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Resumo Geral 

 

O propósito dos estudos fenológicos é descrever e compreender como o 

desenvolvimento dos organismos ocorre em resposta às variações ambientais que 

mudam ciclicamente, e como certos fatores estimulam a geração de uma cascata de 

sinais e reações que abrangem desde mudanças moleculares, bioquímicas e fisiológicas 

e que acabam se manifestando como padrões anuais de abundância e reprodução. As 

mudanças ambientais ocorrem em escalas temporais (diárias, sazonais, interanuais) e 

espaciais (latitudinal, em profundidade, em altitude), e têm um forte impacto no 

crescimento e desenvolvimento das espécies, em especial daquelas com características 

sésseis. O objetivo deste estudo foi caracterizar os padrões fenológicos (sazonais e 

latitudinais) de abundância, reprodução, fotossíntese e capacidade antioxidante de dois 

gêneros de macroalgas de importância ecológica e econômica, Porphyra spp. 

(rodofícea) e Lessonia spp. (feofícea), distribuídas ao longo da costa norte e central (25° 

- 34°S) do Chile. 

Os resultados mostram que variações sazonais de radiação solar e latitudinais de 

temperatura influenciam significativamente as respostas fenológicas e ecofisiológicas 

das espécies estudadas. No caso de Porphyra spp., o ajuste temporal mais notório 

envolve um desenvolvimento fenológico anual para a população do norte e perene para 

as do centro e mais do sul. As características fisiológicas mostraram diminuição na 

eficiência fotossintetizante, pigmentos (clorofila a, carotenoides e ficobiliproteínas) e 

proteínas solúveis na primavera-verão, acompanhados por aumento da capacidade 

antioxidante. No caso de Lessonia, embora a abundância não tenha mostrado uma 

mudança sazonal nas populações, o ajuste temporal mais notório aconteceu nas 

características fisiológicas, com diminuição na eficiência fotossintetizante, pigmentos 
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(clorofilas a e c, carotenoides), fenois e capacidade antioxidante durante o verão, 

acompanhado por aumento na absorptância do talo, ETRmax e NPQ. 

Estudos sobre as identidades taxonômicas das populações de Porphyra são 

necessários para distinguir entre possíveis padrões devido a caraterísticas da espécie de 

possíveis variações morfológicas ou ecotípicas. Estudos das espécies de Lessonia 

próximas aos seus limites de distribuição biogeográfica poderiam elucidar se as 

diferenças fenológicas e fisiológicas são devido a padrões dependentes das espécies ou 

são mascaradas por características ambientais locais. 

Os estudos fenológicos e as mudanças em nível bioquímico/fisiológico podem 

subsidiar novos destinos da biomassa produzida ou da matéria prima proveniente de 

organismos de importância econômica. Além disso, alterações nos padrões fenológicos 

e ecofisiológicos típicos podem direcionar a compreensão sobre os impactos de 

mudanças ambientais tais como os climáticos globais, contaminação e poluição, 

sobrexploração e as interações e dinâmica entre as populações. 
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General Abstract 

 

The purpose of phenological studies is to describe and understand how the development 

of the organisms occurs in response to environmental variations which change 

cyclically and how certain factors stimulate the generation of signals and a cascade of 

reactions from molecular, biochemical and physiological levels, which at the end 

manifests annual patterns of abundance and reproduction. Environmental changes occur 

in time scale (daily, seasonal, interannual) and spatial scale (latitudinal, depth, altitude) 

and have a strong impact on growth and development of the species, especially those 

with sessile characteristics. The purpose of this study was to characterize the phenology 

(seasonal and latitudinal) of abundance, reproduction, photosynthesis and antioxidant 

capacity of two macroalgae with ecological and economic importance, Porphyra spp. 

(Rhodophyta) and Lessonia spp. (Phaeophyceae), distributed along the coast north and 

center (25° - 34°S) in Chile. 

 The results show that seasonal changes in radiation and latitudinal temperature 

significantly influence the phenological and ecophysiological responses of the species 

studied. For Porphyra spp., the most notorious temporal adjustment involves an annual 

phenological development from north population in contrast to perennial populations 

from central and south. The physiological characteristics showed decrease in 

photosynthetic efficiency, pigments (chlorophyll a, carotenoids and phycobiliproteins) 

and soluble proteins in spring-summer, accompanied by increasing in antioxidant 

capacity. For Lessonia spp., although the abundance showed no seasonal changes 

between the populations, the most notoriously temporal adjustment occurs in 

physiological characteristics with decrease in photosynthetic efficiency, pigments 
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(chlorophylls a and c, carotenoids), phenols and antioxidant capacity during the 

summer, followed by increase in thallus absorptance, ETRmax and NPQ. 

 Studies on the taxonomic identity of Porphyra populations are required to 

distinguish between possible characteristics due to species-specific patterns from 

morphological or ecotypes variations. Studies in the species Lessonia near their limits of 

biogeographical distribution could elucidate whether the phenological and physiological 

differences are due to patterns species-specific or are masked by local environmental 

characteristics. 

 The phenological studies and changes in the biochemical/physiological levels can 

subsidize new destination of biomass production and raw material from organisms 

economically important. Moreover, changes in typical phenological and 

ecophysiological patterns can give a light about environmental impacts of alterations 

such as global climate changes, contamination and pollution, overexploitation and 

interactions and dynamics between populations. 
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I. Introdução Geral 

 

O ramo da ciência que estuda a manifestação e as respostas dos processos biológicos 

dos organismos frente às variações sazonais e ambientais é a FENOLOGIA (do grego 

phaino = aparecer ou mostrar; logos = estudo). Os estudos fenológicos buscam 

descrever a temporalidade do desenvolvimento dos organismos e compreender como se 

ajustam às variações ambientais cíclicas de fatores abióticos e bióticos que ocorrem ano 

após ano (Forrest e Miller‐Rushing 2010). Para recursos de importância econômica, 

explorados a partir de bancos naturais ou cultiváveis, o conhecimento fenológico 

permite melhorar a produtividade das espécies, assim como controlar e prever eventos 

como reprodução, recrutamento e infecções por pragas. Para recursos nativos, estes 

estudos constituem importantes subsídios para monitoramento dos efeitos das mudanças 

climáticas sobre aspectos como alterações na abundância das espécies e nos padrões de 

reprodução e migração e presença de pragas e infecções, entre outros. Assim, os estudos 

fenológicos permitem analisar processos ecológicos em escalas locais e globais, suas 

mudanças ao longo do tempo e seu impacto nos ecossistemas. Os estudos fenológicos se 

concentram, principalmente, nas variações temporais de abundância e reprodução 

(Espinoza-Avalos 2005). No entanto, o resultado final dos padrões fenológicos de 

crescimento e reprodução responde a ajustes metabólicos que visam mitigar os efeitos 

negativos dessas mudanças ambientais, envolvendo alterações genéticas, moleculares, 

bioquímicas e fisiológicas nos organismos (Forrest e Miller‐Rushing 2010; Wilczek et 

al. 2010). 

 Plantas terrestres e macroalgas são organismos sésseis, pelo menos durante a 

maior parte do seu histórico de vida. Portanto, estratégias de adaptação frente às 

mudanças climáticas sazonais e latitudinais são fundamentais para manter sua dinâmica 



Introdução Geral 
 

13 
 

populacional, tornar efetivo seu esforço reprodutivo e persistir no seu habitat, uma vez 

que a mobilidade ou evasão não é uma possibilidade para esses organismos. Voesenek e 

Blom (1996) descrevem duas estratégias que podem ser complementares para mitigar as 

condições de variabilidade ambiental em plantas terrestres; estos são restringir sua 

atividade biológica a períodos favoráveis ou gerar um ajuste fenológico em escalas 

temporais curtas. Durante cada etapa do histórico de vida de um indivíduo, e durante a 

transição delas, desdobram-se estratégias bioquímicas e fisiológicas específicas que 

permitem aos organismos responder de forma adequada aos diversos fatores ambientais 

do seu entorno. Ainda que os processos metabólicos possuam uma condição ótima para 

sua atuação, a aclimatação frente a fatores variáveis permite que os organismos vivam 

num espectro mais amplo de condições ambientais, sem prejudicar completamente seu 

crescimento e desenvolvimento, traduzindo-se nas características peculiares de 

distribuição geográfica (Lüning 1991; Lobban e Harrison 1994; Voesenek e Blom 

1996). 

 

O ambiente marinho 

No ambiente marinho, o desenvolvimento das macroalgas é influenciado por vários 

fatores físicos e biológicos. A zona entre marés é considerada como um habitat difícil 

para os organismos, especialmente em condições sésseis, porque compreende uma zona 

de transição entre as características terrestres e marinhas, com exposição contínua a uma 

grande variedade de estresses ambientais (Helmuth et al. 2006). 

O litoral pode ser dividido em três regiões delimitadas pela flutuação das marés: o 

supralitoral, o mediolitoral e o infralitoral. O supralitoral corresponde à região superior 

do costão rochoso, que se encontra permanentemente exposta ao ar e em contato com a 

água de mar a través de borrifos das ondas durante as marés mais altas. Esta área está 



Introdução Geral 
 

14 
 

compreendida entre o limite inferior de distribuição da vegetação terrestre e o limite 

superior de ocorrência de cracas e pequenos gastrópodes, e onde quase não ocorrem 

organismos bentônicos associados (Broitman et al. 2001). Nesta faixa, os fatores 

abióticos como temperatura, radiação solar e dessecamento possuem grande importância 

na distribuição dos organismos, os quais são muito adaptados à perda de água e à 

variação da temperatura (Davison e Pearson 1996; Gómez e Huovinen 2011). O 

mediolitoral corresponde à região sujeita às flutuações da maré, onde os organismos 

estão expostos ao ar durante a maré baixa e submersos durante a maré alta. O limite 

superior é caracterizado, geralmente, pela ocorrência de cracas e poucas algas e o 

inferior, dependendo da zona geográfica, por algas pardas das ordens Laminariales e 

Fucales (Davison e Pearson 1996; Gómez e Huovinen 2011). O infralitoral corresponde 

à região subjacente ao mediolitoral e que está permanentemente submersa. O limite 

inferior do infralitoral pode ser determinado pela disponibilidade de substrato rochoso 

ou arenoso, e as relações bióticas (predação, herbivoria e competição) têm maior 

importância na determinação da distribuição dos organismos, uma vez que os fatores 

ambientais são mais estáveis (Kain 1989; Davison e Pearson 1996). 

 Devido à faixa do mediolitoral compreender uma interfase terrestre e aquática, 

esta zona está constantemente submetida a perturbações por estresses químico e físico, 

tais como radiação solar, temperatura, salinidade, dessecação, hidrodinamismo e 

disponibilidade de nutrientes, apresentando-se variável em maior magnitude e 

frequência que no infralitoral (Kain 1989; Lobban e Harrison 1994; Davison e Pearson 

1996; Collen e Davison 1999a, 1999b; Sampath-Wiley et al. 2008). Dentre essas 

condições de estresse, radiação solar, temperatura e nutrientes apresentam uma 

amplitude de variação maior desde o equador até os polos durante as estações anuais 
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(Kain 1989; Lüning 1991). Esta situação é importante em espécies que apresentam uma 

distribuição latitudinal maior. 

 A variabilidade do ambiente exige nas macroalgas ajustes permanentes nas suas 

taxas metabólicas e diversas estratégias de proteção para manter a homeostase e o 

desenvolvimento (Davison e Pearson 1996; Bischof e Rautenberger 2012). Uma vez que 

as espécies do mediolitoral experimentam constantemente rápidas mudanças ambientais 

extremas, é possível assumir que esses organismos estariam bem adaptados 

fisiologicamente para mitigar o estresse ambiental do que indivíduos do infralitoral. Os 

padrões de zonação típicos de litorais entremarés, com diferentes espécies que ocupam 

diferentes níveis, às vezes apenas centímetros de distância, podem ser parcialmente 

explicados por estas diferenças na tolerância ao estresse (Davison e Pearson 1996; 

Gómez e Huovinen 2011). Estudos de tolerância ao estresse das algas vermelhas 

Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry e Chondrus crispus Stackhouse descrevem 

maior crescimento e tolerância a fatores como congelamento e dessecação para M. 

stellatus, associado com sua distribuição no mediolitoral superior em comparação com 

C. crispus que ocorre em locais com menor exposição à dessecação (Collen e Davison 

1999a). A variação interespecífica da tolerância ao estresse no mediolitoral das espécies 

de algas pardas Fucus spiralis Linnaeus, F. evanescens C. Agardh e F. distichus 

Linnaeus (Phaeophyceae) é, parcialmente, explicada pela sua ocorrência na zona litoral 

(Collen e Davison 1999b). Portanto, espécies que ocorrem no mediolitoral superior 

poderiam expressar maior diversidade de mecanismos de defesa (quantitativa e 

qualitativamente) que espécies do mediolitoral inferior. Em termos gerais, tendências 

nas características de uso da luz, morfologia e gradientes ambientais têm sido descritos 

em função dos padrões zonais das macroalgas e é explicado por um esquema 

desenvolvido para algas no sul de Chile (Fig. 1; Gómez e Huovinen 2011). 
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Figura 1. Zonação de algas na costa sul do Chile e síntese dos principais gradientes 
fotobiológicos, morfológicos e ambientais. As espécies de algas dominantes em cada 
zona litoral são indicadas. (Ik: irradiância de saturação; EHWS: limite de maré alta; 
ELWS: limite de maré baixa; PAR: radiação fotossinteticamente ativa). Adaptado de 
Gómez e Huovinen (2011). Especies: Porphyra columbina, Mazzaella laminarioides, 
Lessonia nigrescens, Callophyllis variegata, Rhodymenia skottsbergii. 
 

Sazonalidade como indutor fenológico 

Considerando a fenologia, as respostas biológicas das algas à variabilidade ambiental 

num ritmo anual têm sido descritas, basicamente, de duas formas (sensu Kain 1989): (1) 

antecipando-se às mudanças sazonais (“antecipação sazonal”), no qual crescimento e 

reprodução são sinalizados pela variação nas condições ambientais (ex. fotoperíodo, 

nível de nutrientes), de forma a se antecipar a condições futuras apropriadas e (2) 

respondendo sazonalmente (“sazonal”), na qual a espécie cresce e se reproduz somente 

quando as condições ambientais são adequadas (ex. irradiância, temperatura ou 
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nutrientes). Em geral, os modelos têm relação com as estratégias de vida perene ou 

anual e a capacidade das macroalgas de manter reservas energéticas internas para 

retomar o crescimento quando as condições, principalmente de luz, são mais adequadas 

(Chapman e Craigie 1978; Kain 1989; Lüning e tom Dieck 1989). Em algumas espécies 

de macroalgas reconhece-se a presença de um ritmo endógeno cíclico e anual, adquirido 

evolutivamente por processos de adaptação, que lhes permite regular o início do 

crescimento e da reprodução segundo as estações do ano (Lüning 1993). Radiação solar 

(em quantidade e qualidade) e temperatura são importantes sinais ambientais para a 

expressão e alternância das fases fenológicas e sincronização com as estações do ano 

(Lüning e tom Dieck 1989; Lüning 1991; Lobban e Harrison 1994). Para as grandes 

algas pardas das ordens Laminariales e Fucales e algumas algas vermelhas 

(Rhodophyta), o fotoperíodo, associado a variações de temperatura, é um indutor da 

alternância dos processos fenológicos de crescimento e reprodução (Kain 1989; Lüning 

1991; Lobban e Harrison 1994). Em geral, entre as etapas de fotossíntese (produção de 

energia e reservas) e crescimento (consumo de reservas) acontece a reprodução 

(Chapman e Craige 1978; Lüning e tom Dieck 1989; Lüning 1991, 1993; Tala et al. 

2004; Tala e Edding 2005), o que indica que os diferentes processos que determinam o 

padrão fenológico podem ser induzidos por diferentes sinais ambientais. 

Em regiões de clima temperado e frio, o crescimento e a reprodução de algas 

podem ocorrer durante todo o ano e variar em intensidade, ou podem estar limitados a 

períodos específicos (Kain 1989; Santelices 1990). Diferentes padrões têm sido 

descritos em representantes de macroalgas das linhagens Chlorophyta, Rhodophyta e 

Phaeophyceae. Em geral, as macroalgas anuais mostram processos com ciclos 

defasados, na qual o organismo primeiro cresce e depois se reproduz, para 

posteriormente morrer. Em macroalgas perenes, ainda que apresentem certa 
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sazonalidade nos processos biológicos, o crescimento e a reprodução podem ocorrer 

simultânea e continuamente, apenas com uma diminuição nas suas taxas (Kain 1989). 

Por exemplo, para a alga verde Ulva rigida C. Agardh e vermelha Pyropia leucosticta 

(Thuret) Neefus & J. Brodie (Porphyra leucosticta Thuret) os fatores dominantes que 

influenciam a produção primária (crescimento e produtividade) parecem ser a 

disponibilidade de nutrientes e a temperatura (Zavodnik 1987). A maior produção 

ocorre durante períodos de alta disponibilidade de nutrientes (finais do verão e outono). 

Em outro exemplo, apesar de não haver sazonalidade na presença de lâminas (fase 

gametofítica) e de estruturas reprodutivas, em Porphyra dioica J. Brodie e L.M. Irvine, 

na costa de Sidmouth (Inglaterra), têm sido registrada variação sazonal no tamanho do 

talo e na capacidade de germinação dos esporos (Holmes e Brodie 2004). Assim, o 

padrão fenológico de P. dioica é descrito com maior crescimento das lâminas entre o 

início de primavera e verão, e menor germinação dos esporos no verão, sendo os fatores 

ambientais temperatura, luz e hidrodinamismo os possíveis responsáveis por este padrão 

(Holmes e Brodie 2004). As condições de alta radiação solar durante verão seriam 

prejudiciais para o desenvolvimento dos esporos (Holmes e Brodie 2004). 

Disponibilidade sazonal de nutrientes tem sido um dos fatores ambientais mais 

relacionados com os padrões de crescimento nas macroalgas pardas do grupo 

Laminariales (Chapman e Craigie 1978; Gerard 1982; Lüning 1991; Lobban e Harrison 

1994; Brown et al. 1997). Para as espécies Lessonia nigrescens Bory de Saint Vincent e 

L. trabeculata Villouta & Santelices tem sido descrito um padrão tipo “antecipação 

sazonal” (sensu Kain 1989), com crescimento inicial no inverno baseado, 

provavelmente, em reservas internas, e um crescimento reduzido e maior perda de 

tecido no verão quando a irradiância é máxima (Tala e Edding 2005).  
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 As estratégias reprodutivas têm um papel importante na manutenção das espécies. 

A maioria das algas marinhas possui, no mínimo, duas fases de vida morfológica e 

fisiologicamente diferentes, com amplitudes de tolerância diferenciadas e estreitamente 

relacionadas às variações ambientais, repercutindo diretamente nas respostas 

fenológicas (Lüning e tom Dieck 1989; Lüning 1991; Destombe et al. 1993; Lüning 

1993; Lobban e Harrison 1994; Vega e Meneses 1999). De forma geral, os ciclos de 

vida das macroalgas compreendem uma alternância de fases geracionais, com 

diferenças na ploidia (haploide versus diploide), que podem ou não ser diferentes 

quanto a tamanho (macroscópico versus microscópico) e forma (ereto versus prostrado), 

e podem ou não ocorrer simultaneamente ou defasadas no tempo (Santelices 1990). 

 Para macroalgas com históricos de vida heteromórficos é esperada uma diferença 

entre as fases em nível bioquímico, fisiológico e de crescimento, devido, 

principalmente, à sua ocorrência em habitats distintos (macro versus microhabitat) 

(Gerard 1990, Santelices 1990). Diferenças ecotípicas relacionadas com a 

disponibilidade de luz têm sido descritas para esporófitos e gametófitos da macroalga 

parda Saccharina latissima (Linnaeus) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. Saunders 

(como Laminaria saccharina (Linnaeus) J.V. Lamouroux) em relação ao crescimento, 

capacidade fotossintetizante, respiração e razão área superficial/peso (Gerard 1990). 

Comparações entre gametófitos e esporófitos jovens e adultos da macroalga parda 

Ecklonia cava Kjellman sugerem que gametófitos e esporófitos jovens apresentam 

características de algas "adaptadas à sombra", isto é, conteúdos elevados de pigmentos, 

alta eficiência fotossintetizante e baixa irradiância de compensação e saturação 

fotossintetizante, como resposta para otimizar o desempenho da fotossíntese destes 

estágios de pequeno tamanho que crescem baixo o dossel de esporófitos adultos 

(Altamirano et al. 2003). Embora as estruturas reprodutivas possam ocorrer durante 
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todo o ano, geralmente, os propágulos de uma estação contribuem efetivamente com o 

recrutamento, dado a pressão dos fatores ambientais, sugerindo uma estratégia 

reprodutiva sazonal (De Wreede e Klinger 1988; Santelices 1990; Tala et al. 2004). 

 No caso de macroalgas com históricos de vida isomórficos, as diferenças entre as 

fases geracionais têm sido descritas em relação às suas taxas vitais (crescimento, 

mortalidade) e tolerâncias fisiológicas com respeito, principalmente, a radiação solar e 

temperatura, os que condicionam seu desenvolvimento no tempo e em abundância (De 

Wreede e Klinger 1988; Santelices 1990; Vega e Meneses 1999). Na macroalga 

vermelha Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing, a temperatura seria o fator 

que controla o crescimento em interação com a radiação solar, sendo dependente da fase 

do histórico de vida. O crescimento diferencial das fases (gametófito feminino > 

esporófito) em resposta às variáveis ambientais poderia explicar a predominância de 

uma fase durante as diferentes estações (Bulboa e Machiavello 2001). Neste sentido, 

variações ambientais associadas a mudanças climáticas globais (ex. aumento de 

temperatura e radiação ultravioleta) podem ser percebidas como alterações estressantes, 

modificando as taxas dos processos vitais de manutenção da espécie (fotossíntese, 

crescimento e reprodução), com sérias alterações moleculares, bioquímicas e 

fisiológicas, e significativas implicações na abundância e distribuição das espécies, nas 

relações bióticas e no ecossistema (Broitman et al. 2001; Forrest e Miller‐Rushing 2010; 

Ferrari et al. 2012). Segundo a vida média de cada espécie e sua tolerância ambiental, é 

esperado um potencial de adaptação em resposta às mudanças climáticas dependente da 

herdabilidade de variação genética e a seleção de genótipos mais tolerantes (Parmesan 

2006; Clark et al. 2013). Modificações na fenologia e na distribuição de espécies têm 

sido descritas, na sua maioria, para organismos terrestres e, em menor medida, para 

organismos marinhos e de água doce (Parmesan 2006). No ambiente marinho, os recifes 
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de corais tropicais são os mais afetados (Parmesan 2006). Mudanças nos padrões 

fenológicos sazonais (tempo de reprodução, estação de crescimento e recrutamento) nas 

macroalgas, relacionadas com as mudanças climáticas globais, requerem de estudos de 

longo prazo.  

 

Respostas bioquímicas e fisiológicas ao ambiente 

As variações fisiológicas e metabólicas são o resultado da influência da informação 

genética, da eficiência energética em reservas e de seu uso para múltiplos propósitos, do 

desenvolvimento e do meio ambiente (Spicer e Gaston 1999), refletindo assim uma 

grande diversidade de respostas e tolerâncias adaptativas dentro dos limites geográficos 

das espécies. Em geral, as mudanças nas condições ambientais geram uma cascata de 

respostas desde ativação/desativação de genes, sínteses/degradação de compostos e 

variação das taxas fisiológicas que permitem que o organismo se aclimate de acordo 

com sua amplitude de tolerância ao fator e, finalmente, sobreviva. Enquanto que em 

zonas tropicais as respostas ao ambiente marinho são, principalmente, controladas por 

estímulos biológicos (predação, competição e herbivoria), em regiões temperadas estas 

ocorrem principalmente devido a mudanças nos fatores físicos (Kain 1989; Van Alstyne 

et al. 2001). As respostas das macroalgas a estes fatores podem incluir desde: (1) 

modificação dinâmica nas taxas metabólicas vitais, com recuperação em pequena escala 

(durante um ciclo diário) como em escalas maiores (durante ciclos estacionais e 

interanuais); (2) degradação e síntese de compostos primários e secundários; e, em 

casos extremos, (3) mudanças crônicas que impossibilitam a recuperação do organismo, 

afetando toda a dinâmica populacional e seu entorno biológico (Lüning 1991; Lobban e 

Harrison 1994; Häder e Figueroa 1997). 
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 Durante o funcionamento do metabolismo celular, diversas reações que envolvem 

transferência de elétrons e oxigênio induzem a formação de espécies reativas de 

oxigênio - EROs (Mittler 2002; Asada 2006; Bischof e Rautenberger 2012). As EROs 

compõem um grupo de pequenas moléculas derivadas do oxigênio incluindo radicais de 

oxigênio (superóxido O2
•-; hidroxil HO•-; peroxil RO2

• e alkoxil RO•) e certos não 

radicais que são agentes oxidantes e facilmente convertidos a radicais (singleto de 

oxigênio 1O2; ozônio O3; ácido hipoaloso HOX e peróxido de hidrogênio H2O2) (Mittler 

2002; Potin 2007). A Figura 2 resume as principais EROs e seus mecanismos 

antioxidativos enzimáticos e não enzimáticos. Qualquer espécie química com um ou 

mais elétrons não pareados é definida como um radical livre, ele é instável e afeta outras 

moléculas e estruturas celulares por gerar sua oxidação. 

 As EROs são um subproduto normal do metabolismo aeróbio, é produzido em 

taxas controladas em processos como cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese e 

da respiração, excitação da clorofila, β-oxidação de ácidos graxos, fotorrespiração, entre 

outros. Cloroplastos, peroxissomos e mitocôndrias são as principais organelas celulares 

produtoras de EROs (Mittler 2002). Em condições normais, a concentração de EROs é 

geralmente baixa (250 µM s-1 O2
-, 0,5 µM H2O2 em cloroplastos; Mittler 2002) e 

controlada por eficientes mecanismos sequestradores destes radicais livres chamados 

antioxidantes, que ajudam a preservar a integridade celular (Fig. 2). Embora as EROs 

possam ser consideradas como as maiores causas de dano celular, possuem importantes 

funções biológicas associadas com sinalizadores à nível celular de mudanças ambientais 

abióticas e bióticas, são reguladores do crescimento celular e morte celular programada 

e atuam na defesa contra patógenos, epibiontes e herbívoros (Mittler 2002; Gapper e 

Dolan 2006; Torres et al. 2006; Van Breusegem e Dat 2006; Potin 2007). 
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Figura 2. Metabolismo das espécies reativas de oxigênio (EROs), indicando as 
principais espécies reativas e os sistemas sequestradores antioxidativos enzimáticos e 
não enzimáticos. Adaptado de Mittler (2002). 
 

 Na sua maioria, condições de estresse ambiental induzem quebra na homeostase 

celular e produção excessiva de radicais livres e EROs. O desequilíbrio na produção e 

acúmulo de EROs surge em resposta a uma diversidade de condições ambientais, que 

incluem excesso de radiação PAR e UV, flutuações de temperatura (resfriamento e 

aquecimento), deficiência de nutrientes, dessecamento, poluição por metais pesados e 

por ozônio e SO2, estresse mecânico, herbivoria e ataque de patógenos (Collen e 

Davison 1999a, 1999b; Collen et al. 2003; Contreras-Porcia et al. 2005; Dring 2006; 

Potin 2007; Sampath-Wiley et al. 2008; Bischof e Rautenberger 2012). Estas condições 

de estresse ambiental geram um desequilíbrio nos processo habituais de formação de 

EROs, impedindo a desintoxicação normal. Os níveis de EROs podem se elevar entre 

dois a dez ordens de magnitude em condições de estresse, excedendo a capacidade dos 
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sistemas sequestradores (mecanismos antioxidantes); ocorrendo a oxidação de 

proteínas, lipídios, polissacarídeos e ácidos nucleicos e, em casos extremos, conduzindo 

à morte celular (Mittler 2002; Van Breusegem e Dat 2006). Respostas fisiológicas que 

modificam a eficiência fotossintetizante, a taxa de biossíntese da proteína D1 do PSII e 

o teor de pigmentos têm sido associados com o efeito do estresse oxidativo em plantas 

terrestres (Asada 2012; Kangasjärvi et al. 2012) e macroalgas (Sampath-Wiley et al. 

2008; Contreras-Porcia et al. 2011; Cruces et al. 2012a). Outros ajustes descritos para os 

organismos que buscam evitar o dano oxidativo têm relação com adaptações anatômicas 

(estrutura da folha, epiderme), metabolismo C4 e CAM em plantas, movimento dos 

cloroplastos, diminuição da fotossíntese, modulação do fotossistema e pigmentos 

antenas (Mittler 2002). Em macroalgas, por exemplo, Bouzon et al. (2012) observaram 

alterações na morfologia, ultraestrutura celular e composição química de Porphyra 

acanthophora var. brasiliensis E.C.Oliveira e Coll frente a condições de radiação 

ultravioleta, com desorganizarção dos tilacoides, aumento de plastoglóbulos, alterações 

nas mitocôndrias e na atividade da glutationa peroxidase e glutationa redutase. 

Similarmente, Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie submetida a estresse 

de cobre e chumbo apresentou alterações na taxa de crescimento, espessamento da 

parede celular, dano na ultraestrutura celular dos cloroplastos, redução no teor de 

pigmentos fotossintetizantes e alterações na taxa enzimática (Gouveia et al. 2013). 

 Em geral, os sistemas de defesa celular para mitigar o estresse oxidativo são 

basicamente de dois tipos: (a) os sistemas enzimáticos (ex. superóxido dismutase SOD, 

ascorbato peroxidase APX, catalase CAT, glutationa peroxidase GPX), nos quais há 

participação de enzimas específicas que reduzem o teor de radicais livres mediante sua 

neutralização a moléculas menos reativas (Fig. 2) e (b) os sistemas não enzimáticos, nos 

quais moléculas hidrossolúveis (ex. ácido ascórbico, glutationa, poliaminas) ou 
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lipossolúveis (ex. tocoferol, carotenoides) atuam diretamente neutralizando os radicais 

(Fig. 2). Grande parte dessas moléculas antioxidantes e protetoras faz parte do 

metabolismo secundário, que correspondente a vias metabólicas que derivam do 

metabolismo primário (fotossíntese/respiração), e que estão associadas a respostas 

ecológicas de interação do organismo com seu ambiente (Torres et al. 2006; Maschek e 

Baker 2007; Schwachtje e Baldwin 2008). Os mecanismos de defesa contra estresse 

oxidativo podem ser significativamente mais expressos em organismos que estão 

continuamente submetidos a situações de estresse ambiental, refletindo o estado da 

maquinaria oxidativa celular como indicador do nível de aclimatação (Mittler 2002; 

Dring 2006; Potin 2007). Estudos de tolerância ao estresse sugerem uma relação entre 

alto metabolismo antioxidante e incremento na tolerância ambiental, tanto em plantas 

terrestres (Hernandez et al. 2000; Peltzer e Polle 2001; Kangasjärvi et al. 2012) como 

em macroalgas (Collen e Davison 1999a, 1999b; Collen et al. 2003; Contreras-Porcia et 

al. 2005; Dring 2006; Sampath-Wiley et al. 2008; Contreras-Porcia et al. 2011; Bischof 

e Rautenberger 2012). 

