncias, sendo que muitas das 

espécies são conhecidas como plantas de sombra (Gantt, 1990). Comparando-se, por 

meio da análise de parâmetros da fotossíntese as diferentes populações de G. birdiae e 

G. caudata, foi possível observar que, independentemente da população, G. caudata 

apresenta uma maior habilidade em lidar com elevados níveis de irradiância, o que 
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justificaria sua ocorrência em pontos superiores na distribuição vertical do substrato. G. 

birdiae, no entanto, mostrou-se mais sensível a essa exposição, o que justificaria a 

localização de suas populações, já que sempre ocupam faixas inferiores do substrato. 

Esses resultados são reforçados pela ampla distribuição geográfica de G. caudata, o que 

indicaria uma maior habilidade em lidar com distintas irradiâncias e temperaturas, 

quando comparada à G. birdiae. 

Mudanças evolutivas adaptativas interpopulacionais consistem de alterações 

graduais na morfologia, histórico de vida e fisiologia dos indivíduos de uma espécie, 

normalmente afetados por uma interação entre genes e ambiente (Allendorf et al., 

2013). Variações foram observadas entre as populações de Gracilaria caudata do 

Nordeste e Sudeste para os parâmetros da fotossíntese de gametófitos femininos com 

cistocarpo, corroborando estudos anteriores realizados em G. birdiae e G. caudata, nos 

quais se sugere que essas espécies selecionaram adaptações fisiológicas relacionadas ao 

ambiente e portanto, decorrentes de mudanças incorporadas geneticamente (Ursi et 

al.,2003; Ursi et al.,2013; Araújo et al., 2014; Ayres-Ostrock & Plastino, 2014a e b). 

Essa capacidade de se adaptar a novas condições ambientais é determinada em parte 

pela extensão da variação genética existente na população (Allendorf et al., 2013).  

Dentre as possíveis estratégias reprodutivas, destaca-se a predominância de 

tetrasporófitos em relação aos gametófitos, para Gracilaria birdiae e G. caudata, em 

todas as populações amostradas, corroborando a hipótese de maior viabilidade da fase 

diplóide tetrasporofítica, possivelmente em decorrência da maior taxa de sobrevivência 

dos carpósporos e maior tolerância a variações ambientais, como já sugerido para outras 

espécies (Destombe et al., 1989; Hughes & Otto, 1999; Engel et al., 2004). Entretanto, 

deve-se ressaltar que populações de G. caudata dos Estados do Sudeste (ES e SP), 

quando comparadas às populações dos Estados do Nordeste (CE, RN, PB, PE e BA), 

embora ainda apresentassem uma maior proporção de tetrasprófitos do que de 

gametófitos, esses últimos foram muito mais frequentes nas populações do Sudeste. 

Esse fato poderia ser parcialmente explicado pelas condições mais amenas quanto às 

irradiâncias a que essas populações estão sujeitas, além de uma maior disponibilidade 

de nutrientes (Brandini, 1990; Oliveira et al., 1997), principalmente no ES (Rodrigues 

& Lorenzetti, 2001). Essas condições talvez sejam fundamentais para determinar a 

sobrevivência e independência do estádio haplóide, ainda na fase de tetrásporos e 

plântulas. 
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É importante ressaltar que, principalmente nas populações de Gracilaria 

caudata da região Nordeste, gametófitos férteis foram encontrados crescendo como 

epífitas de tetrasporófitos. Essa condição seria uma forma de garantir a manutenção e o 

desenvolvimento dessa fase haplóide, muito frágil para sobreviver livremente em um 

ambiente desfavorável. Deve-se ressaltar ainda, que esse mecanismo possibilita a 

redução do tempo necessário para completar o histórico de vida trifásico, pois esses 

gametófitos epífitas tornam-se férteis precocemente, quando comparados aos 

gametófitos de vida livre (Plastino, 1985). Além disso, esse mecanismo resulta em um 

número maior de gerações produzidas num dado período de tempo, o que aumentaria as 

chances da seleção de indivíduos com essas características nas populações 

subsequêntes. 

