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Resumo 

Algas são seres adaptados às constantes e bruscas mudanças abióticas 

característica do ambiente marinho, causadoras de estresse e responsáveis por alterações 

fisiológicas capazes de danificar funções biológicas básicas. O excesso de PAR pode 

causar estresse oxidativo em algas marinhas resultando na oxidação de pigmentos e 

proteínas, comprometendo o crescimento e conduzindo a alterações que podem levar à 

morte. Esse estresse oxidativo conduz ao acúmulo de ROS e NO que de forma direta ou 

indireta prejudicam o andamento metabólico do organismo. Para mitigar e controlar os 

efeitos danosos desses radicais, o organismo conta com diversas defesas antioxidativas, 

como aumento de compostos fenólicos, degradação de pigmentos fotossintetizantes, 

disponibilização de polissacarídeos e espessamento da parede e ativação de sistemas 

enzimáticos e não enzimáticos antioxidativos. Deste modo, com o objetivo de entender 

o funcionamento da fisiologia de Gracilariopsis tenuifrons em resposta a intensa 

irradiância foram avaliados teor de pigmentos fotossintetizantes, proteínas solúveis 

totais, carbono, hidrogênio e nitrogênio tissulares, taxa de crescimento, quantidade de 

substâncias fenólicas totais, atividade antioxidante total e peroxidação lipídica e 

produção de ROS e NO. Assim sendo, ápices de 3 cm da macroalga vermelha Gp. 

tenuifrons foram expostos a dois regimes de irradiância (60 µmol fótons.m-2.s-1 e 600 

µmol fótons.m-2.s-1) durante uma semana e coletadas durante o dia e a noite. O excesso 

de irradiância provocou respostas de estresse oxidativo, que resultaram em significativa 

redução de pigmentos fotossintetizantes, proteínas solúveis e nitrogênio tissular, 

elevação do carbono e hidrogênio tissulares, das substâncias fenólicas, da atividade 

antioxidante total e da quantidade de NO. Gracilariopsis tenuifrons demonsmostrou 

efetiva ativação de diversos sistemas antioxidativos ao estímulo de elevada irradiância. 

Esta indução de atividade antioxidante pode ser melhor explorada em aplicações para a 

indústria alimentícia, medica, farmacêutica e cosmética. Também foram relacionados 

protocolos metodológicos e resultados inovadores em relação à formação de NO em 

condições de estresse, que poderão auxiliar abordagens fisiológicas no Laboratório de 

Algas Marinhas “Édison José de Paula” e outros grupos de pesquisa nacionais e 

internacionais. 
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Abstract 

Algae are organisms adapted to constant and abrupt abiotic changes 

characteristic of marine environment, that cause stress and are responsible for 

physiological alterations able to damage basic biological functions. The intense PAR 

can produces oxidative stress on seaweed, resulting in oxidation of pigments and 

proteins, affecting the growth and driven to alterations that can conduce to cell death. 

This oxidative stress leads ROS and NO accumulation that directly or indirectly 

prejudice the metabolic fitness of the organism. To mitigate and control the deleterious 

effect of these radicals, the organism has diverse antioxidative defenses, as to increase 

phenolic compounds, degradation of photosynthetic pigments, providing 

polysaccharides and wall thickness and activation of enzymatic and non-enzymatic 

antioxidative systems. Thus, aiming to understand the physiological responses of 

Gracilariopsis tenuifrons to intense irradiance were evaluated levels of photosynthetic 

pigments, proteins, tissular carbon, hydrogen and nitrogen, growth rate, amount of total 

phenolic compounds, total antioxidant activity and lipid peroxidation, and ROS and NO 

production. Therefore, apices of 3 cm from the red seaweed Gp. tenuifrons were 

exposed to 60 µmol photons.m-2.s-1 and 600 µmol photons.m-2.s-1 for one week and 

sampling during the day and night. The excess of irradiance promoted oxidative stress 

responses, observing significant reduction of pigments, soluble proteins and tissular 

nitrogen, and elevation of tissular carbon and hydrogen, phenolic compounds, total 

antioxidant activity and quantity of NO. Gracilariopsis tenuifrons showed effective 

activation of diverse antioxidant systems stimulated by high light. This antioxidant 

induction should be better explored in applications for food, medical, pharmaceutical 

and cosmetic industries. Moreover this study shows innovative results related to NO 

production under stress condition and methodological protocols will be of great help for 

physiological approaches in the Laboratory of Marine Algae “Édison José de Paula” and 

for other national and international research groups. 
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1. Introdução geral 

1.1. Luz 

A luz visível corresponde a uma pequena porção da radiação eletromagnética, 

compreendida aproximadamente entre 400 e 700 nm (Falkowski & Raven, 1997; Dawes 

et al., 1999; Falkowski & Raven, 2007; Heldt et al, 2011). Essa faixa de comprimentos 

de onda é a região espectral captada pelos pigmentos fotossintetizantes e efetivamente 

utilizada na fotossíntese, por isso, denominada radiação fotossinteticamente ativa, PAR 

(do inglês Photosynthetically Active Radiation; Figura 1) (Plastino & Mansilla, 2004; 

Falkowski & Raven, 2007). 

 

Figura 1: Esquema das radiações eletromagnéticas de frequências curtas (raios 
cósmicos, gama, X e ultravioleta; abaixo de 370 nm) e longas (infravermelho, 
microondas, radar e rádio; acima de 740 nm). Em destaque, no esquema inferior, a faixa 
de 370 a 740 nm que corresponde à luz visível e também à radiação fotossinteticamente 
ativa (PAR). 
 

1.2. Irradiância 

A irradiância é definida como fluxo de energia radiante incidente sobre uma 

superfície (área) em tempo determinado (Kirk, 1986; Lattore, 1998; Lobban & Harrison, 

2000; Plastino & Mansilla, 2004). É um dos principais fatores abióticos que influencia 

direta ou indiretamente crescimento, desenvolvimento, reprodução (Henly & Ramus, 

1989; Lobban & Harisson, 2000), distribuição e sazonalidade (Rossel et al., 2002; 

Necchi Jr., 2005; Bautista & Necchi Jr., 2007) de macroalgas, incluindo alterações na 

eficiência fotossintetizante, adaptação e performance de aclimatação (Demming et al, 

1988; Aguilera et al., 1999 a e b; Carnicas et al., 1999; Dawes et al. 1999; Spath-Wiley 

et al., 2008).  
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Em ambientes naturais, organismos fotossintetizantes estão sujeitos a alterações 

na irradiância e qualidade da PAR e tais mudanças podem ocorrer numa sobretaxa 

temporal e espacial (Murchie & Horton, 1997). As flutuações na luz ocorrem em escala 

de segundos e controlam o nível de energia para a membrana fotossintetizante e 

atividades enzimáticas de assimilação (Murchie & Horton, 1997). Adicionalmente, a 

composição do aparato fotossintetizante é altamente sensível a longas mudanças em 

irradiância e qualidade espectral da luz. Sombreamento natural para folhas reduz a 

relação rendimento/rendimento fotossintetizante devido à deficiência de PAR pela 

filtragem dos pigmentos fotossintetizantes, além disso, as plantas podem enfrentar 

dificuldades não só por mudanças na irradiância, mas também com a variação dos tipos 

de espectros de sombra (Smith, 1982). 

 

1.3. Atividade fotossintetizante 

A atividade fotossintetizante, assim como os processos metabólicos dela 

dependentes, muda em função da disponibilidade qualitativa e quantitativa da luz, sendo 

a taxa fotossintetizante dependente da disponibilidade de irradiância (Dawes et al., 

1999; Plastino & Mansilla, 2004; Heldt et al., 2011). Deste modo, a energia necessária 

para excitar um pigmento fotossintetizante depende da estrutura do próprio pigmento. 

Assim, um pigmento atingido por um fóton vai absorver comprimentos de onda 

específicos. A energia absorvida estimula elétrons do pigmento, que ao estarem 

carregados de energia passam para camadas elétricas de maior energia, transferindo 

energia para a molécula de pigmento mais próxima e emitindo fluorescência e calor. 

Após a redução da energia, os elétrons retornam ao estado inicial e voltam às camadas 

eletrônicas de origem (Buchannan et al., 2000; Heldt et al., 2011). 

A fotossíntese eficiente só é possível quando a energia de fótons de vários 

comprimentos de onda é capturada a partir do complexo antena, que são proteínas 

ligadas a moléculas de clorofila-a. Este complexo antena absorve os fótons e transfere a 

energia para o centro de reação fotossintetizante (fotossistemas I (PSI) e II (PSII)). 

O complexo antena encontra-se na membrana dos tilacoides, apresentando 

organização transmembrana, com uma face interna e outra externa. A face externa 

compreende os complexos de coleta de luz (formados por polipeptídeos atrelados às 

clorofilas -a e -b, xantofilas e carotenoides) e a antena interna é composta por 

complexos nucleares (proteínas de ligação, que transferem a energia da antena externa 
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para o centro de reação) e o centro de reação. Desta forma, a antena externa coleta luz 

enquanto a interna conduz a energia até os centros de reação do PSI e PSII (Figura 2A) 

(Heldt et al., 2011). Nesse processo de transporte de elétrons através do complexo 

antena da fotossíntese são formados ATP e NADPH, que serão usados para a 

assimilação de CO2 e de nitrato nas vias de síntese de carboidratos e aminoácidos, 

respectivamente (Eberhard et al., 2008). 

Nos fotossistemas ocorre uma série de reações químicas, mediadas por metais, 

não metais, enzimas, proteínas e água. Embora o PSII, composto por quatro complexos 

coletores, seja maior do que o PSI, ambos são similares. Os PSI e PSII têm absorção 

máxima sob excitação de 700 e 680 nm, respectivamente (Figura 2B). Normalmente, 

para liberar uma molécula de O2 da água, o PSII deve obter quatro elétrons, portanto, 

ser estimulado por quatro fótons. O tempo entre a captura de um único fóton no 

fotossistema depende da intensidade da irradiância. As duas subunidades de clorofila-

proteínas atreladas a 15 moléculas de clorofila, que formam o núcleo da antena do 

citocromo b559, encontram-se arranjadas no interior e fora dos complexos coletores de 

luz e não parecem estar envolvidas no transporte de elétrons no PSII. Sua função, 

provavelmente, é proteger o PSII de fotodanos. A proteína D1 do PSII é constantemente 

ressintetizada, pois aparentemente sofre desgaste durante a fotossíntese por danos 

causados pelo estresse oxidativo. Estima-se que a D1 seja substituída a cada 106/107 

ciclos catalíticos do PSII (Apel & Hirt, 2004; Heldt et al., 2011). 
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Figura 2: Representação simplificada do aparato fotossintetizante e fluxo de elétrons no 
processo de fotossíntese, enfatizando a captação de luz e transporte de energia. A: 
organização transmembrana das maiores proteínas fotossintetizantes (centro coletor de 
luz do PSII, PSI, complexo citocromos e ATP sintase). B: representação esquemática do 
fluxo eletrônico através das proteínas representadas em A. Os elétrons são liberados 
pela fotólise da água no interior do tilacoide no cloroplasto e utilizados na formação de 
NADPH. Para isso, a transferência de elétrons é direcionada para os fotossistemas II e I 
(PSII e PSI) que são estimulados por 680 e 700 nm, respectivamente, transferindo as 
cargas para a clorofila-a e os receptores de moléculas fotossensíveis. O transporte de 
elétrons entre o PSII e o complexo citocromo b6/f (Cit b6/f; formado pelos citocromo 
b6 e f) é mediado pela plastohidroquinona (PQH2) e pela plastoquinona (PQ). Os 
elétrons são transferidos do complexo Cit b6/f e conduzidos para o PSI pela 
plastocianina (Pc). No PSI, o subproduto da Pc sofre redução pela ferrodoxina (Fd), 
resultando, no estroma, em NADPH. Os elétrons transferidos do NADP+ e prótons são 
transportados através da membrana para gerar energia e promover a síntese de ATP 
(modificado de Eberhard et al., 2008). 

 

1.4. Pigmentos de Rhodophyta 

As algas vermelhas apresentam três grandes grupos de pigmentos coletores de 

luz: clorofilas, ficobiliproteínas e carotenoides (Plastino & Mansilla, 2004). A clorofila 

(clorofila-a) e as ficobiliproteínas (principalmente ficoeritrinas, ficocianinas e 

aloficocianinas) cumprem papel principal de máxima absorção de luz para a 

fotossíntese, enquanto os carotenoides (por exemplo, β-caroteno, zeaxantina, 

anteraxantina e luteína) atuam como coletores de energia, transferindo elétrons 

provenientes da fonte luminosa para a clorofila-a, e como protetores (atuam junto à 
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clorofila - superexcitada pelo excesso de energia - e os radicais livres capturando 

elétrons de ambos e liberando-os em forma de calor) (Rmiki et al.,1996).  

Essas algas apresentam ainda estruturas que ampliam a captação de luz. Essas 

estruturas, os ficobilissomos, absorvem a energia de comprimentos de onda de 

baixíssima intensidade, principalmente luz verde e azul, que são os comprimentos de 

onda que atingem maior profundidade na coluna d’água. Assim, muitas algas vermelhas 

são capazes de sobreviver em locais profundos de águas transparentes e de aproveitar 

esta energia pouco utilizada pela maioria dos organismos fotossintetizantes. Os 

ficobilissomos se encontram organizados em cima da membrana dos tilacoides, 

próximos ao PSII. Ligam-se aos tilacoides através de proteínas e são constituídos de 

ficobilinas, predominantemente ficoeritrina, ficocianina e aloficocianina, ligadas 

covalentemente entre si (Heldt et al., 2011). Na maioria das vezes, esse complexo 

proteína-ficobilina está fortemente associado, por isso, a denominação de 

ficobiliproteína. 

Os ficobilissomos são um sistema de transferência de energia altamente 

eficiente. Um único ficobilissomo pode transferir energia para quatro ou mais PSII. A 

energia é transferida via ficoeritrina-ficocianina-aloficocianina para o PSII através de 

cromóforos posicionados diferentemente ao longo do canal de transferência. As 

ficobiliproteínas reunidas nos ficobilissomos, captam a luz de forma mais eficaz sob 

baixa irradiância, aumentando a atividade do PSII e otimizando a eficiência 

fotossintetizante (Heldt et al., 2011). Embora sejam muito eficientes, os ficobilissomos 

não transferem 100% da energia absorvida para a clorofila-a, pois seus pigmentos 

apresentam autofluorescência. 

 

1.5. Fotoinibição 

A composição pigmentar em Rhodophyta é severamente afetada pelo nível de 

irradiância. Então, sob alta irradiância a autofluorescência das ficobiliproteínas tende a 

aumentar. Desta forma, sob prolongada exposição ao excesso de irradiância há 

dissipação de energia, em forma de fluorescência durante a transferência para os 

fotossistemas. Nessas condições, as ficobiliproteínas são os primeiros pigmentos 

fotossintetizantes a sofrerem fotodano, sendo eles muito mais sensíveis do que os outros 

pigmentos. Depois das ficobiliproteínas, os pigmentos a sofrer degradação mais 
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facilmente são os carotenoides, enquanto a clorofila é o pigmento mais resistente à 

fotodestruição (Donkor & Häder, 1996).  

Deste modo, o excesso de estímulo luminoso pode causar redução de 

componentes de transporte de elétrons no aparato fotossintetizante. Embora a 

aclimatação às mudanças de irradiância em organismos fotossintetizantes possa ocorrer 

em escala de minutos a horas, a mudança mais dramática durante a exposição desses 

organismos ao excesso de irradiância é a fotoinibição. A fotoinibição ocorre quando a 

taxa de conversão de energia luminosa é menor do que a taxa de absorção de energia 

luminosa (Raven, 2011).  

 

1.6. Espécies reativas de oxigênio (ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RNS 

– NO)  

Durante a exposição ao excesso de irradiância, o primeiro componente do 

aparato fotossintetizante a ser afetado é o PSII, pois neste centro de reação se acumulam 

moléculas de clorofila em estado triplete e singlete, que contém muita energia agregada 

à molécula. Em estado singlete, a clorofila se torna altamente eletrofílica e é capaz de 

oxidar muitas outras moléculas (Barros et al., 2005; Eberhard et al., 2008; Krieger-

Liszkay et al., 2008; Vass & Cser, 2009; Vass, 2011), reagindo com O2 e promovendo a 

formação de espécies reativas de oxigênio, ROS do inglês Reactive Oxygen Species, e 

espécies reativas de nitrogênio, RNS do inglês Reactive Nitrogen Species (Yan et al., 

1998; Pietta, 2000; Jiménez-Escrig et al., 2001; Lim et al., 2002; Neill et al., 2002; 

Rossel et al., 2002; Collén et al., 2003; Apel & Hirt, 2004; Bhandari & Sharma, 2006; 

Nishiyama et al., 2011). 

A produção desenfreada e o acúmulo dessas espécies oxidantes nas células 

ocorrem sob diversas condições de estresse, como luz excessiva ou radiação UV, 

dessecação, deficiência de nutrientes, exposição a metais pesados, temperaturas altas e 

baixas, mudanças abruptas de temperatura, hipoxia ou anoxia e, ainda, como produto de 

atividades antrópicas: despejo de esgotos ou substâncias tóxicas, entre outros (Neill, et 

al., 2002; Blokhina et al., 2003; Dummermuth et al., 2003; Scandalios, 2005; Couée et 

al., 2006; Krieger-Liszkay et al., 2008; Vass & Cser, 2009; Foyer & Shigeoka, 2011; 

Vass, 2011). 

Embora o excesso das ROS ocorra principalmente sob condições estressantes, 

todas as células que respiram e fotossintetizam produzem ROS naturalmente em baixas 
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concentrações. A formação constitutiva e homeostática de ROS está diretamente 

relacionada com funções metabólicas fundamentais em diferentes compartimentos 

celulares, principalmente peroxissomos, glioxissomos, mitocôndrias e cloroplastos 

(Apel & Hirt, 2004; Barros et al, 2005; Lesser, 2006). A sinalização mediada pelas ROS 

se integra com o entrecruzamento de outros sinalizadores, podendo seu acúmulo ser 

ativado ou inibido ou, ainda, acumular ou inibir outros sinalizadores em resposta ao 

estímulo destas redes. Uma das propriedades das ROS como sinalizadores é que a célula 

é capaz de produzir e consumir simultaneamente diferentes tipos de ROS de forma 

rápida, promovendo o equilíbrio das ROS de maneira cada vez mais dinâmica. Deste 

modo, as células apresentam habilidade significante para desintoxicar, consumir ou 

tamponar as ROS produzidas localmente e em quantidade reduzida (por exemplo: partes 

de uma membrana ou organela), controlando ROS altamente específicas (Mittler et al., 

2011).  

Além disso, para serem geradas, as ROS exigem grande concentração de O2. A 

redução contínua do O2 promove a produção fotoquímica do O2
- (radical superóxido) e 

H2O2 (peróxido de hidrogênio), que reduzido produz HO• (radical hidroxila) e água. Em 

estresse oxidativo, a produção e o acúmulo de ROS ocorrem além da capacidade do 

organismo combater e neutralizar as ROS, desencadeando danos em lipídios, proteínas e 

DNA, agindo inclusive no sinal de transdução de importantes metabolismos celulares 

(Apel & Hirt, 2004; Barros et al, 2005; Lesser, 2006). 

O termo ROS é usado para radicais livres e oxidantes não radicais. Radicais livres 

são átomos ou compostos que contém um ou mais elétrons não pareados em seus 

orbitais externos. Entre os mais potentes e importantes encontram-se os radicais 

superóxido (O2-) e hidroxila (HO•). Esses radicais são altamente reativos e instáveis. 

Existem por apenas micro ou nanosegundos antes de dispararem reações em cadeia e ser 

transformados em compostos ainda mais reativos. Os principais oxidantes não radicais 

são o H2O2 e o oxigênio singlete (1O2). Estes compostos podem durar minutos, 

principalmente o H2O2, e causam danos oxidativos em biomoléculas (Monaghan et al., 

2009). 