 As macroalgas são capazes de alterar sua composição química em resposta a 

diversos fatores ambientais de maneira a cumprir com o requerimento básico para 

manter a homeostase celular e as taxas vitais. No entanto, algumas mudanças ambientais 

como sazonalidade ou gradiente latitudinal podem ser percebidas como condições de 

estresse ambiental, onde as macroalgas têm desenvolvido diferentes estratégias para 

lidar com o ambiente desfavorável, como a produção de moléculas fotoprotetoras (ex. 

aminoácidos tipo micosporinas, MAAs; compostos fenólicos - florotaninos e 

cumarinas) e de compostos que a protegem da infecção de patógenos e do ataque por 

herbívoros (ex. florotaninos, compostos voláteis halogenados), ativação de proteínas de 

estresse (proteínas de choque térmico - HSP) e ativação de enzimas antioxidantes (Van 
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Alstyne 1988; Hoyer et al. 2002; Houvinen et al. 2004; Rhode et al. 2004; Potin 2007; 

Sampath-Wiley et al. 2008; Gómez e Huovinen 2010; Contreras-Porcia et al. 2011; 

Cruces et al. 2012a, 2012b). Compostos como os carotenoides, frequentemente 

associados com pigmentos fotossintetizantes, mostram um importante papel como 

antioxidantes. A alga vermelha Porphyra umbilicalis Kützing mostrou que os níveis de 

carotenoides nas lâminas mudam dramaticamente durante o verão, reforçando sua 

importância como molécula antioxidante (Sampath-Wiley et al. 2008). Os carotenoides 

(particularmente β-caroteno) podem sequestrar 1O2 diretamente; podem diminuir a 

formação de 1O2 por absorção direta do excesso de energia de excitação da clorofila; e 

são capazes de dissipar o excesso energia de excitação através do ciclo da xantofila com 

interconversão entre violaxantina e zeaxantina (Demmig-Adams e Adams 1992; Häder 

e Figueroa 1997; Goss e Jakob 2010). Assim, a possibilidade de estratégias 

bioquímicas, fisiológicas e/ou morfológicas é diversa, e espera-se que dentro do 

intervalo de tolerância das macroalgas estas respostas possam operar eficientemente 

para permitir o desenvolvimento fenológico do organismo. 

 

Distribuição de recursos energéticos para múltiplos propósitos 

Considerando que os mecanismos de defesa às condições ambientais variáveis incorrem 

em custos metabólicos para o organismo, assume-se que a alocação de recursos para 

outros processos vitais, como crescimento e reprodução, esteja menos disponível 

(Lobban e Harrison 1994; Cronin 2001; Van Alstyne et al. 2001; Schwachtje e Baldwin 

2008). Mudanças nos parâmetros ambientais induzem a produção de metabólitos 

sensíveis ao estresse em macroalgas marinhas. Estudos em plantas terrestres e algas 

marinhas sugerem que as concentrações destes metabólitos podem se manifestar de três 

formas (Van Alstyne et al. 2001): 
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1. Mudanças ambientais podem alterar a quantidade de matéria e energia disponível 

para defesa/tolerância ao estresse e a forma como esses recursos são distribuídos para 

crescimento, reprodução e defesa. Nesse caso, as plantas devem reorganizar seus 

recursos a fim de maximizar sua sobrevivência e reprodução. 

2. Mudanças ambientais podem prover sinais às plantas para alterar a concentração de 

metabólitos em concentrações mais adequadas ao tempo e lugar específico. 

Considerando que a maioria dos habitats do mediolitoral e infralitoral é altamente 

variável no tempo e no espaço, as concentrações de metabólitos para um determinado 

lugar e tempo não são necessariamente apropriadas para outra situação. 

3. Condições ambientais podem estressar as plantas, resultando, em geral, em redução 

da sua taxa fisiológica. Plantas estressadas podem ter baixas taxas fotossintetizantes 

e, assim, poucos recursos para outras funções essenciais como mecanismos de 

defesa/tolerância. 

 

 O sucesso de alocação de recursos e/ou resposta fisiológica dependerá das 

condições bióticas e abióticas nas quais se desenvolve o organismo. Em condições 

adversas, o padrão de distribuição de recursos a favor da manutenção e sobrevivência do 

organismo (baixas taxas fisiológicas, mas estáveis) permitirá a manutenção de processos 

vitais em taxas constitutivas até que as condições ambientais melhorem. Para que um 

organismo seja bem sucedido na sua resposta frente a mudança ambiental, ele deve 

tolerar ou defender-se das condições de estresse (Lobban e Harrison 1994; Cronin 2001; 

Van Alstyne et al. 2001), pois o custo energético pode comprometer o crescimento e 

desenvolvimento do organismo. A produção, manutenção e armazenamento de 

metabólitos secundários deveriam estar em sincronia com os diversos processos vitais, 

incluindo modificação na energia química armazenada nas ligações (síntese/degradação 
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de moléculas), mudança na distribuição da biomassa individual, adequação das taxas 

fisiológicas, habilidade competitiva e modificações no fenótipo (Cronin 2001). Nesse 

sentido, situações de mudanças ambientais, estado nutricional, ajustes fisiológicos e 

padrões fenológicos de crescimento e reprodução estariam fortemente ligados ao 

desenvolvimento de uma espécie. 

 

A costa do Chile 

O Chile é um país que abrange aproximadamente 4.200 km de costa continental, o qual 

apresenta um importante gradiente de condições ambientais latitudinais e verticais. 

Grande parte da região costeira caracteriza-se pela presença do sistema de correntes de 

Humboldt, com fluxo de águas superficiais de origem subantártica em direção 

predominantemente para o norte, e com ressurgência de águas subsupeficiais, frias e 

ricas em nutrientes de origem equatorial (revisado por Thiel et al. 2007). Diferentes 

áreas climáticas ao longo da costa do Chile estão presentes, principalmente em relação à 

temperatura e precipitação, gerando um clima mediterrâneo na zona centro-sul em 

contraposição ao clima desértico no norte do Chile (Fernandez et al. 2000). Fenômenos 

climáticos de grande escala (El Niño Oscilação do Sul, ENSO) une-se a este padrão 

regional, gerando alta heterogeneidade espaço-temporal, o que leva a limites 

biogeográficos difusos (Thiel et al. 2007). A incursão de nutrientes para a superfície 

pelos eventos de ressurgência resulta numa alta produtividade primária, e serve para 

contrabalançar as condições de El Niño (Vega et al. 2005; Thiel et al. 2007). Essas 

condições fazem que, em escalas curtas de tempo, exista a tendência de um padrão 

climático e oceanográfico sazonal (previsível) em latitudes altas (> 35°S), o qual se 

torna não sazonal (e menos previsível) em latitudes médias e baixas (< 30°S). 
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 A costa do Chile é um interessante cenário para avaliar estudos fisiológicos em 

organismos marinhos devido às mudanças nas características ambientais como: (1) 

ocorrências de gradientes latitudinais de radiação solar e de temperatura, (2) presença de 

regiões com ressurgência permanente e/ou sazonal (águas frias ricas em nutrientes), (3) 

ocorrências de anomalias térmicas como El Niño, de maior intensidade na zona norte e 

(4) mudança dos principais componentes biológicos estruturadores do habitat. Apesar 

do grande gradiente ao longo do país, existem poucos estudos sobre as respostas 

fisiológicas das macroalgas ao seu ecossistema e estas centram-se num par de espécies 

de importância econômica ou ecológica (Gómez et al. 2004; Houvinen et al. 2004; 

Contreras-Porcia et al. 2005; Gómez et al. 2005; Houvinen et al. 2006; Gómez et al. 

2007; Contreras-Porcia et al. 2011). 

 Gradientes latitudinais e sazonais nas condições ambientais são reconhecidos ao 

longo da costa do Chile, embora, a magnitude do seu efeito na fisiologia e no 

desenvolvimento das macroalgas (fenologia) seja ainda pouco conhecida. Esse aspecto 

permanece pouco elucidado e seria um conhecimento que complementa o entendimento 

das estratégias ecofisiológicas frente a estes gradientes e dos padrões de distribuição e 

fenologia das macroalgas. 

 

Espécies alvo 

O projeto inclui o estudo sazonal de abundância, estádio reprodutivo, atividade 

fotossintetizante, pigmentos e antioxidantes (fenois e atividade total) de espécies com 

exploração nacional, a alga vermelha Porphyra C. Agardh e a alga parda Lessonia Bory 

de Saint-Vincent. 
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a) Porphyra: Entre as macroalgas do mediolitoral, Porphyra é o gênero mais bem 

sucedido ecofisiologicamente, é uma alga vermelha (Rhodophyta) que cresce em 

abundância ao longo das zonas rochosas desde o medio litoral superior ate o infralitoral 

superior de zonas temperadas e boreais de ambos os hemisférios. Porphyra spp. têm 

varias vantagens fisiológicas sobre outras espécies do litoral, colonizando locais onde 

outras não podem sobreviver (Davison e Pearson 1996; Gómez et al. 2004; Huovinen et 

al. 2004; Sampath-Wiley et al. 2008; Contreras-Porcia et al. 2011). 

 O gênero apresenta uma morfologia simples, mas a diferenciação entre as espécies 

mediante caracteres morfológicos não é fácil (Israel 2010). Porphyra é caracterizado 

por um histórico de vida bifásico heteromórfico (Fig. 3), com talo foliáceo laminar 

macroscópico (fase gametofítica), de uma ou dois camadas celulares, de morfologia 

variada (lâmina alongada até ovalada, dividida ou não em varias lâminas) e com um 

pequeno apressório. Esta fase se alterna com um esporófito filamentoso microscópico 

(fase “conchocelis”), que tem a capacidade de se manter fértil por várias temporadas 

(Israel 2010). A maioria das espécies de Porphyra mostra um padrão de recrutamento 

sazonal, com desenvolvimento da fase gametofítica durante o verão ou inverno, 

condicionada pelo fotoperíodo (Dickson e Waaland 1985; Ávila et al. 1986; Griffin et 

al. 1999; González e Santelices 2003; Holmes e Brodie 2004; Varela-Alvarez et al. 

2007).  

 No Chile, as espécies de Porphyra (luche, denominação genérica local) 

distribuem-se ao longo de toda a costa (20 - 56 °S), apresentando ao menos sete 

variantes morfológicas (Hoffmann e Santelices 1997; González e Santelices 2003). 

Atualmente, análises moleculares de Bangiales têm questionado a presença e número de 

espécies de Porphyra no Chile (Brodie et al. 2008, 2011), propondo a mudança 

nomenclarural de Porphyra columbina Montagne para Pyropia columbina (Montagne) 
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W.A. Nelson, espécie comumente referida para a costa Chilena (Nelson e Brown 2010; 

Sutherland et al. 2011). No entanto, a elucidação taxonômica para Porphyra no Chile 

ainda é incerta. 

 

Seção da lâmina

Gametas 
masculinos

Gametas 
femininos

Zigósporos

Substrato calcáreo

Conchocelis

Conchoesporas

Conchoesporangios

Seção da lâmina

Esporos neutros

Meiose

B

A

 

Figura 3. Histórico de vida diplohaplôntico heteromórfico típico de Porphyra (A) e a 
reprodução da lâmina por uma via assexuada envolvendo esporos neutros (B). Adaptado 
de Blouin et al. (2011). 
 

 A explotação de Porphyra no Chile é restrita a regiões do sul, realizada por 

comunidades de pescadores desde épocas remotas, mas com clara variação interanual na 

coleta (Buschmann et al. 2001, 2008). Nas últimas décadas, essa macroalga tem sido 

considerada uma candidata potencial para o desenvolvimento de maricultura em 

pequena escala por pescadores subsidiados pelo governo como parte de um programa de 

diversificação da aquicultura no país. Espécies de maior interesse comercial como 
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Porphyra linearis Greville, Pyropia pseudolinearis (Ueda) N. Kikuchi & M. Miyata, 

M.S. Hwang & H.G. Choi, Wildemania miniata (C. Agardh) Foslie, Porphyra capensis 

Kützing, Porphyra woolhousiae Harvey, Pyropia lanceolata (Setchell & Hus) S.C. 

Lindstron, Pyropia torta (V. Krishnamurthy) S.C. Lindstron e Pyropia thuretii (Setchell 

& E.Y. Dawson) J.E. Sutherland, L.E. Aguilar Rosas & R. Aguilar Rosas têm sido 

descritas para Chile Central (González e Santelices 2003). Assim, novas possibilidades 

de cultivo e exploração do gênero atraem investidores e maricultores. Todas essas 

espécies foram referidas no estúdio como Porphyra (González e Santelices 2003). Um 

dos principais atrativos de exploração pode ser a alta concentração de aminoácidos tipo 

micosporinas (MAAs) encontrados em P. columbina e em outras espécies de Porphyra 

do mundo, um composto com função fotoprotetora e produzido em altos teores em 

condições de alta irradiância (Figueroa et al. 2003; Huovinen et al. 2004), que poderia 

representar um recurso com alto potencial biotecnológico. Além disso, o potencial como 

fonte de antioxidante é respaldado pelo seu sucesso de colonização em ambientes 

extremos. 

 

b) Lessonia spp.: Entre as Laminariales presentes na costa do Pacífico sul - leste de 

Chile, Lessonia nigrescens Bory de Saint-Vincent, L. spicata (Suhr) Santelices e L. 

berteroana Montagne distribuem-se no infralitoral em diferentes faixas latitudinais (ver 

Fig. 1, Capítulo 3), em áreas rochosas expostas às ondas (Edding et al. 1994; Gónzalez 

et al. 2012). As espécies L. berteroana (linhagem do norte 17°S - 30°S) e L. spicata 

(linhagem central 29°S - 41°S) foram descritas como espécies crípticas de L. nigrescens 

(Tellier et al. 2009), mas posteriormente foram separadas como espécies diferentes 

(González et al. 2012). Lessonia spicata corresponde a uma nova combinação entre 

Chordaria spicata Shur descrita em 1839 para Chile central e L. berteroana, um nome 
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antigo para a linhagem do norte descrito em 1842 (González et al. 2012). Atualmente, a 

ocorrência de L. nigrescens, espécie comunmente referida para toda a costa de Chile, é 

duvidosa (González et al. 2012). 

 Lessonia tem uma complexidade morfológica do talo diferenciado em lâmina, 

estipe e apressório, que evidencia uma diferenciação intrínseca nos processos 

metabólicos e de crescimento ao longo o talo (Gómez et al. 2005, 2007). Os diferentes 

padrões fisiológicos descritos no talo de Lessonia teriam relação com as características 

efêmeras das lâminas e perenes dos estipes e apressórios (Gómez et al. 2005, 2007). As 

lâminas de Lessonia são fundamentais nos processos reprodutivos e de fotossíntese, e 

estipes e apressórios cumprem uma função de suporte do indivíduo no substrato e de 

resistência ao impacto das ondas (Gómez et al. 2005, 2007). 

 O ciclo de vida típico de Laminariales, incluíndo Lessonia (Fig. 4), compreende 

uma alternância de gerações heteromórfica entre um esporófito macroscópico e um 

gametófito dioico microscópico (Edding et al. 1994). Dependendo das populações, a 

presença de estruturas reprodutivas nas lâminas pode ocorrer durante todo o ano 

(Santelices et al. 1980; Hoffmann e Santelices 1997). 

 Similar a algumas Laminariales, o padrão sazonal de crescimento de L. nigrescens 

mostra taxas máximas no fim do inverno e meio da primavera, com menores taxas 

durante o verão, sendo uma espécie altamente produtiva (Tala e Edding 2005, 2007). Os 

padrões de distribuição observados são o resultado de diferentes estratégias de um 

complexo histórico de vida que interatua com os fatores ambientais, como variação 

espacial e temporal do movimento da coluna de água, radiação solar, disponibilidade de 

nutrientes e temperatura (Santelices et al. 1980; Edding et al. 1994; Gómez et al. 2004, 

2005; Tala et al. 2005; Véliz et al. 2006; Gómez et al. 2007; Tala et al. 2007). 
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Figura 4. Histórico de vida diplohaplôntico heteromórfico de Lessonia. 
 

 Chile é um importante produtor de algas pardas das ordens Laminariales e Fucales 

de populações naturais, contribuindo com aproximadamente 10% da oferta mundial e 

tendo como principal destino a indústria do alginato (McHugh 2003; Buschmann et al. 

2008; Vásquez 2008). O recente reconhecimento das espécies L. berteroana e L. 

spicata, com faixas de distribuição latitudinal diferente abre a possibilidade de novos 

usos comerciais, com diferenciação química própria de acordo com as características de 

seus habitats. Os gradientes latitudinal e sazonal de radiação solar e temperatura na 

distribuição podem ter particular relevância no ajuste fisiológico e nas respostas 

demográficas e fenológicas destas espécies, que atualmente são exploradas e exportadas 

como uma mesma entidade taxonómica. 

 

Contexto do estudo 

No sentido econômico, o conhecimento das variações latitudinais e sazonais do 

desenvolvimento fenológico e compostos associados ao funcionamento biológico de 
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macroalgas poderia levar à otimização de uso dos recursos, permitindo definir 

adequadamente o destino da biomassa explorada e, em alguns casos, privilegiar o 

cultivo de algumas espécies de macroalgas. 

 Espécies da alga vermelha Porphyra spp. e da alga parda Lessonia spp. são 

importantes matérias primas (como alga seca ou seus derivados) para a indústria de 

alimentos. Outras aplicações podem ser consideradas com a produção de biomassa, 

como fontes naturais de antioxidantes, pigmentos e outras commodities com beneficio 

na saúde humana para suprimentos alimentares e nutracêuticos ou na indústria de 

cosméticos (Plaza et al. 2008; Sekar e Chandramohan 2008; Vilchez et al. 2011; 

Jiménez-Escrig et al. 2012). O conhecimento de mudanças sazonais e latitudinais 

poderia permitir o desenvolvimento de cultivos ou delineamento de programas de 

manejo em condições espaciais e temporais específicas, na procura de compostos com 

maior valor agregado. Essa aplicação biotecnológica requer produção de biomassa em 

quantidade e de alta qualidade, que poderia ser alcançada por subsídios na descrição dos 

padrões locais bioquímico-fisiológicos e fenológicos. 

 

Bases metodológicas dos protocolos usados neste estudo 

Em estudos ecofisiológicos e de respostas ao estresse, a técnica da fluorescência tem 

sido aplicada nos últimos anos como uma poderosa ferramenta que permite entender os 

processos de desempenho e ajustes fotossintetizantes com as mudanças ambientais 

(Huner et al. 1995; Maxwell e Johnson 2000; Force et al. 2003). A técnica é um 

processo não destrutivo, não invasivo, rápido, sensível e com resultado em tempo real 

(Schreiber et al. 1994). O princípio da fluorescência é que a energia luminosa que excita 

as moléculas de clorofila a do PSII pode seguir três destinos (Fig. 5). Isto é, o uso da 

energia para a fotossíntese por meio da absorção pela clorofila a (processo 
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fotoquímico); o excesso de energia é dissipado como calor (processo não fotoquímico); 

e, por último, o excesso de energia pode ser reemitido como fluorescência (Seaton e 

Walker 1990; Maxwell e Johnson 2000). Nestes processos, o estado de excitação das 

moléculas de clorofila muda (Fig. 5). Como os processos fotoquímicos, não 

fotoquímicos e fluorescência competem pela energia, a melhora na eficiência de um 

deles significa a diminuição do rendimento dos outros. Assim, toda a energia de 

excitação corresponde ao fator 1 ou 100%, à medida em que aumenta o processo 

fotoquímico, diminuem a dissipação por calor e a fluorescência, e quanto maior a 

fluorescência, menor o processo fotoquímico, ou seja, a fotossíntese. Desta forma, 

medindo a fluorescência da clorofila a podem ser avaliadas a eficiência fotoquímica e a 

perda por calor (Maxwell e Johnson 2000). 

 

LUZ    

Clorofila (Cl)

1Cl*

3Cl*

1O2*

O2

Fotoquímica

Calor

Fluorescência

 

Figura 5. Esquema da dinâmica de excitação da clorofila. Após a absorção de um fóton 
de energia (da luz), a clorofila muda para um estado de transição, conhecido como 
singleto da clorofila (1Cl*). Essa energia pode seguir três caminhos: para o processo 
fotoquímico (fotossíntese), ser liberado como calor ou ser reemitido como fluorescência 
– ou, em alguns casos, segue para a formação do tripleto de clorofila (3Chl*). No 
restabelecimento do estado estável da clorofila há formação do singleto (1O*) a partir do 
oxigênio (O2). 
 

 Mudanças no rendimento de fluorescência da clorofila podem acontecer por breve 

exposição do material a condições de escuro ou à luz, ocorrendo um rápido aumento no 

rendimento de fluorescência da clorofila e, por conseguinte, saturação do processo 
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fotoquímico (Fig. 6). Estas mudanças no rendimento estão relacionadas com uma 

redução dos aceptores de elétrons na via fotossintetizante do PSII. Quando os 

componentes da cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese estão parcialmente 

reduzidos (fechados) pela excitação e transferência de elétrons, acontece uma redução 

na eficiência fotoquímica e o correspondente aumento no rendimento da fluorescência 

(Maxwell e Johnson 2000). Estas situações de adaptação a escuro e à luz permitem 

saturar os aceptores energéticos do PSII e permitem determinar sua máxima capacidade 

de transporte de elétrons (adaptação no escuro) e sua capacidade efetiva de transporte 

(adaptação à luz). 

 

Adaptação no escuro
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Luz de
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F/Fm’ = (Fm’-F)/Fm’
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Pulso
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não fotoquímico

Amortecimento 
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F = 1
NF = 0

F = 0
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1 > F > 0
1 > NF > 0
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1 > NF > 0

 

Figura 6. Esquema das mudanças da fluorescência em condições de escuro e de luz. Os 
parâmetros de fluorescência (F) estão devidamente especificados e são as medidas que 
permitem os cálculos e estimativas das diferentes eficiências quânticas mediante a 
quantificação da fluorescência da clorofila a do PSII. Fo = fluorescência mínima com os 
centros de reação “abertos” (oxidados); Fm = fluorescência máxima com os centros de 
reação “fechados” (reduzidos); Fv = fluorescência variável; Ft = fluorescência mínima 
em luz; Fm’ = fluorescência máxima em luz; F = processo fotoquímico; NF= processo 
não fotoquímico; ∆F/Fm’ = rendimento quântico efetivo; Fv/Fm = rendimento quântico 
máximo. Adaptado de Maxwell e Johnson (2000). 
 

 No caso das macroalgas, a técnica da fluorescência tem sido amplamente usada 

para avaliar o efeito de fatores como radiação solar (PAR e UV) (Figueroa et al. 1997, 
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2003; Altamirano et al. 2004; Gómez et al. 2005, 2007), temperatura (Pang et al. 2007; 

Rothäusler et al. 2011; Cruces et al. 2012a), nutrientes (Korbee et al. 2005; Bonomi et 

al. 2011), dessecamento (Sampath-Wiley et al. 2008; Contreras-Porcia et al. 2011; 

Karsten 2012), salinidade (Karsten 2012; Scherner et al. 2012) e contaminantes 

(Huovinen et al. 2010), herbivoria (Rothäusler et al. 2011); de temporalidade (variações 

instantâneas, diárias, semanais, sazonais) (Abdala-Díaz et al. 2006; Sampath-Wiley et 

al. 2008; Edwards e Kim 2010), espaciais (variações geográficas, zonação, 

profundidade) (Gómez et al. 2004; Colombo-Pallotta et al. 2006; Edwards e Kim 2010; 

Gómez e Huovinen 2011), e variações com as características morfológicas (tamanho, 

forma) (Gómez et al. 2004, 2005, 2007) e reprodutivas (fase do histórico de vida) 

(Altamirano et al. 2003; Roleda et al. 2006). Em geral, as respostas das macroalgas 

podem ser de forma dinâmica, isto é, a diminuição da eficiência fotossintetizante é 

restabelecida uma vez que as condições ambientais se tornam favoráveis. Em casos 

extremos de estresse a resposta é crônica, onde acontece dano celular com destruição do 

complexo de proteínas nos fotossistemas, dano a outras moléculas e alterações de 

processos importantes para a homeostase celular (Häder e Figueroa 1997; Gómez e 

Huovinen 2011; Hanelt e Lopez-Figueroa 2012). 

Os pigmentos fotossintetizantes são característicos de cada uma das linhagens de 

macroalgas estudadas. A clorofila a ocorre em todos os organismos fotosintetizantes, 

mas as outras clorofilas e outros pigmentos têm uma distribuição específica e funcionam 

como pigmentos acessórios, formando os complexos antena nos cloroplastos (Lee 

2008). A diversidade de pigmentos acessórios é grande, e as principais funções têm 

relação com a transferência de energia à clorofila a, como compostos fotoprotetores por 

dissipar o excesso de energia e também como antioxidantes (Lobban e Harrison 1994; 

Gantt et al. 2010; Bischof e Rautenberger 2012; Hanelt e Lopez-Figueroa 2012). Para 
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algas pardas, pigmentos do tipo carotenoides (β-caroteno, fucoxantina) são importantes 

junto com a clorofila c (Tabela 1). Nas algas vermelhas a principal característica 

pigmentar é a presencia de ficobiliproteínas (ficoeritrina, ficocianina e aloficocianina) 

como pigmentos acessórios localizado numa estrutura chamada ficobilissomo, que está 

situada na superfície da membrana dos tilacoides no cloroplasto, formando um 

complexo pigmentos/proteínas (Tabela 1). A importância das ficobiliproteínas como 

reservas de nitrogênio tem sido reconhecida para algumas espécies como P. columbina 

(Brown et al. 1990), Gelidium latifolium Bornet ex Hauck (Rico e Fernández 1996) e 

espécies de Porphyra do Alaska (Lin e Stekoll 2011), cujas flutuações ocorrem em 

concordância com as variações na disponibilidade ambiental de nitrogênio. 

Da mesma forma como indicado para as ficobiliproteínas, o teor de proteínas 

solúveis pode ter associação com a presença e utilização das reservas de nitrogênio, 

importante durante o desenvolvimento da espécie e a disponibilidade ambiental 

(Galland-Irmouli et al. 1999). 

 

Tabela 1. Principais pigmentos nos diferentes grupos de macroalgas. Adaptado de Lee 
(2008). 
 
Filo 
 

Clorofila Carotenoides Xantofilas Ficobiliproteínas 

Cianófita 
(Cianobactérias) 

a β-caroteno Mixoxantina 
Zeaxantina 

c-ficoeritrina, 
c-ficocianina, 
aloficocianina, 
ficoeritrocianina 

     
Rodófita 
(Algas vermelhas) 

a α-, β-caroteno Luteína r,b-ficoeritrina, 
r-ficocianina, 
aloficocianina 

     
Heterokontófita 
(inclui algas 
pardas) 

a, c α-, β-, ε-
caroteno 

Fucoxantina, 
violaxantina 

Ausente 

     
Clorófita 
(Algas verdes) 

a, b α-, β-, γ-
caroteno 

Luteína 
Zeaxantina 

Ausente 
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 Os fenois constituem um amplo grupo de metabolitos secundários com múltiplas 

funções associadas a respostas de defesa, tais como antioxidantes, fotoprotetores, contra 

herbivoria e ataques de patógenos (Van Alstyne et al. 2001; Abdala-Díaz et al. 2006; 

Connan et al. 2006; Schwachtje e Baldwin 2008; Gómez e Huovinen 2010; Huovinen et 

al. 2010; Rothäusler et al. 2011; Cruces et al. 2012a). Além disso, participam de 

respostas biológicas associadas a crescimento, polinização, germinação e reprodução 

(Reis 2013). A característica comum dos fenois é a presença de pelo menos um anel 

aromático com um grupo hidroxila. Os fenois são substâncias geralmente ligadas a 

outras moléculas como açúcares (resíduo glicosil) e proteínas (Reis 2013). Geralmente, 

ocorrem na forma solúvel dentro de vesículas no citoplasma e como parte estrutural da 

parede celular (Koivikko et al. 2005; Gómez e Huovinen 2010). O método mais comum 

para medir substâncias fenólicas totais é baseado numa mistura dos compostos 

fosfotungstênio e fosfomolibdênio como agentes de cor (Folin-Denis), mas existe a 

limitação ao se ligar os resíduos de tirosina que fazem parte das proteínas, causando sua 

precipitação. Este método original foi posteriormente melhorado para ser mais sensível 

à redução por fenois e menos propenso a gerar precipitação (Van Alstyne 1995). 

Atualmente, o método mais utilizado é um ensaio colorimétrico in vitro de substâncias 

fenólicas e polifenólicas conhecido como método de Folin-Ciocalteau. Este 

procedimento consiste na mistura de tungstato de sódio (Na2WO4 x 2H2O), molibdato 

de sódio (Na2MoO4 x 2H2O), ácido clorídrico concentrado (HCl), ácido fosfórico 

(H2PO4), água e sulfato de lítio (LiSO4 x 2H2O), este último controla a precipitação. O 

ensaio consiste em reações de oxido-redução onde o reagente Folin-Ciocalteau se reduz 

quando interage com os fenois, liberando um próton (oxida) que forma o ânion fenolato 
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e tornando-se azul como produto da reação, mas só em condições de pH básico (Van 

Alstyne 1995). 

 Os padrões fenológicos acabam por resumir a multiplicidade de mudanças que 

acontecem dentro do organimo em diferentes níveis (molecular, bioquímico e 

fisiológico), e permitem o ajuste temporal e espacial em concordância com as mudanças 

ambientais. O conhecimento e entendimento destes processos podem ter implicações no 

aproveitamento econômico das espécies e na detecção de alterações, produto das 

mudanças climáticas globais e locais.  
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Hipóteses 

1. Os dois gêneros de macroalgas selecionadas mostrariam adequação nos padrões de 

desenvolvimento e nas respostas fotossintetizantes e oxidativas relacionadas aos 

gradientes sazonais. 

 

2. Cada uma dos gêneros selecionados apresentaria uma resposta fotossintetizante e 

oxidativa relacionada com sua distribuição latitudinal ao longo da costa do Chile. 

 

Objetivo geral 

Caracterizar os padrões fenológicos (sazonais e latitudinais) de abundância, reprodução, 

fotossíntese e capacidade antioxidativa de dois gêneros de macroalgas de importância 

econômica, Porphyra spp. e Lessonia spp., distribuídos ao longo da costa norte e central 

do Chile. 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar as mudanças sazonais e latitudinais da abundância e do estado 

reprodutivo de Porphyra spp. e Lessonia spp. em três populações entre os 25 e 

34°S do Chile. 

 

2. Caracterizar os parâmetros ambientais de cada uma das zonas geográficas em 

estudo (temperatura e radiação solar), com base em informações disponíveis no 

meio científico e técnico. 

 

3. Estimar sazonal e latitudinalmente os parâmetros in vivo de eficiência 

fotossintetizante (rendimento quântico ótimo, Fv/Fm e taxa de transporte de 
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elétrons, ETR) por meio da fluorescência da clorofila a de Porphyra spp. e 

Lessonia spp. em três populações entre os 25 e 34 °S do Chile. 