Mudanças graduais em fenótipos ao longo de gradientes geográficos e/ou 

ambientais são encontradas em várias espécies (Allendorf et al., 2013). Entretanto, a 

ocorrência de algas com diferentes colorações crescendo lado a lado na natureza é um 

indicativo da existência de variantes genotípicas pigmentares, especialmente se as 

condições do local forem muito homogêneas (Plastino, 2008). Variantes pigmentares de 

Gracilaria birdiae e G. caudata foram observadas no atual estudo nas populações dos 

Estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Os valores elevados da fotossíntese máxima, 

observados para a linhagem de coloração esverdeada de G. birdiae na natureza sugerem 

uma maior habilidade em utilizar elevadas irradiâncias para a manutenção de seu 

metabolismo, quando comparada à linhagem de coloração vermelha (selvagem). Essa 

característica deve representar uma vantagem adaptativa para G. birdiae, uma vez que a 

ocorrência de espécimes com capacidades fotossintetizantes distintas pode aumentar os 

espectros de aclimatação possíveis da espécie. É interessante reforçar que populações do 

Estado do Ceará representam o limite norte da distribuição de G. birdiae, expostas aos 

maiores índices de irradiância, quando comparadas às demais populações amostradas. 

Dentre os marcadores moleculares utilizados no atual estudo, o marcador 

molecular para a região espaçadora dos genes mitocondriais para a citocromo oxidase 

subunidades 2 e 3 (cox2-3) e os marcadores tipo microssatélites mostraram-se mais 

efetivos na avaliação de características genéticas inter e intrapopulacionais, tanto em 

Gracilaria birdiae, como em G. caudata. Os resultados observados no atual estudo para 

G. birdiae sugerem que essa espécie apresenta uma menor diversidade genética, quando 

comparada à G. caudata, evidenciada pelo único haplótipo encontrado nas análises de 

cox2-3. Os valores obtidos para as estatísticas-F indicam também que em G. birdiae as 
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populações avaliadas encontram-se fora do equilíbrio de Hardy-Weinberg. O excesso de 

homozigotos, além do elevado número de possíveis alelos nulos e genótipos multilocus 

repetidos sugerem a prevalência do modo de reprodução assexuada, contribuindo para 

essa baixa diversidade genética observada. A sua distribuição geográfica limitada aos 

estados do Nordeste Brasileiro indica também uma maior sensibilidade da espécie a 

mudanças ambientais, o que poderia em parte justificar o seu suposto desaparecimento 

de regiões anteriormente amostradas, como o litoral do Estado do Espírito Santo. 

Em Gracilaria caudata, no entanto, os resultados obtidos indicam que as 

populações dessa espécie encontram-se mais próximas do equilíbrio de Hardy-

Weinberg. O elevado número de haplótipos observado ao longo da sua distribuição 

geográfica, nas análises de cox2-3 (cinco haplótipos), indica uma maior diversidade 

genética da espécie. A prevalência da reprodução sexuada nas diferentes populações 

avaliadas de G. caudata é evidenciada pela ausência de genótipos repetidos e pouco 

prováveis alelos nulos. A redução do tempo necessário para completar o histórico de 

vida, ocasionada pela presença de gametófitos férteis como epífitas de tetrasporófitos, 

principalmente para as populações do Nordeste, possivelmente contribui para a 

manutenção dessa elevada diversidade genética. A ampla distribuição geográfica dessa 

espécie pode ser considerada outra evidência de sua maior capacidade de adaptação a 

diferentes condições ambientais, garantindo assim a permanência da espécie no 

ambiente. Esses resultados, corroborados pelos dados obtidos nas análises de 

fotossíntese, reforçam a maior variabilidade genética em G. caudata, quando comparada 

à G. birdiae. 

Populações naturais para a maioria das espécies são subdivididas ou estruturadas 

em unidades locais que ainda exibem algum nível de troca genética entre si (Allendorf 

et al., 2013). No atual estudo, estruturações geográficas semelhantes foram verificadas 

para as populações de Gracilaria birdiae e G. caudata. Embora os resultados indiquem 

estratégias reprodutivas e fisiológicas distintas para essas espécies, é importante 

ressaltar a semelhança morfológica e a proximidade filogenética entre elas. Os dois 

agrupamentos encontrados para ambas espécies têm como limites os Estados da Bahia e 

Pernambuco, indicando a existência de uma possível barreira genética influenciada por 

fatores ambientais. Essa região faz parte da cadeia vulcânica submarina denominada 

Vitória-Trindade, uma conhecida barreira geográfica. Além disso, essa região abriga a 

foz do Rio São Francisco, cujo elevado volume de águas pode exercer a função de 

barreira para a dispersão de propágulos e esporos. É necessário ressaltar a importância 
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de se aprofundar o conhecimento sobre essa estruturação, principalmente entre as 

regiões dos Estados da Bahia e Pernambuco, nas quais existem evidências de uma 

possível descontinuidade genética para as espécies. 