Assim como as ROS, a produção excessiva e o acúmulo de RNS nas células 

ocorrem sob condição de estresse. O radical livre óxido nítrico (NO), molécula bioativa 

e gás hidro e lipo solúvel com alta reatividade bioquímica (Tun et al., 2001; 

Wendehenne et al., 2001; Belligni & Lamatina, 2002; Neill et al., 2003; Lamotte et al., 
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2004; Delledone et al., 2005; Abat et al., 2008; Benson-Bard et al., 2008a) possui 

capacidade de se difundir rapidamente através das células e habilidade mediadora de 

várias reações fisiológicas agindo como regulador, citotóxico ou ainda como 

citoprotetor (Boveris et al., 2000; Chow, 2002; Crawford, 2006; Estevez & Puntarulo, 

2005; Benson-Bard et al., 2008a, 2008b; Chow et al., 2013). O NO pode ser formado 

enzimaticamente e não enzimaticamente. As enzimas responsáveis pela sua formação 

são a óxido nítrico sintase (NOS), a nitrato redutase (NR) e a xantina oxidorredutase 

(XOR). Não enzimaticamente pode ser produzido a partir de reações de nitrificação ou 

desnitrificação pela redução do NO2- mediada por carotenoides e luz (Rockel et al., 

2002; Benson-Bard et al., 2008 a e b; Hong et al., 2008; Neil et al., 2008; Rümer et al., 

2009; Hayat et al, 2010; Misra et al., 2011). Sob estresse, o NO pode ser sintetizado de 

ambos os modos (Hao & Zhang, 2010). 

Uma vez produzido, o NO difunde-se dentro da célula ou de uma célula para 

outra, ou seja, limita-se à célula em que é gerado ou à célula vizinha. Entretanto, é 

responsável por ativar respostas globais em todo o organismo (ex. alterações no 

desenvolvimento morfo-anatômico, reprodução e crescimento), promovendo a atuação 

de mensageiros secundários ou radicais como ânion superóxido (O2
-) e H2O2 e 

sugeridos como moléculas sinalizadoras em plantas, que desencadeiam respostas de 

estresse oxidativo (Squadrito & Pryor, 1998; Neill et al., 2002, Neill et al., 2003). Tais 

respostas têm sido registradas particularmente durante interações patogênicas nas 

plantas (Delledonne et al., 2001; 2005). Além disso, experimentos em plantas 

vasculares demonstraram que o NO confere proteção às células contra injúrias 

oxidativas e atua como consumidor das ROS (Wendehenne et al., 2001; Beligni & 

Lamattina, 2002; Neill et al., 2002; Guo et al., 2003; Neill, et al., 2003; Silveira et al., 

2006; Santa-Catarina et al., 2007; Benson-Bard et al., 2008a; Hao & Zhang, 2010; Hsu 

& Lee, 2012). 

 

1.7. Sistemas antioxidantes  

Ativados em situação de estresse em que são produzidas grandes quantidades de 

ROS e RNS, os sistemas de defesa antioxidantes são reconhecidamente essenciais para 

a desintoxicação e neutralização destes radicais, processo fundamental para a 

sobrevivência dos organismos. Em macroalgas, esses mecanismos são semelhantes aos 

das embriófitas e uma maneira de ativarem-se é em resposta à alta irradiância (Young & 
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Britton, 1993; Andersson et al., 2006; Bhandari & Sharma, 2006; Lesser, 2006). 

Apresentam-se como parte de dois grandes grupos: os enzimáticos e os não enzimáticos. 

Os enzimáticos incluem reações mediadas por enzimas protetoras como superóxido 

dismutase (SOD), ascorbato peroxidase (APX), glutationa redutase (GR) e catalase 

(CAT); os não enzimáticos abrangem moléculas antioxidantes como os florotaninos, 

ácido ascórbico, tocoferois, carotenoides, fosfolipídios, compostos relacionados à 

clorofila como bromofenois, catequinas, aminoácidos tipo micosporinas (MAAs), 

polissacarídeos, etc. (Le Tutour et al., 1998; Yuan et al., 2005). Substâncias 

antioxidantes, mesmo em baixas concentrações, conseguem atrasar ou prevenir a 

oxidação de extratos facilmente oxidáveis (Athukorala et al., 2003; Sreenivasan et al., 

2007; Szabo et al., 2007). 

A ausência de danos oxidativos evidentes em componentes estruturais das 

macroalgas (ex. ácidos lipídicos poliinsaturados) e sua estabilidade metabólica durante a 

oxidação sob forte radiação UV sugerem que suas células possuem sistemas de defesa 

antioxidativos ativos e eficientes (Matsukawa et al., 1997; Zubia et al., 2007). Apesar de 

muitos autores terem ressaltado a atividade antioxidante de muitas macroalgas 

(Anggadiredja et al., 1997; Matsukawa et al., 1997; Yan et al., 1998; Jiménez-Escrig et 

al., 2001; Matanjun et al., 2008), ainda são poucos os estudos dessa natureza com 

macroalgas tropicais (Anggadiredja et al., 1997; Lim et al., 2002; Fallarero et al., 2003; 

Zubia et al., 2007). 

 

1.8. Substâncias fenólicas  

As substâncias fenólicas são formadas a partir do metabolismo secundário de 

vegetais e seu acúmulo pode ser disparado sob diferentes condições de estresse: defesa 

contra patógenos (Soares et al., 2008), herbivoria, agentes alelopáticos, transdução de 

sinal (Rozema et al., 2002), fatores climáticos e poluentes (Swain, 1977). Em adição, 

atuam como sistema antioxidativo protegendo contra irradiância em demasia e ação de 

raios UV, absorvendo-os e evitando a produção de ROS (Paul & Hay, 1986; Hay & 

Fenical, 1988; Yan et al., 1998; Pietta, 2000; Yuan & Walsh, 2006; Devi, et al., 2008). 

A capacidade das substâncias fenólicas de neutralização do processo oxidativo 

se deve à sua estrutura química, formada por pelo menos um anel aromático com 

grupamentos hidroxilas. Além da sua atividade antioxidante direta, pesquisas recentes 

têm destacado múltiplas funções e mecanismos importantes relacionados à habilidade 
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de se ligarem a receptores celulares e transportadores de membranas, influenciando a 

expressão gênica, sinalização e adesão celular (Soares et al., 2008). 

A estabilidade das macroalgas durante oxidação sugere que fenois de algas 

marinhas (ex. florotaninos e floroglucinol) são provavelmente bons antioxidantes (Yan 

et al., 1996; Jimenez-Escrig et al., 2001; Athukorala et al., 2006; Zubia, et al., 2007; 

Matanjun et al., 2008). Sendo assim, as substâncias fenólicas de algas além de atuar em 

respostas fisiológicas vegetais, vêm despertando interesse, pois como antioxidantes têm 

sido testados na indústria alimentícia (como conservantes naturais) e na área médica, 

nesta com abrangência maior, sendo avaliados efeitos de prevenção de problemas e a 

capacidade de debelá-los (Aherne & Obrien, 2002; Jayaraj et al., 2008; Audibert et al., 

2010; Pise et al,. 2010; Wijesekara et al., 2011). 

 

1.9. Gracilariopsis tenuifrons 

De acordo com Wynne (2011), a classificação da macroalga vermelha 

Gracilariopsis tenuifrons (Bird et Oliveira) Fredericq et Hommersand, apresenta-se da 

seguinte forma: 

Super grupo: Archaeplastida 

   Filo: Rhodophyta 

      Classe: Florideophyceae 

         Subclasse: Rhodymenikophycidae 

            Ordem: Gracilariales 

               Família: Gracilariaceae 

                      Gênero: Gracilariopsis 

                         Espécie: Gracilariopsis tenuifrons 

 

Gracilariopsis tenuifrons foi elegida como objeto de estudo deste trabalho por se 

tratar de uma espécie com bom crescimento, fácil cultivo em laboratório (Plastino, 

1991) e produtora de ágar de qualidade (Brito, 2000; Brito & Silva, 2005). Por isso, no 

Brasil, é considerada espécie potencial para ser produzida em larga escala (Oliveira, 

1998). Na costa brasileira pode ser encontrada desde o estado de Alagoas até São Paulo 

(Bird & Oliveira, 1986; Plastino, 1991). Segundo Oliveira & Miranda (1998) e Plastino 

& Oliveira (2002) esta espécie vem sendo explorada como agarófita no nordeste há 

várias décadas. 
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2. Justificativa 

Esta proposta constitui vertente da linha de pesquisa da Dra. Fungyi Chow e é parte 

do projeto maior “Fisiologia integrativa de macroalgas: estudo exploratório da 

biodiversidade química” (FAPESP, Processo N° 10/02948-3). As informações 

procedentes desta proposta permeiam diversas áreas do conhecimento relacionadas às 

algas marinhas, portanto, poderão auxiliar com respostas e/ou levantar questões para 

novas pesquisas. Assim sendo, as análises da atividade antioxidante poderão contribuir 

com o melhoramento e/ou expansão da utilização de produtos provenientes de algas na 

indústria alimentícia, médica, farmacêutica e cosmética. Já os aspectos fisiológicos 

poderão influir para o aperfeiçoamento da produção de algas, além de fornecer 

esclarecimentos sobre o comportamento do óxido nítrico nas macroalgas. Aspectos 

fisiológicos e bioquímicos relacionados às condições de estresse em macroalgas 

marinhas são pouco abordados no Brasil. Sendo assim, para o país este é um trabalho 

pioneiro no que se refere à aferição de NO em algas marinhas. 

 

3. Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho foi caracterizar o padrão fisiológico de Gp. tenuifrons 

referente a atividade oxidante e antioxidante em resposta a diferentes tratamentos de 

intensidade luminosa, e adequar protocolos metodológicos à realidade da pesquisa. 

 

4. Objetivos específicos  

1) Estabelecer os protocolos de análise de atividade antioxidante total. 

2) Estabelecer o protocolo de análise de compostos fenólicos totais. 

3) Estabelecer o protocolo para a quantificação da produção de óxido nítrico. 

4) Verificar em laboratório a taxa de crescimento, o teor de pigmentos 

fotossintetizantes, a quantidade de proteínas solúveis totais, a atividade 

antioxidante total, a quantidade de compostos fenólicos totais e a produção de 

óxido nítrico de Gp. tenuifrons submetida a diferentes regimes de irradiância. 

 

5. Material e métodos geral 

5.1. Material biológico 

O cultivo unialgáceo de Gp. tenuifrons foi estabelecido a partir da cepa 39 do 

Banco de Germoplasma do Laboratório de Algas Marinhas “Édison José de Paula” 
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(LAM) do Instituto de Biociências da USP. Os exemplares correspondem à fase 

gametofítica feminina (haploide, n) e foram obtidos a partir da germinação de 

tetrásporos, oriundos de tetrasporófitos (diploide, 2n) coletados pela Profa. Dra. Estela 

M. Plastino em 6 de julho de 1987 na lagoa de Araruama, Cabo Frio, RJ. 

 

5.2. Cultivo do material estoque de Gracilariopsis tenuifrons 

As condições do cultivo do material estoque e do material em experimento 

foram as mesmas descritas a seguir, salvo quando especificada mudança de algum 

parâmetro. Para o cultivo foi usada água do mar esterilizada com 32 ups, enriquecida 

com solução de von Stosch (VS; Edwards, 1970) diluída a 50%. A proporção 

biomassa/meio de cultura do material estoque foi de 3 g de massa fresca (MF) por 1 L 

de meio de cultivo, temperatura de 25 ± 1°C, 14 h de fotoperíodo (65 ± 5 µmol de 

fótons.m-2.s-1) e 10 h de escuro e aeração a cada 30 min. 

A limpeza dos talos e a troca do meio de cultura foram realizadas semanalmente. 

A água do mar utilizada foi coletada no litoral norte do estado de São Paulo, município 

de São Sebastião. Sua esterilização foi feita por meio de dupla filtragem, filtro CUNO 

de porosidade 5 e 1 µm e aquecimento em banho-maria a ± 98°C durante 60 minutos 

contabilizados a partir do momento da fervura (Oliveira et al., 1995). A irradiância foi 

fornecida por lâmpadas fluorescentes (Philips, modelo luz do dia, 5200K/40 W), 

periodicamente mensurada com auxílio de medidor de quanta LI-COR modelo LI-250 

(EUA) e sensor esférico LI-COR modelo LI-193SB (EUA). A aeração foi fornecida por 

compressor radial IBRAM CR03, isento de óleo. 

 

5.3. Delineamento experimental 

Ápices de 3 cm de comprimento, procedentes do material estoque, foram 

mantidos durante uma semana sob duas condições de irradiância: (a) 60 ± 5 µmol de 

fótons.m-2.s-1 (controle) e (b) 600 ± 10 µmol de fótons.m-2.s-1 (tratamento). A proporção 

experimental biomassa/volume de meio de cultura foi de 1 g MF por 1 L de meio de 

cultivo. As demais condições experimentais foram as mesmas que as descritas para o 

cultivo do material estoque.  

Ao fim do período experimental, os ápices foram pesados para cálculo da taxa de 

crescimento. Em seguida, os ápices foram cortados para padronizar o tamanho de 3 cm 

inicial e novamente incubados sob suas respectivas condições experimentais supridas 
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com solução de enriquecimento de VS 50% por mais 24 h para padronização do estado 

metabólico, a fim de reduzir respostas por limitação de nutrientes que possam interferir 

na interpretação dos dados (Chow, 2005). No dia seguinte, amostras de Gp. tenuifrons 

foram coletadas em dois momentos do dia: (a) durante o fotoperíodo, entre 4-6 h após o 

início deste (tratamento DIA) e (b) durante a noite, entre 2-3 h após o início do período 

escuro (tratamento NOITE) (Figura 3). Estas amostras foram pesadas de acordo com a 

massa de material necessária para cada protocolo, congeladas em nitrogênio liquido e 

armazenadas em ultrafreezer (-80°C) para posteriores análises de teor de pigmentos 

fotossintetizantes, proteínas solúveis totais, carbono, hidrogênio e nitrogênio teciduais 

(CHN), atividade antioxidante total e quantidade de compostos fenólicos totais. 

As quantificação das espécies reativas de oxigênio (ROS) e do óxido nítrico (NO) 

foram realizadas in vivo. Por isso as coletas foram efetuadas apenas em um período 

(DIA). Além disso, dos ápices de 3 cm submetidos ao período experimental foram 

utilizados apenas 0,5 cm destes mesmos ápices, seccionados, durante a manutenção 

nutricional do cultivo 24 h antes dos testes.  

 

 

Figura 3: Esquema representativo dos períodos de coleta durante o fotoperíodo 
(tratamento DIA, controle) e durante a noite (tratamento NOITE). 

 

Foram elaborados códigos para alusão aos tratamentos. Assim, os códigos 60D 

ou 60 DIA referem-se a tratamentos que ficaram sob a irradiância de 60 µmol de 

fótons.m-2.s-1 e foram coletadas durante o dia. Da mesma forma, os códigos 60N ou 60 

NOITE dizem respeito a algas que estiveram sob a mesma irradiância, mas foram 

coletadas durante a noite. O mesmo se aplica para os códigos 600D ou 600 DIA e 600N 

ou 600 NOITE, que serão atribuídos a amostras obtidas a partir de talos que estiveram 
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sob irradiância de 600 µmol de fótons.m-2.s-1 e foram coletados de dia ou à noite 

respectivamente. 

 

5.4. Análise estatística 

Todos os experimentos foram realizados com pelo menos três réplicas e quando 

possível o número de amostras foi aumentado segundo as especificações descritas em 

cada capítulo. Os resultados da taxa de crescimento, biomassa seca e úmida, teor tissular 

de carbono, hidrogênio e nitrogênio (CHN), ROS e NO foram analisados com teste t de 

Student. Os dados de pigmentos, proteínas solúveis totais, substâncias fenólicas e 

atividade antioxidante foram avaliados a partir de análise de variância ANOVA uni-

fatorial. Testes a posteriori de Tukey foram aplicados de acordo com a significância das 

análises. Antes da execução de cada análise foi avaliada distribuição normal (teste de 

Kolmogorov-Smirnov). Todas as análises foram realizadas dentro de um intervalo de 

confiança de 95% (p < 0,05). As análises estatísticas foram avaliadas com o programa 

STATISTICA v. 6.0, segundo descrições de Zar (1999). 
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CAPÍTULO I 

 

Efeito da alta irradiância em Gracilariopsis tenuifrons (Gracilariales-Rhodophyta) 

sobre a taxa de crescimento, carbono, hidrogênio e nitrogênio tissulares, pigmentos 

e proteínas solúveis totais em laboratório 

______________________________________________________________________ 

 

Resumo 

O excesso de PAR pode causar estresse luminoso em algas marinhas alterando 

pigmentos fotossintetizantes e proteínas, afetando também o desempenho da 

fotossíntese e interferindo em processos metabólicos básicos que refletem no 

crescimento do organismo e na produtividade primária. Com o objetivo de contribuir 

com o entendimento dos efeitos provocados pela irradiância em algas vermelhas, ápices 

de 3 cm de Gracilariopsis tenuifrons foram sujeitados a 60 µmol de fótons. m-2.s-1 e 600 

µmol de fótons. m-2.s-1 durante uma semana, sendo as amostras coletadas durante o DIA 

e a NOITE. Sob alta PAR houve redução dos níveis de pigmentos fotossintetizantes, 

proteínas solúveis totais e conteúdo tissular de nitrogênio, enquanto o crescimento foi 

similar em ambos os tratamentos e o conteúdo tissular de carbono e hidrogênio 

reduzido.  

 

Abstract 

The excessive PAR can promote light stress in marine macroalgae, modifying 

the contents of photosynthetic pigments and proteins, affecting basic metabolic 

processes related to growth rate and primary productivity. The aim of this work was to 

understanding the effect of high irradiance on red macroalgae. Then, apical sections of 3 

cm of Gracilariopsis tenuifrons were exposed to 60 µmol of fótons.m-2.s-1 and 600 

µmol of fótons.m-2.s-1 for one week, and samples were collected during DAY and 

NIGHT periods. Under high light it was observed a decrease in photosynthetic 

pigments, total soluble proteins and tissular nitrogen contents, while growth rate was 

similar for both treatments and the contents of tissular carbon and hydrogen were 

diminished. 
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1. Introdução 

A radiação fotossinteticamente ativa (PAR) é a faixa de luz visível, 

compreendida entre 400 e 700 nm, usada pelos organismos para a execução da 

fotossíntese. A luz age influenciando direta e indiretamente aspectos fisiológicos de 

macroalgas como crescimento, desenvolvimento, reprodução (Henly & Ramus, 1989; 

Lobban & Harisson, 2000), desempenho fotossintetizante e de aclimatação (Demming 

et al., 1988; Aguilera et al., 1999; Carnicas et al., 1999; Dawes et al., 1999; Spath-Wiley 

et al., 2008). Também interfere em aspectos ecológicos como distribuição e 

sazonalidade (Rossel et al., 2002; Necchi Jr., 2005; Bautista & Necchi Jr., 2007). 

Deste modo, a intensidade da PAR age diretamente na fotossíntese e sua 

flutuação modifica a dinâmica fotossintetizante e pigmentar das algas marinhas. Quando 

intensificada, a PAR promove o aumento no transporte de energia através da cadeia 

transportadora de elétrons, havendo a elevação da produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), que são moléculas altamente reativas, responsáveis, em parte, pelo 

estresse oxidativo, causando a oxidação de biomoléculas como proteínas, lipídeos e 

DNA. 