 

4. Avaliar sazonal e latitudinalmente o teor de pigmentos fotossintetizantes (clorofila 

a, clorofila c, carotenoides totais e ficobiliproteínas) de Porphyra spp. e Lessonia 

spp. em três populações entre os 25 e 34 °S do Chile. 

 

5. Avaliar sazonal e latitudinalmente a atividade antioxidante total e o teor de 

polifenois de Porphyra spp. e Lessonia spp. em três populações entre os 25 e 34 °S 

do Chile. 
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II. Materiais e Métodos Gerais 

 

Locais de amostragem 

Os gêneros em estudo (Porphyra e Lessonia) são característicos de ambientes rochosos 

semi-expostos, estão sujeitos ao constante batimento das ondas e estão distribuídos ao 

longo da costa do Chile (Hoffmann e Santelices 1997). Para o estudo fenológico e 

ecofisiológico foram selecionados três locais de amostragem dentro da distribuição 

geográfica das espécies no Chile, com uma distancia total de 1.400 km entre as locais 

(Fig. 7). Nos locais selecionados ocorrem ambos dos gêneros, Porphyra na zona do 

mediolitoral superior e Lessonia na zona do mediolitoral inferior. No norte foi 

selecionado o local de Taltal (Região de Antofagasta 25°27’23’’S – 70°31’17’’O), no 

centro Tongoy (Região de Coquimbo 30°15’S – 71°2’O) e no sul Pichilemu (Região de 

O’Higgins 34°22’S – 72°00’O). As áreas de estudo estão dentro da Província 

Temperada quente do Pacífico Sudeste, e diferentes zonas climáticas têm sido 

caracterizadas em relação à temperatura e periodicidade de chuvas para os locais de 

estudo: Taltal – zona árida; Coquimbo – zona semiárida; Pichilemu – zona central 

úmida (Fernandez et al. 2000). 

 As localidades foram caracterizadas ambientalmente de acordo a temperatura 

(www.shoa.cl, Servicio Hidrográfico da Armada de Chile) e de registros históricos de 

irradiância global (Sarmiento 2008) (ver Tabela 1 e Fig. 2, Capítulo 1). Mudanças 

sazonais na temperatura da superfície da água do mar e na radiação solar ao longo da 

costa Chilena foram descritas por Thiel et al. (2007) e Sarmiento (2008), com valores 

mais elevados durante primavera-verão e menores no inverno. A temperatura foi o 

único fator que mostrou diferença latitudinal (F(2,42) = 16,362; P < 0,01; média anual °C 
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± SD; Norte 16,4 ± 1,8; Centro 14,4 ± 1,7; Sul 13,1 ± 1,3; fonte www.shoa.cl), com 

uma diminuição da temperatura média na zona sul durante todo o ano. 
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Figura 7. Mapa mostrando as localidades de amostragem de norte a sul (A) dentro da 
distribuição geográfica das espécies a longo do Chile (B). 
 

Procedimento de amostragem  

O estudo combina medições in situ de abundância e posterior caracterização fisiológica 

em laboratório. Os detalhes de amostragem são apresentados nos Capítulos 1 e 2 para 

Porphyra e no Capítulo 3 para Lessonia. As amostragens iniciaram-se no inverno de 

2010 e acabaram no inverno de 2011, sendo repetida a primeira estação para fechar o 

ciclo sazonal. Dada às condições climáticas dos diferentes locais, foi realizado um 

delineamento experimental desbalanceado quanto a sazonalidade. Amostragens para 

todas as estações foram possíveis apenas para Porphyra de Tongoy e Pichilemu, e 

Tongoy para Lessonia (Tabela 2). 
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Tabela 2. Resumo de coletas de Porphyra e Lessonia por estações e local de estudo 
durante o período inverno 2010 a inverno 2011. (√ = com coleta; Χ = sem coleta; √* = 
com visita no local, mas com cobertura zero). 
 

Local/Estação 
 

Inverno 
2010 

Primavera 
2010 

Verão 
2010/11 

Outono 
2011 

Inverno 
2011 

A. Porphyra      
Taltal (norte) √ Χ √* √ √ 
Tongoy (centro) √ √ √ √ √ 
Pichilemu (sul) √ √ √ √ √ 
      
B. Lessonia      
Taltal (norte) √ Χ √ √ √ 
Tongoy (centro) √ √ √ √ √ 
Pichilemu (sul) Χ √ √ √ √ 

 

 Dada que a situação taxonômica do gênero Porphyra ainda não está totalmente 

resolvida no Chile e que diferentes morfotipos foram detectados nos locais de estudo 

(ver Capítulo 1), cada população foi tratada como uma identidade separada. Assim, 

Porphyra sp.1 (Taltal) é caracterizada por pequenas lâminas ovoides e lanceoladas, 

enquanto Porphyra sp.2 (Tongoy) tem uma morfologia de lâmina alongada que pode ser 

única ou dividida em duas ou várias lâminas alongadas a lanceoladas. Porphyra sp.3 

(Pichilemu) é caracterizada por morfologia lâminar oval com margens onduladas. 

Porphyra sp.4 (Pichilemu) tem morfologia de lâmina alongada em fita, que pode variar 

entre as formas lineares e lanceoladas (ver Fig. 1, Capítulo 1). No caso de Lessonia, a 

espécie L. berteroana Montagne ocorre nos locais de Taltal e Tongoy e L. spicata 

(Suhr) Santelices em Pichilemu (Tellier et al. 2009; González et al. 2012). 

 Para a caracterização bioquímica e fisiológica, talos completos provenientes de 

diferentes indivíduos foram removidas para cada espécie e transportadas em caixa de 

isopor esfriada com gelo para o Laboratório de Botánica Marina da Universidad 

Católica del Norte (Coquimbo, Chile) para as subsequentes análises. No caso de 

Lessonia, na qual é possível distinguir diferentes porções do talo (apressório, estipe e 
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lâminas), e com características morfo-funcionais diferentes (Gómez et al. 2005, 2007), 

as análises foram feitas para cada porção separadamente. Além disso, considerando a 

amplitude de tamanho de Lessonia, que podem medir mais de 3 m (Tala e Edding 

2007), foram usados apenas indivíduos com tamanho entre 1 a 2 m de comprimento, a 

fim de padronizar as amostras. 

 

Abundância e estadio reprodutivo 

A amostragem foi realizada em quadrantes localizados paralelamente à costa, no nível 

da maré de distribuição das espécies. A abundância foi avaliada em três quadrantes 

retangulares de 10 m2, de 10 m de comprimento e 1 m de largura (Fig. 8). Em cada um 

desses quadrantes foram estabelecidas aleatoriamente três unidades de amostragem de 1 

m2 (quadrantes de 1m x 1m). Os quadrantes de 1 m2 foram utilizados para avaliar a 

abundância em unidades de amostragem mais restritas (Fig. 8). 

 Tendo em conta a morfologia e tamanho das espécies em estudo, para Lessonia 

spp. a abundância foi avaliada como densidade em n° de indivíduos/m2, onde os 

indivíduos foram definidos como unidades discretas de apressórios dos quais podem ter 

mais de um estipe e várias lâminas. No caso de Porphyra spp., com uma morfologia 

simples de lâmina e um pequeno apressório, a abundância foi avaliada como cobertura 

(%). 

 Em cada um dos quadrantes de amostragem para abundância foi avaliado também 

o estado reprodutivo das espécies. Para Porphyra, o estadio reprodutivo foi determinado 

como porcentagem de lâminas reprodutivas com base no peso fresco a partir de 

amostragem destrutiva (Fig. 8A). Para isso, foram usados quadrantes menores (20 cm x 

20 cm; Fig. 9A) dispostos dentro dos quadrantes de 1 m2. De cada quadrante foi 

removida toda a biomassa de Porphyra e, logo no laboratório, cada amostra foi separada 
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em indivíduos reprodutivos e não reprodutivos. Com o desenvolvimento tanto de 

gametas femininos como masculinos no mesmo talo, foi possível identificar como 

indivíduos reprodutivos aqueles com regiões de coloração avermelhada escura (Fig. 

9B). 
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Figura 8. Esquema que resume o delineamento de amostragem de Porphyra (A) e 
Lessonia (B) nos locais de estudo para abundância e estadio reprodutivo. 
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 Para Lessonia a avaliação reprodutiva foi realizada in situ junto com as medidas 

de abundância, para a qual foi registrado o número de indivíduos com estrutura 

reprodutiva em suas lâminas (soros, tecido reprodutivo com meiósporos e esporângios; 

Fig. 8B) e expresso em porcentagem de indivíduos reprodutivos, considerando o total de 

indivíduos contados nos quadrantes (Tala et al. 2004).  

 

 

Figura 9. Observação no campo (A) e detalhe (B) de talos reprodutivos de Porphyra da 
população de Tongoy (centro). A borda do quadrante metálico na imagem A é de 25 x 
25 cm e corresponde ao utilizado na avaliação do estado reprodutivo. 
 

Características fotossintetizantes 

O estado fotossintetizante das algas foi avaliado mediante a fluorescência da clorofila a 

in vivo. O procedimento determina a eficiência fotossintetizante na primeira fase da 

fotossíntese pela excitação das moléculas de clorofila a (do centro de reação da cadeia 

transportadora de elétrons do PSII) e tem uma relação quase direita com a fixação do 

CO2 (Seaton e Walker 1990; Krall e Edwards 1992; Figueroa et al. 2003). 

 O estudo do desempenho fotossintetizante das espécies estudadas foi avaliado 

mediante o rendimento quântico ótimo (Fv/Fm; probabilidade que o fóton absorvido 

seja utilizado na fotossíntese) e a taxa de transporte de elétrons (ETR) dependente de 
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intensidades crescentes de luz (curva de fotossíntese – irradiância; P-I), seguindo o 

procedimento descrito em Gómez et al. (2004) e utilizando um fluorômetro portátil de 

pulso de amplitude modulada (PAM 2500, WALZ, Alemanha). As análises foram 

realizadas no Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas (CIDTA) da 

Universidad Católica del Norte. Amostras pré-incubadas no escuro por 20 min foram 

usadas para avaliar o rendimento quântico ótimo (Fv/Fm) como indicador da eficiência 

quântica máxima do PSII (ver Fig. 6, Introdução Geral).  

 A taxa de transporte de elétrons (ETR, Electron transport rate, µmol e- m-2·s-1), 

indicador do requerimento de luz para alcançar uma determinada eficiência 

fotossintetizante, foi quantificada a partir de curvas de ETR versus intensidades 

crescentes de luz (ou curvas P-I). As curvas de ETR são o símile das curvas de 

fotossíntese-irradiância (PI) e fornecem informação sobre as mudanças da eficiência 

fotossintetizante dependendo do nível de irradiância aplicada, tendo um padrão de 

comportamento de uma curva com fase de saturação (Fig. 10). Os níveis de ETR 

(Schreiber et al. 1994) para cada irradiância foram estimados segundo: 

 

ETR = Y(II) x PAR x A x F; 

 

onde Y(II) é o rendimento quântico efetivo, A corresponde ao índice de absorptância da 

amostra, e F é a fração de quantum absorvida que é requerida para assimilar 1 molécula 

de CO2 no PSII, sendo 0,8 para algas pardas (Lessonia) e 0,15 para algas vermelhas 

(Porphyra) (Grzymski et al. 1997). A absorptância do talo de cada amostra foi medida 

seguindo Mercado et al. (1996) como A = 1 - It/Io, onde It é a irradiância transmitida a 

través do talo e Io é a irradiância incidente utilizando uma fonte de luz fixa. 
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 A partir das curvas ETR-PAR (Fig. 10) foram estimados os parâmetros ETR 

máxima (ETRmax: µmol e- m-2 s-1), eficiência do transporte de elétrons a baixa luz 

(αETR; eficiência quântica; [µmol elétrons m-2 s-1] [µmol fótons m-2 s-1]), irradiância de 

saturação (Ik: µmol fótons m-2 s-1) e dissipação não fotoquímica (NPQ, non-

photochemical quenching; representa ativação do sistema fotoprotetor de dissipação do 

excesso de energia). 
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Figura 10. Esquema da curva de transporte de elétrons (ETR) segundo intensidade 
crescentes de irradiância e os parâmetros de ETRmax = taxa de transporte de elétrons 
máxima; αETR = eficiência fotossintetizante representada pela inclinação da primeira 
fase da curva (fase exponencial); Ik = irradiância de saturação para alcançar o ETR 
máximo. 
 

 Os parâmetros da curva de ETR foram calculados com base no ajuste não linear 

da função sem fotoinibição (Jassby e Platt 1976), considerando: 

 

ETR = ETRmax x tanh(αETR x PAR / ETRmax) 

Ik = ETRmax/αETR 

 

onde ETRmax = ETR máxima; tanh = função tangencial à hipérbole; αETR = inclinação 

inicial da curva P-I e que define a eficiência do transporte de elétrons a baixa luz 
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(eficiência quântica); PAR = irradiância; Ik = irradiância de saturação (intercepto entre 

αETR e ETRmax). 

 A capacidade de dissipação não fotoquímica foi calculada a partir da curva ETR-

PAR como NPQ = (Fm – Fm’)/Fm’ (Maxwell e Johnson 2000; ver Fig. 6, Introdução 

Geral), onde Fm é a fluorescência máxima em amostras aclimatadas no escuro e Fm’ é a 

fluorescência máxima no último pulso de saturação da luz durante as medidas da curva 

de ETR. 

 

Pigmentos fotossintetizantes 

A natureza química dos diferentes pigmentos é variável. Clorofilas e carotenoides são 

insolúveis em água e éter de petróleo, mas solúvel em solventes como álcool, éter 

dietílico, benzeno, dimetilformamida (DMF) e acetona (Lee 2008). As ficobiliproteínas 

são compostos solúveis em água. DMF é um solvente conveniente para as extrações de 

pigmentos como clorofila e carotenoides, desde amostras intactas, sem requerir 

trituração e os pigmentos seriam estáveis por mais tempo. Além disso, o DMF consegue 

melhorar a extração dos pigmentos quando comparada com outros solventes (Inskeep e 

Bloom 1985; Minocha et al. 2009). 

 A quantificação de clorofila e carotenoides (ver detalhes em Capítulos 2 e 3) de 

cada espécie em estudo foi determinada em amostras frescas e congeladas em -80°C (n 

= 9 para cada pigmento, espécie, estação e local). A extração foi feita com 3 mL N,N-

dimetilformamide (DMF) por um período de 24 h e 4°C, e suas absorbâncias foram 

medidas em espectrofotômetro UV-visível (Rayleigh, modelo UV-1601, China). Os 

teores de pigmentos (mg g-1) foram calculados segundo Inskeep e Bloom (1985) para as 

clorofilas e Henley e Dunton (1995) para carotenoides, segundo as fórmulas: 
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Cl a = ((12,7x(A664.5 - A750) – 2,79x(A647 - A750)) x volume de DMF em L) / g alga 

Cl c = ((24,36x(A647 - A750) – 3,73x(A664.5 - A750)) x volume de DMF em L) / g alga 

Carotenoides = ((7,6x(A480 - A750) - 1,49x(A510 - A750)) x volume de DMF em L) / g 

alga 

 

 Para Porphyra, a análise incluiu as ficobiliproteínas, ficoeritrina (FE) e 

ficocianina (FC). As amostras foram previamente liofilizadas e moídas até um fino pó 

para otimizar a extração e evitar a interferência com outros componentes durante a 

extração de ficobiliproteínas (Denis et al. 2009). A análise foi feita a partir de um 

extrato solúvel usando 5 mL tampão fosfato 0,1 M pH 6,8, por 24 h e 4°C. Os teores de 

ficobiliproteínas (mg g-1 massa seca de alga) foram calculados segundo Sampath-Wiley 

e Neefus (2007), e ajustados para os picos de absorção dos extratos (556 e 624 nm) 

seguindo as fórmulas: 

 

FE = 0,1247x((A564 - A730) – 0,4583x(A618-A730)) x volume de tampão em mL / g alga 

FC = 0,154x(A618 - A730) x volume de tampão em mL / g alga 

 

Outros compostos 

Proteínas Solúveis foram determinadas só para as espécies de Porphyra utilizando o 

mesmo extrato das ficobiliproteínas (tampão fosfato 0,1 M, pH 6,8, extraído por 24 h a 

4°C). O método de Bradford foi utilizado usando o kit de ensaio proteico 

espectrofotométrico/colorimétrico da Bio-Rad® (Bio-Rad Laboratories, 500-0001), em 

absorbância de 595 nm. Os teores de proteínas solúveis (mg g-1 massa seca de alga) 

foram estimados usando a curva padrão de albumina de soro de bovino (BSA; Sigma 

Aldrich) (Fig. 11). 
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Figura 11. Curva padrão de BSA com concentrações de 0 a 16 mg L-1 e R2 = 0,9567 
utilizada para estimar as concentrações de proteínas das amostras de Porphyra.  
 

 

 O método de Bradford é baseado na reação colorimétrica com o corante ácido 

Coomassie® Brilliant Blue G-250, derivado de trifenilmetano, com a proteína. A 

absorbância máxima do corante muda entre 465 e 595 nm quando ocorre ligação com a 

proteína no resíduo básico e aromático dos aminoácidos. A formação do complexo 

proteína/corante estabiliza a forma aniônica carregada negativamente do corante, 

produzindo assim uma cor azul na solução equivalente à quantidade de proteína solúvel 

(Fig. 12). A afinidade do corante com as proteínas ocorre, principalmente, com os 

resíduos de arginina, mas também reage com histidina, lisina, tirosina, triptofano e 

fenilalanina (Berges et al. 1993). Entre os procedimentos para quantificar proteínas, o 

método de Bradford é simples e rápido, e menos susceptível de ser afetado por 

compostos não proteicos (Berges et al. 1993). 
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Figura 12. Reação esquemática entre o corante Coomassie® Brilliant Blue e proteínas 
no método de Bradford para quantificações de proteínas solúveis. 
 

 

 O teor de polifenois solúvel foi avaliado com o método de Folin-Ciocalteau em 

amostras liofilizadas de Porphyra e de Lessonia segundo o procedimento adaptado por 

Gómez e Huovinen (2010). As amostras (n = 5 por talo, estação e local; ± 10-20 mg 

massa seca de alga) foram tratadas com 5 mL acetona 70% por 12 h, em agitação 

constante, no escuro e a 4°C. O processo contemplou três extrações sucessivas cada 12 

h, sendo cada fração avaliada separadamente e logo os teores foram somados para 

constituir o valor de cada réplica. Uma alíquota do extrato final (500 µL) foi misturada 

com 2,5 mL de água destilada, 2 mL de NaCO3 20% e 1 mL do reativo de Folin-

Ciocalteau 1 N, deixado reagir por 45 min em escuro e sob agitação. A absorbância foi 

determinada a 730 nm e a quantidade de substâncias fenólicas solúveis foi expressa em 

mg g-1 de massa seca de alga somando os valores de cada fração extraída. Como padrão 

(Fig. 13) foi utilizado ácido p-cumárico (Sigma Aldrich) para Porphyra e floroglucinol 

(Sigma-Aldrich) para Lessonia, o ácido fenólico mais comum para algas pardas (Gómez 

e Huovinen 2010). 
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Figura 13. Curvas padrões de ácido p-cumárico (A; 0 – 1,4 mg L-1 e R2 = 0,9957) e 
floroglucinol (B; 0 – 100 mg L-1 e R2 = 0,9987) usados para estimar as concentrações de 
substâncias fenólicas das amostras de Porphyra e Lessonia respectivamente.  
 

 

Capacidade antioxidante  

A capacidade antioxidante total das espécies estudadas foi determinada com o método 

desenvolvido por Brand-Williams et al. (1995) e adaptado segundo Cruces et al. 

(2012b), mediante a avaliação da capacidade de sequestro do radical livre estável DPPH 

(2,2-difenil-1-picrilhidroxil). O método consiste no decaimento da absorbância durante 

a redução do radical DPPH ao longo do tempo, gerado pela atividade de sequestro 

produzido por um substrato (Brand-Williams et al. 1995) (Fig. 14). O radical DPPH tem 

uma forte banda de absorção centrada nos 520 nm, com uma cor violeta em solução, a 
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qual é perdida e torna-se incolor ou amarelo pálido quando é reduzida por um 

antioxidante (Molyneux 2004). 

 

Radical DPPH Não-RadicalDPPH 
 

Figura 14. Esquema geral da reação de DPPH com um doador de elétron (R•). 
 

 As análises foram realizadas em amostras liofilizadas e trituradas (n = 6 por talo, 

estação e local; ± 30 mg), e extraídas em 1 mL de etanol 70%, em banho-maria a 50°C 

por 60 min. A solução estoque de DPPH (50 mg L-1) foi preparada em metanol 70%. A 

reação foi feita misturando 200 µL do extrato e 800 µL da solução de DPPH. Logo, o 

decaimento da absorbância foi medido entre 0 e 15 min num comprimento de onda de 

522 nm. A capacidade antioxidante de sequestro do radical livre (CA) foi expressa 

como percentagem de consumo do DPPH, considerando CA = (1-(Acontrole/Aamostra)) x 

100 e logo padronizada pela biomassa da amostra (% mg-1). Acontrole corresponde à 

absorbância no tempo 0 min sem amostra e Aamostra corresponde à absorbância no tempo 

15 min com amostra (Molyneux 2004). 

 

Análises estatísticas 

As variáveis estudadas nas espécies de Porphyra e Lessonia foram comparadas para 

avaliar as mudanças sazonais para cada local separadamente com uma análise de 

variância (ANOVA) unifatorial. No caso de Lessonia onde as variáveis fisiológicas 

foram feitas para as porções do talo (lâmina, estipes e apressórios) separadamente, 
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foram avaliadas com ANOVA bifatorial para as mudanças sazonais como primeiro fator 

e as porções do talo (lâmina, estipe e apressório) como segundo fator. 

 Como as amostragens das populações foram desbalanceadas em relação às 

estações (Tabela 2), a comparação latitudinal foi feita somente para as estações de verão 

em 2011 e de inverno em 2011, assumindo-se que correspondem a estações 

contrastantes em relação ao comportamento fenológico e fisiológico das populações. 

Neste caso uma ANOVA bifatorial com localidade (primeiro fator) e estações (segundo 

fator) foi aplicada para avaliar também a interação entre os fatores. Para as variáveis 

fisiológicas de Lessonia, a comparação foi aplicada para cada porção do talo 

separadamente. 

 Análises de normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) e homocedasticidade 

das variâncias (teste de Levene) foram consideradas para todas as análises. Os dados 

porcentuais de frequência reprodutiva e capacidade antioxidante foram previamente 

transformados com a função de arcoseno (Sokal e Rohlf 1981). Com a ocorrência de 

diferenças significativa entre os tratamentos, foi empregado o teste a posteriori de 

Tukey para identificar as respostas distintas em cada variável analisada. A hipótese nula 

foi recusada com um nível de significância de 0,01, com um valor mais conservativo 

(Underwood 1997). 
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III.  Capítulo 1 

 

Phenology and photosynthetic performance of Porphyra spp. 

(Bangiophyceae, Rhodophyta): seasonal and latitudinal variation in 

Chile (AQBOT2626) 
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ABSTRACT 

Phenological studies attempt to understand the seasonal development of organisms in 

response to environmental variations. Seaweeds can respond (1) as a “seasonal 

anticipator” with growth occurring due to specific triggers and (2) as a "seasonal 

responder", with growth and photosynthesis occurring during more favorable 

conditions. Porphyra C. Agardh is an ecophysiologically successful genus that occurs in 

the uppermost rocky intertidal zone due to its biochemical and physiological traits. In 

Chile, Porphyra is distributed throughout all rocky shores (20-56°S), with at least five 

types of morphological strains and a still unclear taxonomic status. The phenology 

(cover, biomass, reproductive frequency) and photosynthetic performance (ETR–light 

curves) were studied along a seasonal (winter 2010 to winter 2011) and latitudinal 
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gradient (25°S - 34°S) in order to characterize the populations and promote their 

utilization for human food. Four different morphotypes were detected within the studied 

populations. Seasonal and latitudinal variations of the environment determined the 

phenological and ecophysiological responses of Porphyra spp. A decline in algal 

abundance, reproductive potential and photosynthetic performance during warm periods 

and from southern toward northern latitudes was observed. In a seasonal context, 

variation in temperature and irradiance can be crucial for the phenological and 

ecophysiological responses of Porphyra, whereas in a latitudinal context, temperature 

appeared to be more relevant. Most of the patterns observed, probably occurred due to 

biochemical and physiological traits. Studies on a seasonal and latitudinal scale might 

enhance the management and use of Porphyra as human food. 

 

Keywords: ETR-curve; Phenology; Photosynthesis; Porphyra; Reproduction; 

Rhodophyta; Seaweed. 

 

Abbreviations: A: Absorptance; Chl a: chlorophyll a; ETRmax: maximum electron 

transport rate; αETR: initial slope that define the electron transport efficiency; Fm: 

maximal fluorescence of dark-adapted sample; Fm’: maximal fluorescence in light 

pulse; Fv/Fm: maximal quantum yield of PSII; Ik: saturation irradiance; MAAs: 

mycosporine like-amino acids; NPQ: non-photochemical quenching; PAR: 

photosynthetically active radiation; P-I curve: photosynthetic versus irradiance curve; 

Pmax: maximum photosynthesis; PSI: photosystem I; PSII: photosystem II; ROS: 

reactive oxygen species; UVR: ultraviolet radiation. φPSII: effective quantum yield. 
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1. Introduction 

Phenological studies attempt to understand the seasonal development of organisms 

(biological events) in response to environmental variations that occur annually (seasonal 

changes), and how certain abiotic factors induce internal cues at molecular, 

biochemical, and physiological levels that end up manifesting changes in abundance and 

reproduction (Espinoza-Avalos, 2005; Forrest and Miller‐Rushing, 2010). In a general 

context, phenology is the temporal dimension of life history, but this temporal 

dimension is critical because it determines the stage of development reached by an 

organism or population and its interaction with particular components of the 

environment (Forrest and Miller‐Rushing, 2010). Seaweeds can respond to 

environmental variability in two ways (sensu Kain, 1989): (1) anticipating seasonal 

changes as an annual strategy rhythm for the species ("seasonal anticipator"), then the 

growth occurs as a response to a specific trigger and not necessarily when the 

environmental conditions are suitable for photosynthesis (e.g. day length, level of 

nutrients) and, (2) as a "seasonal responder" when growth and photosynthesis occur 

when environmental conditions are favorable (e.g. high light). 

Phenological-dependence of reproductive strategies plays an important role for 

dispersal, recruitment, and population maintenance (Santelices, 1990) and are crucial 

for the dynamic and stability of ecological functioning of marine populations. The life 

cycle phases can be morphologically and/or physiologically different, showing 

variations in environmental tolerance with more susceptibility of microscopic stages, 

impacting directly in the phenological patterns (Destombe et al., 1993; Lobban and 

Harrison, 1994; Vieira and Santos, 2012). The capacity of adjustment and tolerance also 

depends on the seasonal fluctuation of environmental conditions. Seasonal changes in 

radiation and temperature are the major drivers for growth, reproduction, and 
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photosynthesis of seaweeds in temperate and polar regions (Kain, 1989; Lüning, 1991; 

Lobban and Harrison, 1994; Wiencke et al., 2007). However, seaweeds can cope with 

these adverse conditions by self-shading and overall physiological adjustments, thereby 

increasing their abundance during winter. The seasonal photosynthetic performance is 

mainly related to changes in pigment concentrations and photosynthetic parameters 

(Pmax, ETRmax, αETR and Ik), which rise during reduced light conditions (Falkowski 

and LaRoche, 1991; Figueroa et al., 1997; Sampath-Wiley et al., 2008). In general, 

adaptations to temperature are directly associated with light responses. A decrease in 

maximal quantum yield of PSII (Fv/Fm) caused by low temperature is also observed 

during exposure to high-light conditions (Huner et al., 1995). Photoacclimation 

responses of algae to seasonal changes should enable them to maintain an optimal 

photosynthetic rate even in extremely variable environments with the time in short- 

(daily) and long- (annual or interannual) scales. 

A large variety of seaweeds inhabits the intertidal zone, which is characterized by 

fluctuating and extreme abiotic conditions such as e.g. tidal emersions and air exposure. 

Under these conditions, sessile benthic organisms become constantly exposed to 

increasing irradiance (PAR and UVR), changes in temperature, salinity, desiccation, and 

nutrient unavailability (Lüning, 1991; Lobban and Harrison, 1994; Davison and 

Pearson, 1996). Seaweed survival under extreme environmental conditions is possible 

due to several morphological changes (i.e. thallus shape, size, and thickness) and 

biochemical/physiological advantages such as cellular ability to tolerate desiccation 

during tidal regimen (Davison and Pearson, 1996; Sampath-Wiley et al., 2008), 

variation in organic osmolytes compensating hyperosmotic conditions (Karsten, et al., 

1996; Karsten, 1999), high photosynthetic recovery capacity following air exposure 

(Figueroa et al., 1997; Gómez et al., 2004, Sampath-Wiley et al. 2008), high content of 
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photoprotective compounds (Gröniger et al., 1999; Huovinen et al., 2004; Bouzon et al., 

2012) and efficient enzymatic and non-enzymatic mechanisms to attenuate the oxidative 

damage (Mittler, 2002; Sampath-Wiley et al., 2008; Contreras-Porcia et al., 2011; 

Bouzon et al., 2012). Given these characteristics, seaweeds are able to recover quickly 

during rehydration (Davison and Pearson, 1996; Kim et al., 2008). Their tolerance 

mechanisms have been related to patterns of vertical zonation, where individuals with 

an enhanced capacity of responses are able to inhabit the uppermost areas in the 

intertidal zone (Cóllen and Davidson, 1999; Gómez et al., 2004; Hays, 2007; Kim et al., 

2008). 

Porphyra C. Agardh is one of the ecophysiologically most successful red alga, 

and grows abundantly along rocky intertidal or shallow subtidal zones of cold-

temperate, polar and boreal shores of the Northern and Southern hemispheres. Some 

species from genus Porphyra, Bangia, Blidingia, Prasiola, and Pelvetia are well 

adapted to occur in the uppermost intertidal zone, where the occurrence of other algae is 

unusual or hard (Lüning, 1991). Porphyra is characterized by a heteromorphic biphasic 

life cycle with a particular long fertile season. Foliose blades (gametophytic stage) 

alternate with a small filamentous sporophyte (called the shell-boring “conchocelis” 

phase), having the ability to become fertile for several seasons (Israel, 2010). Most 

species of Porphyra show a seasonal recruitment pattern, with distinct seasonal 

gametophyte development (Dickson and Waaland, 1985; Griffin et al., 1999; Holmes 

and Brodie, 2004; Varela-Alvarez et al., 2007). Temperature and photoperiod are shown 

to have strong effects on the phenological and morphological patterns in Porphyra 

species (Brown et al., 1990; Israel, 2010). Porphyra (commonly known as nori in Japan 

and zicai in China) is the major source of red algae as food for humans and actually it is 

the most valuable seaweed grown in mariculture (Israel, 2010).  
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In Chile, Porphyra spp. (luche, common name) is distributed along the coast (20-

56°S), with at least five different morphological strains (Ramírez and Santelices, 1991). 