Uma vez que Gracilaria caudata e G. birdiae são importantes fontes de um 

ficocolóide de alta qualidade no mercado, é importante levar em consideração, em 

possíveis projetos de maricultura, a maior tolerância fisiológica e também a maior 

variabilidade genética de Gracilaria caudata, evidenciadas neste trabalho. Entretanto, 

estudos prévios sobre a qualidade do ágar dessas espécies são indispensáveis, pois é 

complexo se utilizar como base apenas dados de literatura, já que há uma grande 

variabilidade nos métodos de extração e análise desses ficocolóides (Ursi et al., 2013). 

Portanto, esses diferentes aspectos devem ser ponderados ao se considerar a maricultura 

dessas espécies na costa brasileira. 

 

  



 

180 

 

Resumo 

 

Considerando-se a importância de Gracilaria birdiae e G. caudata como as principais 

agarófitas coletadas no nordeste brasileiro, e o conhecimento prévio sobre a diversidade 

fisiológica de suas populações, foram avaliadas as características fenológicas, a 

diversidade genética e os parâmetros relacionados à fotossíntese de populações 

selecionadas ao longo da costa brasileira. Durante a realização desse trabalho, foram 

amostradas quatro populações de Gracilaria birdiae de diferentes estados (RN, CE, PE 

e BA) e sete populações de G. caudata (RN, CE, PE, PB, BA, ES e SP). Tetrasporófitos 

foram encontrados em maior número em todas as populações amostradas. Em G. 

caudata, uma maior proporção de tetrasporófitos foi observada para as populações da 

região Nordeste, quando comparada às populações da região Sudeste. A ausência de 

plantas inférteis na maioria das populações amostradas, ou a baixa frequência (G. 

birdiae, RN, 4%; e G. caudata, RN e PE, 0,95% e SP, 8,57%), indicam a elevada 

fertilidade das espécies. A presença de gametófitos epífitas em tetrasporófitos foi 

observada em ambas espécies, entretanto, eles foram predominantes em G. caudata. Os 

parâmetros da fotossíntese foram avaliados a partir de dados coletados na natureza, com 

o uso da técnica de fluorescência in vivo da clorofila a. Nos locais onde ambas espécies 

ocorriam, observou-se que G. caudata apresentou valores elevados de Ik e inferiores de 

αETR, quando comparada a G. birdiae, sugerindo que essa espécie apresente maior 

sensibilidade a altos níveis de irradiância. Essas respostas estão de acordo com a 

posição em que ocupam em relação ao nível de maré: G caudata, sempre numa posição 

superior em relação à G. birdiae. Tetrasporófitos e gametófitos femininos de ambas 

espécies do CE apresentaram valores elevados de αETR, sugerindo que estes estão 

adaptados a irradiâncias elevadas e apresentam mecanismos capazes de evitar danos ao 

aparato fotossintetizante. A população de G. birdiae do RN apresentou uma diminuição 

das taxas fotossintetizantes em elevadas irradiâncias (até 500 µmol.fótons.m
-2

.s
-1

) 

atribuída a sua posição inferior no substrato, quando comparada às populações da BA e 

PE, o que poderia indicar uma maior sensibilidade à irradiância em relação às demais. 

Não foram observadas diferenças nos valores de ETRmax entre as populações do RN e 

CE para ambas espécies, o que pode ser justificado pela proximidade geográfica. 