O estresse luminoso pode ocasionar, em organismos fotossintetizantes, 

alterações anatômicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares. Sob excesso de luz, as 

macroalgas entram em processo de aclimatação, então são disparadas respostas em 

cadeia. Por isso, nos primeiros momentos de estresse, tendem a apresentar aumento na 

taxa de crescimento para evitar o acúmulo das ROS (Viñegla & Figueroa, 2009; Torres, 

2012). Entretanto, a continuação do estresse promove seu declínio (Mallick et al., 2002; 

Estevez & Puntarullo, 2005), devido ao acúmulo de energia causado pelo excesso de 

irradiância disponível. Os pigmentos fotossintetizantes também sofrem os efeitos do 

estresse causado pelo excesso de irradiância. Em geral, sofrem degradação devido ao 

dano fotoxidativo (Foyer & Shigeoka, 2011), disponibilizando assim componentes 

orgânicos (fontes de carbono) e inorgânicos (fontes nitrogenadas) que podem ser 

translocados para a formação de outros compostos para manutenção e defesa das 

células. 

Em macroalgas, as ROS têm sido relacionadas à redução na quantidade de 

pigmentos fotossintetizantes, alterações do PSII (Häder et al., 2007) e diminuição e/ou 

modificação na composição de proteínas (Karsten & Wiencke, 1999). Ademais, as ROS 

agem afetando a fluidez e permeabilidade de membranas (Karsten et al., 1998; Sinha et 

al., 2001; Korbee et al., 2006), a morfologia (Karsten & Wiencke, 1999; Navarro et al., 
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2010; Schmidt et al., 2010) e causando interferências de processos fisiológicos (por 

exemplo, fotossíntese – Häder et al. (2011); assimilação de nutrientes – Xu & Gao 

(2010); crescimento – Aguilera et al. (1999); Altamirano et. al. (2000)), alterações 

genéticas e morte (Bischof et al, 2006). Esses efeitos conduzem à redução de 

produtividade e, consequentemente, afetam a estrutura e dinâmica ecológica da 

população e da comunidade associada (Karsten & Wiencke, 1999; Bischof et al., 2006; 

Korbee et al., 2006). 

Portanto, com o objetivo de contribuir para o entendimento do efeito da alta 

PAR, em condições de laboratório, sobre a fisiologia de macroalgas foi selecionada a 

agarófita nativa Gracilariopsis tenuifrons, mensurando-se o crescimento, a composição 

tecidual de carbono, hidrogênio e nitrogênio (CHN), a composição pigmentar e as 

proteínas solúveis totais dos talos submetidos a dois regimes de irradiância de 60 µmol 

de fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1. Além disso, foi estudada a possível 

variação decorrente do dia e da noite durante o período diário. 

 

2. Material e métodos 

2.1. Delineamento experimental 

 Talos de 3 cm de Gracilariopsis tenuifrons, em proporção de cultivo de 1 g MF 

por 1 L de meio de cultivo VS 50%, foram submetidos durante uma semana a dois 

regimes de irradiância: 60 ± 5 µmol de fótons.m-2.s-1 (controle) e 600 ± 10 µmol de 

fótons.m-2.s-1. As condições de cultivo em laboratório e demais especificações 

experimentais seguiram os procedimentos descritos em Material e métodos geral. Para 

não haver estresse nutricional, foi feita adição de VS 50% 24 h antes das coletas de 

amostras para as análises químicas. Além disso, para minimizar variações no teor 

químico dos ápices submetidos às duas irradiâncias devido a diferenças no comprimento 

dos ápices, todos eles foram cortados para 3 cm antes de serem congelados para 

posteriores análises. 

 A coleta das amostras para as análises químicas foi realizada em dois momentos 

durante o período diário: durante o DIA, em que a alga foi coletada entre 4-6 h após o 

início do fotoperíodo, e a NOITE, quando a coleta ocorreu entre 2-3 h depois do início 

do período escuro. 
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2.2. Taxa de crescimento e quantificação tecidual de carbono, hidrogênio e 

nitrogênio (CHN) 

A taxa de crescimento (TC) foi mensurada com base na variação da massa fresca 

antes e depois do período experimental de 7 dias. 

A porcentagem da taxa de crescimento foi calculada segundo a fórmula descrita 

por Lignell & Pedersén (1989): 

TC (%.dia -1) = [( MF f / MF i )
1/t – 1] x 100 

onde, MFf = massa fresca final; MFi = massa fresca inicial e t = tempo em dias. 

 As análises de biomassa seca e úmida foram feitas a partir do resíduo da 

padronização das amostras realizada 24 h antes da coleta. Essas análises foram feitas 

com base no registro da biomassa úmida do resíduo da padronização das amostras de 

Gp. tenuifrons em ambas as irradiâncias, que consecutivamente foram colocadas em 

estufa durante 48 h sob temperatura de 60°C e realizado o registro da biomassa seca. Os 

resultados de biomassa seca e úmida foram expressos em miligramas. 

Ápices provenientes de ambos os tratamentos foram observados em microscópio 

óptico (MO) (Leica modelo DM4000B Alemanha) e em estereomicroscópio (Leica 

modelo Wild M3C, Alemanha). A análise anatômica foi realizada a partir de cortes 

transversais a mão livre, realizados com lâmina descartável. A coloração dos cortes foi 

feita com anilina (0,1%) acidificada. Os cortes foram avaliados com e sem corante.  

A quantificação tecidual de CHN foi realizada pela Central Analítica do Instituto 

de Química da USP utilizando o analisador de elementos CHN Perkin Elmer (EUA) 

modelo 2400. Amostras de Gp. tenuifrons secas em estufa até massa constante e 

trituradas (1 mg) foram carbonizadas a 926°C em presença de oxigênio puro, 

promovendo a completa oxidação da matéria. Todo o carbono das amostras foi 

convertido em gás carbônico (CO2), o hidrogênio em água (H2O) e o nitrogênio formou 

vários óxidos (NxOx), que em seguida foram reduzidos para gás nitrogênio (N2). Esses 

elementos resultantes da combustão foram arrastados por gás hélio até uma coluna 

cromatográfica de redução (a 640°C), que separa os produtos e os detecta por 

condutividade térmica. Os resultados dessas análises foram calculados de acordo com o 

porcentual dos elementos obtidos na análise CHN e expressos em miligramas por grama 

de massa seca (mg.g MS-1). 

As análises de taxa de crescimento, biomassa seca e úmida e conteúdo tecidual 

de CHN foram realizadas apenas comparando 60 µmol de fótons. m-2.s-1. e 600 µmol de 

fótons. m-2.s-1. 
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2.3. Pigmentos fotossintetizantes e proteínas solúveis totais (PST) 

Análises dos teores de ficobiliproteínas, proteínas solúveis totais (PST), 

clorofila-a (Chl-a) e carotenoides totais foram realizadas a partir de amostras de 70 mg 

MF, congeladas em nitrogênio líquido e armazenas em ultrafreezer (-80°C) até sua 

análise. 

As análises foram feitas de acordo com o descrito por Wanderley (2009) com 

leves modificações. Cada amostra foi triturada com mixer (Omnit-TIP, EUA) em 

microtubo e nitrogênio líquido até obter-se pó fino. O material foi suspenso em 1 mL de 

tampão fosfato de sódio (50 mM), gelado (4°C) com pH 5,5. Após suspensão, o 

homogeneizado foi preservado da fotodegradação e acondicionado em gelo para reduzir 

a deterioração dos pigmentos. O homogeneizado foi centrifugado a 14000 rpm, 4°C por 

20 min. O sobrenadante foi recolhido e mantido no escuro a 4°C até leitura da 

absorbância das ficobiliproteínas e PST e o pellet foi preservado sob temperatura de 4°C 

para extração da Chl-a e carotenoides totais. 

As ficobiliproteínas foram analisadas em espectrofotômetro UV-visível Hewlett 

Packard, modelo 8452A (EUA), com varredura entre 400-700 nm e usando cubeta de 

quartzo de 1 cm de percurso ótico. A calibragem e zeragem do equipamento foram 

feitas com o mesmo tampão fosfato de extração. Os dados de ficobiliproteínas foram 

padronizados pela massa fresca (MF) e a concentração determinada de acordo com as 

fórmulas de Beer & Eshel (1985): 

FE (µg.g MF-1) = [(Abs564 – Abs592) – (Abs455 – Abs592) x 0,20] x 0,12 

FC (µg.g MF-1) = [(Abs618 – Abs645) – (Abs592 – Abs645) x 0,51] x 0,15 

onde, FE corresponde ao pigmento ficoeritrina, FC a ficocianina e Abs à absorbância no 

comprimento de onda especificado para cada absorbância. 

O teor de PST foi mensurado a partir de uma alíquota de 40 µL do extrato das 

ficobiliproteínas baseando-se no método de Bradford (1976). Para isso foi utilizado o 

reagente para ensaio protéico da Bio-Rad (Bio-Rad, EUA) em concentração de 25%, 

diluído em água Milli-Q. A curva de calibração padrão foi construída com albumina de 

soro de bovino (BSA). As PST foram analisadas em espectrofotômetro UV-visível 

Hewlett Packard, modelo 8452A (EUA) sob comprimento de onda de 595 nm e usando 

cubetas de quartzo com 1 cm de percurso ótico. A calibragem e zeragem do 

equipamento foram feitas com reagente Bio-Rad diluído em 25% com água Milli-Q.  
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O material sedimentado (pellet) e reservado após a centrifugação do extrato para 

a quantificação de ficobiliproteínas foi ressuspendido em 1,5 mL de dimetilformamida 

(DMF), homogeneizado e extraído por mais de 3 h no escuro e 4°C para estimar o teor 

de Chl-a e carotenoides totais. O extrato foi centrifugado a 14000 rpm e 4°C pelo 

período de 15 min. A absorbância do sobrenadante foi lida em espectrofotômetro UV-

visível Hewlett Packard, modelo 8452A (EUA), com varredura entre 400-700 nm e 

usando cubeta de quartzo de 1 cm de percurso ótico. A calibragem e zeragem do 

equipamento foram realizadas com DMF. Os resultados de Chl-a e carotenoides totais 

foram padronizados pela massa fresca (MF) e as concentrações destes pigmentos 

determinadas de acordo com as fórmulas modificadas segundo Chow & Wanderley 

(com. pess.): 

Chl-a (µg.g MF-1) = 11,0607 x Abs664 

Carotenoides (µg.g MF-1) = (1000 x Abs480 – 0,89 x Chl-a) / 245 

onde, Chl-a corresponde à clorofila-a e Abs664 e Abs480 às absorbâncias registradas 

em 664 nm e 480 nm, respectivamente. 

 

2.4. Análise estatística 

A taxa de crescimento, biomassa seca e úmida e o conteúdo tecidual de CHN 

foram analisados aplicando o teste t de Student. O teor de ficobiliproteínas, proteínas 

solúveis totais, clorofila e carotenoides foram avaliados a partir de análise de variância 

(ANOVA) uni-fatorial, prévio testes de normalidade de Kolgomorov-Smirnof e 

homocedasticidade de Bartlett, e testes a posteriori de Tukey foram aplicados de acordo 

com a significância das análises. As análises foram realizadas dentro de um intervalo de 

confiança de 95% (p < 0,05), utilizando o programa STATISTICA v. 6.0 e seguindo 

especificações de Zar (1999). 

 

3. Resultados 

3.1. Taxa de crescimento e composição tecidual (CHN) 

Ápices de 3 cm de comprimento de Gracilariopsis tenuifrons submetidos às 

condições de 60 ± 5 µmol de fótons.m-2.s-1 (controle) e 600 ± 10 µmol de fótons.m-2.s-1 

(tratamento) mostraram coloração diferente após uma semana de experimento. Sob 600 

µmol de fótons.m-2.s-1, os ápices apresentaram coloração esverdeada a amarelada 

(Figura 4A), enquanto os submetidos a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 apresentaram 

coloração avermelhada normal (Figura 4B). 
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Figura 4: Aspecto geral dos ápices de Gracilariopsis tenuifrons após uma semana em 
condições experimentais. A: algas submetidas a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 e B: algas 
submetidas a 60 µmol de fótons.m-2.s-1. 

 

Também foi possível perceber variações no comprimento dos ápices sob 600 

µmol de fótons.m-2.s-1, que embora tenham apresentado maior comprimento (Figura 5A 

e B), a taxa de crescimento não mostrou diferenças significativas a do grupo controle. 

Além disso, ápices submetidos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 apresentaram-se enrolados 

ou com as extremidades enroladas (Figura 5C). Os talos submetidos a alta PAR 

exibiram ainda regiões descoradas e até necrosadas (Figura 5C). Ápices submetidos a 

600 µmol de fótons.m-2.s-1 apresentaram maior resistência e elasticidade do que os 

submetidos a 60 µmol de fótons.m-2.s-1. 
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Figura 5: Imagens de Gracilariopsis tenuifrons após período experimental. A: ápice 
avermelhado exposto a 60 µmol de fótons.m-2.s-1. B: ápice curvado e esverdeado 
submetido a 600 µmol de fótons.m-2.s-1. C: Talos expostos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 
enrolados. Flecha negra aponta região esbranquiçada do ápice. 
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Amostras do controle e do tratamento foram observadas em microscópio óptico 

(Figura 6). E ao examinar o aspecto geral dos ápices, percebeu-se que os talos 

submetidos a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 exibiram superfície lisa (Figura 6A), enquanto 

nos ápices do tratamento pôde-se notar a presença de numerosos “pêlos” hialinos 

(Figura 6B). 

Cortes anatômicos permitiram a comparação da organização celular dos talos 

sob os diferentes tratamentos. Algas submetidas ao tratamento de 60 µmol de fótons.m-

2.s-1 apresentaram células corticais menores, de formato oblongo e espaçadas entre elas 

(Figura 6C). Entretanto, ao observar e comparar a anatomia dos talos submetidos a 600 

µmol de fótons.m-2.s-1 com os do controle foi possível notar que as células corticais 

exibiram maior tamanho, parede celular espessada, formato globoso e densa disposição 

(Figura 6D).  

Os resultados de taxa de crescimento não mostraram diferença significativa entre 

os tratamentos (teste t: p = 0,518). A taxa de crescimento das algas submetidas a 60 

µmol de fótons.m-2.s-1 foi de 12,54 ± 2,11%.dia-1, enquanto os talos do tratamento 

apresentaram taxa de crescimento de 12,86 ± 2,54 %.dia-1 (Figura 7A). 
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Figura 6: Imagens de Gracilariopsis tenuifrons após período experimental. A: aspecto 
geral de ápice do grupo controle livre dos “pêlos”. B: aspecto geral de ápice do grupo 
tratamento evidenciando “pêlos”. C: seção transversal da região subapical de talo 
submetido a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 (controle) corado com azul de anilina acidificada 
(0,1%). Flechas brancas apontam células corticais. D: seção transversal da região 
subapical do talo submetido a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 (tratamento) corado com azul 
de anilina acidificada (0,1%). Flechas negras apontam células do córtex.  
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Como a taxa de crescimento, os resultados de biomassa úmida após o período 

experimental não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos (teste t: p = 

0,663), sendo 288, 2 ± 170, 8 mg para os talos sob 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e de 303 ± 

144,9 mg para os talos expostos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 (Figura 7B). Por outro 

lado, houve diferença significativa (teste t: p = 0,003) para a biomassa seca, sendo de 

39,4 ± 21,6 mg para os talos sob 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e de 44,8 ± 18,3 mg para os 

ápices sujeitados a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 (Figura 7B). 

 

Figura 7: A: taxa de crescimento (n = 46), B: porcentagem de biomassa seca (n = 42) e 
úmida (n = 42), C: proporção carbono e nitrogênio (C:N), D: teor tissular de carbono (n 
= 20), E: teor tissular de hidrogênio (n = 20) e F: teor tissular de nitrogênio (n = 20) de 
Gracilariopsis tenuifrons após uma semana sob 60 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1. Letras 
diferentes representam diferenças significativas (p < 0,05).  
 

A razão carbono/nitrogênio (C:N) exibiu diferença significativa (teste t: p = 

0,000) entre os tratamentos. Os talos submetidos a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 exibiram 

8,5 ± 0,9, sendo então uma proporção de 247C:29N e os talos sob 600 µmol de 

fótons.m-2.s-1 apresentaram 12,3 ± 1,9 com proporção de 278C:23N (Figura 7C). 
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Os dados individuais da análise tecidual de Gp. tenuifrons mostram diferenças 

significativas para os três elementos analisados (teste t: p = 0,000 para todas as 

análises). Os valores de carbono registrados para o grupo controle foram de 247,025 ± 

9,54 mg.gMS-1, 11% menores do que os talos do tratamento, que apresentaram 278,465 

±10,45 mg.gMS-1 de carbono (Figura 7D). O valor de hidrogênio foi 12% maior para o 

grupo tratamento (46,67 ± 2,55 mg.gMS-1) do que para o grupo controle (40,63 ± 1,87 

mg.gMS-1) (Figura 7E). Diferente do padrão de C e H, os dados de nitrogênio foram 

21% maiores para o grupo controle (29,14 ± 2,68 mg.gMS-1) em relação ao grupo 

tratamento (22,915 ± 2,59 mg.gMS-1) (Figura 7F). 

3.2. Composição pigmentar e teor de proteínas solúveis totais 

Os resultados da quantificação de ficoeritrina (FE) e ficocianina (FC) exibiram 

diferenças significativas entre as irradiâncias 60µmol de fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de 

fótons.m-2.s-1 (ANOVA: p = 0,000 para FE e p = 0,000 para FC). Entretanto, não houve 

diferenças significativas entre DIA e NOITE. O teor de ficobiliproteínas foi maior em 

algas submetidas à irradiância de 60 µmol de fótons.m-2.s-1 do que 600 µmol de 

fótons.m-2.s-1 (Figura 8A para FE e Figura B para FC).  

Os ápices expostos a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 exibiram valores de FE de 

1386,318 ± 285,16 µg.gMF-1 para o DIA e 1361,699 ± 154,682 µg.gMF-1 para a 

NOITE, enquanto os talos expostos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 apresentaram 

concentração de FE de 358,317 ± 113,357 µg.gMF-1 para o DIA e 422,38 ± 85,605 

µg.gMF-1 para a NOITE (Figura 8A). Os resultados de FE foram cerca de 74% e 69% 

menores nos talos expostos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 para DIA e NOITE 

respectivamente. 
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Figura 8: Teor de pigmentos fotossintetizantes e proteínas solúveis totais de amostras 
de Gracilariopsis tenuifrons submetidas às irradiâncias de 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e 
600 µmol de fótons.m-2.s-1 por uma semana. Amostras coletadas em dois momentos: 
DIA e NOITE. A: ficoeritrina, B: ficocianina, C: proteínas solúveis totais (PST), D: 
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clorofila-a (Chl-a) e E: carotenoides totais. Letras diferentes representam diferenças 
significativas (p < 0,05). F e G: espectros de varredura (400-700 nm) da absorbância 
relativa padronizada pela biomassa fresca (MF) (Abs.gMF-1) (n = 5) de F: extratos de 
ficobiliproteínas e G: extratos de clorofila-a e carotenoides. 
 

Na análise das FC observou-se maiores quantidades para o 60 µmol de fótons.m-

2.s-1 do que 600 µmol de fótons.m-2.s-1, sendo 132,257 ± 30,355 µg.gMF-1 e 121,216 ± 

19,58 µg.gMF-1 para DIA e NOITE, respectivamente, para o grupo controle (Figura 

8B). Os teores de FC foram de 57% e 48% a mais para o controle do que para as algas 

em intensidade de 600 µmol de fótons.m-2.s-1, que exibiram 55,985 ± 7,38 µg.gMF-1 

DIA e 62 ± 11,35 µg.gMF-1 NOITE (Figura 8B). 

A quantidade de proteínas solúveis totais (PST) apresentou diferenças 

significativas entre os tratamentos (ANOVA: p = 0,037). Os valores de PST em 60 

µmol de fótons.m-2.s-1 foram de 3641,15 ± 420,5 µg.gMF-1 para 60D e 2853,58 ± 

310,01 µg.gMF-1 para 600D (Figura 8C), sendo estatisticamente diferentes. Não houve 

diferença significativa entre os tratamentos para a NOITE, 3044,66 ± 292,09 µg.gMF-1 

para 60N e 2953,58 ± 312,64 µg.gMF-1 para 600N (Figura 8C). 