The genus has a simple morphology but the differentiation between species due to 

morphological characteristics is a difficult task (Israel, 2010) and the taxonomic 

elucidation for Porphyra species in Chile still needs to be clarified (Brodie et al., 2008). 

Since early times, the exploitation of Porphyra in Chile is mainly restricted to southern 

regions by artisanal fishermen communities with a great annual variation in biomass 

landing (Buschmann et al., 2008). In the last decades, it has been considered as a 

candidate for the development of small-scale aquaculture for fishermen in the frame of 

an intergovernmental program that expands aquaculture in the country. Commercially 

more interesting species such as P. linearis Greville, P. pseudolinearis Ueda, P. miniata 

(C. Agardh) C. Agardh, P. capensis Kützing, P. woolhousiae Harvey, P. lanceolata 

Smith et Hollenberg, P. torta Krishnamurthy, and P. thuretii Dawson also occur in 

Chile (González and Santelices, 2003), are attracting new possibilities for Porphyra 

cultivation and exploitation. Some of these species are referred now as Pyropia J. 

Agardh and Wildemania De Toni genus (Sutherland et al., 2011). 

The phenological development of the Porphyra complex is poorly known in Chile 

and its management as well as exploitation proposals need to be supported by biological 

and ecophysiological knowledge. The phenology (cover, biomass, reproductive 

frequency) and photosynthesis performance (ETR–light curves as productivity 

indicators) of Porphyra spp. were studied along a seasonal and latitudinal gradient in 

three locations between 25°S to34°S in Chile in order to characterize the populations 

and promote their economic usage, depending on latitudinal conditions. 
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2. Material and methods 

2.1. Location, sampling and environmental characterization 

Since the taxonomic situation of the genus Porphyra is not yet fully resolved in Chile, 

and specimens along the coast can be represented by different species and morphotypes 

within the same or between different locations, in the present study each population was 

treated as a separate identity, maintaining Porphyra as a genus. Three coastal sites along 

the north-center of Chile were selected for sampling Porphyra spp. populations. The 

sites are characterized by exposed rocky shores, with a typical zonal distribution of 

Porphyra in the higher intertidal. Within the macrozone considered in the study, the 

northern area corresponds to Taltal (Region of Antofagasta at 25°27’23’’S - 

70°31’17’’W) the central area to Tongoy (Region of Coquimbo at 30°15’S - 71°2’W) 

and the southern area to Pichilemu (Region of O’Higgins at 34°22’S - 72°00’W) (Fig. 

1). Between the northern and the southern sampling area there is a distance of 1,400 km, 

with Tongoy being situated in the middle. 

Algae were sampled from austral winter 2010 to 2011. This sampling time was 

chosen in order to characterize the seasonal phenological cycle of Porphyra spp. 

populations. Due to logistic problems there was no sampling for Taltal during 

springtime. The abiotic characteristics of the geographic zones were registered from 

www.shoa.cl (Hydrographic and Oceanographic Service of the Chilean Navy) for 

seawater temperature, and from the Project CHI/00/G32 (Sarmiento, 2008) for global 

radiation. Data for UV index were obtained by www.meteochile.cl. The Humboldt 

Current System acts along the coast of Chile with an equatorward flow, and different 

climatic areas are mainly present with respect to temperature and rainfalls (Fernandez et 

al., 2000). 
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FIGURE 1. Map of Chile with the locations of the studied populations of Porphyra 
spp. and the respective morphotypes for each locality. Porphyra sp.1 from Taltal (north) 
with small blades and ovate to lanceolate morphology, Porphyra sp.2 from Tongoy 
(central) with ovate blade morphology that is simple or divided, Porphyra sp.3 from 
Pichilemu (south) with oval morphology and wavy margins, Porphyra sp.4 from 
Pichilemu with ribbon blade morphology between linear to lanceolate shape. 
 

Within the studied populations four different morphoytpes of Porphyra were 

detected (Fig. 1). Therefore, each morphotype was treated separately. The Porphyra 

sp.1 morphotype was found within the Taltal population and is characterized by mainly 

small blades with an obovate to lanceolate morphology, while Porphyra sp.2 was found 

in Tongoy, having an ovate blade morphology that can be single or divided into 2 or 

more linear to lanceolate blades. The Porphyra sp.3 morphotype is from Pichilemu, 

characterized by oval blade morphology with wavy margins. Additionally, the Porphyra 
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sp.4 morphotype was found in Pichilemu, showing a ribbon blade morphology that can 

vary between linear and lanceolate shapes (Fig. 1). 

 

2.2. Phenology: percentage of cover, biomass and reproductive frequency 

Seasonal and latitudinal changes of blade abundance of Porphyra spp. were evaluated 

as cover (%) by using three frames of 10 m2 (10 m length and 1 m width) that were 

positioned parallel to the coastline in the distribution area. In each frame, three sampling 

units of 1 m2 (1 m x 1 m) were placed randomly in order to determine the total cover (n 

= 9 replicates). In addition, biomass (g wet weight m-2) and reproductive frequency (%) 

were evaluated by placing inside each 1 m2 quadrat a smaller quadrat of 20 cm x 20 cm 

from wherever all blades were carefully detached and transported in coolers to the 

Marine Botany Laboratory, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile. From the 

sampled blades, total and reproductive biomass was determined as wet weight (ww) 

from the smaller quadrat and extrapolated to 1 m2. The annual mean algal dry weight 

(%) was 16.3 ± 0.2 for Taltal; 18.5 ± 2.9 for Tongoy; 19.4 ± 3.3 for Pichilemu-oval, and 

19.5 ± 2.8 for Pichilemu-ribbon morphotypes.  

Reproductive monoecious blades were recognized by the presence of a reddish 

color in the center as well as at the distal part of the blade, where carposporangial and 

spermatangial cells are formed. Due to the fact that two morphotypes occur together in 

Pichilemu, abundance and reproductive frequency were not possible to register 

separately. Entire blades of Porphyra spp. from each morphotype were acclimated for 

24 h in a flow-through seawater tank (60L) to measure photosynthetic performance. The 

indoor tank was maintained with natural solar light across an acrylic roof and without 

control of seawater temperature. 
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2.3. Photosynthetic performance 

Electron transport rate (ETR) from curves of photosynthetic versus light curves (P–I) 

were used to evaluate the seasonal and latitudinal performance of Porphyra spp. as an 

indirect estimate of primary production (Figueroa et al., 2003). Each blade (n = 9 by 

season and locality) was dark-adapted for 5 min and then irradiated with increasing 

intensities of PAR (0-1300 µmol photons m-2 s-1) provided by a light-emitting-diode 

lamp of the portable fluorometer (PAM-2500, Walz, Effeltrich, Germany). The ETRs 

were estimated from ETR = φPSII x PAR x A x 0.15 (Maxwell and Johnson, 2000) 

where φPSII is the effective quantum yield, A is the absorptance of the blade, and 0.15 

is the fraction of absorbed quanta directed to PSII for red algae (Grzymski et al., 1997). 

The blade absorptance of each sample (ratio of absorbed irradiance to incident upon the 

sample) was measured by placing the blade on a cosine-corrected PAR sensor (LI-

190SA, Lincoln, USA) and according to Mercado et al. (1996) calculated from A = 1 – 

It/Io, where It is the transmitted light across the blade sample and Io is the incident light 

from a fixed light source. 

To estimate ETR parameters, a modified nonlinear function of Jassby and Platt 

(1976) was fitted to each data set from ETR = ETRmax x tanh(αETR x PAR / 

ETRmax). ETRmax is a maximum electron transport rate (µmol eletrons m-2 s-1) at 

saturating irradiance; tanh is the hyperbolic tangent function; αETR [µmol eletrons m-2 

s-1] [µmol photons m-2 s-1] is the initial slope of P-I curve that indicates the electron 

transport efficiency at low irradiance; and I is the irradiance. The saturation irradiance 

for electron transport (Ik) was calculated as the intercept between αETR and ETRmax 

values (ETRmax/αETR). Non-photochemical quenching (NPQ) was calculated from the 

P-I curve as (Fm – Fm’)/Fm’ (Maxwell and Johnson, 2000), where Fm is the maximal 
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fluorescence of dark-adapted samples and Fm’ is the maximal fluorescence of the last 

saturating light pulse. 

 

2.4. Statistical analyses 

One-way ANOVA was used to evaluate the seasonal variations of the studied variables 

for each population in a separate way. A two-way ANOVA, with season and latitude as 

main factors was applied for latitudinal comparisons. Considering the unbalanced 

design, due to missing spring data for Taltal, the latitudinal differences were evaluated 

only including the contrast season (summer and winter 2011) for variables such as 

abundance (cover), reproductive frequency, P–I curve parameters (ETRmax, � ETR, 

and Ik), and NPQ. Prior to analyses, percentage cover data as well as reproductive 

frequencies were arcsine transformed. Normality (Kolmorov-Smirnov test) and 

homogeneity of variances (Levene test) were used. Since data transformation in some 

cases did not remove heteroscedasticity, all data were analyzed using a more 

conservative α = 0.01 (Underwood, 1997). When ANOVA revealed significant 

differences, a post-hoc Tukey HSD was applied. 

 

3. Results 

3.1. Environmental characteristics in geographic zones 

Seasonal changes in seawater surface temperature, global radiation, and UV index were 

detected for all geographic zones. In general, higher values were observed toward spring 

and summer, whereas lower values were observed during winter (Fig. 2). For seawater 

temperature significant latitudinal differences were shown (F(2,42) = 16.362; P < 0.01), 

with lowest values toward the southern sampling area (Fig. 2A).  
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FIGURE 2. Seasonal and latitudinal variation of (A) seawater temperature from winter 
2010 to winter 2011 (Source: www.shoa.cl); (B) global radiation within 10 years 
(Source: Project CHI/00/G32- PNUD), and (C) annual UV index between 2010 and 
2011 (Source: www.meteochile.cl) in the geographic zones studied. Antofagasta 
represents Taltal (north), Coquimbo represents Tongoy (central), and Valparaíso 
represents Pichilemu (south). 
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The monthly global radiation and UV index showed a slight latitudinal difference 

during autumn-winter months (Figs. 2B, C), but without significant differences (F(2,33) 

= 0.737, P = 0.486; F(2,33) = 0.216, P = 0.807 respectively). 

 

3.2. Abundance variation 

The populations studied showed different phenological patterns among seasons, with 

significant differences (P < 0.001) in algal cover and biomass (for all populations). In 

Taltal, the northernmost population, Porphyra sp.1 blades disappeared completely from 

the intertidal rocky shore during summer and recruits were observed in autumn (Fig. 

3A; Cover F(2,33) = 117.94, P < 0.001; Biomass F(2,33) = 54.35, P < 0.001). The 

population of Tongoy situated in the center of the sampling area, with Porphyra sp.2 

morphotype, showed low abundances of macroscopic blades during spring and summer 

(Fig. 3A; Cover F(4,40) = 109.61, P< 0.001; Biomass F(4,40) = 42.13, P< 0.001). 

Overall algae were characterized by small sized and discolored yellowish thalli. 

Contrarily, in the southernmost sampling area (Pichilemu), blades of Porphyra 

maintained their high coverage (Fig. 3A) and biomass during the year (Fig. 3B), with a 

slight decrease in summer (Cover F(4,40) = 32.77, P< 0.001; Biomass F(4,40) = 2.71, 

P= 0.043). Both morphotypes (Porphyra sp.3 and sp.4) were always observed mixed 

without any apparent difference in their frequency of occurrence throughout the 

sampling period.  

A decrease in the abundance of Porphyra was observed from southern to northern 

populations. A significant difference in algal cover with latitude (F(2,53) = 147.921; P < 

0.01) and an interaction effect (F(2,53) = 20.306; P < 0.01) between latitude x season 

was detected (Table 1). Similarly, for algal biomass, differences were detected between 



Capítulo 1. Fenología e fotossíntese em Porphyra spp. 
 

73 
 

season (F(1,53) = 48.914; P < 0.01), latitude (F(2,53) = 32.579; P < 0.01) and for the 

interaction between latitude x season (F(2,53) = 5.009; P < 0.01) (Table 1). 

 

TABLE 1. Two-way ANOVA for latitude (Taltal, Tongoy and Pichilemu) and season 

(summer 2011 and winter 2011) for the variables of cover, biomass, and reproductive 

frequency of Porphyra spp. in the populations studied. Taltal represents the northern 

area (Porphyra sp.1), Tongoy the central area (Porphyra sp.2) and Pichilemu the 

southern area (Porphyra sp.3 and sp.4). For post-hoc results S=summer; W=winter; 

Ta=Taltal; To=Tongoy; P=Pichilemu. *P < 0.001. 

 

Source of Variation df F-ratio  Post-hoc results (Tukey HSD) 
COVER    
Latitude (L) 2 147.921* Ta < To < P 
Season (S) 1 383.646*  S 2011 < W 2011 
L x S 2 20.306* S-Ta < S-To < W-Ta < S-P < W-To < W-P 
Residual 48   
BIOMASS    
Latitude  2 32.579* Ta < To < P 
Season 1 48.914* S 2011 < W 2011 
L x S 2 5.009* S-Ta < S-To < W-Ta < W-To = S-P = W-P 
Residual 48   
REPRODUCTIVE FREQUENCY   
Latitude  2 89.868*  Ta < To < P 
Season 1 90.441* S 2011 < W 2011 
L x S 2 39. 006* S-Ta = S-To < W-Ta < S-P = W-P (= W-To) 
Residual 48   
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FIGURE 3. Seasonal and latitudinal variation of (A) abundance (cover - %); (B) 
biomass (g ww m-2) and (C) reproductive biomass (%) of Porphyra spp. in the 
geographic zones studied. No data were obtained for Taltal in spring, and no 
reproductive blades were detected for Taltal and for Tongoy in summer, as well as for 
Taltal in autumn. Taltal represents the northern area (Porphyra sp.1), Tongoy the 
central area (Porphyra sp.2) and Pichilemu the southern area (Porphyra sp.3 and 
Porphyra sp.4). Data shown are means ± SD. 
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3.3. Reproductive frequency 

The seasonal variation in reproductive frequency was dependent on the latitude and 

different patterns were observed in each locality (Fig. 3). The population from Taltal 

(north) was reproductive only in winter, while the Tongoy population (center) was 

reproductive year round, with highest abundance of reproductive blades during winter 

that decreased in autumn and spring (Fig. 3C). In Pichilemu (south), Porphyra 

maintained more than 50% of its reproductive frequency during the year without a clear 

seasonal pattern (Fig. 3C). Overall, seasonal differences in the reproductive frequency 

(P < 0.01) were only detected for the population from Taltal (F(3,32) = 36.83, P< 0.001) 

and Tongoy (F(4,40) = 146.23, P< 0.001). Pichilemu population did not show 

significant variation in reproductive frequency (F(3,32) = 36.83, P=0.473). 

Differences in the reproductive frequency were detected between the localities 

(F(2,53) = 89.868; P < 0.01) and for the interaction (F(2,53) = 39.006; P < 0.01) 

between latitude x season (Table 1). A decrease in reproductive frequency was observed 

for the northern population of Taltal whereas Pichilemu maintained the higher values. 

 

3.4. Photosynthetic performance 

Seasonal and latitudinal variation of maximal electron transport rates (ETRmax), 

saturation irradiance (Ik), photosynthetic efficiency (αETR) (Fig. 4), and blade 

absorptance (Fig. 5) were shown for all populations as well as differences in 

photosynthesis versus irradiance (P-I) curves. 

The Taltal population (Porphyra sp.1) showed a seasonal adjustment in ETRmax 

(F(2,24) = 6.158; P < 0.01) with higher values in autumn than in winter (Fig. 4A and 

Table 2). No differences in the seasonal change of Ik (F(2,24) = 2.424, P =0.11) and 

αETR (F(2,24) = 1.273, P =0.298) in the Taltal (north) population were detected (Fig. 
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4A). For the Tongoy (center) population (Porphyra sp. 2), seasonal variations were 

observed for ETRmax (F(4,44) = 23.676; P < 0.01), Ik (F(4,44) = 25.528; P < 0.01), and 

αETR (F(4,44) = 14.499; P < 0.01), with higher ETRmax and αETR in autumn and 

winter 2011, and maximal Ik in summer (Fig. 4B and Table 2). Both morphotypes from 

the Pichilemu (south) population (Porphyra sp.3 and 4) showed similar photosynthetic 

responses within all seasons (Fig. 4C, 4D and Table 2). For Porphyra sp.3, seasonal 

variations were observed only for ETRmax (F(4,32) = 4.222; P < 0.01) and Ik (F(4,32) 

= 11.903; P < 0.01). Whereas Porphyra sp.4 showed significant seasonal changes for 

the three parameters (ETRmax F(4,32) = 3.187, P = 0.026; Ik (F(4,32) = 6.886, P < 

0.01; αETR F(4,32) = 6.466, P < 0.01), Maximal values were estimated for ETRmax in 

spring, for Ik in autumn, and for αETR in winter and spring (Fig. 4C, 4D). Only minor 

differences in the P-I curves were detected between winter 2010 and winter 2011 for all 

studied populations (Fig. 4). 

Comparative analyses of photosynthetic parameters among populations showed 

that the two morphotypes from Pichilemu had a higher ETRmax, αETR and Ik than the 

morphotype from Taltal, whereas the morphotype from Tongoy showed an intermediate 

response (Fig. 4). For ETRmax, significant differences between latitude, season 

(summer 2011 versus winter 2011) as well as an interaction between latitude x season 

were detected (P < 0.01) (Table 3). Similarly, for Ik significant differences were shown 

between latitude and for the interaction latitude x season (Table 3). For the 

photosynthetic efficiency (αETR) a significant interaction between latitude x season 

was observed (P < 0.01). 
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FIGURE 4. Seasonal and latitudinal variation in ETR-irradiance curves of (A) Taltal 
represents the northern area (Porphyra sp.1), (B) Tongoy the central area (Porphyra 
sp.2) and Pichilemu the southern area for (C) Porphyra sp.3 and (D) Porphyra sp.4. No 
data were present for Taltal in spring, and no blades were detected for Taltal in summer. 
Data shown are means ± SD. 

 

Non-photochemical quenching (NPQ) indexes showed no clear seasonal 

variations but were dependent on latitude (Fig. 4). Seasonal changes in NPQ were 

significantly different only for populations from Tongoy (central) (F(2,44) = 8.948; P < 

0.01), and for the Pichilemu (south) ribbon morphotype (F(2,36) = 9.704; P < 0.01), 

showing higher values in autumn and winter 2011 (Table 2). Latitude differences 
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(F(3,69) = 51.026; P < 0.01) in NPQ were also detected when compared summer 2011 

and winter 2011 (Table 3), and among seasons (F(1,69) = 23.246; P < 0.01). 

Additionally, a latitude-season interaction in NPQ values (F(3,69) = 7.153; P < 0.01) 

was valid (Table 3). Latitudinal differences were observed for all populations except 

between the Tongoy (center) and the Pichilemu (south) oval morphotype.  All Porphyra 

morphotypes tested herein showed high NPQ values in winter 2011 with the exception 

of the Pichilemu oval morphotype. No significant difference in NPQ between summer 

and winter was detected for this morphotype (Fig. 4). 
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TABLE 2. Photosynthetic parameters (mean ± S.D.) ETRmax (µmol electrons m-2 s-1); 

Ik (saturation irradiance, µmol photons m-2 s-1); α (photosynthetic efficiency, [µmol 

electrons m-2 s-1] [µmol photons m-2 s-1]-1; NPQ (non-photochemical quenching) in 

Porphyra spp. from the populations studied. For each parameter and locality letters 

represent the post-hoc results of seasonal comparison. 

 

 ETRmax I k αααα NPQ 

TALTAL 

Winter 2010  2.0 ± 0.9a 38.8 ± 19.3a 0.06 ± 0.02a 0.430 ± 0.118a 

Autumn 2011  3.9 ± 0.9b 77.4 ± 32.7a 0.06 ± 0.03a 0.650 ± 0.099b 

Winter 2011  2.6 ± 1.5ab 85.9 ± 54.8a 0.04 ± 0.02a 0.490 ± 0.281ab 

TONGOY 

Winter 2010  2.2 ± 0.9abc 55.5 ± 32.2a 0.05 ± 0.020a 0.499 ± 0.164a 

Spring 2010  1.7 ± 0.4b 54.2 ± 18.1a 0.03 ± 0.010ab 0.604 ± 0.133a 

Summer 2011  1.6 ± 0.4ab 209.7 ± 51.7bc 0.01 ± 0.002c 0.650 ± 0.118ac 

Autumn 2011  3.1 ± 0.7c 85.4 ± 61.2a 0.05 ± 0.020a 0.895 ± 0.198b 

Winter 2011  4.2 ± 0.8d 158.8 ± 24.0c 0.03 ± 0.003b 0.828 ± 0.191c 

PICHILEMU (oval morphotype)  

Winter 2010  3.9 ± 0.6a 90.1 ± 19.4a 0.04 ± 0.010a 0.482 ± 0.153a 

Spring 2010  5.6 ± 1.7b 151.9 ± 54.5ac 0.04 ± 0.010a 0.588 ± 0.214a 

Summer 2011  3.7 ± 1.4a 118.0 ± 62.3ac 0.05 ± 0.050a 0.689 ± 0.120a 

Autumn 2011  4.7 ± 0.9ab 257.5 ± 41.5b 0.02 ± 0.004a 0.750 ± 0.178a 

Winter 2011  3.6 ± 0.7a 166.4 ± 42.4c 0.02 ± 0.004a 0.634 ± 0.237a 

PICHILEMU (ribbon morphotype)  

Winter 2010  4.3 ± 1.2ab 105.1 ± 28.6a 0.04 ± 0.005a 0.540 ± 0.163a 

Spring 2010  5.3 ± 0.8a 151.0 ± 22.0ab 0.04 ± 0.003ab 0.664 ± 0.221ab 

Summer 2011  3.4 ± 1.2b 134.6 ± 49.3a 0.03 ± 0.010bc 0.858 ± 0.154b 

Autumn 2011  4.4 ± 1.4ab 212.0 ± 70.8b 0.02 ± 0.003c 0.788 ± 0.215abc 

Winter 2011  4.0 ± 0.7ab 116.7 ± 19.4a 0.03 ± 0.01ab 1.051 ± 0.130bc 

  

 



Capítulo 1. Fenología e fotossíntese em Porphyra spp. 
 

80 
 

TABLE 3. Two-way ANOVA for latitude (Taltal, Tongoy and Pichilemu) and season 

(summer 2011 and winter 2011) for the photosynthetic characteristics of Porphyra spp. 

in the populations studied. ETRmax (µmol electrons m-2 s-1); Ik (saturation irradiance, 

µmol photons m-2 s-1); α (photosynthetic efficiency, [µmol electrons m-2 s-1] [µmol 

photons m-2 s-1]-1; A (absorptance); NPQ (non-photochemical quenching). *P < 0.001. 

 

Source of 
Variation  

ETRmax ααααETR Ik  A NPQ 
df F-ratio  df F-ratio  df F-ratio  df F-ratio  df F-ratio  

Latitude (L) 3 23.993* 3 2.786* 3 29.415* 3 119.232* 3 51.026* 
Season (S) 1 36.836* 1 4.711* 1 2.155n.s. 1 89.349* 1 23.246* 
L x S 3 9.212* 3 7.940* 3 7.983* 3 91.783* 3 7.153* 
Residual 62  62  62  62  62  

  

 

Porphyra spp. thallus absorptance varied between 0.4 to 0.9, depending on season 

and latitude (Fig. 5). Significant seasonal changes in thallus absorptance (P < 0.01) were 

detected for morphotypes from Taltal (F(2,24) = 26.86, P < 0.01), Tongoy (F(4,40) = 

50.603, P < 0.01), and for the Pichilemu ribbon morphotype (F(4,32) = 6.648, P < 0.01). 

The Pichilemu oval morphotype maintained similar values (P > 0.01) throughout the 

seasons. A decrease during spring-summer and an increase toward autumn was shown 

(Fig. 5). Latitudinal differences (F(3,69) = 91.783; P < 0.01) in the absorptance were 

also detected when compared between summer 2011 and winter 2011 (Table 3). 

Significant variations in thallus absorptance were dependent on season, since only 

during summer the populations showed differences (P < 0.01), with higher values for 

both Pichilemu (south) morphotypes compared to the morphotype from Tongoy (center) 

(Fig. 5). 
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FIGURE 5. Seasonal and latitudinal variation in absorptance of Porphyra spp. blades in 
the geographic zones studied. No data were present for Taltal in spring, and no blades 
were detected for Taltal in summer. Taltal represents the northern area (Porphyra sp.1), 
Tongoy the central area (Porphyra sp.2), and Pichilemu the southern area for Porphyra 
sp.3 (oval morphotype) and Porphyra sp.4 (ribbon morphotype). Data shown are means 
± SD. 

 

4. Discussion 

Seasonal and latitudinal variations of environmental conditions determine the 

phenological and ecophysiological responses of Porphyra spp. from the different 

populations tested herein along the Chilean coast. The most notorious temporal 

adjustment comprises an annual versus perennial development with an increase in 

abundance with latitude. Whereas different phenological and photosynthetic patterns 

were observed between morphotypes, the taxonomic clarity is crucial in order to explain 

species-specific patterns or ecotypic differentiation within temporal and latitudinal 

responses. Molecular and culture studies under controlled environmental conditions can 

be helpful to resolve the species or ecotype differentiation observed in the morphotypes. 

As was mention by Brodie et al. (2008), the Porphyra flora in Chile is rich, with many 

unidentified species that request more studies. However, some species refereed early as 

Porphyra, now are in the genus Pyropia and Wildenmania (Sutherland et al., 2011), so 
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the real Bangiales richness in Chile is undetermined. Considering some general 

characteristics observed in the morphotypes, the genus Wildenmenia could be discarded 

because it is manly bistromatic and inhabits in the low intertidal and subtidal (González 

and Santelices, 2003; Sutherland et al., 2011). All morphotypes studied occur in the 

upper intertidal, with a monostromatic and monoecious blade. The knowledge 

contribution of some aspects of Bangiales flora in the south-east Pacific coast is 

important in ecological and biogeographic level in one of the oldest group of eukaryote; 

also in an economic context by the potential of new resources for food and other 

industries. In general, the phenological pattern follow the same trend than another 

Porphyra species (Brown et al., 1990; Griffin et al., 1999; González and Santelices, 

2003; Holmes and Brodie, 2004; Varela-Alvarez et al., 2007; Kim et al. 2008; Sampath-

Wiley et al., 2008; Israel, 2010) from temperate-cold coast that also showed 

photosynthetic adjust with season and latitude changes. 

 

4.1. Seasonal pattern in abundance, reproduction and photosynthetic traits 

Phenological differences within or between species can result from gradients of physical 

factors and their variation over time (e.g. Brown et al., 1990; Griffin et al., 1999; 

González and Santelices, 2003; Holmes and Brodie, 2004). Differences in seasonal 

phenological patterns have been described for species of Porphyra with annual 

gametophyte recruitment that occurred either in spring–summer or autumn–winter, 

leading to distinct annual summer or winter gametophyte populations (Dickson and 

Waaland, 1985; Waaland et al., 1990; Griffin et al., 1999; Holmes and Brodie, 2004). 

A clear seasonal reproduction was only observed for Taltal (north) and Tongoy (center), 

both having their reproductive peak in winter, whereas the Pichilemu population (south) 

maintained more than 50% of their reproductive blades during all seasons. The Taltal 
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population (Porphyra sp.1) can be defined as an annual species that disappeared 

completely in summer. In contrast, the populations from Tongoy (Porphyra sp.2) and 

Pichilemu (Porphyra sp.3 and sp.4) persisted throughout the year. Abundance patterns 

have been described for Porphyra species in central Chile, showing interannual and 

seasonal variation (González and Santelices, 2003). Short and seasonal peaks in 

abundance during late winter and early spring are described (P. linearis and P. 

pseudolinearis) in contrast to relative persistent densities (P. columbina) (González and 

Santelices, 2003). In the north, the macroscopic thallus of Porphyra sp.1 might be 

susceptible to high summer environmental conditions (radiation and temperature), and 

tissue deterioration can occur after the release of reproductive gametes during winter. 

Possibly, during spring-summer conditions the microscopic stage (conchocelis phase) 

develops, which might then grow protected in bivalve shells or in soft substrate within 

the intertidal zone. Subsequently, in late autumn to early winter, the conchocelis stages 

mature and release spores (i.e. conchospores), resulting in a foliose phase (Brown et al., 

1990; Waaland et al., 1990; Israel, 2010). The persistent cover and higher reproductive 

frequency observed for both morphotypes from the southern Porphyra suggests a non-

seasonal population. The blades can develop from either vegetative archeospores or by 

conchospores from conchocelis stage that are maintained in the microhabitat. Both 

mechanisms have been described frequently for Porphyra species (Holmes and Brodie, 

2004; Israel, 2010).  

Seasonal variation in temperature and radiation have been inferred to be the most 

important abiotic factors controlling the growth, reproduction, and morphology of 

seaweeds in temperate regions, by influencing the rates of biochemical/physiological 

processes (Kain, 1989; Brown et al., 1990; Lüning, 1991; Santelices, 1990; Israel, 

2010). Environmental data show a seasonal pattern in temperature and radiation with 
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maximum values in summer and minimum values during winter, and non-notorious 

differences between spring and autumn. Seasonal changes in biomass and chemical 

components in P. columbina from New Zealand were correlated with seawater nitrate 

concentrations and temperature. Highest blade growth was observed with decreasing 

temperature and day length and increasing nitrate availability. The opposite pattern was 

true for the reproductive features (Brown et al., 1990). Despite of the differences among 

the populations, the seasonal dynamic of Porphyra tested herein, showed an active 

growth during colder months. 

Growth and reproduction require high energy input that can be regulated by 

photosynthetic adjustments (physiological changes), depending on season and latitude. 

Different abiotic factors influence photosynthetic rates and pigment levels, and 

consequently the primary production and reproduction of seaweeds. The capacity of 

algae to acclimate to environmental changes that in some seasons can cause serious cell 

damages, can determine their successful development (Abdala-Díaz et al., 2006; 

Sampath-Wiley et al., 2008). Photosynthetic characteristics from ETR curves showed a 

seasonal pattern in all tested Porphyra spp. morphotypes but the parameters were 

population dependent. Maximum ETR was detected mainly in autumn-winter for Taltal 

(north) and Tongoy (center), while for Pichilemu (south) morphotypes highest values 

were detected during spring. Seasonal changes in tissue absorptance were detected for 

the ribbon morphotype from Pichilemu and for morphotypes from central (Tongoy) and 

northern (Taltal) Chile. In a mid-term experiment (one week) where P. leucosticta was 

exposed to different irradiances, a reduction in the absorbed quanta has been explained 

as a consequence of pigment content variations (photoacclimation) (Figueroa et al., 

2003). High solar radiation can reduce the photosynthetic activity of marine algae 

during short- (daily) and large- periods (seasons) as an adjustment to allow dynamic 
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photoacclimation, which is shown by a depression of the effective quantum yield and 

other parameters (φPSII, ETRmax and O2 production) (Figueroa et al., 1997, 2003). 

Photoprotective responses such as pigment variation and antioxidant activity are 

expected to occur in Porphyra spp. populations as a response to seasonal changes. 