Tetrasporófitos de G. birdiae de coloração esverdeada do CE apresentaram maiores 

valores de ETRmax, quando comparados aos de coloração vermelha (selvagem), 

sugerindo uma maior habilidade de indivíduos de coloração esverdeada em utilizar 

elevadas irradiâncias para a manutenção de seu metabolismo. Essa característica deve 

representar uma vantagem adaptativa para G. birdiae, uma vez que a ocorrência de 

espécimes com capacidades fotossintetizantes distintas pode aumentar os espectros de 

aclimatação da espécie. A diversidade genética foi acessada por meio de marcadores 

plastidiais (rbcL), mitocondriais (cox1 e cox2-3), nucleares (SSU) e microssatélites. Um 

total de 129 sequências de G. birdiae e G. caudata foram amplificadas para os 

marcadores cox1, cox2-3, rbcL e SSU. Sequências de cox1 (633 pares de base (bp)) 

foram obtidas para 42 amostras de G. birdiae, e para apenas três amostras de G. 

caudata, devido a dificuldades de amplificação; uma divergência de 64 bp (10,25%) foi 

observada entre as espécies. Sequências de rbcL (1571 bp) e de SSU (1769 bp) foram 

obtidas para: i, uma amostra de G. birdiae da população do RN; e ii, duas amostras de 

G. caudata, uma do RN e outra da população do ES. Divergências de 61 bp (3,88%) e 4 

bp (0,2%) foram observadas entre as espécies para as sequências de rbcL e SSU, 

respectivamente. Sequências de cox2-3 (363 bp) foram obtidas para 33 amostras de G. 
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birdiae, e para 48 amostras de G. caudata; uma divergência de 35 bp (8,97%) foi 

observada entre as espécies. Três haplótipos foram reconhecidos em G. birdiae para as 

sequências de cox1 de 0-1 bp (0,15%), enquanto que 5 haplótipos para as sequências de 

cox2-3, de 0-3 bp (0,82%), foram identificados em G. caudata. Uma média de sete 

marcadores tipo microssatélites foram desenvolvidos para G. birdiae e 12 para G. 

caudata, a partir das diferentes populações amostradas. Cinco loci de microssatélites 

amplificaram em ambas espécies, no entanto, foram observadas diferenças no tamanho 

e número de alelos de acordo com a espécie. Para a análise de microssatélites, foi 

avaliado um total de 248 amostras de G. birdiae (RN, 71; CE, 58; BA, 52; e PE, 67) e 

424 de G. caudata (RN, 52; CE, 75; PB, 83; PE, 53; BA, 56; ES, 54; e SP, 51). Em G. 

birdiae, genótipos multilocus repetidos foram encontrados em três das quatro 

populações avaliadas (BA, CE e PE). Em G. caudata, essa repetição foi encontrada 

apenas para as populações da BA e SP, sendo que as demais apresentaram somente 

genótipos multilocus únicos (CE, RN, PB, PE e ES). As estimativas de diferenciação 

genética (Fst) em combinação com o Teste de Mantel indicaram a existência de uma 

correlação entre as distâncias genética e geográfica, tanto para G. birdiae como para G. 

caudata; entretanto, essa correlação mostrou-se linear apenas para G. caudata. A análise 

Bayesiana (programa Structure) demonstrou e existência de uma estruturação 

semelhante para as populações de G. birdiae e G. caudata. Os dois agrupamentos 

encontrados para ambas espécies têm como limite as populações dos Estados da Bahia e 

Pernambuco, indicando a existência de uma possível barreira genética não específica. 

Em síntese, análises moleculares corroboram dados de fotossíntese e indicam a maior 

variabilidade genética em G. caudata, quando comparada à G. birdiae. Essas análises 

corroboram ainda a hipótese da existência de uma variação genética relacionada a 

adaptações ambientais que resultam em alterações moleculares, fisiológicas e 

fenológicas. 

 

 

  



 

182 

 

Abstract 

 

Considering the importance of Gracilaria birdiae and G. caudata as the main agarophytes 

collected in northeastern Brazil, and previous knowledge on the physiological diversity of their 

populations, phenological characteristics, parameters related to photosynthesis, and genetic 

diversity were evaluated in populations selected along the Brazilian coast. During this work, 

were sampled four populations of Gracilaria birdiae (RN, CE, PE, and BA) and seven of G. 

caudata (RN, CE, PE, PB, BA, ES, and SP). Tetrasporophytes were found in greater numbers in 

all sampled populations. In G. caudata, a higher proportion of tetrasporophytes was observed 

for the Northeast populations, compared to the Southeast populations. The absence of infertile 

plants in most of the sampled populations, or their low frequency (G. birdiae, RN, 4%, and G. 