Os resultados da quantificação da clorofila-a e carotenoides apresentaram 

diferenças significativas entre as irradiâncias de 60µmol de fótons. m-2.s-1 e 600 µmol 

de fótons.m-2.s-1, independente do período de coleta (ANOVA: p = 0,00001 para 

clorofila e p = 0,00019 para os carotenoides). Não detectou-se diferença significativa 

entre DIA e NOITE. A quantidade de clorofila-a e carotenoides foi maior em algas 

submetidas à irradiância de 60 µmol de fótons.m-2.s-1 do que as que ficaram sob 600 

µmol de fótons.m-2.s-1 pelo período de uma semana (Figura 8D e E, respectivamente). 

O teor de clorofila dos talos submetidos a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 para os 

ápices coletados durante o DIA e a NOITE, foi de aproximadamente 39% e 35% maior 

em relação aos ápices do tratamento. Algas submetidas à irradiância de 60 µmol de 

fótons.m-2.s-1 apresentaram valores de clorofila-a de 319,41 ± 24,21 μg.gMF-1 durante o 

DIA e 326,08 ± 9,32 μg.gMF-1 a NOITE, enquanto os talos sob 600 µmol de fótons.m-

2.s-1, exibiram quantidades de 193,5 ± 7,58 μg.gMF-1 para o DIA e 210,7 ± 7,91 

μg.gMF-1 para a NOITE (Figura 8D).  

Para os carotenoides, os talos sob 60 µmol de fótons.m-2.s-1 exibiram quantidade 

23% (DIA) e 21% (NOITE) maior em relação aos ápices do tratamento. Foram obtidas 

quantidades de 65,24 ± 4,83 μg.gMF-1 para 60D e 67,39 ± 1,91 μg.gMF-1 para 60N e 
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para 600 µmol de fótons.m-2.s-1 foram registrados valores de 50,01 ± 2,85 μg.gMF-1 

para 600D e 52,71 ± 2,19 μg.gMF-1 para 600N (Figura 8E). 

Finalmente, as figuras 8F e 8G mostram a varredura dos espectros dos extratos 

de ficobiliproteínas e clorofila-a e carotenoides dos talos de Gp. tenuifrons submetidos a 

60 µmol de fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1. Nestas figuras pôde-se constatar 

que os maiores espectros correspondem a 60 µmol de fótons.m-2.s-1, com diminuição 

para 600 µmol de fótons.m-2.s-1. 

 

4. Discussão 

4.1. Taxa de crescimento e composição tecidual 

A exposição a PAR elevada é capaz de promover fotoinibição (Hanelt et al., 

1997; Holzinger et al., 2011), provocando efeitos similares e comparáveis ao da 

radiação UV para todos os tipos de organismos aquáticos fotossintetizantes (Osakabe & 

Osakabe, 2001; Hanelt & Roleda, 2009; Raven, 2011). 

De acordo com Altamirano et al. (2000) o crescimento é um bom indicador dos 

efeitos causados por condições de estresse. Deste modo, em condições normais de 

crescimento, a energia captada pelos pigmentos fotossintetizantes (clorofilas, 

ficobiliproteínas e carotenoides) é utilizada eficientemente pela fotossíntese. Em 

contrapartida, a inibição da fotossíntese ou cadeia de transporte de elétrons sob luz 

excessiva pode elevar o processo de fotossíntese e a formação de ROS, causando dano 

na proteína D1. Esse desequilíbrio pode causar mudanças que conduzirão a alterações 

em proteínas, lipídeos e DNA e, consequentemente, redução da taxa de crescimento (He 

& Häder, 2002; Schmidt et al., 2010). 

Sob esta óptica, o resultado de taxa de crescimento para Gp. tenuifrons sob as 

condições experimentais foi diferente do esperado, pois supunha-se que as algas sob 

irradiância de 600 µmol de fótons.m-2.s-1 cresceriam menos, porque esta condição 

extrapola em 10 vezes o controle (60 µmol de fótons.m-2.s-1). No entanto, os talos sob 

elevada PAR apresentaram taxa de crescimento igual ao do grupo controle. Mesmo não 

havendo redução na taxa de crescimento, na condição de 600 µmol de fótons.m-2.s-1, 

supõe-se que prolongando o tempo de exposição da alga a essa irradiância, haveria 

déficit na taxa de crescimento no tratamento. É possível que sob a alta irradiância, pelo 

período de uma semana, Gp. tenuifrons ainda estivesse sob a dinâmica de aclimatação a 

ponto de não comprometer seu crescimento.  
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Adicionalmente, Gp. tenuifrons submetida a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 exibiu 

ápices com extremidades enroladas, descoradas e necrosadas. Esta resposta é 

semelhante à observada por Schmidt et al. (2010) que estudaram o efeito da radiação 

UVB em Gracilaria domingensis. Os autores relataram que uma maneira de proteção 

das regiões apicais à radiação UVB é tornarem-se enroladas ou apresentar diversas 

ramificações, sendo este comportamento resultado de mudanças no metabolismo e 

danos no DNA pela formação de dímeros de pirimidinas. Skriptsova & Yakovleva 

(2002) e Navarro et al. (2010) obtiveram resultados similares estudando Gracilaria 

gracilis e Iridaea cordata sob condições de PAR (740-800 µmol de fótons.m-2.s-1) e de 

PAR (55 µmol de fótons.m-2.s-1) +UVA+UVB, respectivamente.  

Os ápices submetidos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 também apresentaram maior 

resistência, elasticidade e “pêlos” dispostos em toda sua extensão. Estes “pêlos” podem 

ser colônias de epibiontes que toleram altas irradiâncias e que colonizam a superfície do 

talo, devido a condições desfavoráveis para a macroalga (Lachnit et al., 2009).  

Além da presença de “pêlos” em Gp. tenuifrons sob 600 µmol de fótons.m-2.s-1, 

células corticais apresentaram-se maiores e globosas. Skriptsova & Yakovleva (2002) 

observaram que sob altas irradiâncias, G. gracilis sofreu espessamento na parede celular 

das células corticais. Schmidt et al. (2010, 2012) estudando G. domingensis e Gelidiela 

floridanum e Navarro et al. (2010) estudando I. cordata observaram respostas 

anatômicas semelhantes nas células corticais. Pesquisadores que investigaram os efeitos 

de patógenos em algas (Weinberger, 2007) também observaram células com parede 

mais espessada. Esse espessamento na parede das células corticais pode atuar na 

atenuação física da irradiância em excesso em algas vermelhas, pois há aumento na 

reflexão de ondas curtas (Raven, 2011). De forma similar, Rowell (2005) afirma que em 

vegetais vasculares submetidos a condições de estresse há um aumento na quantidade de 

hemicelulose da parede celular, enquanto Coueé et al. (2006) propõem que a 

fotossíntese estimula o acúmulo de açúcares e que os mecanismos de defesa 

antioxidante sinalizados por açúcares estão relacionados a flutuações de intensidade de 

luz. 

Desta forma, o espessamento na parede de células corticais dos talos de Gp. 

tenuifrons expostos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 pode ser atribuído provavelmente à 

produção de polissacarídeos que fazem parte da composição da parede. Essa produção e 

acúmulo de polissacarídeos de parede pode ser atribuída às maiores quantidades de 

carbono e hidrogênio mensuradas nos talos de Gp. tenuifrons expostos ao tratamento de 
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600 µmol de fótons.m-2.s-1. A elevação dos níveis de açúcares foi observada em diversas 

situações de estresse, com finalidade de estocagem de energia (Pacoda et al., 2004), 

atuação como antioxidante (Coueé et al., 2006; Foyer & Noctor, 2009; Blokina & 

Fagerstedt, 2010; Wijesekara et al., 2011), atuação como barreira física espessando a 

parede celular e atenuando o excesso de luz (An et al., 2005; Navarro, 2011), e/ou 

mitigando a exposição a patógenos (Weinberger, 2007) ou favorecimento da produção 

das ROS (Coueé et al., 2006; Foyer & Noctor, 2009; Blokina & Fagerstedt, 2010). 

Molecularmente, a produção e acúmulo de açúcares em células sob excesso de 

estímulo luminoso é disparada pela presença das ROS e pode ser orquestrada pelo óxido 

nítrico (NO; Hua et al., 2003; Pacoda et al., 2004; An et al., 2005), pois em algas o NO 

além de regular o crescimento, tem sua produção estimulada pelas ROS em resposta ao 

estresse (Capítulo III; Mallick et al., 2002; Cohen & Yamasaki, 2003; Estevez & 

Puntarulo, 2005; Bouchard et al., 2008; Qian et al., 2009; Hsu & Lee, 2012) 

Ademais, a variação da proporção C:N são respostas a estocagem de carbono e 

nitrogênio, indicando uma possível limitação do nitrogênio que seria direcionado para o 

crescimento. Deste modo, talos sob baixos regimes de nutrientes apresentam valores de 

proporção C:N maiores (Atkinson & Smith, 1983; Wanderley, 2009). Comparando os 

resultados do presente trabalho com o de Wanderley (2009) que também estudou as 

respostas de Gp. tenuifrons sob diferentes disponibilidades de nitrato (NO3
-) sob 

irradiância de 65 ± 5 µmol de fótons.m-2.s-1, a autora observou que talos em meio com 

menor disponibilidade de nitrato apresentaram maior quantidade de carbono e 

hidrogênio tecidual. Neste contexto, é possível afirmar que os talos de Gp. tenuifrons 

submetidos a alta PAR apresentaram limitação de nitrogênio em relação aos talos sob 

menor irradiância, evidenciada pela maior quantidade de carbono e hidrogênio 

teciduais, menor teor de nitrogênio tecidual e redução do conteúdo pigmentar. O menor 

teor de nitrogênio tecidual nesse tratamento possivelmente foi devido a elevação da 

demanda de nitrogênio para manutenção do metabolismo primário e produção de 

substâncias para a mitigação dos efeitos nocivos da luz em Gp. tenuifrons, como 

aminoácidos tipo micosporinas (MAAs). 

Sob a mesma perspectiva, Lobban & Harrison (2000) mencionaram que a luz 

afeta a captação de nutrientes indiretamente através da fotossíntese que: (1) fornece 

energia (ATP) para o transporte ativo, (2) produz esqueletos de carbono que são 

necessários para a incorporação do nitrogênio em macromoléculas orgânicas e (3) 

aumenta a taxa de crescimento, desencadeando maior necessidade de nutrientes.  
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4.2. Composição pigmentar e teor de proteínas solúveis totais 

Segundo Jordan (2002), os pigmentos fotossintetizantes são a primeira linha de 

defesa contra o estresse luminoso em organismos que fazem fotossíntese. Gracilariopsis 

tenuifrons, sob intensa irradiância, exibiu descoloração dos talos, também observada por 

Torres (2012). Houve também diminuição na quantidade de ficobiliproteínas quando 

comparado com a condição de 60 µmol de fótons.m-2.s-1. Resultados semelhantes foram 

descritos por Skriptsova & Yakovleva (2002) para G. gracilis e Schmidt et al. (2010, 

2012) para G. domingensis e G. floridanum. 

Supõe-se que os ficobilissomos, estruturas formadas pelas ficobiliproteínas, e 

suas subunidades têm propriedades fotocrômicas e estão envolvidos em processos de 

dissipação de energia para prevenir um possível fotodano no PSII sob luminosidade 

excessiva (Talarico & Maranzana, 2000). Ademais, ficobiliproteínas apresentam 

dinâmica de síntese e degradação em reação à qualidade de luz. Essa característica 

permite que esses pigmentos sejam fonte orgânica e imediata de nitrogênio (Barufi et 

al., 2012). 

A diminuição das proteínas solúveis totais (PST) de Gp tenuifrons durante o 

DIA nos talos sob elevada PAR provavelmente foi causada pela degradação de 

proteínas em consequência da irradiância excessiva. De acordo com Hsu & Lee (2012), 

as proteínas também são conhecidas por estarem associadas com a resposta das plantas 

vasculares a condições de estresse, sendo constantemente sintetizadas, acumuladas e 

consumidas, pois para lidar com condições estressantes as plantas adotam mecanismos 

de reparo de proteínas oxidadas, estabilização, remoção de proteínas danificadas e 

sintetização e ressintetização de proteínas (Roleda et al., 2009; Harnedy & Fitzgerald, 

2011; Hsu & Lee, 2012). Além disso, em macroalgas, a elevação de carboidratos pode 

ser um sinal associado à variação nos níveis de proteínas, pois estudos indicam que 

quando a síntese de carboidrato é maior a síntese de proteínas é menor e vice-versa 

(Harnedy & Fitzgerald, 2011). 

Entretanto, à NOITE não houve diferença significativa entre os talos submetidos 

a 60 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1. Tal resultado indica que embora a alta irradiância 

promova consumo das PST durante o DIA, à NOITE, efetivamente isso não aconteceu, 

provavelmente devido à constante reparação dessas proteínas em Gp tenuifrons. 

Pesquisas com Scenedesmus quadricauda sob radiação UVA e UVB apontaram 

elevação na quantidade de aminoácidos livres, registrados como fator essencial para o 

aumento da biossíntese de proteínas (Kovacik et al., 2010) 
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Sob alta irradiância, 600 µmol de fótons.m-2.s-1, a quantidade de clorofila-a e 

carotenoides em Gp. tenuifrons sofreram diminuição, assim como as ficobiliproteínas. 

Essa redução no teor de pigmentos fotossintetizantes em Gp. tenuifrons, coincidem com 

o descrito por Bischof et al. (2000), Yakovleva & Tilyanov (2001), Eswaran (2002) e 

Skriptsova & Yakovleva (2002).  

De acordo com Yakovleva & Tilyanov (2001), a exposição prolongada a 

elevadas irradiâncias, promove não só o declínio significante na eficiência 

fotossintetizante, mas a perda substancial dos pigmentos. Essas alterações variam de 

acordo com a exposição à PAR e à UVR, podendo causar gradativamente danos mais 

sérios ao aparato fotossintetizante. O excesso de luz interfere na fotossíntese, 

desequilibrando taxas de reações fotoquímicas e consumo de ATP e NADPH pela 

fixação de gás carbônico, sendo o complexo protéico do PSII mais susceptível aos 

danos. Essa sensibilidade se deve a proteína D1, que sob condição de estresse luminoso, 

apresenta degradação (Zeeshan & Prasad, 2009; Sonoike, 2010; Krieger-Liszkay et al., 

2011). 

Por outro lado, o PSII exibe recuperação mais rápida do que o PSI, devido à 

constante ressintetização da proteína D1. A fotoinibição do PSI causa sua degradação, 

que pode ocorrer junto com o rompimento da ligação da clorofila. Este evento é 

considerado uma medida de emergência e não de dano, pois a presença dos pigmentos, 

complexos protéicos absorvedores de luz, quando fotoinibidos perdem a capacidade de 

transferir elétrons. A perda da capacidade de transferência de elétrons é resultado de um 

dano secundário e, por isso, esses pigmentos estão sujeitos a rápida degradação a fim de 

evitar o agravamento dos efeitos danosos, causados, provavelmente, pelo acúmulo de 

moléculas oxidantes como ROS e espécies reativas de nitrogênio (RNS). Deste modo, 

há um “branqueamento” (desgaste) da clorofila e/ou degradação de proteínas dos 

centros de reação dos fotossistemas PSI e PSII. Essa degradação dos pigmentos 

ocasiona redução da absorção de fótons (700 nm) (Sonoike, 2010; Keren & Krieger-

Liszkay, 2011).  

Por outro lado, a redução do conteúdo de clorofila ocasionado pelo NO em 

sementes de feijão sujeitadas à forte radiação UVB causou atenuação do efeito da 

radiação e mitigação do dano oxidativo na membrana do tilacoide (Shi et al., 2005) 

Enquanto Keren & Krieger-Liszkay (2011) e Krieger-Liszkay et al. (2011) sugerem que 

o principal agente de degradação parcial ou completa da clorofila, bem como da 

proteína D1, é o radical oxigênio singlete (1O2). 
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O teor de carotenoides de Gp. tenuifrons exibiu diminuição sob alta PAR. No 

entanto, sua redução foi menor do que a ocorrida nos outros pigmentos mensurados. 

Possivelmente a resistência desses pigmentos ocorreu devido ao seu caráter 

antioxidante, pois devem sofrer constante desgaste e reparação. Por isso, mesmo os 

carotenoides tendo sofrido redução, pode-se afirmar que estes pigmentos atuaram como 

fortes fotoprotetores e inibidores das ROS em Gp tenuifrons.  

Torres (2012), também estudando Gp. tenuifrons sob elevada irradiância, 

observou redução de carotenoides e clorofila. Dentre os carotenoides identificados pela 

autora estão β-caroteno e zeaxantina, sendo a zeaxantina predominante nos ápices de 

Gp. tenuifrons sob alta PAR. Schubert & Mendoza-García (2008) afirmam que 

zeaxantina é um dos carotenoides chave envolvidos na fotoproteção em resposta ao 

estresse luminoso. Eles declaram ainda que espécies que possuem altos teores de 

zeaxantina têm maior tolerância a alta irradiância, pois respondem cerca de 20 a 30 

vezes mais rápido em relação a espécies que apresentam outros carotenoides. 

Carotenoides apresentam papel regulatório da atividade de fotossíntese sob estresse 

luminoso, dissipando excesso de energia através de fluorescência; e sua livre 

localização na membrana lipídica dos cloroplastos pode facilitar seu desempenho na 

extinção das ROS (Schubert & Mendoza-García, 2008). 

Finalmente, avaliando os resultados obtidos para Gp. tenuifrons sob elevada 

PAR e comparando-os com as respostas do controle, pode-se inferir que a condição de 

600 µmol de fótons.m-2.s-1 é estressante para Gp. tenuifrons pois, embora a taxa de 

crescimento não tenha sido afetada, o fotoestresse foi verificado a partir: (1) da elevação 

dos níveis de carbono e hidrogênio e espessamento da parede celular, indicando um 

possível aumento no teor de carboidratos, resposta que a literatura relaciona com 

mecanismos de defesa químico e físico frente a estresse luminoso; (2) da diminuição do 

nitrogênio tecidual, indicando limitação de nitrogênio para o metabolismo geral; (3) da 

redução das proteínas e pigmentos fotossintetizantes, como resultado de fotoproteção e 

fotodano do aparato fotossintetizante. Além disso, à NOITE não houve diferença 

significativa entre os ápices submetidos a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de 

fótons.m-2.s-1. Tal resultado aponta que embora a alta irradiância promova consumo dos 

pigmentos e proteínas solúveis durante o DIA, à NOITE, efetivamente isso não ocorre, 

demonstrando que em Gp. tenuifrons o propósito para mitigar os efeitos nocivos da luz 

ocorrem independente do período do ciclo diário. 
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CAPÍTULO II 

 

Substâncias fenólicas e atividade antioxidante total de Gracilariopsis tenuifrons 

(Gracilariales, Rhodophyta) sob alta PAR em laboratório 

______________________________________________________________________ 

 

Resumo 

Algas são seres adaptados às constantes e bruscas mudanças abióticas 

característica do ambiente marinho, que causam estresse, responsável por alterações 

fisiológicas capazes de danificar funções básicas nos organismos. Para resistir aos 

efeitos dessas alterações, acredita-se que esses organismos possuam sistema 

antioxidante de grande eficiência. Buscando compreender a eficiência da atividade 

antioxidante apenas em resposta a estímulos luminosos, ápices de 3 cm da macroalga 

vermelha Gracilariopsis tenuifrons foram submetidos a dois regimes de irradiância (60 

µmol fótons.m-2.s-1 e 600 µmol fótons.m-2.s-1) durante uma semana e coletadas durante 

o dia e a noite. Assim, de acordo com a comparação entre os tratamentos, foi possível 

detectar que os ápices submetidos à alta irradiância demonstraram aumento da atividade 

antioxidante total e, portanto, apresentaram elevação da quantidade de substâncias 

fenólicas totais provavelmente como estratégia para mitigar os danos causados pela 

disponibilidade de energia excedente no aparato fotossintetizante e, consequentemente, 

de espécies reativas de oxigênio. 