No clear seasonal pattern or relationship was observed for non-photochemical 

quenching (NPQ) as well as for the other photosynthetic parameters tested. The NPQ 

processes occurs in almost all photosynthetic eukaryotes by different mechanisms such 

as i.e. energy dissipation by carotenoids, state-transition between PSII and PSI, and 

spillover of excitation energy, and photoinhibition-associated quenching (Müller et al., 

2001). Thus photosynthesis is regulated and protected in a changing environment when 

the time of light energy absorption exceeds the capacity for light harvesting. Higher 

ETRmax can be maintained by a series of adjustment mechanisms, including mainly the 

modification of Ik and NPQ performances. The oval morphotype (Porphyra sp.3) from 

the southernmost population did not show seasonal changes in quantum efficiencies, 

absorptance, and NPQ compared to the other populations tested. Thus, it can be 

suggested that different mechanisms for seasonal acclimation of photosynthetic 

processes, associated to species-specific regulatory systems might be effective. 

Anticipating predictable environmental changes ("seasonal anticipator" species sensu 

Kain, 1989) on both diurnal and seasonal time scales, Porphyra spp. might be able to 

adjust its physiological and phenological responses to a gradual changing environment. 

Considering the geographic distribution of the taxa, these changes can also have a 

latitudinal component of variation. 

 

4.2. Latitudinal pattern in abundance, reproduction and photosynthetic traits 
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Latitudinal changes in the seasonal environmental variation (e.g. irradiance, 

temperature, nutrient, wave exposure) have been associated to phenological and 

ecophysiological responses in macroalgae (Brown et al., 1990; Holmes and Brodie, 

2004; Valera-Alvarez et al., 2007; Wiencke et al., 2007). A clear seasonal pattern in 

phenology with a decrease in abundance and reproductive potential was observed for 

the central and northern population. Even though similar phenological patterns have 

been described for P. linearis, morphological and growth dissimilarities were produced 

by microhabitats and local climatic characteristics that were related to wave exposure, 

nutrient availability, and temperature (Varela-Alvarez et al., 2007). 

A strong latitudinal temperature gradient (from < 14°C in the south to > 20°C in 

the north) can be registered along the surface waters of Chile (Fernandez et al., 2000). 

Temperature fluctuations are dependent on local upwelling and the existing irradiance. 

Even though strongest daily episodes of maximum radiation occur within northern 

latitudes during summer, the day length (photoperiod) can counteract the sun altitude 

effect in higher latitudes during summer. Thus the mean radiation can be similar along a 

latitudinal gradient (Kain, 1989). In this context, daily radiation (intensities and light 

hours) can be more important than seasonal changes for the phenological and 

photosynthetic patterns of populations from different latitudes (Figueroa et al., 1997; 

Gómez et al., 2004; Abdala-Díaz et al., 2006). The three localities studied herein, 

showed main differences in temperature and they are characterized in different climatic 

areas. The north (Taltal) corresponds to the arid zone, Tongoy (central) to the semiarid 

zone, and  Pichilemu (south) to the central zone (Fernandez et al., 2000). A latitudinal 

asynchrony observed in reproduction can be related to different climatic regimes that 

affects the life-history traits (Mediterranean vs. desert climate in southern-central and 

northern Chile, respectively). Results showed that in a seasonal context, local variation 
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in temperature and irradiance (intensities and light hours) might be crucial for the 

phenological and ecophysiological responses of Porphyra spp., whereas in a latitudinal 

context, temperature appeared to be more relevant. Also, the taxonomic status of the 

Chilean Porphyra species is unknown, possibly provoking differences in the patterns 

observed. 

 

4.3. Potential of Porphyra as local resources 

In Chile Porphyra is poorly exploited (Buschmann et al., 2008) but its economic usage 

can be stimulated, considering that different species have been described as high 

valuable food because of its high level of proteins (25–50%), vitamins (B12, C), trace 

minerals, and dietary fiber that helps to improve human health (Noda, 1993; MacArtain 

et al., 2007). Considering the phenological and photosynthetic patterns observed for the 

Porphyra spp. populations tested, chemical diversity can be studied in seasonal and 

latitudinal context in order to elucidate the potential and quality of the exploitable 

biomass. Most of these patterns depend on biochemical and physiological features, 

stimulating or inhibiting specific antioxidant and functional nutraceutic compounds. 

High irradiances, together with desiccation and/or nutrient limitation can cause severe 

damage in diverse cellular constituents and the photosynthetic apparatus. This damage 

results largely from the accumulation of reactive oxygen species (ROS). Thus, 

Porphyra spp. should present high accumulation of antioxidants during unfavorable 

conditions, which allows them to persist in the highest part of the intertidal zone, 

characterized by high irradiance and low nutrient availability (Sampath-Wiley et al., 

2008; Contreras-Porcia et al., 2011). Morphological and organoleptic properties 

required for human consumption can be considered to define the potential usage of the 

studied populations as food source, similar as realized before for Porphyra species from 
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central Chile (González and Santelices, 2003). Other marine compounds such as 

pigments, antioxidants, and mycosporine like-amino acids (MAAs), which are all 

important photoprotectors, can be considered for future studies. 
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ABSTRACT 

The red macroalga Porphyra C. Agardh is one of the most ecologically successful genus 

that lives in the upper intertidal zone. Biochemical, physiological and morphological 

acclimation strategies allow their growth and distribution as well as a quick recuperation 

between tidal regimens. Studies of Porphyra are poorly developed in Chile, and 

management and exploitation proposals need to be supported by biological and 

ecophysiological approaches. This study, evaluated seasonal and latitudinal 

physiological performances of Porphyra spp. via maximum quantum yield (Fv/Fm), 

pigments, proteins, phenolic compounds, and antioxidant activity in order to describe 

how algae can acclimate to their environment, and to provide insights to their 

management and use. Sampling was done at three costal sites in Chile along the 25°S 
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and 34°S between winters 2010 and 2011. A total of four different morphotypes were 

identified (one in the north, one in the center, and two in the south location) and 

evaluated separately. Results showed seasonal and latitudinal patterns for all 

ecophysiological variables studied, with a general tendency of decrease in Fv/Fm, 

pigments, and soluble proteins during spring-summer seasons accompanied by an 

increase in the antioxidant capacity. Latitudinal differences were observed with a 

tendency of higher values for ecophysiological traits in central and southern 

morphotypes. Phenology patterns were different between an annual population in the 

north location and perennial for central-south populations. The taxonomic clarity should 

be evaluated in order to better understand if there exists intraspecific (dependent on 

morphology) or interspecific variation. 

 

Keywords: Antioxidants, Pigments, Phenolic compounds, Photosynthesis, Porphyra, 

Seaweed. 

 

Abbreviations: A: Autumn; Chl a: chlorophyll a; Fv/Fm: maximum quantum yield; 

MAAs: mycosporine-like amino acids; PAR: photosynthetically activate radiation; PE: 

phycoerythrin; PC: phycocyanin; Po: Pichilemu oval morphotype; Pr: Pichilemu ribbon 

morphotype; PSII: photosystem II; ROS: reactive oxygen species; RSA: radical 

scavenging activity; Sp: Spring; S: summer; Ta: Taltal; TC: total carotenoids; To: 

Tongoy; UVR-B: ultraviolet B radiation; W: winter.  

 

Running title: Seasonal and latitudinal ecophysiology of Porphyra spp. in Chile. 
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INTRODUCTION 

Land plants and macroalgae are sessile organisms, therefore acclimation strategies to 

variable stressors are key mechanisms to maintain their growth, development, and 

reproduction for survival. The responses to these abiotic and biotic environmental 

changes are organized by a network of signals at molecular levels, which trigger a 

cascade reaction driven by adjustments in biochemical and physiological metabolic 

pathways, consequently expressing variations in growth rates, reproduction and 

phenology (Lüning and tom Dieck, 1989; Schwachtje and Baldwin, 2008). 

The intertidal zone is considered as a harsh habitat for living organisms, especially 

for those with sessile conditions, because it comprises a transition zone between 

terrestrial and marine characteristics with continuous exposure to a wide range of 

environmental stressors, such as solar radiation, temperature, desiccation, nutrient 

depletion and salinity (Lüning, 1991; Davison and Pearson, 1996; Helmuth et al., 2006; 

Eggert, 2012; Karsten, 2012). These changes can occur at small- (tide and daily cycles) 

and large- temporal scales (seasonal and interannual cycles). Additionally, at a small 

spatial scale, the disruptions by chemical and physical stressors must be more frequent 

than those present in subtidal habitats (Kain, 1989; Davison and Pearson, 1996; Collen 

and Davison, 1999; Sampath-Wiley et al., 2008). Abiotic changes at large-spatial scales 

(latitudinal variations) are important for species with wide distributions, being an 

important trigger for biogeographical distribution patterns that occur through 

temperature-dependent effects on physiological performances (e.g. photosynthesis) and 

temperature tolerance (i.e. survival) (Eggert, 2012). Morphological and physiological 

plasticity responses across a wide range of environmental gradients can represent either 

phenotypic variability (e.g. Ecklonia radiata; Wernberg et al., 2003; Fowler-Walker et 
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al., 2006) or genotypic divergence (e.g. Lessonia berteroana vs L. spicata, González et 

al., 2012; Hormosira banksii, Clark et al., 2013). 

Efficient physiological acclimation is crucial to cope with extreme solar radiation, 

high temperature, and desiccation. One of the first changes occurring during stressful 

conditions is at the oxidative reaction level, resulting in oxidative stress and 

accumulation of free radicals and non-radical oxidants (i.e. reactive oxygen species; 

ROS). Processes of primary metabolism, such as photosynthesis and respiration, are 

natural sources of ROS (Mittler, 2002; Bischof and Rautenberg, 2012). However, 

abiotic stress can cause an unbalance in the production of oxidative species that disrupts 

cellular homeostasis and active antioxidant systems are important to prevent oxidative 

damage of important molecules and cellular structures (Mittler, 2002; Collen et al., 

1999, 2003; Bischof and Rautenberg, 2012; Bouzon et al., 2012; Gouveia et al., 2013). 

Different responses of seaweeds to solar radiation and temperature changes have been 

described. Seaweeds can respond with the alteration in pigment content and ratio of 

photosynthetic pigments/photoprotective pigments (Falkowski and Laroche, 1991; 

Staehr and Wernberg, 2009), dynamic photoinhibition (Figueroa et al., 1997; Franklin 

and Forster, 1997; Gómez et al., 2004; Abdala-Díaz et al., 2006), efficient activity of 

antioxidant systems (Bischof and Rauterberg, 2012), cellular carboxylation activity 

(Davison, 1991), and variation in lipid composition and fluidity in membranes (Raison 

et al., 1980; Steinhoff et al., 2012). Seaweeds are also capable to produce chemical 

compounds in response to various environmental stresses such as e.g. mycosporine-like 

amino acids (MAAs), phenolic compounds, polyamines, and stress proteins (Van 

Alstyne, 1988; Hoyer et al., 2001; Houvinen et al., 2004; Abdala-Díaz et al., 2006; 

Cruces et al., 2012). The efficiency to absorb-dissipate energy and the acclimation 

responses to fluctuating environmental factors, reflect a wide range of adaptive abilities 



Capítulo 2. Caraterísticas ecofisiológicas em Porphyra spp. 
 

98 
 

and tolerances in macroalga species across their range of distribution. Thus, within the 

tolerance range of the alga (e.g., during autumn or spring conditions in many temperate 

regions), it is expected that physiological acclimation may operate efficiently (Eggert, 

2012). 

Some species of the red macroalga Porphyra C. Agardh, particularly abundant in 

cold-temperate and boreal shores of the Northern and Southern hemispheres, are the 

most successful to inhabit the upper intertidal zone wherein other species cannot. A 

series of strategies (biochemical, physiological and morphological) allow the 

distribution of Porphyra spp. in the intertidal and contribute to their quick recuperations 

between tidal regimens (Davison and Pearson, 1996; Gómez et al., 2004; Huovinen et 

al., 2004; Sampath-Wiley et al., 2008; Contreras-Porcia et al., 2011). In Chile, different 

species of Porphyra spp. (luche, local name) are distributed throughout the coast (20-

52°S) with different morphological strains (Ramírez and Santelices, 1991; Candia et al., 

1999). Molecular analysis of Bangiales has questioned the presence and number of 

species of Porphyra in Chile (Brodie et al., 2008, 2011), proposing Pyropia columbina 

(Montagne) W. A. Nelson  to replace Porphyra columbina Montagne, wich is a species  

commonly referred to Chile (Nelson and Broom, 2010; Sutherland et al., 2011). 

However, the taxonomic elucidation for Porphyra in Chile is yet poorly known. 

Porphyra columbina (now Pyropia columbina) has been referred as the intertidal 

Chilean species with high content of MAAs, a compound with photoprotective function 

against high radiation (Huovinen et al., 2004). Morphological and photosynthetic 

changes have been described in P. columbina during desiccation as tolerance 

mechanisms, principally to prevent biomolecular alterations and cellular collapse to 

control overproduction of ROS (Contreras-Porcia et al., 2011), similar as shown for 

Porphyra acanthophora under PAR and UVR-B radiation (Bouzon et al., 2012). 



Capítulo 2. Caraterísticas ecofisiológicas em Porphyra spp. 
 

99 
 

Porphyra species represent one of the largest food sources in the world market, 

originating from cultivation systems of Japan and the South Korea since the seventeenth 

century, and from local markets of the Philippines, China and Chile (Israel, 2010). Since 

ancient times, the management of Porphyra in Chile is mainly restricted to the southern 

region by coastal fishermen communities but showed great annual variations in biomass 

landing (Buschmann et al., 2001, 2008). In the last decades, it has been considered as a 

good candidate for the development of small-scale aquaculture for fishermen as an 

intergovernmental program for aquaculture diversification in the country. At least one 

study has demonstrated that the cultivation of P. columbina is biologically feasible 

(Seguel and Santelices, 1988). However, due to morphological and organoleptic 

characteristics it has been considered not to be a good candidate for human consumption 

(González and Santelices, 2003). In contrast, other species such as Porphyra linearis 

Greville, Porphyra pseudolinearis Ueda and Porphyra woolhousiae Harvey, recorded 

for central Chile appear to be important candidates for future aquaculture. Considering 

the fact that organoleptic characteristics have been accepted for these species by 

international markets (González and Santelices, 2003) may overall result in new 

possibilities for Porphyra cultivation. Nevertheless, when algal raw material is not 

appropriate as an edible product but has nutritional value (e.g. better content in 

vitamins, proteins, lipids, antioxidants), the biomass could be used as a natural source of 

antioxidant and pigment production for food supply, nutraceutical, and cosmetology 

industries. New uses of marine biomass have called attention in the last years due to the 

benefit for human health (Plaza et al., 2008; Sekar and Chandramohan, 2008; Shahidi, 

2009; Vilchez et al., 2011; Jiménez-Escrig et al., 2012). 

Phenological studies of Porphyra are poorly developed in Chile and management 

and exploitation proposals need to be supported by biological and ecophysiological 
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approaches. Previous work with northern-central Porphyra populations showed 

morphological variations and different seasonal and latitudinal patterns in phenology 

and photosynthetic-light curves, with an annual population in the north opposed to 

perennial characteristics of central-south populations (unpublished data). In the present 

study, the photosynthetic efficiencies and the physiological adjustments of Porphyra 

spp. were studied along seasonal and latitudinal gradients in northern-central Chile in 

order to describe the population adjustment and to provide information that support their 

potential management and uses. Herein we determined seasonal and latitudinal 

variations in photosynthetic maximum quantum yield of PSII (Fv/Fm), photosynthetic 

pigments, total soluble proteins, phenolic compounds, and total antioxidant activity. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Localities, environmental characteristics, and sampling. Three costal sites along 

northern and central Chile were selected to characterize the seasonal and latitudinal 

patterns in the physiological fitness of Porphyra spp. populations. All sampling sites are 

semi-exposed rocky shores with a typical zonation occurrence of Porphyra, which 

dominates the cover and biomass in the uppermost level of the intertidal zone. The 

northern sampling area corresponds to Taltal (Region of Antofagasta at 25°27’23’’S – 

70°31’17’’W), the central sampling area corresponds to Tongoy (Region of Coquimbo 

at 30°15’S – 71°2’W), and the southern sampling area corresponds to Pichilemu 

(Region of O’Higgins at 34°22’S – 72°00’W). Between the northern and the 

southernmost sampling area there is a distance of 1,400 km, with Tongoy being situated 

in the middle (Fig. 1). Environmental seasonal patterns along the Chilean coast are 

described by Thiel et al. (2007) and Sarmiento (2008) with higher values of temperature 

and solar radiation toward spring-summer seasons and lower in winter. In a latitudinal 
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context, seawater temperature differed (F(2,42) = 16.362; P < 0.01) between the 

geographically studied zones (annual averages °C ± SD; Antofagasta 16.4 ± 1.8; 

Coquimbo 14.4 ± 1.7; Valparaíso 13.1 ± 1.3, the last one is equivalent to the Region of 

O’Higgins; www.shoa.cl). Despite of the fact that the Chilean coast is defined as the 

Province of Warm Temperate Southeastern Pacific (Spalding et al., 2007), different 

climatic areas occurred in the studied zone (Taltal – arid zone; Coquimbo – semiarid 

zone; Pichilemu – mediterranean zone), which are mainly related to temperature and 

rainfalls (Fernandez et al., 2000). 

Since in Chile the taxonomic elucidation of Porphyra is still unresolved and 

different morphological specimens can represent different species, each morphotype 

sampling was treated as a separate identity and denominated as Porphyra genus with 

their respective morphology. Four morphotypes based on the form of algal blades were 

studied: Porphyra sp.1 from Taltal showed a small obovate to lanceolate morphology; 

Porphyra sp.2 from Tongoy showed an ovate morphology that can be single or divided 

in two or more linear to lanceolate blades. Two morphotypes were detected in the 

Pichilemu sampling area with Porphyra sp.3 that is characterized by an oval blade 

morphology and wavy margins, and Porphyra sp.4 with showed a ribbon morphology 

that varied between linear to lanceolate shapes (Fig. 1). 
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FIGURE 1. Chilean map showed the locations of the studied populations of Porphyra 
spp. and the respective morphotype. Porphyra sp.1 from Taltal (northern area) with 
small blades and obovate to lanceolate morphology, Porphyra sp.2 from Tongoy (center 
area) with ovate morphology, simple or divides, Porphyra sp.3 from Pichilemu (south 
area) with oval morphology and wavy margins, Porphyra sp.4 from Pichilemu with 
ribbon morphology between linear to lanceolate shape. 
 

Entire blades of Porphyra spp. (gametophytic phases) were randomly sampled 

between winters 2010 to 2011. Due to logistic problems, no sampling was performed 

for Taltal during spring. All blades were carefully detached and transported in coolers to 

the Laboratory of Marine Botany, Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile, in 

order to determine their physiological characteristics. Entire blades were acclimated for 

24 h in a flow-through seawater tank (60 L) until measured. Seasonal and latitudinal 

physiological performances of Porphyra spp. were evaluated via maximum quantum 

yield (Fv/Fm), content of photosynthetic pigments, total soluble proteins, phenolic 

compounds, and total antioxidant activity. Chlorophyll a and total carotenoids were 
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evaluated from frozen samples (wet weight, ww). Phycobiliproteins, proteins, phenolic 

compounds, and antioxidant activity were evaluated from lyophilized dried samples 

(dry weight, dw). All samples were ground to a fine powder before extraction to 

optimize the procedures. The mean algal dry weight (%) was 16.3 ± 0.2 for Taltal; 18.5 

± 2.9 for Tongoy; 19.4 ± 3.3 for Pichilemu-oval, and 19.5 ± 2.8 for Pichilemu-ribbon 

morphotype. 

 

Photosynthetic performance. Photosynthetic performance was estimated by in vivo 

chlorophyll a (chl a) fluorescence of PSII, by using a portable pulse amplitude 

fluorometer (PAM-2500, Walz, Effeltrich, Germany). Therefore, each blade (n = 9 

replicates for each locality and season) was dark-adapted for 20 min and measured for 

maximal quantum yield (Fv/Fm) (Schreiber et al., 1994).  

 

Pigments. The determination of chlorophyll a (Chl a) and total carotenoids (TC) was 

based on samples that were frozen at -80°C (∼300 mg; n = 9 replicates for each locality 

and season). All samples were extracted with N,N-dimethylformamide (DMF) for 24 h 

at 4°C in darkness. The Chl a and TC contents were calculated using the dichromatic 

equations described by Inskeep and Bloom (1985) and Henley and Dunton (1995), 

respectively, and expressed as mg pigment g-1 ww. 

Phycobiliproteins (PE: phycoerythrin and PC: phycocyanin) were quantified from 

aqueous extracts that were gained from lyophilized samples (∼50 mg; n = 8 replicates 

for each locality and season) such as suggested by Denis et al. (2008). The extracts were 

obtained by treating the samples with 0.1 M phosphate buffer (pH 6.8) and leaving them 

for 24 h at 4°C in darkness., The content of phycobiliproteins (mg pigment g-1 dw) was 

calculated according to the specific equations developed for Porphyra by Sampath-
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Wiley and Neefus (2007) and were thereafter adjusted for the absorption peaks of our 

extracts (556 and 624 nm). The absorbance of all pigments supernatants was measured 

in a UV-Visible spectrophotometer (Rayleigh, model UV-1601, China). 

 

Other compounds. Soluble total proteins were determined from the aqueous extracts 

done for phycobiliproteins (n = 9 replicates for each locality and season). Therefore the 

Bradford assay was performed by using the micro-assay procedure of the Bio-Rad® 

Protein Assay kit (Bio-Rad Laboratories, 500-0001). Absorbance was measured in a 

UV-Visible spectrophotometer at 595 nm wavelengths. The total content of soluble 

protein was expressed as mg protein g-1 dw based on a standard curve of bovine serum 

albumin (BSA). Soluble phenolic compounds were determined by the Folin–Ciocalteu 

assay adapted from Gómez and Huovinen (2010). Algal samples (∼10 mg dw; n = 5 

replicates for each locality and season) were extracted overnight at 4°C in 5 mL acetone 

(70%). Supernatant aliquot (250 µL) was mixed to 1,250 µL of dH2O, 500 µL of 1 N 

Folin–Ciocalteu reagent and 1 mL of 20% NaCO3, incubated for 45 min at room 

temperature in darkness and centrifuged at 5,000 rpm for 3 min. The absorbance was 

read at 760 nm in a UV-Visible spectrophotometer. The total content of soluble 

phenolic compounds was expressed as mg phenolic g-1 dw, which was based on a 

standard curve of p-coumaric acid (Sigma Aldrich). 

 

Total antioxidant activity. The antioxidant activity was tested by the 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl radical (DPPH) scavenging capacity (Brand-Williams et al., 1995). The 

powdered algal sample (∼50 mg dw; n = 9 replicates for each locality and season) was 

extracted with 1 mL 70% ethanol at 50°C for 60 min. Then 800 µL DPPH that was 

prepared in 70% methanol (50 mg/L) was mixed with 200 µL of algal extract and the 



Capítulo 2. Caraterísticas ecofisiológicas em Porphyra spp. 
 

105 
 

decay of absorbance was measured at 0 min and 15 min at a wavelength of 520 nm. 

Consumption of DPPH was calculated as percentage of radical scavenging activity 

(%RSA) = [1 – (Am/Ao)] x 100; and standardized by algal biomass (% mg-1 dw), where  

Am represents the absorbance of algal extract in solution after reaction with DPPH (at 

final time) and Ao is the initial absorbance at time 0 (Molyneux, 2004). 

 

Statistical analyses. One way ANOVA was used to evaluate the seasonal variations of 

studied variables for each population separately. A two-way ANOVA, with locality and 

season as main factors, was applied for latitudinal comparison. Considering that 

unbalance designs are presented without data for Taltal spring (see above), the 

latitudinal differences were evaluated only included two contrast seasons (summer and 

winter 2011) for all variables. As the abundance for Porphyra sp.1 from Taltal during 

summer was zero and in order to have a balanced design to allow the interactions, a 

minor factor (0.005) was included for each variable. Normality (Kolmogorov-Smirnov 

test) and homogeneity of variances (Levene test) were used. The percentage data were 

arcsine transformed. When ANOVA revealed significant differences, a post-hoc Tukey 

HSD test was applied. Since some data showed heteroscedasticity, all data were 

analyzed using a more conservative α = 0.01 (Underwood, 1997). 

 

RESULTS 

Seasonal and latitudinal patterns were observed for all ecophysiological variables 

studied, with a general tendency of lower photosynthetic efficiencies and pigments 

during warm seasons accompanied with higher antioxidant activity. The patterns 

showed also an important population (latitudinal) component in the level of variation. 



Capítulo 2. Caraterísticas ecofisiológicas em Porphyra spp. 
 

106 
 

For some cases both studied winter seasons (2010 vs 2011) showed different responses 

in the Porphyra populations. 

 

Photosynthetic performance. Seasonal changes in maximum photosynthetic quantum 

yield (Fv/Fm) efficiencies depended of the population (Fig. 2). Porphyra sp.1 from 

Taltal showed higher Fv/Fm in autumn with only significant differences (F(2,23) = 3.582, 

P = 0.044) between both winter seasons (2010 and 2011). Porphyra sp.2 (Tongoy) and 

Porphyra sp.4 (Pichilemu ribbon) showed significant decrease of Fv/Fm in summer 

compared to the other seasons (F(4,44) = 15.281, P < 0.001; F(4,44) = 5.695, P < 0.001, 

respectively). Porphyra sp.3 (Pichilemu oval) was the only species that maintained 

similar values of Fv/Fm (F(4,44) = 2.389, P = 0.067) during all the studied period, 

showing no significant differences. 
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FIGURE 2. Seasonal and latitudinal variation in the maximum quantum yield (Fv/Fm) 
of Porphyra spp from Taltal (Porphyra sp.1), Tongoy (Porphyra sp.2) and Pichilemu 
(Porphyra sp.3 oval morphology and Porphyra sp.4 ribbon morphology). No data was 
registered for Taltal spring. Data shown means ± SD. 
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The two-way ANOVA showed significant differences (P < 0.01) between seasons 

(summer and winter 2011), localities and for the interaction (Table 1). The global 

pattern showed decreasing Fv/Fm for Porphyra in summer and higher values toward 

southern population (Pichilemu both morphotypes). The population differences 

disappeared during winter 2011 (Table 1).  

 

TABLE 1 . Two-way ANOVA for seasonal (summer 2011 and winter 2011) and local 
(Taltal, Tongoy and Pichilemu) variation in FvFm, chlorophyll a, total carotenoids, 
phycoerythrin and phycocyanin of Porphyra spp. and post-hoc Tukey HSD results for 
each factor and interaction. P-values in bold highlight represent significant differences 
at p<0.01. DF= degree freedom; SS= square sum; MS= medium square; F= statistic 
index; P= probability. 
 
Source of Variation DF SS MS F P 
FvFm      
Seasons 1 0.753 0.753 1586.677 <0.001 
Localities 3 1.266 0.422 889.415 <0.001 
Seasons x Localities 3 1.246 0.415 875.265 <0.001 
Error 64 0.0304 4.74E-4   
Post-hoc (Tukey)      
Seasons  
Localities  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011  
Taltal < Tongoy < Pichilemu ribbon < Pichilemu oval  

S-Ta < S-To < S-Pr < S-Po < W-Pr = W-To = W-Ta = W-Po 
Chlorophyll a      
Seasons 1 0.128 0.128 75.400 <0.001 
Localities 3 0.0517 0.0172 10.140 <0.001 
Seasons x Localities 3 0.172 0.0573 33.656 <0.001 
Error   64 0.109 1.70E-3   
Post-hoc (Tukey)      
Seasons  
Localities  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011  
Taltal = Pichilemu oval < Pichilemu ribbon =Tongoy 

S-Ta < S-Po < S-Pr = W-Po = S-To = W-To = W-Pr < W-Ta 
Total carotenoids      
Seasons 1 0.128 0.128 66.006 <0.001 
Localities 3 0.0517 0.0357 18.393 <0.001 
Seasons x Localities 3 0.172 0.0279 14.383 <0.001 
Error 64 0.109 1.94E-3   
Post-hoc (Tukey)      
Seasons  
Localities  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011  
Taltal = Pichilemu oval < Pichilemu ribbon =Tongoy 

S-Ta < S-Po = S-Pr = S-To < W-Po = W-To = W-Pr = W-Ta  
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TABLE 1 .Continuation. 
 
Phycoerythrin      
Seasons 1 33.726 33.726 895.507 <0.001 
Localities 3 6.438 2.146 56.985 <0.001 
Seasons x Localities 3 10.234 3.411 90.583 <0.001 
Error 56 2.109 0.038   
Post-hoc (Tukey)      
Seasons  
Localities  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011  
Tongoy  = Taltal < Pichilemu oval = Pichilemu ribbon  

S-Ta < S-Pr < S-To = S-Po < W-To < W-Ta = W-Po < W-Pr  
Phycocyanin      
Seasons 1 18.05 18.05 890.089 <0.001 
Localities 3 2.836 0.945 46.621 <0.001 
Seasons x Localities 3 4.115 1.372 67.635 <0.001 
Error 56 1.136 0.0203   
Post-hoc (Tukey)      
Seasons  
Localitites  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011  
Taltal = Tongoy < Pichilemu ribbon < Pichilemu oval 

S-Ta < S-Pr < S-To = S-Po < W-To < W-Ta < W- Pr = W-Po  
* S=summer; W=winter; Ta=Taltal; To=Tongoy; Po=Pichilemu oval; Pr=Pichilemu ribbon 
 
 
 
Pigments. Photosynthetic pigments presented changes during the different seasons for 

all populations, however non clear latitudinal tendency was observed (Fig. 3). Seasonal 

changes in Chl a showed significant decrease toward summer for Tongoy (F(4,44) = 

15.690, P < 0.001) and Pichilemu (Oval F(4,44) = 26.313, P < 0.001; Ribbon F(4,44) = 

10.235, P < 0.001) and in winter 2011 for Taltal (F(2,26) = 5.796, P = 0.009). Higher 

values of Chl a were observed in winter and autumn depending of population (Fig. 3A). 

The differences between the studied populations were mainly detected during summer. 

In autumn 2011, Porphyra sp.1 from Taltal, the most northern population, presented the 

highest level of Chl a compared to the other populations and seasons (Fig. 3A). 

Significant differences (P < 0.01) between seasons (summer and winter 2011), localities 

and the interaction were also detected for Chl a (Table 1).  
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FIGURE 3. Seasonal and latitudinal variation in (A) chlorophyll a (Chl a), (B) total 
carotenoids (TC), (C) phycoerythrin (PE) and (D) phycocyanin (PC) of Porphyra spp. 
from Taltal (Porphyra sp.1), Tongoy (Porphyra sp.2) and Pichilemu (Porphyra sp.3 
oval morphology and Porphyra sp.4 ribbon morphology). No data was registered for 
Taltal spring. Data shown means ± SD. 
 