caudata, RN and PE, 0.95%, and SP, 8.57%), indicate the high fertility of the species. The 

presence of epiphytic gametophytes of tetrasporophytes was observed in both species; however, 

they were prevalent in G. caudata. The photosynthetic parameters were evaluated from data 

collected in nature, using the in vivo chlorophyll a fluorescence technique. Where both species 

occurred, G. caudata presented high levels of Ik and lower αETR, compared to G. birdiae, 

suggesting that this species may show greater sensitivity to high levels of irradiance. These 

responses are consistent with the position that they occupy relative to the shore: G caudata, 

always in a higher position, compared to G. birdiae. Tetrasporophytes and female gametophytes 

from the CE population of both species showed high levels of αETR, suggesting that these are 

adapted to high irradiance and have mechanisms to prevent damage to the photosynthetic 

apparatus. The RN population of G. birdiae presented a decrease in photosynthetic rates at high 

light intensities (up to 500 μmol.fótons.m
-2

.s
-1

) attributed to its lower position on the shore, 

compared to the BA and PE populations, which could indicate a greater sensitivity to irradiance 

in relation to others. No differences were observed in ETRmax values between the RN and CE 

populations for both species, which can be explained by their geographical proximity. The 

greenish tetrasporophytes of G. birdiae from CE had higher ETRmax values, when compared to 

the wild-type (red), suggesting a greater ability of the greenish individuals to use high irradiance 

for maintaining their metabolism. This feature should be considered an adaptive advantage for 

G. birdiae, since the occurrence of specimens with different photosynthetic capacity may 

increase the acclimation spectra of the species. Genetic diversity was accessed through plastid 

markers (rbcL), mitochondrial (cox1 and cox2-3), nuclear (SSU) and microsatellites. A total of 

129 sequences of G. birdiae and G. caudata were amplified for the markers cox1, cox2-3, rbcL 

and SSU. Cox1 sequences (633 base pairs (bp)) were amplified for 42 samples of G. birdiae, 

and only three samples of G. caudata, due to difficulties in amplification; a difference of 64 bp 

(10.25%) was observed between species. RbcL sequence (1571 bp) and SSU (1769 bp) were 

obtained for: i, a sample of G. birdiae from RN; and ii, two samples of G. caudata, one from 

RN and another from ES. Differences of 61 bp (3.88%) and 4 bp (0.2%) were observed among 

species for rbcL and SSU sequences, respectively. Cox2-3 sequences (363 bp) were obtained for 

33 samples of G. birdiae and 48 samples of G. caudata; a difference of 35 bp (8.97%) was 

observed between species. Three haplotypes were found in G. birdiae for cox1 sequences, 0-1 

bp (0.15%), while 5 haplotypes for were found for cox2-3 sequence of 0-3 bp (0.82%) in G. 

caudata. An average of seven microsatellites markers were developed for G. birdiae and 12 for 

G. caudata, from the different sampled populations. Five microsatellite loci amplified on both 

species; however, there were differences in the size and number of alleles according to species. 

For the microsatellite analysis, we evaluated a total of 248 samples of G. birdiae (RN, 71, CE, 

58; BA, 52; and PE, 67), and 424 of G. caudata (RN, 52, CE, 75; PB, 83; PE, 53; BA, 56; ES, 

54, and SP, 51). In G. birdiae, repeated multilocus genotypes were found in three of the four 

populations evaluated (BA, CE, and PE). In G. caudata, this repetition was found only for the 

BA and SP populations, the others presented only unique multilocus genotypes (CE, RN, PB, 

PE, and ES). Estimates of genetic differentiation (Fst) in combination with the Mantel Test 

indicated that there is a correlation between the genetic and geographic distances, for both G. 
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birdiae and G. caudata; however, this correlation was shown to be linear only for G. caudata. 

The Bayesian analysis (Structure program) and demonstrated the existence of a similar structure 

to the populations of G. birdiae and G. caudata. The two groups found for both species have as 

limit the populations of BA and PE, indicating the existence of a possible non-specific genetic 

barrier. In summary, molecular analyses corroborate photosynthesis data and indicate a higher 

genetic variability in G. caudata, compared to G. birdiae. These analyzes confirm yet the 

hypothesis of a genetic variation related to environmental adaptations that result in molecular, 

physiological and phenological changes. 
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