 

Abstract 

Seaweeds are adapted to abrupt abiotic changes of marine environment that 

cause stress conditions responsible for physiological alterations able to damage basic 

functions in the organisms. The efficiency of antioxidant system observed on seaweeds 

explain the tolerance to environmental changes. Then the purpose of this study was to 

understanding the antioxidant response to light stimuli through submitting apical tips of 

3 cm of Gracilariopsis tenuifrons to 60 µmol fótons.m-2.s-1 and 600 µmol fótons.m-2.s-1 

for a week. Samplings were performed during day and night periods. Apical samples 

under high light showed increase of total antioxidant activity and high amount of 

phenolic compounds, probably as a strategy to mitigate damages triggered by excess of 

energy to the photosynthetic apparatus and ROS production.  
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1. Introdução 

Macroalgas marinhas são as principais produtoras primárias de uma complexa 

cadeia alimentar nos costões rochosos, plataforma continental e recifes de coral. Além 

disso, são locais de recrutamento, fornecem refúgio e abrigo para muitas espécies 

(Häder et al., 2007).  

As algas são adaptadas às constantes e bruscas mudanças abióticas 

características do ambiente marinho, principalmente nas regiões entremarés. Seres 

fotossintetizantes bentônicos têm sua sobrevivência diretamente relacionada com a 

flutuação da radiação fotossinteticamente ativa (PAR) compreendida entre os 

comprimentos de onda 400 a 750 nm e da radiação ultravioleta (UVR) que inclui as 

UVR- A, B e C, compreendidas entre 200 a 400 nm (Shick & Dunlap, 2002). 

Em consequência das mudanças climáticas globais, o efeito dessas radiações nos 

organismos fotossintetizantes vem sendo alterado em intensidade e frequência. 

Fenômeno que tem atraído a atenção de muitos pesquisadores que estudam algas 

marinhas (Karsten et al., 1998; Häder et al., 1998; Karsten & Wiencke, 1999; Sinha et 

al., 2001; Korbee et al., 2006; Roleda et al., 2007; Ayres, 2009; Barufi, 2010; Ornelas, 

2011; Navarro, 2011; Torres, 2012), pois estes organismos têm demonstrado efetiva 

resistência a essas alterações (Häder et al., 1998; Häder et al., 2007). 

A intensificação da PAR (quantidade e/ou qualidade) promove o aumento da 

capacidade de transporte de elétrons. Excedendo essa capacidade há elevação da 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). As ROS são compostos altamente 

reativos que causam oxidação às moléculas a que se ligam, são, portanto, um dos 

principais responsáveis pelo estresse oxidativo. Dessa maneira, as ROS têm sido 

relacionadas à redução na quantidade de pigmentos, a alterações do PSII (Häder et al., 

2007), diminuição e alteração na composição de proteínas (Karsten & Wiencke, 1999). 

Ademais, as ROS agem afetando a fluidez e permeabilidade de membranas (Karsten et 

al., 1998; Sinha et al., 2001; Korbee et al., 2006) e a morfologia (Karsten & Wiencke, 

1999; Navarro et al., 2010; Schimidt et al., 2010). Estes radicais também causam 

interferências na biologia do organismo (por exemplo, fotossíntese – Häder et al. 

(2011); assimilação de nutrientes – Xu & Gao (2010); crescimento – Altamirano et. al. 

(2000), alterações genéticas e morte – Bischof (2006). Esses efeitos conduzem à 

redução de crescimento (Aguilera et al., 1999; Altamirano et al., 2000) e perda de 
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produtividade e, consequentemente, afetam a estrutura ecológica da comunidade 

(Karsten & Wiencke, 1999; Bischof et al., 2006; Korbee et al., 2006). 

Em resposta ao aumento das ROS são ativados os mecanismos de defesa 

antioxidante de ação enzimática como a superóxido dismutase (SOD), glutationa 

redutase (GR) e ascorbato peroxidase (APX), e de ação não-enzimática, substâncias 

como carotenoides, glutationa, poliaminas, vitaminas C e E (Scandalios, 2005), 

substâncias fenólicas, metabólitos derivados de ácidos graxos, terpenoides, compostos 

halogenados, compostos brominados (Kladi et al., 2004; Cardozo et al., 2007), 

aminoácidos tipo micosporinas – MAAs (Sinha et al., 2000; Karsten et al., 2005; de la 

Coba et al., 2009), entre outros. As enzimas antioxidantes atuam neutralizando e/ou 

transformando as ROS em formas mais inócuas, atrasando ou debelando os efeitos 

causados pelo estresse oxidativo. Enquanto os antioxidantes não enzimáticos atuam 

absorvendo UVR e PAR, dissipando calor ou ainda ligando-se às ROS a fim de limitar 

ou neutralizar sua capacidade reativa (Anh et al., 2010; Carreto & Carrignan, 2011). 

Deste modo, recursos marinhos, principalmente algas, vêm sendo apontados 

como fonte de potentes antioxidantes naturais, não tóxicos, registrados como eficientes 

inibidores do estresse oxidativo (Yoon et al., 2011). Em consonância, há uma pressão 

mundial pela demanda de produtos naturais (Lee et al., 2002; Plaza et al., 2010) e 

adoção de hábitos mais saudáveis na prevenção de problemas de saúde (Samarakoon & 

Jeon, 2012; Wijesekara et al., 2012). 

Sendo assim, as substâncias provenientes de algas marinhas poderão ser 

utilizadas mais amplamente, seja a partir do consumo in natura ou processadas, como 

ocorre em países asiáticos, ou ainda como conservantes naturais, substituindo os 

artificiais suspeitos de promover carcinogênese (Yoon et al., 2011; Wijeseskara et al., 

2012), e nas indústrias farmacêutica, médica e cosmética, elaborando produtos para 

tratamento de doenças cardiovasculares, cânceres (Devi et al., 2008; Shalaby, 2011), 

doenças causadas por vírus e doenças degenerativas (Yangthong et al., 2009; Yoon et 

al., 2011). 

Contudo, há pouca informação sobre a característica fotoprotetora dessas 

substâncias e sua regulação metabólica (Abdala-Diaz et al., 2006), sobretudo em algas 

vermelhas. Portanto, usando Gracilariopsis tenuifrons, macroalga vermelha, nativa, que 

tem potencial para ser produzida em larga escala (Oliveira, 1998) e fonte de ágar de 

qualidade (Brito, 1999; Brito & Silva, 2005), buscou-se quantificar a atividade 
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antioxidante total e o teor de substâncias fenólicas totais de talos submetidos a dois 

regimes de irradiância, 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1, e 

coletados em dois períodos do ciclo diário: DIA e NOITE.  

 

2. Material e Métodos 

2.1. Delineamento experimental 

Talos de 3 cm de Gracilariopsis tenuifrons foram submetidos durante uma 

semana a dois regimes de irradiância: 60 ± 5 µmol de fótons.m-2.s-1 (controle) e 600 ± 

10 µmol de fótons.m-2.s-1, em proporção biomassa/volume de meio de cultura de 1 g de 

MF por 1 L de meio de cultivo. Os ápices foram novamente cortados a 3 cm antes da 

coleta das amostras, com o objetivo de padronizá-los e reduzir variações, devido ao 

tamanho dos ápices. Para não haver limitação nutricional, o meio de cultivo foi trocado 

24 h antes das coletas. As coletas foram realizadas em dois momentos: durante o DIA, 

em que a alga foi coletada entre 4-6 h após o início do fotoperíodo, e a NOITE, quando 

a coleta ocorreu entre 2-3 h depois do início do período escuro. As amostras foram 

congeladas em nitrogênio líquido e acondicionadas em freezer -80°C até sua análise.  

As demais condições de cultivo seguiram as especificações descritas no item 

Material e métodos gerais. 

 

2.2. Substâncias fenólicas totais 

A análise de substâncias fenólicas totais foi feita usando o método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau baseando-se em Waterman & Mole (1994), que 

dosifica fenois totais em vegetais vasculares. Torres (2012) adaptou o processo de 

extração e quantificação dessas substâncias para Gp. tenuifrons. Deste modo, a 

quantificação das substâncias fenólicas totais seguiu o procedimento descrito em Torres 

(2012) após leves modificações. 

A extração foi realizada triturando 400 mg MF de Gp. tenuifrons em nitrogênio 

líquido até obtenção de pó fino. Acrescentou-se 4 mL de etanol 70% (v/v) a cada 

amostra, que seguiram para banho-maria (50°C) durante 60 min, sendo homogeneizadas 

com frequência de 15 min. O extrato foi centrifugado durante 10 min em rotação de 

20000 rpm, transferido para balão volumétrico de 5 mL e completado o volume com 

etanol 70%.  
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A reação para análise de substâncias fenólicas foi preparada misturando 500 µL 

do extrato etanólico (amostra), 605 µL de água Milli-Q e 30 µL de Folin-Ciocalteau (2 

N; Sigma-Aldrich, Brasil). Após 3 min de intervalo, acrescentou-se 300 µL de 

carbonato de sódio 4% (w/v) e procedeu-se incubação em temperatura ambiente e 

penumbra por 2 h. Todas as amostras foram centrifugadas durante 10 min em 14000 

rpm antes da leitura do sobrenadante. 

As absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro UV-visível (Hewlett Packard 

modelo 8452A, EUA) em comprimento de onda de 760 nm, usando cubeta de quartzo 

de 1 cm de percurso ótico. A curva padrão foi construída com solução de floroglucinol 

(Sigma-Aldrich, Alemanha) e água (1:1) em concentração de 200 µg.mL-1. A 

calibragem e zeragem do equipamento foram realizadas com etanol 70%. Os resultados 

foram expressos em substâncias fenólicas totais floroglucinol equivalentes (µg.gMF-1). 

 

2.3. Atividade antioxidante total 

2.3.1. Consumo do DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrasil) 

Embora existam diversos métodos (ABTS; FRAP, entre outros) com a mesma 

finalidade, optou-se pela quantificação da atividade antioxidante total por meio do 

consumo do DPPH, pois este é um método relativamente barato, de fácil aplicação e é 

amplamente utilizado em pesquisas de cunho científico. 

A atividade antioxidante pelo consumo do radical livre DPPH foi baseada nos 

trabalhos de Blois (1958), Brand-Williams et al. (1995), Bondet et al. (1997), Sanchez-

Moreno et al. (1998) e Andreguetti (2010). 

A extração consistiu em triturar 240 mg MF de Gp. tenuifrons em nitrogênio 

líquido, adicionar 1 mL de etanol 70% às amostras e levá-las ao banho-maria por 60 

min sob temperatura de 50°C, homogeneizando-as a cada 15 min. Depois, o extrato foi 

centrifugado sob rotação de 14000 rpm durante 10 min.  

A análise da atividade antioxidante da alga foi realizada em penumbra 

misturando 200 µL de DPPH (Sigma-Aldrich, Alemanha; 50 mg.L-1 em metanol 70% 

(v/v)) a 50 µL de extrato etanólico (amostra) em três diferentes concentrações (33%; 

50%; 100%). As leituras das absorbâncias foram executadas em espectrofotômetro de 

microplacas UV-visível (Epoch Biotek, EUA) em comprimento de onda de 515 nm, no 

tempo 0 e a cada 5 min até completar 1 h, utilizando microplacas de Elisa (Sarstedt°, 

Alemanha) transparentes com 96 poços e de fundo plano. Como controle positivo e 
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curva padrão foi usada solução de floroglucinol (Sigma-Aldrich, Alemanha) e água 

(1:1) em concentração de 0,1 µg.µL-1 enquanto o metanol 70% foi empregado como 

branco.  

A fim de compensar a influência da coloração de cada extrato na quantificação 

da atividade antioxidante pelo consumo do DPPH, foram feitos brancos específicos para 

cada amostra, sem DPPH, e em cada uma das três concentrações de extrato etanólico 

(33%; 50%; 100%). A curva padrão foi construída com solução de floroglucinol 

(Sigma-Aldrich, Alemanha) e água (1:1) em concentração de 0,1 µg.mL-1. Os resultados 

foram expressos em atividade antioxidante floroglucinol equivalente (µg.gMF-1), 

usando a porcentagem de 50% de extrato de alga. 

 

2.3.2. Sistema antioxidante β-caroteno/ácido linoleico 

A atividade antioxidante de Gp. tenuifrons foi avaliada de acordo com a 

capacidade do extrato bruto algáceo em atrasar a peroxidação lipídica mediante o 

acompanhamento da peroxidação do sistema antioxidante β-caroteno/ácido linoleico, 

um ácido graxo insaturado, assim como os que constituem as membranas lipídicas. Este 

método se fundamenta na medida da degradação do β-caroteno associado ao ácido 

linoléico com e sem antioxidante (Marco, 1968; Silva et al., 1999). Assim sendo, é 

complementar à atividade antioxidante total pelo consumo do DPPH. 

Este protocolo foi baseado nos trabalhos de Marco (1968), Miller (1970), Rufino 

et al. (2006) e Broinizi et al. (2007). O procedimento de extração foi o mesmo utilizado 

na análise de consumo do DPPH, exceto pela redução da biomassa para 120 mg MF de 

Gp. tenuifrons. A reação de análise foi preparada em penumbra misturando 400 µL de 

Tween 40 (Sigma-Aldrich, Brasil), 40 µL de ácido linoleico (Sigma-Aldrich, Brasil), 45 

µL de solução de β-caroteno (Sigma-Aldrich, Brasil) em concentração de 10 µg.µL-1 

preparada em clorofórmio, 50 mL de água Milli-Q oxigenada por no mínimo 30 min e 

50 µL de extrato etanólico (amostra), avaliados em três diferentes concentrações (33%; 

50%; 100%). 

Procedeu-se as leituras em espectrofotômetro de microplacas UV-visível e 

comprimento de onda de 458 nm, nos tempos 0 e a cada 15 min por no máximo 2 h, 

usando microplacas de Elisa (Sarstedt°, Alemanha) transparentes, de fundo plano e com 

96 poços. O hidroxianisol butilado (BHA; Sigma Aldrich, Alemanha) em concentração 

de 0,02 µg.µL-1 foi empregado como controle positivo e na confecção da curva padrão. 
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Como branco foi usada água Milli-Q oxigenada. Para compensar a influência da 

coloração de cada extrato algáceo, foram feitos brancos específicos para cada amostra, 

nas três concentrações analisadas (33%; 50%; 100%). Foi construída curva padrão com 

solução de BHA e metanol em concentração de 0,1 µg.µL-1. Os resultados foram 

expressos atividade antioxidante BHA equivalente (µg.gMF-1), utilizando a alíquota de 

50% de extrato algal de Gp. tenuifrons. 

 

2.4. Análise estatística 

O experimento de compostos fenólicos foi feito com três réplicas, enquanto os 

experimentos de atividade antioxidante foram realizados com cinco réplicas. Os dados 

foram avaliados a partir de análise de variância ANOVA uni-fatorial. Testes a posteriori 

de Tukey foram aplicados de acordo com a significância das análises. Antes da 

execução de cada análise foi avaliada distribuição normal (teste de Kolmogorov-

Smirnov). As análises estatísticas foram avaliadas com o programa STATISTICA v. 

6.0, dentro de um intervalo de confiança de 95% (p < 0,05) e segundo as descrições de 

Zar (1999). 

 

3. Resultados  

3.1. Substâncias fenólicas totais 

Após o período experimental, não foram identificadas diferenças significativas 

entre as algas coletadas durante o DIA e a NOITE sob a mesma irradiância na avaliação 

das substâncias fenólicas totais (Figura 9). No entanto, entre os ápices submetidos à 

irradiância de 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e os sob 600 µmol de fótons.m-2.s-1 houve 

aumento significativo (ANOVA; p = 0,00002) da produção de substâncias fenólicas em 

Gracilariopsis tenuifrons.  

A variação no teor de substâncias fenólicas totais foi de pouco mais que o dobro 

para talos submetidos à irradiância de 600 µmol de fótons.m-2.s-1. Amostras expostas a 

60 µmol de fótons.m-2.s-1 apresentaram concentrações de substâncias fenólicas de 411 ± 

57 μg.gMF-1 durante o DIA e 431 ± 33 μg.gMF-1 durante a NOITE. Extratos de talos 

sob 600 µmol de fótons.m-2.s-1 exibiram teores de 1037 ± 20 μg.gMF-1 para o DIA e 924 

± 133 μg.gMF-1 para a NOITE (Figura 9). 
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Figura 9: Teor de substâncias fenólicas totais expresso em floroglucinol equivalente e 
obtido de amostras de Gracilariopsis tenuifrons submetidas a uma semana a 60 µmol de 
fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1 (n = 3). Amostras coletadas em dois 
momentos: DIA e NOITE. Letras diferentes representam diferenças significativas (p < 
0,05). 
 

3.2. Atividade antioxidante total: consumo do DPPH (2,2-difenil-1-picril-

hidrasil) e sistema β-caroteno/ácido linoleico 

Do mesmo modo que para as substâncias fenólicas totais, estimando a atividade 

antioxidante (floroglucinol equivalente) pelo método do DPPH, não foram identificadas 

diferenças significativas entre as algas coletadas durante o DIA e a NOITE sob a mesma 

irradiância (Figura 10A). Contudo, houve diferença significativa (ANOVA; p = 0,000) 

entre os ápices submetidos à irradiância de 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e os sob 600 µmol 

de fótons.m-2.s-1.  

A atividade antioxidante pelo método do DPPH para 600D e 600N foi 85% e 

55% maior do que a atividade antioxidante das amostras na condição de 60 µmol de 

fótons.m-2.s-1 coletadas nos respectivos períodos. Assim as amostras expostas a 60 µmol 

de fótons.m-2.s-1 apresentaram concentrações de atividades antioxidantes de 91,04 ± 

14,13 μg.gMF-1 durante o DIA e 92,77 ± 4,93 μg.gMF-1 durante a NOITE, enquanto os 

extratos dos talos sob 600 µmol de fótons. m-2.s-1 exibiram atividades de 169,87 ± 29,38 

μg.gMF-1 para o DIA e 143,08 ± 14,12 μg.gMF-1 para a NOITE (Figura 10A). 
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Figura 10: Atividade antioxidante de amostras de Gracilariopsis tenuifrons submetidas 
a uma semana a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1 (n = 5). A: 
sequestro de DPPH expresso em floroglucinol equivalente. B: sistema do β-
caroteno/ácido linoleico expresso em BHA equivalente. Amostras coletadas em dois 
momentos: DIA e NOITE. Letras diferentes representam diferenças significativas (p < 
0,05). 

 

Quantificando a atividade antioxidante de Gp. tenuifrons a partir do sistema β-

caroteno/ácido linoleico, detectou-se diferença significativa apenas entre algas 

coletadas durante a NOITE e submetidas a irradiância de 600 µmol de fótons.m-2.s-1 

(ANOVA; p = 0,000). A atividade antioxidante BHA equivalente foi aproximadamente 

de 28% maior para 600N em relação aos demais tratamentos (Figura 10B). Ápices 

expostos a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 apresentaram atividade de 76,92 ± 2,5 μg.gMF-1 

durante o DIA e 74,37 ± 4,97 μg.gMF-1 durante a NOITE, enquanto os extratos 

provenientes de talos sob 600 µmol de fótons.m-2.s-1 apresentaram 80,13 ± 10,88 

μg.gMF-1 para o DIA e 103,29 ± 7,32 μg.gMF-1 para a NOITE. 

A porcentagem de inibição do DPPH dos extratos de Gp. tenuifrons submetidos 

a 60D e 60N foram equivalentes a atividade oxidante das menores quantidades (0,3 μg e 

0,5 μg) do floroglucinol (Figura 11A). Entretanto os extratos expostos a 600D e 600N 

apresentaram a mesma atividade antioxidante que as maiores quantidades de 

floroglucinol (1,5 µg e 2 µg). A porcentagem de inibição do DPPH dos talos do 
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tratamento de 60 foi cerca de 23,4% e a dos talos provenientes do tratamento de 600 foi 

cerca de 48% (Figura 11A). 