 
Seasonal changes in total carotenoids (TC) were also dependent of the population 

(Fig. 3B). Porphyra sp.1 did not show seasonal changes in TC concentrations (Taltal 

F(2,26) = 2.598; P = 0.095). The other populations showed similar patterns than Chl a 

with decreasing TC levels during summer (Tongoy F(4,44) = 7.690, P < 0.001; Pichilemu 

oval F(4,44) = 29.936, P < 0.001; Pichilemu ribbon F(4,44) = 10.523, P<0.001). Significant 

differences (P < 0.01) between seasons (summer and winter 2011), localities and the 

interaction were observed (Table 1). Changes between populations were detected only 

during summer (Table 1, Fig. 3B). 

The phycobiliproteins phycoerythrin (PE) and phycocyanin (PC) showed seasonal 

changes in the studied populations (Figs. 3C and D, respectively). Like Chl a and TC, 
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significant diminish toward summer were observed in both PE (Taltal F(2,21) = 20.651, P 

< 0.001; Tongoy F (4,35) = 25.512, P < 0.001; Pichilemu oval F(4,35) = 50.005, P < 0.001; 

Pichilemu ribbon F(4,35) = 179.636, P < 0.001) and PC (Taltal F(2,21) = 61.61, P < 0.001; 

Tongoy F(4,35) = 54.154, P < 0.001; Pichilemu oval (F(4,35) = 50.138, P < 0.001; 

Pichilemu ribbon F(4,35) = 113.793, P < 0.001) (Fig. 3C, D). Porphyra from Taltal (sp.1) 

and Tongoy (sp.2) showed higher values of PE and PC during autumn whereas in both 

Pichilemu morphotypes (sp.3-oval and sp.4-ribbon) were found in winter (Figs. 3C and 

D, respectively).  

The two-way ANOVA showed significant differences between seasons (summer 

and winter 2011), localities and the interaction for both PE and PC (Table 1). Higher PE 

was detected for winter 2011 compared to summer. Phycoerythrin of Pichilemu ribbon 

morphotype and phycocyanin of both morphotypes from Pichilemu showed higher 

values during winter 2011 compared to the other populations (Table 1, Figs. 3C and D). 

 
Other compounds. Seasonal variations in protein content showed a tendency of low 

values during summer for Porphyra populations (Fig. 4A). Significant high soluble 

protein was detected in autumn for Taltal population (F(2,26) = 4.466, P = 0.022), and in 

winter for Tongoy (F(4,44) = 4.363, P = 0.005), Pichilemu-oval (F(4,44) = 17.286, P < 

0.001) and Pichilemu-ribbon (F(4,44) = 20.341, P < 0.001) (Fig. 4A). Significant 

differences (P < 0.01) between seasons (summer – winter 2011), localities and the 

interaction were obtain in the two-way analyses, that confirmed low protein levels 

during summer and for Taltal (Table 2).  

Although seasonal variation was detected for phenolic contents there was not a 

similar seasonal pattern for the populations (Fig. 4B). For Porphyra sp.1 (Taltal F(2,26) = 

160.972, P = 0.022) and Porphyra sp.2 (Tongoy F(4,44) = 6.211, P < 0.001) high mean 

values were found for winter-2011 compared to the other seasons while for Porphyra 
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(sp.3 and sp.4) from Pichilemu high values occurred during autumn (-oval F(4,44) = 

4.435, P = 0.005; -ribbon F(4,44) = 8.449, P < 0.001). Similar to the other physiological 

variables, significant differences were detected between seasons (summer and winter 

2011), localities and the interaction (Table 2). The high mean value was found for 

Taltal-winter 2011, and there was not difference between both seasons for Pichilemu-

oval morphotypes (Table 2, Fig. 4B). 

 

Total antioxidant activity. The radical scavenging activity (RSA) showed seasonal 

variation with opposite tendency to the other physiological variables, with high values 

toward spring-summer time (Fig. 4C). Considering non samples for Taltal during spring 

and zero thallus developed during summer, significant differences (F(2,26) = 4.584, P = 

0.021) were detected only between both winter periods (Fig. 4C). Tongoy population 

showed a clear seasonal variation (F(4,44) = 28.876, P < 0.001) with high RSA in summer 

while for Pichilemu populations (-oval F(4,44) = 5.636, P < 0.001; -ribbon F(4,44) = 8.556, 

P < 0.001) it was showed during spring (Fig. 4C). Significant differences between 

seasons (summer and winter 2011), localities and the interaction were found for RSA 

(Table 2). Lowest RSA were observed in Taltal and highest in Tongoy. In Pichilemu, 

only during winter 2011, ribbon morphotype reached higher values and differed from 

oval morphotype (Table 2, Fig. 4C). 
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FIGURE 4. Seasonal and latitudinal variation in (A) total soluble protein, (B) phenolic 
compounds and (C) radical scavenging activity (RSA, antioxidant activity) of Porphyra 
spp. from Taltal (Porphyra sp.1), Tongoy (Porphyra sp.2) and Pichilemu (Porphyra 
sp.3 oval morphology and Porphyra sp.4 ribbon morphology). No data was registered 
for Taltal spring. Data shown means ± SD. 
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TABLE 2.  Two-way ANOVA for seasonal (summer 2011 and winter 2011) and 
locality (Taltal, Tongoy and Pichilemu) variation in total soluble protein, phenolic 
compounds and antioxidant activity of Porphyra spp. and post-hoc Tukey HSD results 
for each factor and interaction. P-values in bold highlight represent significant 
differences at p<0.01. DF= degree freedom; SS= square sum; MS= medium square; F= 
statistic index; P= probability. 
  
Source of Variation DF SS MS F P 
Protein      
Seasons 1 39.459 39.459 70.849 <0.001 
Localities 3 23.958 7.986 14.339 <0.001 
Seasons x Localities 3 23.434 7.811 14.025 <0.001 
Error 64 35.644 0.557   
Post-hoc (Tukey)      
Seasons  
Localities  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011  
Taltal < Tongoy = Pichilemu oval = Pichilemu ribbon 

S-Ta < S-Pr = S-To = S-Po < W-To = W-Ta = W-Po < W-Pr  
Phenolics      
Seasons 1 244.709 244.709 179.110 <0.001 
Localitites 3 303.909 101.303 74.147 <0.001 
Seasons x Localities 3 775.910 258.637 189.304 <0.001 
Error 64 87.440 1.366   
Post-hoc (Tukey)      
Seasons  
Localities  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011  
Taltal < Tongoy = Pichilemu ribbon = Pichilemu oval 

S-Ta < S-To = W-Pr < W-Po = S-Po < W-To = S-Pr < W-Ta 
Antioxidant activity      
Seasons 1 21.252 21.252 12.270 <0.001 
Localities 3 440.284 146.761 84.736 <0.001 
Seasons x Localities 3 145.652 48.551 28.032 <0.001 
Error 64 110.847 1.732   
Post-hoc (Tukey)      
Seasons  
Localities  
Interaction*  

Winter 2011 < Summer 2011  
Taltal < Pichilemu oval = Pichilemu ribbon < Tongoy 

S-Ta < W-Ta  < W-Po = S-Pr = S-Po < W-Pr = W-To < S-To 
* S=summer; W=winter; Ta=Taltal; To=Tongoy; Po=Pichilemu oval; Pr=Pichilemu ribbon 
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DISCUSSION 

The results of the present study show seasonal and latitudinal variations for all the 

ecophysiological characteristics evaluated in the Porphyra spp. populations. A general 

pattern of decrease in photosynthetic efficiencies, pigments and soluble proteins occur 

in warm time accompanied by an increase in the antioxidant capacity. However, the 

magnitude of these changes depended of each population. Seasonal radiations and 

latitudinal temperatures would be important factors controlling the ecophysiology 

responses. Latitudinal differences were observed for the populations and depending of 

the ecophysiology trait higher values for Tongoy (center population) and Pichilemu 

(southern) morphotypes were reported. Taltal (northern) population contrasted with the 

others by showing a short annual development with disappearance fully during summer. 

Whilst Porphyra from Tongoy (sp.2) and Pichilemu (sp.3 and sp.4) display perennial 

characteristics. Considering the ecophysiological responses besides the morphology and 

phenological patterns it is suppose that there are different species, and taxonomic 

validation by molecular approaches is recommended. 

 

Seasonal pattern in ecophysiology characteristics 

Daily and seasonal variation in temperature and radiation (photoperiod and intensity) 

conditions have been referred as the most important abiotic factor controlling growth, 

reproduction and morphology of seaweed including Porphyra mainly in temperate 

regions (Kain, 1989; Falkowski and Laroche, 1991; Lobban and Harrison, 1994; 

Franklin and Foster, 1997; Eggert, 2012). The influence of abiotic factors occurs by 

changes in the biochemical/physiological processes as photosynthetic rates, pigment 

levels and other metabolites in order to adjust and protect the cell integrity from damage 
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and loss of homeostasis (Demmig-Adams and Adams, 1992; Franklin and Forster, 

1997; Häder and Figueroa, 1997; Cruces et al., 2012). The seasonal variations observed 

in the maximal quantum yield of PSII (Fv/Fm) and pigments supporting the idea that 

Porphyra from Tongoy and Pichilemu can temporarily cope with the changes in the 

solar radiation and temperature in moderate conditions. In contrast, Porphyra sp.1 

(Taltal) would be susceptible to summer conditions from the northern of Chile (higher 

radiation and temperature) and tissue deteriorate occurs also after release reproductive 

gametes mainly in winter, without the capacity to maintain the macroscopic thallus 

phase during summer. 

Excess of radiation can reduce the photosynthetic activity of marine algae during 

short- (daily) and large-periods (seasons) by a direct damage of the pigment protein 

complexes and by metabolic adjustments to allowed dynamic photoacclimation which is 

shown by depression of the effective quantum yield (Y(II)), ETRmax and O2 production 

(Figueroa et al., 1997; Figueroa et al., 2003; Bischof et al., 2006). Changes in the 

pigment content and absorbed quanta have been described for Porphyra leucosticta 

Thuret in long-term experiments (one week) exposed to different irradiances as a 

photoacclimation response (Figueroa et al., 2003). Reduction in the levels of 

phycobiliprotein pigments observed during summer can be related with their importance 

as photoacclimation compounds or as nitrogen-reserves that can be uses during nitrogen 

depletion conditions. This decrease could be a photoprotective mechanism to avoid the 

excess of exciting energy to the chlorophyll a of the reaction center and, consequently, 

the oxidative photodamage. In the red algae, the phycobiliproteins are located outside of 

the thylakoids in the phycobilisomes, and phycoerythrin is located more externally and 

used during the photoacclimation process (Gantt et al., 2010; Bouzon et al., 2012). 

Phycobiliproteins should be recovered during periods with high environmental nutrient 
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availability, usually in autumn and winter (Brown et al., 1990; Lobban and Harrison, 

1994; Rico and Fernández, 1996; Lin and Stekoll, 2011). Moreover changes in the 

tissue absorptance and ETR curves also have been detected for Taltal, Tongoy and 

Pichilemu-ribbon morphotype with highest values during autumn and lowest in spring-

summer (unpublished data). Alterations in the cellular organization and ultrastructure of 

macroalgae have been also related to radiation responses that can accompaniment the 

physiological modifications (Contreras-Porcia et al., 2011; Bouzon et al., 2012). 

Changes in common cellular organization (irregular shape and denser), chloroplast 

structure (quantity and organization of thylakoids) and cellular wall thickening, 

especially the external mucilaginous matrix, have been described in Porphyra 

acanthophora var. brasiliensis E.C. Oliveira & Coll exposed to PAR and UV (Bouzon 

et al., 2012). The success of these adjustments would depend of a combination of 

factors that are related to the magnitude of environmental changes, genetic 

performances, cope with stress levels and availability of reserves and/or nutrients to 

redistribute the energy costs involved in these changes (Häder and Figueroa, 1997; 

Bischof et al., 2006; Gantt et al., 2010). 

Photoprotective responses as variation in the photosynthetic efficiency and 

pigment concentrations during warm conditions were accompanied with high 

antioxidant activity. Variations in other metabolites can also reflect the temporal 

physiological adjust that are occurring by changes in the environmental and energy 

availability. Although the responses are locality-dependent, soluble proteins showed a 

clear seasonal pattern with decreasing values during summer. Seasonal changes in 

protein levels have been describe for red (Palmaria palmata (Linnaeus) Weber & 

Mohr), brown (Laminaria digitata (Hudson) J.V. Lamouroux) and green (Ulva lactuca 

Linnaeus) seaweeds (Fleurence, 1999; Galland-Irmouli et al., 1999). In P. palmata 
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higher protein levels were observed at the end of winter and spring whereas lower 

values were recorded during summer months associated to nutrient depletion and 

changes in radiation that can cause destruction of proteins (Galland-Irmouli et al., 

1999).  

Phenolic compounds in plant and algae have also been associated with 

environmental protection against herbivory, fouling and solar radiation acting as an 

induce or constitutive metabolite (Van Alstyne, 1988; Gómez et al., 1998; Abdala-Díaz 

et al., 2006; Pansch et al., 2009).  For some phenols have been described that they can 

act as scavenging compounds preventing oxidative damage (Houvinen et al., 2010; 

Schmidt et al., 2012). Despite the statistical analysis showed a seasonal variation in 

phenolic levels for each locality, they did not show a clear seasonal tendency. Abdala-

Díaz et al. (2006) described in the brown algae Cystoseira tamariscifolia (Hudson) 

Papenfuss opposite pattern between phenolic compounds and incident irradiance in an 

annual versus daily cycle. During summer a positively relation was observed respect to 

irradiance, however no specific relationships were observed in the autumn-winter 

months. Exudation of phenolic compounds at high irradiances regulated their 

concentration, and rapid synthesis and turnover time in the tissue serve as 

photoprotective mechanism. In this context, rapid daily change may be masking 

seasonal patterns in Porphyra. For Tongoy (Porphyra sp.2) and Pichilemu oval 

morphotype (Porphyra sp.3) there were not showed differences between summer and 

winter 2011 levels. These results suggest that seasonal variation can be population 

(specie-) specific. On the other hand, it is possible that soluble phenolic compounds did 

not represent an important defense mechanism in Porphyra against seasonal conditions 

as been described for brown macroalgae. Probably other specific compounds such as 

pigments (carotenoids, phycoerythrin), MAAs and antioxidant enzymes (CAT, APX) 
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(Figueroa et al., 1997; Houvinen et al., 2004; Sampath-Wiley et al., 2008; Contreras-

Porcia et al., 2011) could be more active in this red alga. Flavonoids like catechin, rutin 

and hesperidin and phenolic acids (salicylic acid, coumaric acid, caffeic acid) have been 

detected in some Porphyra species and related with their bioactivity as antioxidant 

(Yoshie et al., 2003; Kazłowska et al., 2010; Onofrejová et al., 2010). 

Several enzymes and compounds can act as efficient antioxidant mechanisms, 

thus the total antioxidant activity should reflect the sum of these acting systems. During 

normal metabolism and homeostatic cell conditions, redox reactions as the electronic 

chain of photosynthesis and respiration produce reactive oxygen species (ROS; e.g. 

superoxide, peroxides, hydroxyl radicals and singlet state oxygen). Scavenging enzymes 

(superoxide dismutases, peroxidases and catalases) and substrates as carotenoids, some 

vitamins (tocopherols, ascorbic acid) and polyamines are important antioxidant systems 

in plant and algae against the damages commonly associated with ROS and oxidative 

stress (Collen and Davison, 1999; Mittler, 2002; Jiménez-Escrig et al., 2012). The 

results showed a clear seasonal tendency of increasing antioxidant activity towards 

summer and most notoriously way for Porphyra sp.2 from Tongoy. Damage caused by 

the increase of radiation and temperature during summer is ameliorated by high 

antioxidant activities of glutathione reductase, catalase and carotenoids in Porphyra 

umbilicalis Kützing during emersion (Sampath-Wiley et al., 2008). In contrast, 

emersion during winter did not have the same physiological effect (Sampath-Wiley et 

al., 2008). The results showed that for the Tongoy and Pichilemu populations the 

antioxidant capacity increased during spring-summer and for Taltal during winter 2011. 

These characteristic together with the photosynthetic adjustment would allow the 

development of Porphyra in the upper intertidal zone. Morphological and physiological 

responses observed in P. columbina during desiccation confirm this capacity 



Capítulo 2. Caraterísticas ecofisiológicas em Porphyra spp. 
 

119 
 

(Contreras-Porcia et al., 2011). Although desiccation causes overproduction and 

accumulation of ROS during low tides it is efficiently attenuated for antioxidant 

enzymes that return it to basal levels during re-hydration during high tides (Sampath-

Wiley et al., 2008; Contreras-Porcia et al., 2011). 

The temporal physiological adjust would be in according with abundance changes 

observed in the field. Brief and seasonal peaks in abundance during autumn-winter 

(Porphyra sp.1 Taltal) contrast with the relative persistent abundances in the time 

towards more central populations (Tongoy and Pichilemu). Similar abundance patterns 

have been described for Porphyra species in central Chile with interannual and seasonal 

variations (González and Santelices, 2003). Differences observed for some variables 

between both winters (2010 vs 2011) may be due to alternant cycles El Niño-La Niña 

impacting occasionally in the Chilean coast with climatic and oceanographic effects 

over the marine populations (Fernandez et al., 2000; Thiel et al., 2007). Sampling 

during winter 2010 occurred after El Niño (Winter 2009 - Autumn 2010) and Winter 

2011 preceded a period La Niña finished at middle 2012 

(http://www.esrl.noaa.gov/psd/people/klaus.wolter/MEI/). During these period changes 

in thermocline, tide levels and upwelling frequencies should impact the development 

and survival of coastal communities. In this sense, adjustments for changing 

environmental conditions would be occurring in the local organism with different 

metabolic, physiologic and demographic patterns. The patterns observed in the 

Porphyra populations can suggest different mechanisms for seasonal acclimation on 

photosynthesis process, associated to local conditions. Considering the geographic 

distribution of the taxa, these changes also can have a latitudinal component of 

variation. 
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Latitudinal pattern in ecophysiological characteristics 

Latitudinal changes in the environmental conditions (irradiance, temperature, nutrient, 

wave exposure) have been associated with the phenology and ecophysiology responses 

in macroalgae and tolerance levels that define the geographic limits of distributions of 

species (Lüning, 1991; Davison and Pearson, 1996; Helmuth et al., 2006; Wiencke et 

al., 2007; Eggert, 2012). Differences in the latitudinal temperatures more than radiation 

can be detected from Chilean data base (www.shoa.cl; Sarmiento, 2008) for the zones 

considered in the present study. Irradiations along a geographic gradient in South 

America show that, at least during summer at any given location, all organisms are 

exposed to a general high effective damage of UV radiation (Sarmiento, 2008; Vernet et 

al., 2009). Although radiation is an important factor impacting macroalgae at local 

level, in a latitudinal gradient the day length (photoperiodic) counteracts the sun altitude 

during summer time so the mean of radiation would be similar along this gradient 

(Kain, 1989). A strong latitudinal temperature gradient (from <14°C in southern to 

>20°C in northern) can be register along the surface coastal waters in Chile (Fernandez 

et al., 2000; Thiel et al., 2007). 

In a latitudinal context, the main changes observed between the populations are 

related with their phenological development (annual vs perennial populations). The 

latitudinal variation in the most of the physiological traits could be associated with local 

seasonal patterns. For example, during winter 2011 is observed high levels for phenols 

in Taltal and decreasing towards south populations. However, an opposite pattern was 

observed during winter 2010 and the other seasons. Porphyra sp.1 from Taltal showed a 

short annual cycle without development of macroscopic phases (gametophytic foliose 

blades) during summer when the environmental condition of radiation and temperature 

can injure them. Higher photosynthetic efficiencies, pigment and protein were detected 



Capítulo 2. Caraterísticas ecofisiológicas em Porphyra spp. 
 

121 
 

during autumn after the macroscopic thallus phase recovery. On the other hand, Tongoy 

(Porphyra sp.2) and both morphotypes from Pichilemu (Porphyra sp.3 and sp.4) were 

present around all time, but with more seasonal pattern for Tongoy populations than for 

Pichilemu morphotypes in some physiological characteristics. Considering latitudinal 

and seasonal responses between the studied populations, taxonomic clarity should be 

evaluated in order to understand better if there is intraspecific variation (dependent 

morphology) or interspecific. 

 

Porphyra potential as local economic resources 

The Chilean Porphyra spp. are actuality poorly exploited and used in small local coast 

villages (Buschmann et al., 2001, 2008). Their economic use can be promoted 

considering new knowledge in relation to ecophysiology and metabolites. Species of 

Porphyra have attractive characteristics as human food or supplements because exhibit 

high level of proteins (25–50%), vitamins (B12, C), trace minerals, dietary fibers and 

different functional ingredients that can contribute to improve the human health (Noda, 

1993; MacArtain et al., 2007; Plaza et al., 2008; Blouin et al., 2011). Important 

metabolites from the primary and secondary metabolism in land plants, macroalgae and 

microalgae are used as commodities for diverse industries that are looking for health 

promotion and disease risk reduction (Fleurence, 1999; MacArtain et al., 2007; Shahidi, 

2009; Vílchez et al., 2011; Jiménez-Escrig et al., 2012). This situation is based in the 

valuable characteristic of sessile organism that should cope with the environmental 

changes to preserve cell integrity, metabolic defenses, growth and reproduction. 

Therefore, seasonal and latitudinal studies of ecophysiology adjusts and nutritional 

characteristics are also complementary important to evaluate the potential use of 

Porphyra spp. and others algae as resources. Moreover, important photoprotectors 
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against UV radiation as mycosporine-like amino acids (MAAs) and polyamines have 

been described for different Porphyra species (Figueroa et al., 2003; Huovinen et al., 

2004; Cruces et al., 2012). Considering the seasonal and latitudinal patterns of some 

metabolites and the abundance of Porphyra, different exploitation strategies and new 

purpose of the raw material could be applied. Morphological and organoleptic 

properties required for human consumption could be considerate to define the potential 

use as food for these local Porphyra as have done for central species (González and 

Santelices, 2003). Other commodities like pigment and antioxidant could be considered. 

Aspect related with extraction and stability of compounds, as well as yield and 

identification of potential market uses would be considered. These concerns should be 

based on the knowledge of phenological development patterns (annual vs. perennial) 

that may influence the strategies of exploitation and management of populations at local 

scale. 
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V. Capítulo 3 

 

Respostas fenológicas e ecofisiológicas de Lessonia berteroana e 

Lessonia sppicata (Laminariales, Phaeophyceae) na costa norte e 

central do Chile 

 

1. RESUMO 

As macroalgas constituem um importante grupo ecológico nos ecossistemas marinhos 

costeiros, são principais produtores primários, oferecem habitat, local de refugio, 

reprodução e alimento para diversos outros organismos, e contribuem com os ciclos 

biogeoquímicos. Como organismos sésseis possuem uma arquitetura externa e 

funcionamento interno que lhes permite suportar e responder às variações do ambiente 

físico, químico e biológico. A zona litoral é considerada um hábitat difícil para os 

organismos que ali ocorrem, pois constitui uma zona de transição entre os habitat 

terrestre e marinho, especialmente a zona do mediolitoral, com grande variação de 

fatores abióticos como radiação solar, temperatura, disponibilidade de nutrientes e 

dessecamento. Entre as macroalgas que ocorrem no litoral, as grandes algas pardas das 

ordens Laminariales e Fucales (kelps) formam um dos grupos de maior produtividade e 

complexidade morfológica e fisiológica. Entre as Laminariales presentes na costa do 

Pacífico sul - leste do Chile, as espécies Lessonia berteroana (linhagem do norte 17°S - 

30°S) e L. spicata (linhagem central 29°S - 41°S) têm sido recentemente renomeadas e 

separadas de L. nigrescens, esta última espécie comumente referida para toda a costa do 

Chile, mas sua ocorrência é considerada duvidosa atualmente. Lessonia tem uma 

complexidade morfológica com diferentes porções do talo (lâmina, estipe e apressório), 

que evidencia uma diferenciação intrínseca nos processos metabólicos e de crescimento 

ao longo o talo. Considerando a importância econômica deste recurso e o recente 
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reconhecimento de duas espécies (L. berteroana e L. spicata) com faixas de distribuição 

latitudinal diferente, seus habitats diferentes podem ter particular relevância no ajuste 

fisiológico e nas respostas fenológicas das espécies, que atualmente são exploradas e 

exportadas como uma mesma entidade taxonômica. O presente trabalho tem como 

objetivo descrever os padrões fenológicos (abundância e frequência reprodutiva) e 

ecofisiológicos (eficiência fotossintetizante, curvas de ETR-irradiância, pigmentos, 

substâncias fenólicas e capacidade antioxidante) ao longo do gradiente morfológico 

(porção do talo), latitudinal e sazonal na zona norte, centro e sul do Chile, a fim de 

caracterizar as populações, compreender o ajuste fenológico e fisiológico e promover a 

sua utilização econômica de acordo com as condições locais próprias para cada espécie. 

Os principais resultados mostram variações sazonais, latitudinais e nas porções do talo, 

determinadas pelas condições ambientais locais. Embora a abundância nas populações 

em estudo não mostre uma mudança sazonal, o ajuste temporal mais notório acontece 

nas características fisiológicas, com uma diminuição na eficiência fotossintetizante, 

pigmentos e fenois durante o verão, acompanhado por um aumento na absorptância do 

talo, ETRmax e NPQ. As diferenças entre as populações podem ser explicadas por 

características espécie-específica (L. berteroana vs L. spicata) e ambientais de cada 

local. Para as três populações, Lessonia apresenta um claro comportamento diferencial 

nas suas porções do talo, relacionado com a sua natureza efêmera de lâminas e perene 

de estipes e apressórios. Lâminas mantêm alta atividade fotossintetizante e teor de 

pigmentos, embora apressórios mostrem elevados teores de substâncias fenólicas e 

capacidade antioxidante. Os estipes mostram um comportamento intermediário, 

cumprindo funções tanto de fotossíntese como de sustento dos indivíduos no ambiente 

exposto ao hidrodinamismo. Comparações entre as espécies próximas de seu limite de 

distribuição biogeográfica poderiam ser feitas visando estudar as respostas às variações 
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sazonais do ambiente, a fim de elucidar respostas fenológicas e fisiológicas que podem 

ser mascaradas pela proximidade das populações. 

 

Abreviaturas. A = índice de absorptância da amostra; CA = capacidade antioxidante; 

Cl a = clorofila a; Cl c = clorofila c; CT = carotenoides totais; αETR; eficiência quântica; 

ETR = taxa de transporte de elétrons; Fm = fluorescência máxima; Fv/Fv = rendimento 

quântico máximo do PSII; Inv = inverno; Ik = irradiância de saturação; NPQ = 

dissipação não fotoquímica; Out = outono; PAR = radiação fotossinteticamente ativa; 

Pri = primavera; PSII = fotossistema II da fotossíntese; Ver = verão; Y(II) = rendimento 

quântico efetivo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As macroalgas constituem um importante grupo de organismos nos ecossistemas 

marinhos costeiros, atuando como espécies bioengenheiras (sensu Jones et al. 1994) por 

estruturar as comunidades rochosas costeiras. As macroalgas cumprem diferentes 

funções e serviços ambientais. São importantes produtores primários e oferecem habitat, 

refúgio e áreas de reprodução para outras espécies de algas e animais. Também são 

fontes de alimento e contribuem com o ciclo do oxigênio, do carbono e de outros 

nutrientes (Lüning 1991; Lobban e Harrison 1997). Como organismos sésseis, na maior 

parte de suas vidas, possuem uma arquitetura externa e funcionamento interno que lhes 

permite suportar e responder às variações do ambiente físico, químico e biológico 

(Demmig-Adams e Adams 1992; Voesenek e Bloom 1996; Bischof et al. 2006; Clark et 

al. 2013). As adequações das macroalgas ao ambiente abiótico e biótico ocorrem desde 

nível molecular até mudanças em vias metabólicas, bioquímicas e fisiológicas que, 

eventualmente, acabam se expressando em variações nas taxas de crescimento, 
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reprodução e padrões fenológicos (Kain 1989; Lüning e tom Dieck 1989; Schwachtje e 

Baldwin 2008). 

 A zona litoral é considerada um hábitat difícil para os organismos que ali 

ocorrem. Especialmente para aqueles que são sésseis, pois constitui uma zona de 

transição entre os habitats terrestre e marinho, com exposição contínua a uma ampla 

variedade de estressores ambientais, tais como aumento ou diminuição na radiação 

solar, temperatura e salinidade, exposição ao dessecamento e limitação de nutrientes 

(Lüning 1991; Davison e Pearson 1996; Helmuth et al. 2006; Eggert 2012; Karsten 

2012). Estas alterações podem ocorrer em pequenas (variações diárias e ciclos de maré) 

e grandes escalas temporais (ciclos sazonais e interanuais). Mudanças espaciais em 

pequena escala ocorrem dentro dos limites de distribuição em altura (variações 

batimétricas e zonais) e escalas maiores ocorrem em gradientes latitudinais dos fatores 

ambientais. 

 A temperatura tem uma importante relação com os padrões de distribuição 

biogeográficos, condicionando o desempenho (e.g. fotossíntese) e tolerância (e.g. 

sobrevivência) das espécies (Eggert 2012). Mudanças sazonais na radiação solar e 

temperatura são os principais fatores que controlam crescimento, reprodução e 

fotossíntese das algas em regiões temperadas e polares (Lüning e tom Dieck 1989; 

Davison 1991; Lüning 1991; Wiencke et al. 2007). Durante o inverno, a exposição 

excessiva a alta radiação solar e temperatura também podem ser frequentes durante a 

maré baixa (Lipkin et al. 1993; Sampath-Wiley et al. 2008). No entanto, essas condições 

adversas podem ser superadas por ajustes na fenologia mediante o aumento de 

autosombreamento devido a mudanças na abundância das espécies durante o inverno. 

Além disso, a condição desfavorável de dessecamento pode ser contrabalançada pelo 

aumento do hidrodinamismo e exposição às ondas, situação típica dessa estação. 
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Respostas morfológicas e fisiológicas a uma ampla multiplicidade de condições 

ambientais podem representar tanto variabilidade fenotípica como divergência 

genotípica (Wernberg et al. 2003; Fowler-Walker et al. 2006; Clark et al. 2013). 

 Entre as macroalgas que ocorrem no litoral, as grandes algas pardas das ordens 

Laminariales e Fucales (kelps) formam um dos grupos de maior produtividade e 

complexidade morfológica e fisiológica (Lüning 1991). Entre as Laminariales presentes 

na costa do Pacífico sul - leste do Chile, Lessonia nigrescens Bory de Saint-Vincent, 

Lessonia spicata (Suhr) Santelices e Lessonia berteroana Montagne distribuem-se no 

infralitoral e mediolitoral inferior em diferentes faixas latitudinais, em áreas rochosas 

expostas às ondas (Edding et al. 1994; González et al. 2012). As espécies L. berteroana 

(linhagem do norte 17°S - 30°S) e L. spicata (linhagem central 29°S - 41°S) foram 

primeiramente descritas como espécies crípticas de L. nigrescens, espécie comumente 

referida para toda a costa do Chile (Tellier et al. 2009). Mas logo foram descritas como 

entidades taxonômicas diferentes com características morfológicas externas e internas 

diferentes (González et al. 2012). Experimentos de transplante entre as duas espécies de 

Lessonia e do efeito da temperatura nos estágios microscópicos mostram respostas 

espécies-específicas relacionadas com os fatores do microambiente, como respostas ao 

estresse térmico (Oppliget et al. 2011; Tellier et al. 2011).  