A porcentagem de proteção do sistema β-caroteno/ácido linoleico conferida pela 

adição dos extratos oriundos dos tratamentos de 60D, 60N e 600D foi cerca de 72% 

(Figura 11B). Contudo, a porcentagem de proteção fornecida pelo extrato do tratamento 

600N foi equivalente a porcentagem de proteção da maior quantidade do BHA (64 ng a 

512 ng) usada na curva de dosagem, ou seja, cerca de 91% de proteção lipídica (Figura 

11B). 

 

Figura 11: Porcentagens de inibição do DPPH e de proteção do sistema β-
caroteno/ácido linoleico de diferentes concentrações de padrões e de amostras de 
Gracilariopsis tenuifrons submetidas a uma semana a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e 600 
µmol de fótons.m-2.s-1 (n = 5). A: inibição do DPPH (%) promovida pelo padrão 
floroglucinol e extratos de Gp. tenuifrons, representados pelos respectivos tratamentos 
60D; 600D; 60N; 600N. B: proteção do sistema β-caroteno/ácido linoleico (%) 
promovida pelo padrão BHA e extratos de Gp. tenuifrons. Amostras coletadas em dois 
momentos: DIA e NOITE. Letras diferentes representam diferenças significativas (p < 
0,05). 
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4. Discussão 
As respostas dos seres fotossintetizantes aos estímulos da PAR elevada são 

semelhantes aos estímulos provocados pela radiação UV (Sinha et al., 2000; Bischof, 

2002; Häder et al., 2007; Hanelt & Roleda, 2009; Raven, 2011; Torres, 2012). Assim a 

atividade antioxidante é disparada em resposta a diversas situações de estresse 

(Scandalios, 2005). Em decorrência da exposição a altas intensidades de PAR, 

produtores primários tendem a produzir espécies reativas de oxigênio (ROS) de forma 

exagerada, podendo alterar e danificar processos biológicos essenciais no organismo 

(Bhandari & Sharma, 2006). A estabilidade das macroalgas marinhas em situação de 

estresse (principalmente exposição à luminosidade, dessecação e salinidade) permite 

afirmar que esses organismos possuem eficiente sistema de defesa antioxidante 

(Matanjun et al., 2008), por isso têm sido extensamente investigados.  

 

4.1. Substâncias fenólicas totais 

O aumento de substâncias fenólicas em algas sob estímulo luminoso sugere que 

estas substâncias funcionam como mecanismo de proteção em ecossistemas sujeitos a 

alta irradiância e que o aumento destes compostos no talo das algas sinaliza altos níveis 

de PAR (Abdala-Diaz et al., 2006).  

Deste modo, Gracilariopsis tenuifrons exposta a alta PAR apresentou produção 

de substâncias fenólicas em resposta a exposição à irradiância de 600 µmol de fótons.m-

2.s-1 tanto durante o dia quanto durante a noite. Este aumento nos talos de Gp. tenuifrons 

poderia estar relacionado ao fotoestresse, estado em que estas substâncias agiriam 

absorvendo o excesso de luminosidade e atrasando a oxidação. 

Figueroa et al. (2009) obtiveram resultados parecidos ao estudar os efeitos da 

radiação UVB na clorófita Zygnemopsis decussata, pois segundo eles, nessa alga, a 

UVR estimulou o acúmulo de substâncias fenólicas, que consequentemente auxiliaram 

na redução do estresse. 

Torres (2012), também estudando Gp. tenuifrons sob três regimes de irradiância 

(60; 600 e 1000 µmol de fótons.m-2.s-1) em laboratório, utilizando metodologias em 

espectrofotômetro UV-visível e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

detectou aumento nas substâncias fenólicas totais em resposta ao aumento de PAR. 

Além disso, Torres (2012) identificou em CLAE uma substância que demonstrou 

resposta mais evidente em relação a alta PAR, um aminoácido tipo micosporina 
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(MAA), derivado de palitinol, que apresentou aumento de quantidade em resposta a 600 

e 1000 µmol de fótons.m-2.s-1. Deste modo, é provável que algumas MAAs tenham sido 

extraídas e quantificadas junto com as substâncias fenólicas e sejam detectadas em 

espectro semelhante ao das substâncias fenólicas.  

O acúmulo de substâncias fenólicas, como florotaninos (sintetizados a partir da 

via do acetato-malonato) tem sido amplamente observado em algas pardas e verdes para 

mitigar os efeitos da alta irradiância (Karsten et al., 1998; Aguirre von Wobeser et al., 

2000; Rozema et al., 2002; Han & Han, 2005; Connan et al., 2007; Oren & Gunde-

Cimerman, 2007; Figueroa et al., 2009; Häder et al., 2011; Poper, 2011; Wang et al., 

2012). Contudo, outras substâncias também podem atuar absorvendo ou dissipando o 

excesso de irradiância, principalmente UVR. Dentre elas, substâncias como 

ficobiliproteínas (Cabello-Pasini et al., 2011), clorofilas (Gonzalez et al., 2009), 

carotenoides e MAAS (sintetizados a partir da via do chiquimato) nas algas vermelhas. 

Então, Gp. tenuifrons exibe como uma das estratégia de defesa antioxidante em 

resposta a alta PAR a produção e acúmulo de substâncias fenólicas e MAAs. Abdala-

Diaz et al. (2006) afirmam que a luz estimula o aumento das substâncias fenólicas e que 

nos ápices essas substâncias podem agir diretamente como fotoprotetores contra a alta 

irradiância por absorver os fótons incidentes ou agir indiretamente como resultado de 

sua atividade antioxidante. Enquanto Gomez & Huovinen (2010) afirmam que as 

substâncias protetoras promovem mecanismos de aclimatação eficientes, que reduzem a 

inibição da fotossíntese e os danos no DNA. Eles observaram ainda que apenas sob alta 

PAR as substâncias fenólicas presentes na alga parda Lessonia nigrescens agem junto 

com a redução da atividade fotossintetizante para liberar o excesso de energia solar 

absorvida. 

É possível que as substâncias fenólicas assim como os MAAs atuem nos talos de 

Gp. tenuifrons expostos a alta irradiância tanto absorvendo a PAR quanto mitigando 

seus efeitos intracelularmente se ligando às ROS e dissipando energia em forma de 

calor. Substâncias fenólicas, assim como MAAs, agem absorvendo e atenuando os 

efeitos da luz excessiva (Anh et al., 2010; Carreto & Carrignan, 2011). E uma vez 

produzidas, podem ser encontradas no citoplasma (Shick & Dunlap, 2002; Korbee et al., 

2006; Roleda et al., 2007) e, principalmente, na parede celular (Abdal-Diaz et al., 2006; 

Connan et al., 2007; Poper, 2011), localização que parece ser estratégica para 

interceptação dos raios UV (Gomez & Huovinen, 2010).  
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A condição de 60 µmol de fótons.m-2.s-1 pode representar dias ou estações do 

ano de menor incidência luminosa para Gp. tenuifrons, enquanto o regime de 600 µmol 

de fótons.m-2.s-1 representaria períodos de maior intensidade de luz. Sendo assim, tanto 

as substâncias fenólicas quanto as MAAs aumentam sazonalmente, sendo produzidas 

em maior quantidade no verão, quando se tem mais luz e calor (Pérez-Rodríguez et al., 

2001; Aherne & Obrien, 2002; Connan, 2004).  

Por outro lado, a produção e acúmulo de substâncias fenólicas em Gp. tenuifrons 

não exibiram diferenças significativas durante o ciclo diário representado por DIA e 

NOITE. Entretanto, Abdala-Diaz et al. (2006) que estudaram algas pardas em condições 

ambientais, com variação natural na luminosidade, observaram significativa flutuação 

diária de substâncias fenólicas em Cystoseira tamariscifolia. Tendo havido, na alga, 

decréscimo de 50% dessas substâncias ao longo da manhã e aumento a partir do meio 

dia até o fim do dia. Os autores afirmaram que há uma relação de fotorregulação da 

produção e acumulação de fenois durante a exposição diária à irradiância. 

Por outro lado, Connan (2004), ao analisar a variação temporal dos níveis de 

florotaninos em algumas algas pardas em ambiente natural, afirma que o acúmulo de 

substâncias fenólicas é estimulado por longos períodos de emersão e exposição à 

radiação solar direta. A autora registrou nas feofíceas Ascophyllum nodosum e Fucus 

vesiculosus presença de grande quantidade de compostos fenólicos, duas espécies que 

ocorrem no mediolitoral, região sujeita a intensa luminosidade e dessecação. Entretanto, 

para uma terceira espécie de alga parda investigada (Bifurcaria bifurcata), que ocorre 

na região do infralitoral, não houve variação da quantidade de substâncias fenólicas 

entre dia e noite.  

Os resultados da quantificação de substâncias fenólicas usando Gp. tenuifrons 

demonstram que esta alga sob exposição a alta irradiância a quantidade de compostos 

fenólicos tende a aumentar e esta resposta é mantida ainda durante a noite, mesmo após 

cessar o estímulo luminoso, provavelmente como mecanismo de proteção que pode 

atuar de forma mais eficiente quando a condição de estresse não está presente. 

 

4.2. Atividade antioxidante total 

4.2.1. Consumo do DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrasil) 

Como radical livre, o DPPH estima a capacidade antioxidante de uma 

substância, como por exemplo, substâncias fenólicas, carotenoides, polissacarídeos 
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vitaminas C e E. Por isso o DPPH foi usado para mensurar a aptidão de Gp. tenuifrons 

em consumir ROS. Assim, em resposta a alta PAR, atividade antioxidante total exibiu 

aumento, evidenciado pelo maior consumo do DPPH, indicando que essa condição 

provavelmente promoveu maior produção de ROS nos ápices. Respostas similares 

foram observadas por Sinha et al. (2000), Adala-Diaz et al. (2006) e Korbe et al. (2006).  

Análises complementares, mostraram que alterações em pigmentos 

fotossintetizantes, proteínas solúveis, conteúdo tissular de carbono, hidrogênio e 

nitrogênio (capítulo II) e óxido nítrico (NO; capítulo III) também apontaram estresse 

oxidativo nos ápices de Gp. tenuifrons expostos à irradiância de 600 µmol de fótons.m-

2.s-1. Esses talos apresentaram redução dos pigmentos, principalmente ficobiliproteínas 

e nitrogênio nos tecidos. Comportamento que pode indicar que a dissociação dos 

pigmentos (Talarico & Maranzana, 2000; Muramatsu & Hihara, 2012; Tamary et al., 

2012), junto com o aumento das ROS sejam o sinal (Khan & Wilson, 1995; Mittler et 

al., 2011) para o aumento da produção de substâncias absorvedoras de irradiância e 

antioxidantes, dentre elas substâncias fenólicas e MAAs. Assim, é possível que fontes 

nitrogenadas provenientes da quebra dos pigmentos sejam utilizadas na síntese de 

substâncias antioxidantes, como MAAs, e NO, este último radical que desempenha 

diversas funções, por exemplo, antioxidante.  

Além disso, obteve-se equiparada porcentagem de inibição do DPPH entre 

extratos de talos provenientes dos tratamentos 600N e 600D (cerca de 48%) e as 

maiores quantidades da dosagem de floroglucinol (1,5 µg e 2 µg), mostrando que a 

atividade antioxidante do extrato desses ápices de Gp. tenuifrons é relativamente 

eficiente. Kumar et al. (2008) estudando Kappaphycus alvarezii obtidas em um cultivo 

na Índia, região com predomínio de intensa irradiância, encontraram uma atividade 

antioxidante de cerca de 40% de inibição do DPPH. Enquanto Lekameera et al. (2008), 

que estudaram a alga parda Colpomenia sinuosa, coletada no Sul da Índia e sujeita a 

altas irradiâncias, obtiveram 88,57% de inibição do DPPH.  

No entanto, considerando a atividade antioxidante, em comparação com algas 

pardas, as algas vermelhas, geralmente, não são grandes produtoras de substâncias 

fenólicas (Matanjun, 1997; Zubia et al., 2007; Wang et al., 2009). Contudo, Zubia et al. 

(2007) ao analisar as substâncias fenólicas detectou maior quantidade destas substâncias 

em Gp. tenuifrons do que em outras algas vermelhas (por exemplo, Chondrophycus 

papillosus, Digenea simplex, Gracilaria caudata, G. cornea, G. cylindrica, G. 



                            Serra, D.R.                                                    Capítulo II                                                  2013 

 
64 

tikvahiae, Halymenia floresii, Hypnea spinella, Liagora ceranoides) e do que em 

algumas algas pardas como Sargassum pteropleuron, S. ramifolium e Turbinaria 

tricostata. Relacionando as ponderações supracitadas, Frikha et al. (2011) afirmam que 

a taxa da atividade biológica depende da natureza e quantidade de compostos ativos 

presentes nos extratos. 

 

4.2.2. Sistema β-caroteno/ácido linoleico 

A peroxidação lipídica, oxidação dos ácidos graxos, causada pelo acúmulo de 

ROS modifica a integridade estrutural e funcional das membranas celulares alterando 

sua fluidez e permeabilidade, afetando funções básicas dos sistemas biológicos (Soares, 

2002). Um dos métodos para avaliar a eficiência de um espécime em conservar a 

integridade de suas membranas, sob condições de estresse, é a determinação de 

atividade antioxidante pelo sistema do β-caroteno/ácido linoleico.  

Em Gp. tenuifrons foi possível notar que a atividade contra peroxidação lipídica 

conferida pelo extrato dos talos submetidos à irradiância de 60 µmol de fótons.m-2.s-1 

permaneceu constante durante DIA e NOITE. Isso sugere que 60 µmol de fótons.m-2.s-1 

pode não ser uma condição que requeira efetivamente a ativação deste mecanismo de 

proteção. Entretanto, os extratos dos ápices expostos a irradiância de 600 µmol de 

fótons.m-2.s-1 apresentaram maior atividade contra a peroxidação lipídica apenas a 

NOITE. Esse resultado sugere que durante o DIA há consumo imediato das substâncias 

antioxidantes protetoras de membranas por causa do estresse oxidativo, promovido pelo 

excesso de irradiância. Por isso em 600D a capacidade de proteção lipídica foi similar à 

detectada nos ápices expostos 60 µmol de fótons.m-2.s-1 em ambos os períodos. 

Possivelmente, sob elevada irradiância, outros mecanismos de defesa antioxidativos 

devem ter contribuído para a proteção contra a peroxidação lipídica. Por exemplo, 

Harada & Chow (2009), estudando Gp. tenuifrons nas mesmas condições experimentais 

do presente trabalho detectaram elevação da atividade da enzima ascorbato peroxidase 

(APX; enzima antioxidante localizada em diversos sistemas de membranas) durante o 

dia e a noite. O trabalho desses autores aponta que além das substâncias antioxidantes, a 

luz também ativa enzimas antioxidantes chave para combater o efeito e dano oxidativo 

e, por isso, não haveria a necessidade imediata de Gp. tenuifrons em investir na 

sintetização de substâncias antioxidates não enzimáticas em grandes quantidades para 

impedir a peroxidação lipídica durante o dia.  
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Além disso, é possível que nos ápices sob 600 µmol de fótons.m-2.s-1, à noite, o 

consumo das substâncias que impedem a peroxidação lipídica tenha sido menor, 

favorecendo seu acúmulo neste período. Esse aspecto pode permitir aos ápices disporem 

de quantidade extra dessas substâncias para o início do fotoperíodo, período no qual 

ocorrerá exposição à alta PAR. Desta forma, extratos de Gp. tenuifrons provenientes 

dos talos expostos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1 e coletados a NOITE apresentaram 

maior proteção contra a peroxidação lipídica, cerca de 91%, semelhante ao grau 

observado por Amornlerpidson et al. (2007) para a alga parda Padina minor (acerca de 

94%). 

Finalmente, considerando os resultados aqui obtidos a partir da avaliação do teor 

de substâncias fenólicas, atividade antioxidante total e proteção contra peroxidação 

lipídica de Gp. tenuifrons, pode-se dizer que a condição de alta luminosidade conduziu 

ao estresse oxidativo, que disparou mecanismos relacionados à síntese e acúmulo de 

substâncias antioxidantes como compostos fenólicos, promovendo o aumento da 

atividade antioxidante total e de substâncias contra a peroxidação lipídica. 

A evidenciação desses sistemas de proteção antioxidativos em Gp. tenuifrons 

sugerem que essa alga possui tolerância a condições de elevada irradiância. Por outro 

lado, a possibilidade de indução dessas substâncias antioxidantes poderia ser 

aproveitada em abordagens biotecnológicas e elaboração de produtos nutracêuticos com 

alto teor de antioxidantes. 
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CAPÍTULO III 

 

Espécies reativas de oxigênio (ROS) e óxido nítrico (NO) em Gracilariopsis 

tenuifrons (Gracilariales, Rhodophyta) sob estímulo de irradiância em laboratório 

______________________________________________________________________ 

 

Resumo 

Durante a fotossíntese a excitação das moléculas pela luz promove a produção 

de átomos que formam radicais livres (ROS e RNS). Embora elas sejam sintetizadas 

naturalmente, sua formação é intensificada sob estresse. O papel fisiológico das ROS e 

sua interação com o NO é pouco conhecido em macroalgas marinhas. O NO ainda é 

bem pouco entendido em relação à fotossíntese. O objetivo deste trabalho é avaliar a 

produção de ROS e NO na macroalga vermelha Gracilariopsis tenuifrons submetida a 

dois regimes de irradiância (60 µmol fótons.m-2.s-1 e 600 µmol fótons.m-2.s-1) durante 

uma semana e coletadas durante o dia e a noite. Os valores de ROS foram equivalentes 

entre os tratamentos, enquanto o teor de NO demonstrou aumento significativo em 

ápices expostos a elevada PAR. Portanto, a condição de elevada irradiância levou Gp. 

tenuifrons ao estresse oxidativo. E como resposta a alga produziu NO, que pode ter 

atuado como sinalizador de mecanismos de defesa e antioxidante.  

 

Abstract 

During photosynthesis, the excited molecules by light promotes the generation 

of free radicals (ROS and RNS). Although these radicals are naturally synthesized, the 

production of ROS and RNS is intensifying under stress conditions. The physiological 

role of ROS and the interaction with NO is unknown in marine seaweed. Nitric oxide is 

still unexplored and understood related to photosynthesis. The objective of this work is 

to evaluate the production of ROS and NO of Gracilariopsis tenuifrons under 60 µmol 

fótons.m-2.s-1 and 600 µmol fótons.m-2.s-1 for one week and during day and night 

periods. Values of ROS were equivalent between the treatments, while NO increased 

significantly under elevated PAR. Therefore, under stress condition of elevated 

irradiance Gp. tenuifrons produced NO as response to oxidative stress condition, should 

this molecule to act as signaling of defense mechanisms.  

 

 



                            Serra, D.R.                                                    Capítulo III                                                  2013 
74 

1. Introdução 

A luz visível, compreendida entre 400 nm e 700 nm, também chamada de PAR 

(radiação fotossinteticamente ativa), é indispensável para a fotossíntese. Sendo assim, 

durante a fotossíntese a ativação das moléculas pigmentares das plantas pela energia 

promove a produção de átomos que formam radicais livres.  

Eletronicamente, um radical livre pode ser definido como qualquer espécie que 

tem um ou mais elétrons não pareados. Essa definição inclui principalmente o átomo do 

hidrogênio (com um elétron não pareado), a maioria dos metais de transição e as 

moléculas de oxigênio sozinhas. O O2 tem dois elétrons não pareados, cada um 

localizado em um orbital diferente. Estes dois elétrons apresentam mesmo número de 

spin, que conferem efeito de radicais livres, pois quando estes átomos encontram outros 

átomos conseguem oxidá-lo aceitando um par de elétrons (Halliwell & Guteridge, 1984; 

Khan & Wilson, 1995; Blokhina et al., 2003). Deste modo são radicais altamente 

reativos e instáveis, existindo por alguns nano ou micro segundos, antes de disparar 

cadeias de reação que causarão reatividade em cascata provocando danos em 

componentes da célula (Monaghan et al., 2009), podendo causar alterações genéticas e 

finalmente a morte.  

Embora os radicais livres desencadeiem reações danosas, as espécies reativas de 

oxigênio (ROS) são produzidas e acumuladas em condições de homeostase e estresse 

(Dummermuth et al., 2003), e atuam como mensageiros e sinalizadores de respostas 

fisiológicas do metabolismo (Hayat et al., 2010; Mittler et al., 2011; Hsu & Lee, 2012). 

As ROS podem potencialmente reagir com todas as biomoléculas, como pigmentos, 

proteínas, lipídios e DNA e quase qualquer componente da célula. Desde que uma 

planta não possa consumir as ROS, sua produção excessiva causará a morte celular 

(Karuppanapadian et al., 2011). 

Em homeostase, sob aclimatação ou estresse, as ROS são consumidas por vários 

sistemas de defesa antioxidante. A modulação entre a produção e o consumo das ROS 

confere a estes radicais uma dualidade de funções conduzida por uma grande rede de 

genes (Karuppanapadian et al., 2011). Em contrapartida, quando a produção das ROS 

ocorre limitada a regiões particulares da célula, como parte de algumas membranas ou 

uma organela, o controle e acúmulo dessas substâncias são altamente específicos 

(Mittler et al., 2011). 

A produção e acúmulo das ROS tende a aumentar sob elevada PAR e UVR, 

promovendo alterações na cadeia de transporte de elétrons, devido às reações de 
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transferência de energia do O2. A partir de reações exotérmicas, a radiação atua 

elevando os níveis de moléculas excitadas afetando a fotossíntese e provocando a 

produção de radicais livres (Aguilera et al., 2002; Carvalho et al., 2004; 

Karuppanapadian et al., 2011). Por isso, cloroplastos estão sujeitos a exibir aumento 

constante e exacerbado de ROS, produzidas pelo excesso de energia luminosa 

adicionada à clorofila e ao oxigênio molecular (Halliwell & Gutteridge, 1984; Mallick 

et al., 2002). Assim, sob alta luminosidade os componentes da cadeia de transporte de 

elétrons tendem a ser relativamente reduzidos. Contudo, os efeitos danosos das ROS são 

consideravelmente variáveis de acordo com o tipo de organismo, a idade e o estado 

metabólico (Halliwell & Guteridge, 1984). 

Por outro lado, as espécies reativas de nitrogênio (RNS) embora possam causar 

os mesmos efeitos das ROS, são menos conhecidas (Monaghan et al., 2009). As ROS 

são representadas principalmente pelo radical superóxido (O2˙
-), peróxido de hidrogênio 

(H2O2), oxigênio singlete (1O2), radical hidroxil (OḢ), radical hidroperoxil (HO2.) 

radical peroxil (ROO.), carbonil (CO*). As RNS estão representadas pelos radicais NO˙, 

NO+ e NO-, peroxinitrito (ONOO-), dióxido de nitrogênio (N2O) e dinitrogênio trioxido 

(N2O3). Essas espécies reativas tendem a ocorrer a partir de alterações ambientais 

bruscas (Neill, et al., 2002; Dummermuth et al., 2003; Scandalios, 2005; Krieger-

Liszkay et al., 2008; Vass, 2011), patógenos e alterações de estresse em decorrência de 

ações antrópicas (Collén et al., 2006). 

Assim como as ROS, o óxido nítrico (NO), que faz parte das RNS, também é 

produzido naturalmente pelas células e age como sinalizador associado a diversos 

processos bioquímicos e fisiológicos, como regulador do crescimento (He et al., 2004; 

Hayat et al., 2010), respostas de defesa (Zeidler et al., 2004; Hayat et al., 2010), 

apoptose (Shi et al., 2005) e resposta imune (Delledone et al., 2001; Mackerness et al., 

2001). Além disso, sua produção é induzida por estímulos abióticos como estresse 

hídrico (Sang et al., 2008), osmótico (He et al., 2004) e luminoso (He et al., 2004; Hsu 

& Lee, 2010), além de metais pesados (Xu et al., 2010). O NO pode agir como 

modulador do potencial tóxico das ROS, transformando e neutralizando as ROS e 

estimulando o surgimento de novos compostos menos reativos, deste modo reduz o 

estresse e age como molécula antioxidante (Mallick et al., 1999; Delledone et al., 2001; 

Hua et al., 2003; Shi et al., 2005; De Michele et al., 2009; Xu & Wang et al., 2010; Hsu 

& Lee, 2012). 
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O papel fisiológico das ROS e sua interação com o NO é pouco conhecida em 

macroalgas marinhas. Sendo o NO ainda bem pouco entendido em relação à 

fotossíntese (Wodala, 2006) e efeitos da PAR. A atuação do NO tem sido estudada em 

algas pardas: Laminaria digitata em reação a um patógeno (Küpper et al., 2006) 

enfatizando a produção de lipopolissacarídeos e ácidos graxos em cascata; em algas 

verdes: Dasycladus vermicularis em resposta a ROS (Ross et al., 2006) causadas por 

dano mecânico, D. vermicularis e Acetabularia acetabulum respondendo a dano 

mecânico e adição de ATP (Torres et al., 2008), Ulva fasciata ante estímulos luminosos 

(Hsu & Lee, 2012) e Ulva compressa exposta ao cobre em excesso (González et al., 

2012); e em algas vermelhas: Gracilaria chilensis respondendo a doadores e 

sequestradores de NO (Chow et al., 2013). 

Portanto, para compreender a produção de ROS e o NO ante estímulos 

luminosos elegeu-se a macroalga vermelha Gracilariopsis tenuifrons, alga nativa, 

amplamente distribuída no Brasil desde o estado de Alagoas até São Paulo (Bird & 

Oliveira, 1986; Plastino, 1991), com potencial para produção em larga escala (Oliveira, 

1998) e fonte de ágar de qualidade (Brito 1999; Brito & Silva, 2005), buscou-se 

quantificar as ROS e o NO de ápices submetidos a dois regimes de irradiância, 60 µmol 

de fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1, e coletados em um único período do ciclo 

diário: DIA. 

 

2. Material e métodos  

Estimou-se a quantidade de ROS e NO a partir de amostras de 0,5 cm de ápices 

de Gracilariopsis tenuifrons submetidos às condições de 60 ± 5 µmol de fótons.m-2.s-1 

(controle) e 600 ± 10 µmol de fótons.m-2.s-1 (tratamento). Os ápices foram cortados a 

0,5 cm e supridos com meio VS 50%, 24 h antes dos testes para evitar o estresse 

mecânico gerado pelo corte e limitação de nutrientes que poderiam interferir na 

interpretação dos resultados. As amostras foram coletadas apenas durante o período 

diurno. As análises foram executadas no Laboratório de Biologia Celular de Plantas 

(BioCEL) do Instituto de Biociências da USP, em colaboração com a Profa. Dra. Eny 

Floh. 

 

2.1. Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

A quantificação desses radicais foi baseada em Laxalt et al. (2007), metodologia 

usada no BioCEL. O reagente usado para mensuração das ROS foi H2DCF-DA (2’,7’- 
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diclorodihidrofluoresceína diacetato). O H2DCF-DA é permeável à membrana 

plasmática, uma fluoresceína reduzida quimicamente e indicadora de ROS. Portanto, as 

análises foram realizadas in vivo. 

A produção das ROS foi estimada adicionando-se 0,5 µL do fluorocromo 

H2DCF-DA (25 µM) a 99,5 µL de água do mar filtrada e esterilizada e imergindo nessa 

solução um ápice de 0,5 cm de Gp. tenuifrons submetido ao respectivo regime de 

irradiância. As mensurações para cada condição foram realizadas em 5 réplicas.  

Como controles, foram feitas amostras de água do mar sem fluoróforo e sem 

alga, água do mar com fluoróforo e sem alga e água do mar sem fluoróforo e com a 

alga. A montagem das amostras foi realizada em penumbra em virtude da sensibilidade 

do fluorocromo à luz e em microplaca branca com 96 poços de fundo plano. As leituras 

foram efetuadas após 30 min de incubação em penumbra usando o Fluorômetro Victor3 

Perkin Elmer (EUA) em excitação de 502 nm e emissão de 523 nm durante 1 h em 

intervalos de 15 min. 

 

2.2. Óxido nítrico (NO) 

Para a mensuração do NO foi usado o fluoróforo DAF-FM-DA (4-amino-5-

metilamino-2’,7’-difluorofluoresceina diacetato), substância não fluorescente até reagir 

com o NO. Este fluoróforo permeia células passivamente através das membranas para 

detectar NO, portanto, as análises foram realizadas in vivo.  

O protocolo foi baseado em Kupper et al. (2006), Torres et al. (2008) e Tossi et 

al. (2011) com modificações. O NO foi estimado imergindo ápices de 0,5 cm de Gp. 

tenuifrons em 1 µL do fluorocromo DAF-FM-DA (20 µM) adicionado a 99 µL de água 

do mar filtrada e esterilizada. 

As amostras foram montadas em microplaca branca com 96 poços de fundo 

plano. Essa montagem ocorreu em penumbra devido à suscetibilidade do fluorocromo à 

luz. Como controles, foram feitas amostras com água do mar sem fluoróforo e sem alga, 

água do mar com fluoróforo e sem alga e água do mar sem fluoróforo e com a alga. 

Foram feitas sucessivas leituras após 30 min de incubação em Fluorômetro Victor3 

Perkin Elmer (EUA) em excitação de 492 nm e 520 nm de emissão durante 1 h com 

alternância de 15 min.  
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2.3 Análise estatística 

Tanto para a análise de ROS quanto de NO foram realizadas 5 replicagens para 

cada tratamento e brancos ou controles. Os resultados foram avaliados com teste t de 

Student e antes da execução de cada análise foi avaliada a distribuição normal dos dados 

gerados. As análises estatísticas foram avaliadas com o programa STATISTICA v. 6.0, 

com confiança de 95% (p < 0,05), segundo descrições de Zar (1999). 

 

3. Resultados  

Os resultados de ROS e NO foram expressos em unidade de fluorescência 

relativa (ufr). A ufr representa valores fornecidos diretamente do fluorômetro, apenas 

com padronização realizada a partir de brancos. 

 

3.1. Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

Os resultados de determinação das ROS não exibiram variação significativa 

entre os tratamentos (p = 0,09). O teor de ROS em Gp. tenuifrons foi de 16.676 ± 4.909 

ufr para 60 µmol de fótons. m-2.s-1 e de 22.674 ± 9.623 ufr para 600 µmol de fótons.m-

2.s-1 (Figura 12) 

 

 

Figura 12: Fluorescência relativa de espécies reativas de oxigênio (ROS) de amostras 
de Gracilariopsis tenuifrons após uma semana sob 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e 600 
µmol de fótons.m-2.s-1 (n = 5). Letras distintas representam diferenças significativas (p < 
0,05). ufr: unidade de fluorescência relativa.  
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3.2. Óxido Nítrico (NO) 

Ao quantificar o NO detectou-se diferença significativa entre os tratamentos (p = 

0,0008) tendo as algas submetidas a 60 µmol de fótons.m-2.s-1 apresentado 63% menos 

NO do que ápices submetidos a 600 µmol de fótons.m-2.s-1. O conteúdo de NO em Gp. 

tenuifrons foi de 28.338 ± 4.168 ufr para 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e de 44.574 ± 5.642 

ufr para 600 µmol de fótons.m-2.s-1  (Figura 13). 

 

 

Figura 13: Fluorescência relativa de oxido nítrico (NO) de amostras de Gracilariopsis 
tenuifrons após uma semana sob 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1 
(n = 5). Letras distintas representam diferenças significativas (p < 0,05). ufr: unidade de 
fluorescência relativa.  
 

4. Discussão 

4.1. Espécies reativas de oxigênio (ROS) 

As ROS são compostos com característica de alta reatividade e podem causar 

danos permanentes, por redução, na maior parte das biomoléculas (Mallick et al., 2002). 

Entretanto, em ambos os tratamentos, o nível de ROS foi similar nos ápices de Gp. 

tenuifrons. Assim, não houve diferença significativa entre os tratamentos de 60 µmol de 

fótons.m-2.s-1 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1. Contudo, foi possível perceber que a 

quantidade de ROS no tratamento de elevada irradiância tende a ser maior. 

Avaliando e comparando os resultados deste estudo de teor de pigmentos, 

atividade antioxidante total, substâncias fenólicas e quantidade de NO de ápices de Gp. 

tenuifrons submetidos a elevada luminosidade, todos indicam situação de estresse 

oxidativo e ativação de mecanismos de proteção. No entanto, esse padrão não foi 
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observado para as ROS. Entretanto, a semelhança do teor de ROS entre os tratamentos 

pode ser justificada pelas estratégias da alga para mitigar o estresse, dentre elas a 

eficiência dos sistemas de defesa antioxidante de Gp. tenuifrons, que sob alta PAR 

supostamente agiram de forma a minimizar a quantidade e os efeitos das ROS. Também 

é provável que o NO tenha agido como antioxidante, bem como sinalizador de reações 

para aumentar o consumo e de mitigar o efeito das ROS.  

É bem conhecido que a exposição a elevada UVR e PAR induz a geração de 

radicais livres (Steinhoff et al., 2012) e outros oxidantes a partir de múltiplas fontes 

(Mackerness et al., 2001), especialmente nos cloroplastos, resultando em estresse 

oxidativo (Mano, 2002), causado pela geração das ROS. Em Gp. tenuifrons a alta PAR 

provocou redução de pigmentos fotossintetizantes como a clorofila e a deterioração de 

regiões dos ápices. Assim, Beligni & Lamatina (1999) dizem que existe uma delicada 

dinâmica de equilíbrio entre a formação e redução das ROS, e esta dinâmica pode ser 

alterada a partir da superprodução de ROS causada por estresses, e resultando em 

fotooxidação da clorofila, destruição de cloroplastos e morte abrupta de células. 

Corroborando, Mallick et al. (2002), após simular condição de estresse submetendo 

células de Scenedesmus obliquus (microalga verde) a H2O2, relataram diminuição da 

quantidade de clorofila. 

A ação das ROS depende da concentração: a) em baixas concentrações, esses 

oxidantes induzem genes de defesa e respostas de aclimatação, enquanto b) em altas 

concentrações promove a morte celular (Mallick et al., 2002; Neil et al., 2002). 

Ademais, concentrações quase letais de ROS promovem a aclimatação à condição de 

estresse, reduzindo o crescimento do organismo como parte do mecanismo de 

aclimatação (Karuppanapadian et al., 2011). Neste contexto, Mackerness et al. (2001) 

afirmam que as ROS, agem como moléculas sinalizadoras em plantas, sendo 

componentes centrais da resposta contra o estresse e regulam a expressão de genes em 

resposta a radiação UVB.  

Outros parâmetros que permitem crer que sob intensa irradiância houve maior 

produção das ROS em Gp. tenuifrons foi a elevada atividade antioxidante e os altos 

níveis de NO. A alta atividade antioxidante obtida pelo teste de consumo do DPPH 

indica que os talos de Gp. tenuifrons foram estimulados a produzir maior quantidade de 

substâncias neutralizadoras das ROS. Enquanto os elevados níveis de NO, composto 

que atua também como antioxidante (Hua et al., 2003; Quian et al., 2009) e como 

modulador da atividade antioxidante (Shi et al., 2005; Quian et al., 2009; Xu & Wang et 
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al., 2010; Wimalasekera et al., 2011), costumam ser disparados por agentes estressores, 

que também elevam a produção de ROS (Neill et al., 2002; 2003; Dummermuth et al., 

2003; Bhandari & Sharma et al., 2006; Ross et al., 2006; Torres et al., 2008; Foyer et 

al., 2010; Nishiyama et al., 2011).  

Assim a equivalência da quantidade de ROS nos dois tratamentos, permite supor 

que Gp.tenuifrons exposta a alta PAR produz e acumula substâncias capazes de mitigar 

o efeito das ROS, evidenciada na equivalência desses compostos em ambos os 

tratamentos de irradiância. Portanto, mesmo sob alta PAR, provavelmente a atividade 

antioxidante de Gp. tenuifrons foi eficiente contra o estresse oxidativo gerado a partir do 

excesso de irradiância. 

 

4.2. Óxido Nítrico (NO) 

O NO interage com as ROS de várias maneiras. Além disso, atua como 

modulador da formação de enzimas e substâncias antioxidantes e age como 

antioxidante, inibindo a peroxidação lipídica, mantendo a homeostase da célula e 

regulando a toxicidade das ROS (Boveris et al., 2000).  

Neste ínterim, os ápices de Gp. tenuifrons submetidos a altos níveis de PAR 

apresentaram maior quantidade de NO do que os ápices expostos à menor irradiância. 

Possivelmente, a intensa irradiância causou estresse oxidativo e estimulou a síntese de 

NO, evidenciando que a irradiância causa desequilíbrio sinalizado pelas ROS e então 

são disparadas reações para amenizar os efeitos danosos provocados pelo estresse. 

Deste modo, relacionando os resultados de NO aos resultados das análises de 

pigmentos e proteínas solúveis, CHN, substâncias fenólicas, atividade antioxidante, 

ROS e NO dos ápices de Gp. tenuifrons expostos a 60 e 600 µmol de fótons.m-2.s-1, e 

aliando-os a informações bibliográficas, propôs-se um modelo esquemático do 

metabolismo do NO. Nesse modelo (Figura 14) encontra-se representado o suposto 

processo de formação do NO relacionado à irradiância numa célula em homeostase, em 

que o processo ocorre quase simultaneamente. Contudo, presume-se que expondo a 

célula a súbito estresse luminoso, como ocorreu no tratamento de 600 µmol de fótons.m-

2.s-1, a velocidade do processo é intensificada assim como as respostas de aclimatação e 

tolerância, que conduzirão à recuperação ou a morte de células e posteriormente do 

organismo. 

Então, supõe-se que nos ápices de Gp. tenuifrons expostos a alta PAR, a 

luminosidade estimulou a cadeia transportadora de elétrons, provocando a dissociação 
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de pigmentos fotossintetizantes e proteínas e, causando aumento da produção de ROS, 

de carotenoides e polissacarídeos (Passo 1, Figura 14). Neste contexto, Talarico & 

Maranzana (2000) afirmam que sob irradiância em excesso pigmentos sofrem 

dissociação. Ademais, sob alta irradiância o NO influencia diretamente a cadeia de 

transporte de elétrons, principalmente no PSII (Wodala et al., 2006). Ainda, atua 

inibindo, geralmente de forma reversível, a fosforilação nas membranas do tilacoide, 

causando fotoinibição, fotooxidações da clorofila (Mallick et al., 2002), de 

ficobiliproteínas e de proteínas, resultando em inibição da fotossíntese (Mallick et al., 

2002; Takahashi & Yamasaki, 2002; Bouchard et al., 2008; Wodala et al., 2006  ) e, 

consequentemente, há diminuição na taxa de síntese de ATP (Takahashi & Yamasaki, 

2002). Em corroboração, Bruggink et al. (1988) estudando Lycopersicon lycopersicum 

(tomate) e Abat et al. (2008) investigando Kalanchoe pinnata (planta medicinal) 

mencionaram que durante a exposição ao NO a fotossíntese foi inicialmente inibida e 

reestabilizada algum tempo após a submissão. Isso permitiu à planta um intervalo de 

aclimatação à nova condição. Por sua vez, Shi et al. (2005) estudando sementes de 

feijão sujeitadas a forte radiação UVB, perceberam que o NO atenuou o efeito da 

radiação através da diminuição do conteúdo de clorofila e em consequência mitigou o 

dano oxidativo na membrana do tilacoide. Do mesmo modo, Xu et al. (2010) analisando 

a produção de NO e ROS de folhas da gramínea Festuca arundinaceae estimuladas por 

luz e Hsu & Lee (2012) avaliando as respostas da alga verde Ulva fasciata a estímulos 

luminosos (300 e 1200 µmol de fótons.m-2.s-1) perceberam que o NO reduziu o dano 

oxidativo, pois atuou regulando a tolerância ao estresse luminoso, tendo sido um fator 

de proteção e recuperação do estresse. Além disso, Torres (2012) fazendo análises 

diárias de Gp. tenuifrons sob elevada PAR por uma semana, observou que a quantidade 

de carotenoides exibiu incremento nos quatro primeiros dias de teste e Coueé et al. 