 Lessonia tem uma complexidade morfológica com diferentes porções no talo 

(lâmina, estipe e apressório), que evidencia uma diferenciação intrínseca nos processos 

metabólicos e de crescimento ao longo o talo (Gómez et al. 2005; Gómez et al. 2007). 

Similar a algumas Laminariales, o padrão sazonal de crescimento de L. nigrescens 

mostra máximas taxas no final do inverno e meia da primavera, com menores taxas 

durante o verão, sendo uma espécie altamente produtiva (Tala e Edding 2005, 2007). 

Nos kelps, os processos fisiológicos variam em função da sua distribuição em 
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profundidade na coluna da água, porção do talo e idade (ontogenia) (Wheeler 1980; 

Gómez et al. 1996; Collombo et al. 2006; Connan et al. 2006; Gómez et al. 2007). A 

ocorrência de gradientes nas taxas de fotossíntese, síntese e acúmulo de carboidratos de 

reserva e alocação de biomassa é determinada pela localização de assimilação de 

carbono nas diferentes regiões do talo e permitem entender os padrões morfo-funcionais 

destas algas (Gómez e Wiencke 1998; Gómez et al. 2005). Além disso, variações de 

alguns metabolitos como pigmentos, substâncias fenólicas e antioxidantes também 

ocorrem nas diferentes porções do talo e têm relação com ajustes às variações do meio 

ambiente e com estratégias de defesa (Wheeler 1980; Stengel e Dring 1998; Van 

Alstyne et al. 1999; Connan et al. 2006; Pansch et al. 2008). As lâminas de Lessonia são 

fundamentais nos processos reprodutivos e fotossintetizantes, sendo maior nestas 

regiões do que em estipes e apressórios (Gómez et al. 2005, 2007). Ao mesmo tempo, 

essas porções do talo são as mais sensíveis à radiação solar, congregando os mais altos 

teores de pigmentos e taxas de fixação de carbono em comparação a estipes e apressório 

(Gómez et al. 2005). Apesar disso, atributos fotoquímicos como o rendimento quântico 

máximo do PSII (Fv/Fm) seriam semelhantes ao longo do talo, o que indicaria que a 

alga é indiferente em termos de capacidade de captação de fótons (Gómez et al. 2005). 

Os diferentes padrões fisiológicos descritos no talo de Lessonia têm sido relacionados às 

características efêmeras das lâminas e perenes dos estipes e apressórios (Gómez et al. 

2005, 2007). 

 Chile é um importante produtor de algas pardas das ordens Laminariales e 

Fucales, contribuindo com aproximadamente 10% da oferta mundial (McHugh 2003; 

Vásquez 2008). A exploração dessas algas tem uma enorme importância social, 

ecológica e econômica, onde mais de 11 mil pessoas dependem direta ou indiretamente 

da exploração desse recurso (Vásquez 2008; Vásquez et al. 2012). A produção das algas 
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aumentaram de 40.000 ton seca ano-1 no início dos anos 80 a 400.000 ton seca ano-1 

recentemente, representando US$ 60 milhões para o setor (Vásquez et al. 2012). A 

biomassa exportada vem de populações naturais de L. nigrescens, que constitui a 

principal espécie exportada (∼70%), tendo como principal destino a indústria do 

ficocoloide alginato (Buschmann et al. 2008; Vásquez 2008). Considerando a 

importância econômica do recurso e o recente reconhecimento de duas novas 

ocorrências (L. berteroana e L. spicata) com faixas de distribuição latitudinais 

diferentes, os gradientes de radiação solar e térmico podem ter particular relevância no 

ajuste fisiológico e nas respostas demográficas e fenológicas das espécies, que 

atualmente são exploradas e exportadas como uma mesma entidade taxonômica. A 

existência de duas espécies abre a possibilidade de novos usos comerciais, com 

diferenciação química própria de acordo com as características de cada uma delas em 

resposta com seu ambiente. 

 O presente trabalho tem como objetivo descrever os padrões fenológicos e 

ecofisiológicos de duas espécies de Lessonia que ocorrem no norte, centro e sul da costa 

do Chile e que são importantes estruturadores dos ecossistemas do litoral. O 

desenvolvimento fenológico de algumas macroalgas é pouco conhecido no Chile, e o 

gerenciamento de propostas de exploração precisa ser apoiado por conhecimento 

biológico e ecofisiológico. Fenologia (abundância e frequência reprodutiva), 

desempenho da fotossíntese (eficiência fotossintetizante, curvas de ETR-irradiância) e 

variações de pigmentos, substâncias fenólicas e capacidade antioxidante de Lessonia 

spp. foram estudados ao longo do gradiente morfológico (porção do talo), latitudinal e 

sazonal na zona norte, centro e sul do Chile, a fim de caracterizar as populações, 

compreender o ajuste fenológico e fisiológico e promover a sua utilização econômica 

em concordância com as condições locais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Locais de amostragem 

Foram selecionadas três localidades de amostragem dentro da distribuição geográfica 

das espécies de Lessonia na costa norte, central e sul do Chile (Fig. 1) para a 

caracterização sazonal e latitudinal de abundância, reprodução e fisiologia das 

populações. As amostragens foram realizadas durante o inverno de 2010 e inverno de 

2011, sendo repetida a primeira estação para fechar o ciclo sazonal. 

 Os locais selecionados representam o habitat característico de distribuição para 

Lessonia. No norte foi selecionado o local de Taltal (Região de Antofagasta; 

25°27’23’’S – 70°31’17’’O; L. berteroana), para o centro o local de Tongoy (Região de 

Coquimbo; 30°15’S – 71°2’O; L. berteroana) e para o sul Pichilemu (Região de 

O’Higgins; 34°22’S – 72°00’W; L. spicata) (Fig. 1). Entre o norte e o sul dos locais 

estudados existem 1.400 km de distância, sendo Tongoy localizado no centro desta 

distribuição. Nas localidades de estudo, Lessonia forma uma faixa de algas que domina 

em abundância a zona mediolitoral inferior no costão rochoso em regiões expostas e 

semi-expostas ao batimento das ondas. 

 Mudanças sazonais na temperatura da superfície da água do mar e na radiação 

solar ao longo da costa chilena foram descritas por Thiel et al. (2007) e Sarmiento 

(2008), com valores mais elevados durante primavera-verão e menores no inverno. 

Embora as áreas de estudo estejam dentro da Província Temperada-Quente do Pacífico 

sudeste, diferentes zonas climáticas têm sido caracterizadas em relação à temperatura e 

periodicidade de chuvas: Taltal – zona árida; Coquimbo – zona semiárida; Pichilemu – 

zona central úmida (Fernandez et al. 2000). 

 Dada às condições climáticas dos diferentes locais, foi realizado um delineamento 

experimental desbalanceado quanto a sazonalidade para os diferentes locais (ver 
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detalhes em Materiais e Métodos Gerais, Tabela 1). Apenas para Tongoy foi realizada 

uma amostragem para todas as estações. Para Taltal e Pichilemu foram amostradas só 

quatro estações, faltando primavera e verão, respectivamente. 
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Figura 1. Mapa mostrando a localização e distribuição latitudinal das espécies de 
Lessonia estudadas. (A) Indica as espécies de Lessonia e sua distribuição ao longo da 
costa do Chile; (B) mostra os locais de amostragem e (C) mapa da costa do Chile e a 
localização das áreas de estudo. A ocorrência de L. nigrescens, espécie comumente 
referida para toda a costa de Chile está duvidosa atualmente. Distribuições baseadas em 
González et al. (2012). 
 

 

3.2. Variação da abundância e do estado reprodutivo 

A avaliação de densidade e estado reprodutivo foi realizada em campo (in situ) para 

cada localidade durante maré baixa. A densidade (abundância) foi avaliada em três 

quadrantes retangulares de 10 m2 (10 m de comprimento e 1 m de largura). Cada 

quadrante foi localizado paralelamente à costa, no nível de maré de distribuição das 



Capítulo 3. Fenología e ecofisiología de Lessonia spp. 
 

140 
 

espécies (Vásquez et al. 2006). Em cada um desses quadrantes foram estabelecidas 

aleatoriamente três unidades de amostragem de 1 m2 (quadrantes de 1 m x 1 m). Os 

quadrantes de 1 m2 foram utilizados para avaliar a densidade em n° indivíduos/m2 em 

unidades de amostragem mais discretas (ver detalhes em Materiais e Métodos Gerais; 

Fig. 8). Considerado a morfologia complexa de Lessonia, com diferentes porções do 

talo (lâmina, estipe e apressório), foi definido como indivíduo uma unidade discreta 

formada por um apressório que tem vários estipes e lâminas. 

 Em cada um dos quadrantes (1 m2) amostrados para abundância foi avaliado 

também o estado reprodutivo, registrando o número de indivíduos com soros (tecido 

reprodutivo com meiósporos) nas suas lâminas em forma visual e expressando-os como 

porcentagem de indivíduos reprodutivos, considerando o total de indivíduos contados 

em cada um dos quadrantes (n = 9 quadrantes por estação e localidade) (Tala et al. 

2004). 

O suporte logístico e técnico para as coletas foi realizado em colaboração com o 

pessoal do Laboratório de Botânica Marinha da Universidad Católica del Norte 

(Coquimbo, Chile). 

 

3.3. Procedimento de amostragem para estudo fisiológico 

Diferente do estudo de abundância e reprodução, a caracterização fisiológica das algas 

foi desenvolvida em laboratório. Para isto, durante o tempo de medição in situ de 

abundância foram coletadas amostras para as diversas análises. Indivíduos completos 

foram coletados (n = 9 por estação e localidade), transportados em caixas térmicas para 

o Laboratório de Botânica Marinha da Universidad Católica del Norte e deixadas por 24 

h num tanque com água do mar circulante para aclimatação. 
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 Considerando a amplitude de tamanho de Lessonia com mais de 3 m (Tala e 

Edding 2007), para o presente estudo foram usados indivíduos com tamanho entre 1 a 2 

m de comprimento, a fim de padronizar as amostras para o estado fisiológico. A 

eficiência fotossintetizante foi avaliada em mostras in vivo, enquanto que as variáveis 

fisiológicas foram estimadas a partir de amostras frescas congeladas e armazenadas em 

freezer a -80°C até sua análise. 

 Como o propósito do estudo foi avaliar as respostas sazonais e não individuais, as 

análises foram realizadas com amostras coletadas aleatoriamente de os 9 indivíduos, 

procurando não incluir amostras com epífitos ou com estruturas reprodutivas. No caso 

do apressório, as amostras foram removidas do primeiro 0,5 cm da superfície, que 

concentra o tecido com pigmentos (córtex) que realiza fotossíntese.  

 

3.4. Características fotossintetizantes 

O estado fisiológico das algas foi avaliado mediante a fluorescência da clorofila a in 

vivo, seguindo o procedimento descrito por Gómez et al. (2004), utilizando um 

fluorômetro portátil de pulso de amplitude modulada (PAM 2500, WALZ, Alemanha) e 

em colaboração com o Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Algas 

(CIDTA) da Universidad Católica del Norte. Nove amostras de cada uma das porções 

do talo (lâmina, estipe e apressório) foram pré-incubadas no escuro por 20 min para 

avaliar rendimento quântico ótimo (Fv/Fm) como indicador da eficiência quântica 

máxima do PSII. 

A taxa de transporte de elétrons (ETR, µmol e- m-2·s-1), indicador do requerimento 

de luz para a eficiência fotossintetizante, foi quantificada a partir de curvas de ETR 

versus intensidades crescentes de luz, considerando seis a nove amostras dependendo da 

estação. As diferentes porções do talo foram adaptadas no escuro por 5 min e logo 
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irradiadas com intensidades PAR (Photosynthetically Active Radiation) crescentes até 

saturação (0-1300 µmol fótons m-2 s-1), fornecida por uma lâmpada LED do 

equipamento. Os níveis de ETR foram estimados segundo ETR = Y(II) x PAR x A x 0,8 

(Schreiber et al. 1994); onde Y(II) é o rendimento quântico efetivo, A corresponde ao 

índice de absorptância da amostra, e 0,8 é a fração de quantum absorvida e requerida 

para a assimilação de 1 molécula de CO2 no PSII, específica para algas pardas 

(Grzymski et al. 1997). A absorptância de cada amostra foi medida seguindo Mercado 

et al. (1996). 

 A partir das curvas ETR-PAR foram estimados os parâmetros ETR máxima 

(ETRmax: µmol e- m-2 s-1), eficiência do transporte de elétrons a baixa luz (αETR; 

eficiência quântica; [µmol elétrons m-2 s-1] [µmol fótons m-2 s-1]), irradiância de 

saturação (Ik: µmol fótons m-2 s-1) e dissipação não fotoquímica (NPQ, non-

photochemical quenching; representa ativação do sistema fotoprotetor de dissipação do 

excesso de energia). Estes parâmetros foram calculados com base no ajuste não lineal da 

função sem fotoinibição (Jassby e Platt 1976), considerando ETR = ETRmax x tanh(αETR 

x PAR / ETRmax), sendo o Ik calculado como o intercepto entre a relação ETRmax/αETR. 

A capacidade de dissipação não fotoquímica foi calculada a partir da curva ETR-PAR 

como NPQ = (Fm – Fm’) / Fm’ (Maxwell e Johnson 2000), onde Fm é a fluorescência 

máxima em amostras aclimatadas no escuro e Fm’ é a fluorescência máxima no último 

pulso de saturação da luz. 
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3.5. Pigmentos fotossintetizantes  

A quantificação de clorofila a, clorofila c e carotenoides totais foi baseada na extração 

com 3 mL de N,N-dimetilformamida (DMF) em amostras frescas e congeladas (n = 8 

para cada pigmento e porção do talo; ± 200 mg). A extração foi feita por um período de 

24 h e 4°C no escuro. Logo, as absorbâncias foram medidas em espectrofotômetro UV-

visível (Rayleigh, modelo UV-1601, China) e os teores de pigmentos (mg g-1 massa 

úmida) calculados segundo Inskeep e Bloom (1985) para as clorofilas e Henley e 

Dunton (1995) para carotenoides: 

 

Cl a = ((12,7x(A664.5 - A750) – 2,79x(A647 - A750)) x volume de DMF em L) / g alga 

Cl c = ((24,36x(A647 - A750) – 3,73x(A664.5 - A750)) x volume de DMF em L) / g alga 

Carotenoides totais = ((7,6x(A480 - A750) - 1,49x(A510 - A750)) x volume de DMF em L) / 

g alga 

 

3.6. Características antioxidantes 

Como composto antioxidante foi quantificado o teor de polifenois solúvel em amostras 

liofilizadas segundo Gómez e Huovinen (2010). As amostras (n = 5 por porção do talo; 

± 10-20 mg) foram tratadas com 5 mL de acetona 70% e extraídas por 12 h, em 

agitação, no escuro e a 4°C. O processo contempla três extrações sucessivas a cada 12 

h. Logo de cada extração, uma alíquota de cada fração do extrato (500 µL) foi misturada 

com 2,5 mL de água destilada, 2 mL de NaCO3 20% e 1 mL do reativo Folin-Ciocalteau 

1 N, e deixado por 45 min no escuro e agitação. A absorbância foi determinada a 730 

nm e a quantidade de substâncias fenólicas foi expressa em mg g-1 de massa seca 

somando os valores de cada fração de extração. Como padrão foi utilizado floroglucinol 
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(Sigma-Aldrich), o ácido fenólico mais comum em algas pardas (Gómez e Huovinen 

2010). 

 A capacidade antioxidante total foi determinada com o método desenvolvido por 

Brand-Williams et al. (1995) mediante a avaliação da capacidade de sequestro do 

radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picrilidroxil) e adaptado segundo Cruces et al. (2012). 

Amostras liofilizadas e trituradas (n = 6 por porção do talo; ± 30 mg) foram 

homogeneizadas em 1 mL de etanol 70% e extraídas em banho-maria a 50°C por 60 

min. A solução estoque de DPPH (50 mg/L) foi preparada em metanol 70%. A reação 

foi feita misturando 200 µL do extrato e 800 µL da solução de DPPH. O decaimento da 

absorbância foi medido no tempo 0 e 15 min num comprimento de onda de 522 nm. A 

capacidade antioxidante (CA) foi expressa como percentagem de consumo do DPPH, 

considerando (1-(Acontrole/Aamostra)) x 100 e logo padronizado pela biomassa da amostra 

(% mg-1). Acontrole corresponde à absorbância no tempo 0 min sem amostra e Aamostra 

corresponde à absorbância no tempo 15 min com amostra. 

 

3.7. Análises estatísticas 

As mudanças sazonais da abundância e frequência reprodutiva foram avaliadas 

estatisticamente com análise de variância (ANOVA) unifatorial para cada população. 

As variáveis fisiológicas foram avaliadas com ANOVA bifatorial para mudanças 

sazonais (primeiro fator) e porções do talo (lâmina, estipe e apressório) (segundo fator) 

de maneira separada para cada população. Como as amostragens das populações foram 

desbalanceadas quanto às estações, a comparação latitudinal foi feita somente para as 

estações de verão 2011 até inverno 2011. ANOVA bifatorial para as variáveis 

fisiológicas foi aplicada para cada porção do talo em separado, considerando o local 

(população) como o primeiro fator e a estação como o segundo. 
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 Análises de normalidade (teste de Kolmogorov-Smirnov) e homocedasticidade 

das variâncias (teste de Levene) foram consideradas para todas as análises. Os dados 

porcentuais de frequência reprodutiva e capacidade antioxidante foram previamente 

transformados com a função de arcoseno (Sokal e Rohlf 1981). Com a ocorrência de 

diferencias significativa entre os tratamentos, foi empregado o teste a posteriori de 

Tukey para identificar as respostas distintas em cada variável analisada. A hipótese nula 

foi recusada com um nível de significância conservativo de 0,01 para todas as análises, 

já que para algumas comparações os supostos das análises não foram cumpridos em sua 

totalidade (Underwood 1997). 

 

4. RESULTADOS  

4.1. Características ambientais das zonas de estudo 

Variações sazonais foram detectadas para os parâmetros de radiação solar, índice UV e 

temperatura, com máximos valores no verão e mínimos no inverno (ver Fig. 2, Capítulo 

1). A temperatura d’água do mar foi o único parâmetro que mostrou diferenças 

latitudinais significativas (F(2,42) = 16,362; P < 0,01) entre as zonas geográficas 

estudadas, com média anual (± desvio padrão) de 16,4 ± 1,8°C (norte); 14,4 ± 1,7°C 

(centro) e 13,1 ± 1,3°C (sul) (ver Tabela 1, Capítulo 1). 

 

4.2. Abundância e frequência reprodutiva 

Lessonia spp. domina a região inferior do mediolitoral e superior do infralitoral, com 

abundância entre três a seis indivíduos por m2 dependendo da localidade (Fig. 2A). A 

análise estatística mostrou que a abundância não teve mudança sazonal significativa (P 

> 0,01) para cada uma das populações estudadas (Anexo II, Tabela 1). Entretanto, a 

abundância latitudinal durante verão 2010 e inverno 2011 apresentou diferenças 
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significativas (P < 0,01) entre as populações (Anexo II, Tabela 2). A população de 

Tongoy (L. berteroana, centro) mostrou a maior abundância (5 ± 0,4 indivíduos m-2) em 

relação a Taltal (L. berteroana, norte, 4 ± 0,3 indivíduos m-2) e Pichilemu (L. spicata; 

sul; 3 ± 0,3 indivíduos m-2) (Fig. 2A; Anexo II Tabela 2). 
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Figura 2. Variação sazonal e latitudinal da (A) abundância (n°/m2) e (B) frequência 
reprodutiva (%) de Lessonia nas localidades de estudo no Chile. Os valores 
correspondem à média ± desvio padrão. 
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 Durante o ano todo foi possível detectar indivíduos com lâminas reprodutivas, 

mas a frequência (%) dependeu da estação do ano e da população (Fig. 2B). A tendência 

sazonal geral mostra um aumento na frequência reprodutiva em outono, com valores 

acima de 80% (Fig. 2B). Variações sazonais significativas (P < 0,01) foram detectadas 

para as populações de Tongoy e Pichilemu, com maiores valores entre verão-outono e 

outono-inverno, respectivamente (Anexo II, Tabela 1). A população de Taltal manteve a 

frequência reprodutiva acima de 60% durante o ano todo, onde não foram detectadas 

variações sazonais significativas (Fig. 2B; Anexo II, Tabela 1). 

 A comparação latitudinal da frequência reprodutiva mostrou diferença 

significativa (P < 0,01) entre as populações estudadas, as estações e a interação entre 

ambas (Anexo II, Tabela 2). Taltal (86 ± 16%) e Pichilemu (79 ± 6%) apresentaram as 

maiores frequências reprodutivas comparado com Tongoy (66 ± 13%) entre outono-

inverno em relação ao verão (Anexo II, Tabela 2).  

 

4.3. Características fotossintetizantes 

O estado fisiológico das algas medido como rendimento quântico ótimo (Fv/Fm) 

mostrou variação sazonal e em relação à porção do talo para cada população (Fig. 3). 

Para as três populações houve diferenças significativas (P < 0,01) para os fatores 

estações, porção do talo e interação (Anexo II, Tabela 3). A tendência geral foi um 

incremento no Fv/Fm nas estações de outono e inverno, e para as lâminas (Fig. 3). 

Baixos valores foram observados na estação de verão e no apressório (Fig. 3). Nas 

populações de Taltal e Tongoy, as porções de lâminas e estipes não mostraram 

diferenças significativas (P > 0,01) no rendimento fotossintetizante (Anexo II, Tabela 

3).  
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Figura 3. Variação sazonal e latitudinal da eficiência fotossintetizante medida como 
rendimento quântico ótimo (Fv/Fm) para lâminas, estipes e apressório de Lessonia nas 
populações de Taltal (A), Tongoy (B) e Pichilemu (C). Os valores correspondem à 
média ± desvio padrão. 
 

 A comparação do Fv/Fm entre as populações mostrou diferenças significativas 

(P < 0,001) nos fatores localidade, estação e interação em cada uma das porções do talo 

(Anexo II, Tabela 4). Para as três porções do talo, Lessonia de Pichilemu apresentou um 
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rendimento significativamente menor (P < 0,01) que Lessonia de Taltal e Tongoy 

(Anexo II, Tabela 4). A variação sazonal entre as porções do talo foi semelhante, com 

valores significativamente (P < 0,01) maiores no inverno e menores no verão (Anexo II 

Tabela 4). 

 A análise da taxa de transporte de elétrons (curva ETR-PAR) e seus respectivos 

parâmetros mostram diferentes ajustes dependendo da sazonalidade, porção do talo e 

população (Figs. 4-6; Tabelas 1-3). Num padrão geral, maior ETRmax ocorre no verão e 

inverno 2011 e menor em outono para a população de Taltal, enquanto que para Tongoy 

e Pichilemu não houve variação significativa (P > 0,01) sazonal (Anexo II, Tabelas 5-

7). As lâminas de Lessonia apresentaram significativamente (P < 0,01) maior ETRmax 

que os apressórios, sendo os estipes intermediários  para as três localidades (Anexo II, 

Tabelas 5-7). Tanto lâminas como estipes, o ETRmax foi significativamente (P < 0,01) 

maior para a população de Pichilemu (Anexo II, Tabelas 8-9). No caso do apressório, 

não houve diferenças significativas para os ETRmax entre as populações (Anexo II, 

Tabela 10). 

 A irradiância de saturação (Ik) apresentou um padrão de variação semelhante ao 

ETRmax. Maiores valores ocorrem, em geral, no inverno para lâminas e estipes e para 

Pichilemu (Tabelas 1-3). Diferenças sazonais do Ik ocorrem para as três populações, 

mas Lessonia berteroana de Tongoy não apresentou diferenças significativas (P > 0,01) 

no Ik entre as porções do talo em comparação às outras populações (Anexo II, Tabelas 

5-7). Lâminas e estipes de Pichilemu mostraram valores significativamente maiores de 

Ik que Taltal e Tongoy (Anexo II, Tabelas 8-10). Apressórios das três populações não 

tiveram diferenças significativas de Ik (Anexo II Tabelas 8-10). 
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Figura 4. Variação sazonal e latitudinal da taxa de transporte de elétrons (ETR) para 
lâminas (A), estipes (B) e apressório (C) de Lessonia berteroana de Taltal. Os valores 
correspondem à média ± desvio padrão. 
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TABELA 1 . Parâmetros da curva da taxa de transporte de elétrons–irradiância (ETR-
PAR) para Lessonia berteroana de Taltal (norte) nas estações estudadas e nas diferentes 
porções do talo. ETR máximo (ETRmax; µmol e- m-2 s–1), irradiância de saturação (Ik; 
µmol fótons m–2 s–1), eficiência quântica do transporte de elétrons (α; [µmol e- m-2 s–1] 
[µmol fótons m–2 s–1]-1), absorptância e dissipação não fotoquímica (NPQ). Os valores 
correspondem à média ± desvio padrão. 
 

 ETRmax Ik  αααα Absorptância NPQ 

Lâmina 

Inv 2010  41,83 ± 6,26 80,6 ± 13,8 0,53 ± 0,08 0,89 ± 0,10 0,26 ± 0,13 

Ver 2011  46,86 ± 11,17 122,92 ± 26,46 0,38 ± 0,04 0,89 ± 0,02 1,01 ± 0,32 

Out 2011  28,95 ± 5,46 66,93 ± 8,40 0,43 ± 0,07 0,85 ± 0,07 0,32 ± 0,09 

Inv 2011  46,47 ± 3,95 98,47 ± 26,39 0,52 ± 0,21 0,86 ± 0,03 0,86 ± 0,29 

Estipe 

Inv 2010  42,04 ± 8,32 74,08 ± 13,87 0,51 ± 0,08 0,89 ± 0,06 0,41 ± 0,25 

Ver 2011  44,74 ± 8,81 122,90 ± 21,88 0,37 ± 0,05 0,97 ± 0,02 1,07 ± 0.17 

Out 2011  25,53 ± 6,63 68,23 ± 21,01 0,38 ± 0,03 0,82 ± 0,09 0,56 ± 0,18 

Inv 2011  45,48 ± 9,15 107,10 ± 22,20 0,43 ± 0,03 0,97 ± 0,01 0,93 ± 0,20 

Apressório 

Inv 2010  9,87 ± 3,50 13,69 ± 7,81 0,75 ± 0,34 0,90 ± 0,07 0,37 ± 0,10 

Ver 2011  33,93 ± 11,39 81,63 ± 34,19 0,43 ± 0,10 0,98 ± 0,01 0,88 ± 0,51 

Out 2011  16,13 ± 2,80 30,59 ± 8,99 0,55 ± 0,13 0,90 ± 0,04 0,49 ± 0,12 

Inv 2011  48,68 ± 13,45 123,05 ± 29,40 0,39 ± 0,07 0,90 ± 0,00 0,68 ± 0,30 
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Figura 5. Variação sazonal e latitudinal da taxa de transporte de elétrons (ETR) para 
lâminas (A), estipes (B) e apressório (C) de Lessonia berteroana de Tongoy. Os valores 
correspondem à média ± desvio padrão. 
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TABELA 2 . Parâmetros da curva da taxa de transporte de elétrons–irradiância (ETR-
PAR) para Lessonia berteroana de Tongoy (centro) nas estações estudadas e nas 
diferentes porções do talo. ETR máximo (ETRmax; µmol e- m-2 s–1), irradiância de 
saturação (Ik; µmol fótons m–2 s–1), eficiência quântica do transporte de elétrons (α; 
[µmol e- m-2 s–1] [µmol fótons m–2 s–1]-1), absorptância e dissipação não fotoquímica 
(NPQ). Os valores correspondem à média ± desvio padrão. 
 
 

 ETRmax I k αααα Absorptância NPQ 

Lâmina 

Inv 2010  50,39 ± 3,72 93,33 ± 12,75 0,54 ± 0,03 0,89 ± 0,02 0,87 ± 0,26 

Pri 2010  47,62 ± 9,07 121,77 ± 19,75 0,39 ± 0,03 0,89 ± 0,01 1,87 ± 0,20 

Ver 2011  46,69 ± 8,24 109,59 ± 24,94 0,43 ± 0,04 0,90 ± 0,02 1,97 ± 0,27 

Out 2011  44,35 ± 12,55 90,29 ± 23,05 0,49 ± 0,06 0,92 ± 0,05 1,17 ± 0,33 

Inv 2011  43,03 ± 4,77 101,60 ± 13,93 0,43 ± 0,02 0,87 ± 0,01 1,40 ± 0,30 

Estipe 

Inv 2010  45,59 ± 10,93 89,80 ± 30,09 0,52 ± 0,06 0,98 ± 0,02 0,78 ± 0,35 

Pri 2010  53,75 ± 8,92 125,96 ± 30,91 0,43 ± 0,06 0,95 ± 0,03 1,50 ± 0,47 

Ver 2011  41,20 ± 5,61 92,31 ± 10,47 0,45 ± 0,04 0,93 ± 0,01 1,86 ± 0,45 

Out 2011  36,41 ± 6,99 87,41 ± 12,03 0,42 ± 0,05 0,90 ± 0,09 1,37 ± 0,32 

Inv 2011  47,26 ± 2,38 114,26 ± 6,06 0,41 ± 0,02 0,97 ± 0,01 1,35 ± 0,30 

Apressório 

Inv 2010  33,68 ± 7,22 94,09 ± 33,19 0,38 ± 0,07 0,94 ± 0,04 0,59 ± 0,22 

Pri 2010  32,33 ± 11,29 76,70 ± 23,76 0,42 ± 0,06 0,89 ± 0,10 0,75 ± 0,35 

Ver 2011  26,13 ± 6,11 78,32 ± 23,04 0,35 ± 0,07 0,95 ± 0,02 0,93 ± 0,02 

Out 2011  34,53 ± 11,92 84,32 ± 36,51 0,43 ± 0,05 0,93 ± 0,04 0,71 ± 0,19 

Inv 2011  43,89 ± 12,13 126,91 ± 36,38 0,35 ± 0,03 0,94 ± 0,05 0,70 ± 0,23 
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Figura 6. Variação sazonal e latitudinal da taxa de transporte de elétrons (ETR) para 
lâminas (A), estipes (B) e apressório (C) de Lessonia spicata de Pichilemu. Os valores 
correspondem à média ± desvio padrão. 
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TABELA 3 . Parâmetros da curva da taxa de transporte de elétrons–irradiância (ETR-
PAR) para Lessonia spicata de Pichilemu (sul) nas estações estudadas e nas diferentes 
porções do talo. ETR máximo (ETRmax; µmol e- m-2 s–1), irradiância de saturação (Ik; 
µmol fótons m–2 s–1), eficiência quântica do transporte de elétrons (α; [µmol e- m-2 s–1] 
[µmol fótons m–2 s–1]-1), absorptância e dissipação não fotoquímica (NPQ). Os valores 
correspondem à média ± desvio padrão. 
 