(2006) relataram que os mecanismos de defesa antioxidante por açúcares estão 

relacionados a flutuações de intensidade de luz, que estimulam o acúmulo de açúcares 

pela fotossíntese.  

Em Gp. tenuifrons presume-se ainda que após dissociados os pigmentos foram 

quebrados, originando proteínas e compostos nitrogenados (Passo 2, Figura 14). Neste 

contexto, Stieger & Fuller (1997) investigando o efeito da luz em uma espécie de 

ervilha (Pisum sativum), observaram que a irradiância causou a degradação de uma 

série de proteínas. Já Shi et al. (2005) observaram que a irradiação UVB, que provoca 

efeitos semelhantes ao da alta PAR (Hanelt & Roleda, 2009; Raven, 2011), promoveu a 
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intensificação das ROS. Esses oxidantes conduziram a oxidação de grupos tiol (que 

compõem o aminoácido cisteína) resultando em decréscimo nas proteínas, 

posteriormente mitigado em presença de NO.   

Deste modo, possivelmente parte desses compostos provenientes da quebra dos 

pigmentos de Gp. tenuifrons foram direcionados para suprir despesas energéticas 

imediatas do talo (Passo 3, Figura 14) e para substâncias com capacidade antioxidante 

como os aminoácidos tipo micosporinas (MAAs; Passo 4, Figura 14). Outra parte dos 

compostos nitrogenados e aminados provavelmente sofreu oxidação e resultaram em 

substâncias como nitrito, nitrato e aminoácidos (como poliaminas, L-arginina e L-

citrulina) (Passo 5, Figura 14). Assim, as ficobiliproteínas podem seguir a mesma rota 

que a bilirrubina, um composto animal com características semelhantes às 

ficobiliproteínas (O’Carra & Colleran, 1970; Schluchter & Glazer, 1999). Então, sob 

ação de radicais peroxil (ROO), a bilirrubina (C33H36O6N4) doa um hidrogênio e forma 

um composto Ṅ (Foti & Amorati, 2010) que pode ser oxidado novamente para originar 

compostos nitrogenados inorgânicos (NO3
-, NO2

-, NH4
+). Corroborando, Barufi et al. 

(2012) ao estudar Gracilaria tenuistipitata observaram que sob UVR, os pigmentos 

desta alga foram quebrados, deixando disponíveis compostos nitrogenados para a 

formação de substâncias antioxidantes, como os MAAs.  

Supõe-se que os compostos nitrogenados (nitrito, nitrato, poliaminas, L-arginina 

e L-citrulina) nos ápices de Gp. tenuifrons sofreram a ação de enzimas como nitrato 

redutase (NR) e óxido nítrico sintase (NOS) e formaram NO (Passo 6, Figura 14). 

Dependendo das condições celulares, o NO3
- e o NO2

- podem facilmente ser convertidos 

em NO (Bouchard et al., 2008). Adicionalmente, é de importante consideração as 

observações de alguns autores (Takahashi & Yamasaki, 2002; Cohen & Yamasaki, 

2003; Morris, 2004; Bouchard et al., 2008) que registraram que o NO é produzido pela 

NOS a partir da oxidação dos aminoácidos L-arginina e L-citrulina e de poliaminas 

(Tun et al., 2006; Wimalasekera et al., 2011). Ademais, Tian et al. (2007) estudando o 

efeito do estresse por alumínio (Al+3) e do NO no crescimento de raízes de Hibiscus 

moscheutos e Wanderley (2009) que estudou a influência da disponibilidade de nitrato 

sobre crescimento, atividade da NR, composição química e captação de nitrato e fosfato 

em Gp. tenuifrons afirmaram que a NR é uma enzima chave para assimilação de nitrato 

em plantas e algas, respectivamente, e que essa enzima usa o NAD(P)H como fonte de 

elétrons para a conversão de nitrato em nitrito, que são capazes de gerar NO tanto in 

vitro quanto in vivo. 
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Figura 14: Representação esquemática de modelo proposto para ilustrar o efeito da alta 
luminosade no metabolismo de Gracilariopsis tenuifrons e sua relação com o aumento 
de NO. (1) o excesso de energia, produto do estímulo da luz na cadeia de transporte de 
elétrons, dissocia pigmentos, proteínas e estimula a produção de ROS, polissacarídeos e 
carotenoides. (2) As ROS iniciam o processo de oxidação de biomoléculas. (3) A 
oxidação causada pelas ROS age convertendo compostos nitrogenados em substâncias 
nitrogenadas menos complexas. Parte dos compostos provenientes da conversão é 
empregada no metabolismo. (4) Parte dos compostos obtidos no passo 3 são 
direcionados para a produção de MAAs. (5) Outra parte dos compostos sofre novas 
oxidações das ROS e são convertidos em nitrato, nitrito, poliaminas, L-arginina e L-
citrulina. (6) As enzimas NR e NOS atuam no NO2

- e NO3
- dissociando-os para formar 

NO. (7) As ROS reagem com o NO para formar o peroxinitrito. (8) O peroxinitrito em 
pH fisiológico pode ser diretamente convertido a nitrato. (9) O peroxinitrito é reduzido 
por átomos de carbono, nitrogênio e hidrogênio, que em parte são translocados para a 
manutenção do metabolismo, MAAs e NO2

- e NO3
-. (10 e 11) Polissacarídeos e 

carotenoides são oxidados pelo peroxinitrito e são recompostos pela doação de átomos 
de carbono, hidrogênio e oxigênio. (12) O aumento das ROS acelera o ciclo e, portanto, 
os níveis de NO se elevam, conduzindo a maior ativação da atividade antioxidante. 

 

Sendo assim, em Gp. tenuifrons, possivelmente o NO pôde interagir com as 

ROS e formar peroxinitrito (OONȮ; Passo 7, Figura 14). Essa reação ocorre para 

amenizar os efeitos do estresse oxidativo, porque embora o peroxinitrito seja um 

composto de alta reatividade, as ROS são ainda mais reativas (Wink et al., 1993; Hsu & 

Lee, 2012).  

Além de reagir com o NO, supostamente o peroxinitrito em Gp. tenuifrons pode 

ter sido modificado de diversas formas: (1) convertido a nitrato em pH fisiológico 

(Passo 8, Figura 14), (2) reduzido por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio (este 

em abundância devido às ROS) (Passo 9, Figura 14) e (3) ter oxidado polissacarídeos e 

carotenoides (setas pontilhadas, Passo 10, Figura 14), que também podem ter sido 
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oxidados pela ação das ROS, promovendo a doação de átomos de carbono e hidrogênio 

(Passo 11. Figura 14). Deste modo, o pH do meio pode interferir diretamente na 

produção de NO, causando a redução de peroxinitrito (Wink et al., 1993) em nitrato  ou 

indiretamente na redução de compostos nitrogenados inorgânicos em presença de 

substâncias antioxidantes, como o ácido ascórbico (Crawford, 2006; Popova & Tuan, 

2010).   

A doação de átomos de carbono e hidrogênio em Gp. tenuifrons supostamente 

promoveu a manutenção de proteínas, compostos aminados (Passo 3, Figura 14), 

carotenoides e açúcares (Passo 11. Figura 14). Substâncias importantes para a 

mitigação do estresse oxidativo, pois também atuam como reservas energéticas. Cohen 

& Yamasaki (2003) notaram que tanto o NO quanto a NOS estão envolvidos com o 

aumento de sacarose e a tolerância ao H2O2. Qu et al. (2006) investigando o efeito da 

radiação UVB e do NO no crescimento do caule de Pisum sativum, detectaram que a 

radiação UVB causou a degradação de xiloglicanos, componente chave da matriz de 

polissacarídeos na parede de dicotiledônias. Entretanto, em raízes de vegetais 

vasculares, o NO inibiu fortemente a atividade de degradação dos xiloglicanos da 

parede celular (Beligni & Lamatina, 2000). Açúcares que causam espessamento na 

parede das células corticais podem atuar na atenuação física da irradiância em excesso 

em algas vermelhas, pois há aumento na reflexão de ondas curtas (Raven, 2011). 

Adicionalmente, Chen & Yan (2005) estudando a atividade antioxidante de 

polissacarídeos de algas, demonstraram que estes compostos conferem bom potencial de 

proteção para as células, pois promoveram a diminuição de peróxido de hidrogênio. 

Além disso, essas substâncias apresentaram facilidade em difundir através de 

membranas. Assim, a adição de agaro-polissacarídeos em células vivas conduziu a 

elevação do crescimento e sobrevivência dessas mesmas células. 

Ademais, presume-se que em Gp. tenuifrons, a dissociação/seção dos pigmentos 

e a ação das ROS sinaliza rápida elevação dos níveis de NO, que além de atuar como 

antioxidante, dispara respostas antioxidantes, desencadeando a elevação de enzimas 

antioxidantes como a ascorbato peroxidase (APX) e a produção de antioxidantes como 

os compostos fenólicos (Passo 12, Figura 14). A habilidade do NO em exercer função 

de proteção contra o estresse oxidativo se deve a fatores como: (1) reação com radicais 

lipídicos em que causa a mitigação da oxidação lipídica (Wimalasekera et al., 2011); (2) 

consumo do ânion superóxido; (3) ativação de enzimas antioxidantes (Beligni & 

Lamatina, 1999; Quian et al., 2009) e substâncias antioxidantes (Blokina & Fargerstedt, 
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2010; Xu & Wang et al, 2010). Assim, o NO age como mensageiro secundário em 

plantas, em resposta a estresses bióticos e abióticos e encontra-se envolvido em diversos 

processos, sendo uma das mais intrigantes questões na biologia do NO: sua dupla 

função de potente oxidante e antioxidante efetivo. Esse duplo papel do NO pode 

depender da concentração e de como se encontra o ambiente. O estresse oxidativo é um 

resultado comum da ação de muitos fatores ambientais que se manifestam na célula por 

aumento da quantidade de ROS, enquanto o papel citoprotetor do NO se baseia na 

habilidade de manter a homeostase da redução e regular o nível de toxicidade das ROS 

(Boveris et al., 2000; Mackerness et al., 2001; Quian et al., 2009; Wimalasekera et al., 

2011 e Hsu & Lee, 2012)  

Portanto, considerando a quantidade de NO produzida nos talos de Gp. 

tenuifrons na condição de 600 µmol de fótons.m-2.s-1 (uma vez e meia a mais do que o 

obtido na irradiância de 60 µmol de fótons.m-2.s-1) e o que foi explanado anteriormente, 

pode-se propor que o NO agiu como sinalizador e/ou antioxidante, pois, supõe-se que 

em Gp. tenuifrons o NO atua sinalizando a resposta antioxidante, seja como 

mensageiro, coordenando a atividade de compostos antioxidantes, seja ele próprio 

atuando nesta função. 
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7. Discussão geral 

O presente trabalho contribui para projeto de pesquisa da Dra. Fungyi Chow 

intitulado “Fisiologia integrativa de macroalgas: estudo exploratório da biodiversidade 

química” (FAPESP 10/02948-3). Os resultados se integram a outros trabalhos de 

iniciação científica, mestrado e doutorado orientados pela Dra. Fungyi focados em 

estudos das respostas fisiológicas de macroalgas em condições de estresse e 

caracterização de perfil químico. 

Com o objetivo de caracterizar em laboratório o padrão fisiológico de 

Gracilariopsis tenuifrons referente a atividade oxidante e antioxidante, as algas foram 

expostas a luminosidade normal de 60 µmol de fótons.m-2.s-1 e elevada de 600 µmol de 

fótons.m-2.s-1, tendo alcançado os objetivos de estabelecimento de protocolos e 

avaliação das respostas de taxa de crescimento, teor de pigmentos fotossintetizantes e de 

proteínas solúveis totais, atividade antioxidante, quantidade de compostos fenólicos 

totais e produção de NO. Além disso, avaliações excedentes (conteúdo tecidual de 

carbono, hidrogênio e nitrogênio e quantificação das ROS) foram realizadas e 

permitiram maiores inferências acerca das respostas de Gp. tenuifrons à alta PAR  

Assim sendo, foi observado que o excesso de irradiância nos ápices de Gp. 

tenuifrons provocou respostas de aclimatação que conduzem à ativação de diversos 

mecanismos de proteção contra estresse oxidativo. O estresse oxidativo foi denunciado 

pela redução de pigmentos fotossintetizantes, proteínas e nitrogênio tissular, elevação 

do carbono e hidrogênio tissulares, das substâncias fenólicas, da atividade antioxidante 

total e da quantidade produzida de NO. Por outro lado, os mecanismos de defesa 

antioxidativo pareceram atuar na proteção e manutenção da alga, porque aparentemente, 

esses mecanismos junto com outros sistemas de defesa não avaliados no trabalho 

atuaram de forma eficiente para reduzir a quantidade de ROS, tendo em vista a 

similaridade entre os tratamentos, aspecto que se refletiu na resposta da taxa de 

crescimento, que também não sofreu alteração entre os tratamentos. 

Dentro da dinâmica relacionada ao estresse luminoso, o NO se destaca, pois este 

composto tem por característica interagir de várias maneiras na célula, age diretamente 

como antioxidante, modulador da formação de enzimas e substâncias antioxidantes, 

inibidor da peroxidação lipídica, regulando a toxicidade das ROS, permitindo assim a 

manutenção da homeostase da célula (Boveris et al., 2000). Além disso, alguns autores 

(Bruggink et al., 1988; Mallick et al., 2002; Takahashi & Yamasaki, 2002; Bouchard et 

al., 2008; Wodala 2006; Abat et al., 2008) concordam que o NO em resposta a alta 
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irradiância mitiga os efeitos do excesso de irradiância no sistema fotossintetizante, 

estimulando a degradação de pigmentos fotossintetizantes como ficobiliproteínas, 

clorofila e carotenoides.  

Os resultados mostraram que Gp. tenuifrons sob alta irradiância teve decréscimo 

dos pigmentos fotossintetizantes. Esses pigmentos sofreram degradação, podendo 

disponibilizar suas fontes nitrogenadas para alocação e síntese de substâncias de 

natureza antioxidante, como aminoácidos tipo micosporinas (MAAs) e NO. Essas 

fontes nitrogenadas podem seguir a mesma rota que a bilirrubina, um composto animal 

com características semelhantes às ficobiliproteínas (O’Carra & Colleran, 1970; 

Schluchter & Glazer, 1999). Assim, sob ação de radicais peroxil, a bilirrubina 

(C33H36O6N4) doa um hidrogênio e forma um composto N˙ (Foti & Amorati, 2010), que 

pode ser oxidado novamente para originar compostos nitrogenados inorgânicos (NO3
-, 

NO2
-, NH4

+), que dependendo das condições celulares podem facilmente ser convertidos 

em NO. Este último poderia atuar como mensageiro e sinalizador para ativar os 

mecanismos de defesa antioxidante (Bouchard et al., 2008). Situação semelhante foi 

observada por Barufi et al. (2012) estudando o efeito da limitação de nitrogênio, UVR e 

PAR em Gracilaria tenuistipitata, propuseram que a disponibilidade total de nitrogênio, 

em situação de escassez de nitrogênio e presença de UVR, é mobilizada para a síntese 

de compostos absorvedores de UVR, como os MAAs. Além disso, Huovinen et al. 

(2006) estudando Grateloupia lanceola e Shanab et al. (2012) estudando cianobactérias, 

perceberam que ao adicionar maior quantidade de nitrato e compostos nitrogenados no 

meio de cultura, ocorreu incremento de ficobiliproteínas e elevação na atividade 

antioxidante. 

A clorofila também sofre com o excesso de luz, que conduz a um 

“branqueamento”(desgaste) da clorofila e/ou degradação de proteínas dos centros de 

reação dos fotossistemas PSI e PSII. Essa degradação dos pigmentos ocasiona redução 

da absorção de fótons (700 nm) (Sonoike, 2010; Keren & Krieger-Liszkay, 2011). Este 

comportamento pode indicar que a dissociação dos pigmentos (Talarico & Maranzana, 

2000; Muramatsu & Hihara, 2012; Tamary et al., 2012), como um mecanismo de 

proteção do aparelho fotossintetizante, junto com o aumento das ROS sejam o primeiro 

sinal para o disparo de respostas contra o estresse oxidativo (Khan & Wilson, 1995; 

Mittler et al., 2011). 

Relacionando os carotenoides aos estímulos da luz, estes pigmentos parecem ser 

substâncias mais estáveis que os outros pigmentos, pois comparativamente com 
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ficobiliproteínas e clorofila, apresentou as menores perdas de conteúdo. Os carotenoides 

apresentam papel regulatório da atividade de fotossíntese sob estresse luminoso, 

dissipando excesso de energia através de fluorescência; e sua livre localização na 

membrana lipídica dos cloroplastos pode facilitar seu desempenho na extinção das ROS 

(Schubert & Mendoza-García, 2008). 

Ademais, o espessamento da parede de células de Gp tenuifrons e o aumento de 

carbono e hidrogênio nos ápices apontaram possível acúmulo de açúcares, que 

provavelmente funcionaram como barreira física contra a irradiância e/ou estoque 

energético, e ainda como antioxidantes. Adicionalmente, Chen & Yan (2005) 

demonstraram que os polissacarídeos de algas conferem bom potencial de proteção para 

as células, pois promoveram a diminuição de H2O2.  

Assim, embora as macroalgas vermelhas não sejam consideradas boas 

produtoras de substâncias antioxidantes, Gp. tenuifrons exposta a alta PAR apresentou 

aumento na sua capacidade antioxidante, com elevado teor de compostos fenólicos.  

Deste modo, os ápices de Gp tenuifrons expostos à condição de 600 µmol fótons.m-2.s-1 

pelo período de uma semana, embora tenha configurado estresse, não confirmou 

fotoinibição devido aos diversos mecanismos envolvidos com a resposta a intensa 

irradiância, como absorção e dissipação de energia, estoque e rápida disponibilização de 

macronutrientes e a capacidade de produzir substâncias capazes de atrasar as reações de 

oxidação. 

Portanto o trabalho buscou contribuir com a adição de conhecimento para a 

fisiologia do estresse, principalmente sobre atividade antioxidante em macroalgas que 

são escassos no litoral brasileiro e em ambientes tropicais e subtropicais. Do ponto de 

vista fisiológico, esses resultados são valiosos para a compreensão do metabolismo da 

alga e podem ser relacionados à alterações de cunho climático. Além de fornecer dados 

inéditos sobre produção de NO em macroalgas em condições de alta irradiância. E 

avaliar e estabelecer vários protocolos metodológicos para Gp. tenuifrons e para uso 

geral de abordagens fisiológicas no Laboratório de Algas Marinhas “Édison José de 

Paula”, dentre eles metodologias de atividade antioxidante total pelo método do 

sequestro do radical DPPH, atividade antioxidante pelo sistema β-caroteno/ácido 

linoleico, compostos fenólicos totais pelo método do Folin-Ciocalteau, detecção 

intracelular por fluoróforo de ROS e NO. Do ponto de vista prático, os resultados deste 

trabalho demonstraram que Gp. tenuifrons tem habilidade para alterar sua capacidade 

antioxidante sob condições de estresse e elevada luminosidade. Dessa forma, é possível 
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que o conhecimento produzido auxilie na produção da alga, bem como para sua 

utilização na indústria alimentícia, medica, farmacêutica e cosmética.  
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