 

 
ETRmax I k αααα Absorptância NPQ 

Lâmina 

Pri 2010 59,17 ± 15,08 137,90 ± 38,87 0,43 ± 0,04 0,92 ± 0,02 1,83 ± 0,36 

Ver 2011  58,69 ± 10,36 146,83 ± 24,75 0,42 ± 0,02 0,95 ± 0,01 1,68 ± 0,63 

Out 2011  56,12 ± 7,64 155,80 ± 72,20 0,35 ± 0,08 0,96 ± 0,01 1,21 ± 0,37 

Inv 2011  56,81 ± 8,17 135,04 ± 19,55 0,42 ± 0,06 0,90 ± 0,02 1,25 ± 0,43 

Estipe 

Pri 2010  54,68 ± 13,06 130,24 ± 34,53 0,42 ± 0,03 0,97 ± 0,03 0,97 ± 0,49 

Ver 2011  47,46 ± 9,23 128,33 ± 13,32 0,37 ± 0,05 0,98 ± 0,01 1,97 ± 0,57 

Out 2011  50,06 ± 8,86 120,83 ± 31,04 0,43 ± 0,06 0,98 ± 0,02 1,60 ± 0,44 

Inv 2011  43,71 ± 7,08 107,74 ± 17,66 0,41 ± 0,04 0,98 ± 0,01 1,46 ± 0,22 

Apressório 

Pri 2010  38,74 ± 16,02 93,10 ± 35,24 0,42 ± 0,07 0,99 ± 0,00 0,93 ± 0,27 

Ver 2011  29,92 ± 9,12 104,77 ± 42,57 0,32 ± 0,14 1,00 ± 0,00 0,49 ± 0,19 

Out 2011  29,75 ± 9,93 72,88 ± 27,81 0,42 ± 0,07 0,96 ± 0,04 0,79 ± 0,23 

Inv 2011  24,00 ± 8,20 59,80 ± 24,17 0,41 ± 0,08 0,96 ± 0,01 0,50 ± 0,17 

 

 

 A eficiência quântica do transporte de elétrons (α) mostrou maiores valores 

durante inverno 2010 e outono, e menores no verão e inverno 2011 para as populações 

de Taltal e Tongoy (Tabelas 1-3). Só Lessonia spicata de Pichilemu não teve diferenças 

significativas sazonais e entre as porções do talo para α (Anexo II, Tabelas 5-7). Em 

geral, apressórios de Taltal e lâminas de Tongoy apresentaram significativamente 

maiores α que as outras porções do talo para cada uma das populações (Anexo II, 

Tabelas 5-7). Comparando as populações quanto à eficiência das porções do talo, as 
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lâminas não diferiram significativamente (P > 0,01), mas estipes de Tongoy e 

apressórios de Pichilemu mantiveram maior eficiência em comparação com as outras 

populações (Anexo II, Tabelas 8-10). 

 As mudanças sazonais na dissipação não fotoquímica (NPQ) foram dependentes 

da população e da porção do talo (Tabelas 1-3). Para Taltal e Tongoy, valores 

significativamente maiores de NPQ foram detectados para verão e menores no inverno 

2010 e outono, enquanto que para Lessonia de Pichilemu não houve diferenças 

estatísticas significativas (Tabelas 1-3; Anexo II, Tabelas 5-7). Em relação às variações 

do NPQ entre as porções do talo, lâminas de Tongoy e Pichilemu apresentam NPQ 

significativamente (P < 0,01) maior que apressórios, enquanto Taltal não mostrou 

diferenças significativas (P > 0,01) nas diferentes porções (Anexo II, Tabelas 5-7). 

Comparando as populações, o NPQ de lâminas e estipes tiveram diferenças 

significativas, com valores maiores para Tongoy e Pichilemu respectivamente (Anexo 

II, Tabelas 8-9). O NPQ de apressórios foi semelhante entre as populações (Anexo II, 

Tabela 10).  

 As características de absorptância das amostras também apresentaram mudanças 

quanto às estações, porção do talo e populações (Tabelas 1-3). Mudanças sazonais e nas 

porções do talo foram detectadas para Taltal e Pichilemu, com maiores valores no 

verão, embora para apressório, Tongoy não apresentou variações sazonais (Anexo II, 

Tabela 11). 

A comparação da absorptância do talo entre as populações mostrou um padrão 

latitudinal, com valores significativamente maiores para lâminas, estipes e apressórios 

de Pichilemu que porções do talo das outras populações estudadas. Menores valores 

foram detectados para a população do norte, Taltal (Tabelas 1-3; Anexo II, Tabela12). 
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4.4. Pigmentos fotossintetizantes 

A notória diminuição do teor de pigmentos foi observada ao longo de todo o talo de 

Lessonia, desde as lâminas até os apressórios durante todas as estações e populações 

(Fig. 7). As mudanças sazonais apresentaram diferenças significativas (P < 0,01) para 

todos os pigmentos (clorofila a, clorofila c e carotenoides totais) nas três populações, 

com exceção para clorofila c de Taltal (Anexo II, Tabelas 13-15). Em Taltal e Tongoy, 

os pigmentos foram maiores para inverno-outono e menores durante verão (Fig. 7; 

Anexo II, Tabelas 13-15). Em Pichilemu, os maiores valores foram registrados na 

primavera quando comparados com as outras estações (Fig. 7; Anexo II, Tabelas 13-

15). 

 Comparações entre as variações de pigmentos das populações, de forma separada 

para cada porção do talo, mostraram que os maiores teores de clorofila a e carotenoides 

totais nas lâminas foram detectados para Taltal, sendo menores para Pichilemu, 

apresentando diferenças significativas entre eles (P < 0,001; Fig. 7; Anexo II, Tabela 

16). No entanto, para clorofila c de lâminas não houve diferenças significativas locais 

(Anexo II, Tabela 16). Os estipes de Lessonia também tiveram diferenças significativas 

(P < 0,01) nos níveis de pigmentos entre as populações e estações, com maiores teores 

de clorofila a, clorofila c e carotenoides totais para a população de Taltal (Anexo II, 

Tabela 17). Para os apressórios, diferenças significativas (P < 0,01) entre as populações 

foram detectadas para as clorofilas a e c, com maiores teores para Pichilemu e menores 

para Taltal (Anexo II, Tabela 18). Os carotenoides totais dos apressórios não mostraram 

variações entre as populações, mostrando alterações apenas sazonalmente (Anexo II, 

Tabela 18). 
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Figura 7. Variações sazonais e latitudinais do teor de pigmentos (clorofila a, 
carotenoides totais e clorofila c) em lâminas (A), estipes (B) e apressório (C) de 
Lessonia nos locais de amostragem. Os valores correspondem à média ± desvio padrão. 
 
 
4.5. Características antioxidantes 

A variação das substâncias fenólicas solúveis mostra um claro padrão sazonal, com 

diminuição dos valores nas estações quentes (primavera e verão) para as três populações 

estudadas (Fig. 8). As mudanças sazonais foram estatisticamente significativas (P < 

0,01), com maiores teores no inverno (Anexo II, Tabela 19). A comparação entre as 

porções do talo mostrou teores de fenois significativamente (P < 0,01) maiores em 

apressórios quando comparado com as lâminas (Fig. 8; Anexo II, Tabela 19). A análise 

entre as porções do talo das populações mostra que lâminas e estipes de Tongoy têm 
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significativamente (P < 0,01) maiores teores de fenois que as mesmas porções do talo de 

Taltal e Pichilemu. Fenois em apressórios de Pichilemu e Tongoy não diferiram 

significativamente, sendo maiores que Taltal (Fig. 8; Anexo II, Tabela 20). 
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Figura 8. Variações sazonais e latitudinais do teor de substâncias fenólicas solúveis em 
lâminas, estipes e apressório de Lessonia nos locais de amostragem. Os valores 
correspondem à média ± desvio padrão. 
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 A capacidade antioxidante, avaliada como consumo do radical DPPH, exibiu um 

padrão sazonal, mas foi dependente da porção do talo e da população. Em geral, maior 

capacidade antioxidante foi observada para as estações de verão-outono e para o 

apressório (Fig. 9). Diferenças significativas (P < 0,01) foram detectadas para a 

capacidade antioxidante ao comparar as estações, porções do talo e a interação (Anexo 

II, Tabela 21). Baixa capacidade antioxidante foi detectada em lâminas das três 

populações quando comparado às outras porções do talo, exceto para outono (Fig. 9; 

Anexo II, Tabela 21). Apressório tende a manter os níveis de capacidade antioxidante 

durante as estações (Fig. 9). 

 Comparações entre a capacidade antioxidante das populações para cada porção do 

talo mostram que lâminas e estipes de Lessonia berteroana de Tongoy tiveram 

significativamente (P < 0,01) maior capacidade que lâminas e estipes de Taltal e 

Pichilemu. No caso do apressório, não houve diferença significativa entre as populações 

(Anexo II, Tabela 22). Apenas as lâminas apresentaram diferenças significativas 

sazonais na capacidade antioxidante para as estações consideradas na análise (Anexo II, 

Tabela 22). 
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Figura 9. Variações sazonais e latitudinais da capacidade antioxidante (CA) em 
lâminas, estipes e apressório de Lessonia nos locais de amostragem. Os valores 
correspondem à média ± desvio padrão. 
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5. DISCUSSÃO 

As respostas fenológicas e ecofisiológica descritas para as espécies de Lessonia 

mostram variações sazonais, latitudinais e entre as porções do talo, determinadas pelas 

condições ambientais locais. Embora a abundância não mostre uma mudança sazonal 

nas populações estudadas, o ajuste temporal mais notório acontece nas características 

fisiológicas, com uma diminuição na eficiência fotossintetizante, pigmentos, fenois e 

capacidade antioxidante durante o verão acompanhado por um aumento na absorptância 

do talo, ETRmax e NPQ. No entanto, a magnitude destas alterações variou para cada 

população e para as diferentes porções do talo. 

As diferenças de algumas das respostas fisiológicas entre as populações podem ser 

explicadas por características espécie-específica (L. berteroana vs L. spicata) e 

ambientais de cada local. Lessonia berteroana apresentou maior eficiência 

fotossintetizante (Fv/Fm), pigmentos (Taltal), fenois (Tongoy) e capacidade 

antioxidante (Tongoy) em lâminas e estipes. Mas Lessonia spicata (Pichilemu) tem 

maior ETRmax, Ik, pigmentos e fenois em apressórios. 

Nas três populações, Lessonia tem um claro comportamento diferencial entre as 

porções do talo, que responde à natureza efêmera das lâminas em contraposição à 

natureza perene de estipes e apressórios. Lâminas mantêm alta atividade 

fotossintetizante e teor de pigmentos, embora, apressórios mostrem elevados teores de 

sustâncias fenólicas e capacidade antioxidante. Os estipes mostram um comportamento 

intermediário, atuando tanto em funções fotossintetizantes como no suporte e fixação 

dos indivíduos num ambiente exposto ao batimento das ondas. Comparações entre as 

espécies próximas de seu limite de distribuição biogeográfica poderiam ser realizadas a 

fim de esclarecer algumas respostas ecofisiológicas e fenológicas em relação às 
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variações sazonais que poderiam ser mascaradas devido à abordagem com populações 

localizadas no centro de suas respectivas distribuições. 

 

Variações sazonais na fenologia e fisiologia de Lessonia 

Os gradientes dos fatores físicos e biológicos e sua variação cíclica no tempo geram as 

diferenças fenológicas dentro ou entre as espécies ao longo de sua distribuição (Kain 

1989; Lüning e tom Dieck 1989; Lüning 1991; Forrest e Miller‐Rushing 2010). Pouca 

variação sazonal na abundância foi detectada para as populações de Lessonia com 

amplitude de densidade entre 3 a 6 indivíduos/m2, o que pode ser explicado pela 

continua reposição de indivíduos em populações bem estabelecidas e pelas 

características de organismos perenes e de vida longa. Embora a frequência reprodutiva 

mostre uma variação sazonal, é possível encontrar, em todas as estações, indivíduos 

reprodutivos. Considerando o complexo histórico de vida de Lessonia e das 

Laminariales em geral, com uma fase microscópica responsável pela reprodução sexual, 

a persistência de um estoque de estágios microscópicos (gametófitos e/ou esporófitos) 

ao longo do tempo tem sido associada com a possibilidade de um constante 

recrutamento ou manutenção de um acervo de indivíduos dentro da população 

(Santelices 1990; Buschmann et al. 2004; Tala et al. 2004; Vega et al. 2005; Schiel e 

Foster 2006). 

Padrões similares desta estabilidade temporal na abundância têm sido descritos 

para as Laminariales Lessonia trabeculata Villouta & Santelices e Macrocystis pyrifera 

(Linnaeus) C. Agardh na zona norte do Chile, e com mudanças interanuais geradas por 

anomalias térmicas como os ciclos El Niño – La Niña (Vega et al. 2005). A escassa 

variação da abundância seria mantida por variações e ajustes estacionais na fisiologia, 

crescimento e reprodução. Estimativas de crescimento em espécies de Lessonia 
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mostram maior atividade no fim de inverno e primavera, com grande perda de tecido 

nas lâminas durante o verão (Tala e Edding 2005). Considerando que o crescimento é o 

resultado final de múltiplos processos que acontecem em nível celular, ajustes temporais 

nas taxas fisiológicas permitiriam a variação fenológica de Lessonia nos locais de 

estudo. 

 Mudanças sazonais de fatores abióticos como radiação solar, temperatura e 

disponibilidade de nutrientes têm sido referidas como importantes agentes que 

produzem alterações em processos bioquímicos/fisiológicos, como produção de 

compostos oxidativos e antioxidantes, taxa de fotossíntese, níveis de pigmentos e outros 

metabolitos primários e secundários, a fim de ajustar e proteger a integridade das células 

contra danos e perda de homeostase, alterando assim as manifestações temporais de 

crescimento e reprodução (Kain 1989; Demmig-Adams e Adams 1992; Franklin e 

Forster 1997; Häder e Figueroa 1997; Cruces et al. 2012a). As principais mudanças 

sazonais em nível fisiológico nas populações de Lessonia ocorreram nas características 

fotossintetizantes (Fv/Fm, ETRmax, NPQ), pigmentos e fenois. 

 O desempenho fotossintetizante sazonal está relacionado principalmente com 

mudanças na concentração de pigmentos e parâmetros fotossintetizantes (Fv/Fm, Pmax, 

ETRmax, αETR e Ik) e com a diminuição durante condições de incremento de luz e 

temperatura (Davison 1991; Falkowski e LaRoche 1991; Gómez et al. 2004; Abdala-

Díaz et al. 2006; Varela et al. 2006; Eggert 2012). Em geral, as adaptações à 

temperatura estão diretamente associadas com respostas à luz, embora altas 

temperaturas possam estimular a atividade fotossintetizante (Davison 1991); quando 

acontece em conjunto alta temperatura e alta radiação solar pode haver uma redução 

significativa na fotossíntese (Varela et al. 2006; Cruces et al. 2012a). Respostas de 

fotoaclimatação nas algas por mudanças sazonais devem ser capazes de manter a taxa 



Capítulo 3. Fenología e ecofisiología de Lessonia spp. 
 

165 
 

fotossintetizante em níveis metabólicos adequados em longo prazo, considerando um 

ambiente extremamente variável. Uma clara diminuição na eficiência fotossintetizante e 

nos pigmentos durante o verão foi detectada para Lessonia. Estes ajustes sazonais no 

rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm) e nos pigmentos sustentam a ideia de que 

Lessonia pode lidar temporariamente com mudanças na radiação solar e temperatura. 

 O excesso de radiação solar pode reduzir a atividade fotossintetizante de algas 

marinhas em curto (diário) e longo prazo (estações) por causar um dano direto nos 

complexos de proteínas de pigmentos e por ajustes metabólicos para fotoaclimatação 

dinâmica, mostrando uma depressão do rendimento quântico efetivo (Y(II)), ETRmax e 

produção de O2 (Figueroa et al. 1997; Figueroa et al. 2003; Gómez et al. 2005; Abdala-

Díaz et al. 2006; Bischof et al. 2006; Gómez et al. 2007). A diminuição dos pigmentos, 

especialmente os carotenoides, pode representar um mecanismo fotoprotetor para evitar 

que o excesso de energia danifique a clorofila no centro da reação e, consequentemente, 

outras moléculas (proteína D1 no centro de reação, ácidos graxos insaturados das 

membranas) por dano oxidativo (Hanelt e Figueroa 2012). 

 Em geral, devido à estrutura química e localização na célula, os carotenoides 

podem servir como filtros contra a radiação UV e também como eficientes antioxidantes 

por eliminar radicais livres produzidos nas reações de peroxidação nos tilacoides (Häder 

e Figueroa 1997; Cruces et al. 2012b). No entanto, o papel mais conhecido dos 

carotenoides é no ciclo das xantofilas, uma interconversão transmembrana (de-

epoxidation) da violaxantina para zeaxantina descrita em plantas e algumas macroalgas 

como mecanismo de dissipação do excesso de energia (Demming-Adams e Adams 

1992; Ursi et al. 2003; Goss e Jakob 2010; Hanelt e Figueroa 2012). Uns dos 

parâmetros fotossintetizantes associados com a atividade do ciclo xantofila é o 

amortecimento não fotoquímico (NPQ) (Maxwell e Johnson 2000). Maiores valores de 
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NPQ foram detectados durante o verão para as duas populações de L. berteroana. 

Enquanto L. spicata não apresentou diferencas sazonais, assim como para os outros 

parâmetros obtidos das curvas fotossíntese–irradiância. Deste modo, o processo 

fotossintetizante é ajustado e protegido para mitigar o impacto de um ambiente com 

mudanças constantes, quando a capacidade de captação de luz excede a absorção de 

energia da luz. 

 As características fotossintetizantes das curvas de ETR também mostraram um 

padrão sazonal, mas as tendências dos parâmetros foram dependentes da população e da 

porção do talo. Lessonia berteroana de Taltal (local norte) foi a única que apresentou 

mudanças sazonais na ETRmax, com maior valor durante o verão. O valor de ETRmax 

maior pode ser mantido por uma série de mecanismos de ajuste, incluindo, 

principalmente, modificação da Ik e do NPQ. O sucesso destes ajustes dependerá de 

uma combinação de fatores que estão relacionados com a magnitude das mudanças 

ambientais, o desempenho genético, a presença de mecanismos para lidar com os níveis 

de estresse e a disponibilidade de reservas e/ou nutrientes para redistribuir a energia 

necessária para esses processos de proteção (Häder e Figueroa 1997; Bischof et al. 

2006). 

 Variações de outros metabólitos também podem refletir no ajuste sazonal da 

atividade fotossintetizante durante as mudanças ambientais. Variações nas substâncias 

fenólicas em plantas e algas têm sido associadas com as propriedades de proteção 

ambiental contra herbivoria, incrustações, radiação solar e compostos oxidativos, 

atuando como metabólitos sintetizados por indução ambiental ou mantidos em níveis 

constitutivos nas células (Van Alstyne 1988; Gómez et al. 1998; Abdala-Díaz et al. 

2006; Pansch et al. 2008; Houvinen et al., 2010; Cruces et al. 2012b; Schmidt et al., 

2012). O principal fenol descrito para algas pardas é o florotanino, um polímero do 
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floroglucinol (1,3,5-trihidroxibenzeno) que pode chegar a compor 25% do peso seco e 

estão presentes em frações solúveis ligadas às paredes celulares (Cruces et al. 2012b). 

Para as três populações estudadas um padrão de diminuição nos níveis de compostos 

fenólicos foi detectado durante os meses de verão e primavera, com maiores teores 

durante o inverno. A diminuição nos fenois durante o verão poder ser explicada por uma 

resposta a altas irradiâncias, onde pode acontecer exsudação dos compostos e 

fotodestruição (Gómez et al. 1998; Abdala-Díaz et al. 2006; Gómez e Huovinen 2010). 

Mudanças nos níveis de fenois têm sido descritas para Lessonia em relação a fatores 

abióticos como radiação UV, temperatura e metais (Gómez e Huovinen 2010; Huovinen 

et al. 2010; Cruces et al. 2012a), fatores bióticos como herbivoria (Martinez 1996) e 

características morfológicas/reprodutivas (Pansch et al. 2008).  

 Diversas enzimas e compostos podem atuar como eficientes mecanismos 

antioxidantes, assim, a atividade antioxidante total deve refletir, em parte, a soma destes 

sistemas de atuação. Durante o metabolismo normal, reações redox como a cadeia 

transportadora de elétrons da fotossíntese e da respiração produzem espécies reativas de 

oxigênio (EROs, superóxido, peróxidos, radicais hidroxila e estado singleto do 

oxigênio). Enzimas sequestradoras (superóxido dismutase, peroxidases e catalases) e 

substratos como carotenoides, algumas vitaminas (tocoferois, ácido ascórbico) e 

poliaminas são sistemas antioxidantes importantes em plantas e algas contra os danos 

comumente associados com EROs e estresse oxidativo (Demming-Adams e Adams 

1992; Mittler 2002; Jiménez-Escrig et al. 2012). Os resultados não mostraram uma 

tendência sazonal clara na capacidade antioxidante de Lessonia, e as diferenças sazonais 

estão presentes só para as lâminas das três populações estudadas, enquanto estipes e 

apressórios tenderam a manter níveis de atividade antioxidante total estável ao longo do 

tempo. A maior atividade antioxidante das lâminas durante outono coincide com a 
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máxima estação reprodutiva. As lâminas são o principal local de diferenciação das 

células corticais para a formação das estruturas reprodutivas (meiósporos; Edding et al. 

1994), embora corresponda a um tecido que precise de proteção das condições 

ambientais desfavoráveis. Assim, lâminas de Lessonia têm mostrado concentrações de 

florotaninos e nitrogênio mais elevados em tecidos reprodutivos do que vegetativos 

(Pansch et al. 2008). Por outro lado, os padrões sazonais da capacidade antioxidante 

podem estar ocorrendo mediante compostos ou enzimas específicas, dessa forma, 

estimativas da atividade total poderia estar mascara por estes padrões. Ajustes da 

atividade de certas enzimas à temperatura ocorrem constantemente, uma vez que 

mudanças de temperatura ocorrem em diferentes escalas de tempo, diárias e sazonais 

(Eggert 2012). Estudos sobre o nível de produção de EROs, por estação e nas diferentes 

porções do talo contribuiriam na compreensão dos padrões de respostas frente ao 

ambiente. 

 Considerando a abundância e os ajustes sazonais nas características 

fotossintetizantes, pigmentos, fenois e capacidade antioxidante nas populações de 

Lessonia, é possível dizer que os padrões fenológicos e fisiológicos permitem o 

desenvolvimento das populações e capacidade de lidar com as mudanças ambientais. 

Mudanças sazonais podem estar relacionadas com os padrões latitudinais de condições 

ambientais locais e por características espécie- específicas. 

 

Variações latitudinais e espécie-específicas em Lessonia 

Mudanças latitudinais no ambiente, principalmente de temperatura, têm sido associadas 

com respostas fenológicas e ecofisiológica em macroalgas e com o grau de tolerância 

que definem os limites geográficos de distribuição das espécies (Lüning 1991; Davison 

e Pearson 1996; Bischof et al. 2006; Helmuth et al. 2006; Varela et al. 2006; Wiencke et 
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al. 2007; Staehr e Wernberg 2009; Eggert 2012). As principais diferenças latitudinais 

detectadas entre as espécies L. berteroana e L. spicata têm relação com uma menor 

eficiência fotossintetizante (Fv/Fm) e conteúdo de pigmentos, mas elevado ETRmax 

para L. spicata (população do sul). Para as outras variáveis estudadas e para as 

populações de L. berteroana (Taltal e Tongoy), a porção do talo determinou o 

comportamento ecofisiológico. A maioria das algas tem a capacidade de adaptar seu 

crescimento e fotossíntese em resposta a alterações na temperatura ambiental, tanto em 

escalas diárias quanto em escalas sazonais (Eggert 2012). Neste contexto, as mudanças 

sazonais e as características próprias de cada local determinariam o comportamento 

fisiológico das populações de Lessonia. Comparações entre as espécies nos seus 

respectivos limites biogeográficos (Tellier et al. 2009) podem permitir elucidar melhor 

as respostas ecofisiológicas e assim evitar o mascaramento fenológico devido às 

condições ambientais dependentes da latitude, dessa forma melhor refletindo as 

diferenças específicas. 

 Espécies com uma amplia distribuição latitudinal estariam expostas a alta 

variabilidade ambiental, o que pode promover a plasticidade fenotípica e/ou a 

diferenciação nos ecótipos (Gerard 1990) como uma resposta adaptativa a variações 

temporais e espaciais. Uma forte gradiente latitudinal de temperatura (desde < 14°C no 

sul a > 20°C no norte) pode ser registrada ao longo das águas superficiais do Chile 

(Fernandez et al. 2000; Thiel et al. 2007). Os três localidades aqui estudados, mostram 

diferenças de temperatura e caracterizam-se em diferentes regiões climáticas. O norte 

(Taltal) corresponde à zona árida, Tongoy (central) é uma zona semi-árida, e Pichilemu 

(sul) uma zona central mediterrânea (Fernandez et al. 2000). Os resultados mostram 

que, num contexto sazonal, a variação local de irradiância (intensidade e horas de luz) e 

temperatura podem ser cruciais para as respostas fenológicas e ecofisiológicas de 
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Lessonia spp. Enquanto que num contexto latitudinal, a temperatura parece ser mais 

relevante para as respostas espécie-específicas. Mortalidade sexo-dependente na fase 

microscópica gametofítica devido à temperatura é descrita para as espécies L. 

berteroana e L. spicata na zona limítrofe da sua distribuição geográfica (Oppliger et al. 

2011). Esta resposta pode indicar diferentes temperaturas ótimas para cada espécie, 

provavelmente relacionadas com a sua origem geográfica e que teriam um efeito no seu 

desenvolvimento. Diferenças fisiológicas existem nas populações de Lessonia estudadas 

como respostas locais, mas podem variar sazonalmente ou entre as populações ou fases 

da vida, devido à plasticidade fenotípica que determina seu sucesso no habitat, onde elas 

dominam em abundância. Considerando o complexo histórico de vida de Lessonia, onde 

as fases ocorrem em habitats ambientalmente diferentes (macrohabitat versus 

microhabitat), os ajustes fisiológicos dos estadios microscópicos no contexto latitudinal 

e sazonal seriam cruciais para o sucesso das populações. 

 

Variações morfo-funcionais em Lessonia 

Lessonia, como a maioria das Laminariales, forma um grupo dentro das macroalgas 

marinhas de grande porte e complexidade morfológica, semelhante em alguns casos à 

complexidade de plantas terrestres. Diferentes porções do talo, com características 

morfológicas externas e internas, funcionais e metabólicas diferenciadas, ocorrem neste 

grupo (Wheeler 1980; Van Alstyne 1988; Lobban e Harrison 1994; Gómez et al. 2005; 

Connan et al. 2006; Gómez et al. 2007). Assim, é possível distinguir entre lâminas, cuja 

função é, principalmente, fotossintetizante, reprodutiva e captadora de nutrientes, com 

uma zona de crescimento meristemático na região basal da lâmina; estipes que se 

assemelham ao caule das plantas terrestres e que cumprem funções de suporte do 

organismo e resistência ao batimento das ondas, mas em menor magnitude também 
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fotossintetizante; e apressório com função de fixação do indivíduo no substrato em 

ambientes de alto hidrodinamismo. Uma função reprodutiva compensatória tem sido 

associada aos estipes em indivíduos de Lessonia nigrescens, na qual as lâminas são 

pequenas e a área destinada para a reprodução é reduzida (Venegas et al. 1992). A 

existência de uma diferenciação longitudinal no desempenho fisiológico do talo tem 

sido descrita para L. nigrescens do sul do Chile, onde lâminas apresentaram maiores 

taxas de fixação de carbono e pigmentação em comparação com estipes e apressórios 

(Gomez et al. 2007). As respostas detectadas neste estudo mostram um comportamento 

das porções do talo de acordo com a quantidade de tecido fotossintetizante e a natureza 

efêmera das lâminas e perene dos estipes e apressório, os que determinam o 

desenvolvimento do indivíduo. 

 As lâminas de Laminariales são descritas como uma fita de crescimento 

indeterminado, que produz tecido continuamente na zona basal por atividade no 

meristema e perde tecido na zona apical (Lobban e Harrison 1994; Tala e Edding 2005). 

Taxa de crescimento entre 0,4 cm/d na primavera a 0,1 cm/d no outono são descritas 

para lâminas de L. nigrescens, onde lâminas com tamanho médio de 30 cm podem 

substituir o tecido em 2,5 meses e podem constituir 25% da biomassa total de um 

indivíduo (Tala e Edding 2005, 2007). Lâminas são também as porções do talo de 

Lessonia mais sensível a fatores como radiação UV e alta temperatura, devido a estarem 

constantemente expostas à luz e ao dessecamento (Gómez et al. 2005; Cruces et al. 

2012a). Mas, a alta taxa de reposição de tecido e a menor biomassa para as lâminas em 

comparação com as outras porções (Tala e Edding 2005) podem compensar a maior 

suscetibilidade às mudanças ambientais quando comparadas com estipes e apressórios. 

Lâminas de Lessonia das três populações estudadas mostraram alta atividade 

fotossintetizante (Fv/Fm, ETRmax) e pigmentos, enquanto apressórios mostraram os 
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maiores teores de substâncias fenólicas e atividade antioxidante. As características 

fisiológicas dos estipes são intermediárias em relação à lâmina, e dependendo da 

população podem ou não ser diferentes das lâminas. Em L. berteroana das duas 

populações houve similar eficiência fotossintetizante (Fv/Fm) e ETRmax em lâminas e 

estipes, apesar de ter variações nos teores de pigmentos. As diferenças acontecem 

porque as variáveis estão relacionadas com a proporção de área/superfície para 

fotossíntese e isso reflete na biomassa para as análises dos pigmentos. O principal fator 

que explica essas discrepâncias é a proporção de células fotossintetizantes numa secção 

transversal do talo de Lessonia (Gómez et al. 2005). Os estipes são maciços, com 

células fotossintetizantes (córtex) dispostas só na periferia e a maior quantidade de 

tecido é formada por células medulares não pigmentadas nem fotossintetizantes. Assim 

em proporção de biomassa, estipes possuem menor quantidade de células 

fotossintetizantes do que lâminas. 

 Mudanças nos níveis de fenois e capacidade antioxidante dentro do talo têm sido 

descritas para diferentes espécies de Laminariales e Fucales, com respostas que 

dependem da morfologia das algas e do ambiente (Tugwell e Branch 1989; Van Alstyne 

et al. 1999; Connan et al. 2006). Altos níveis de fenois e atividade antioxidante são 

encontrados em apressórios de Sargassum muticum Yendo (Fensholt) e Laminaria 

digitata (Hudson) J.V.Lamouroux, e têm uma relação direita com a atividade 

antioxidante (Connan et al. 2006). A presença de uma maior atividade de compostos 

protetores nos estipes e apressórios tem sido relacionada com a sua importância na 

permanência dos indivíduos no meio, pois fixam os indivíduos no substrato e favorecem 

a sobrevivência, e com efetivos mecanismos de proteção contra o ambiente abiótico 

(radiação solar, temperatura) e biótico (herbivoria). Estipes e apressórios de 

Laminariales têm frequentemente maiores concentrações de florotaninos do que tecidos 
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da lâmina, sobretudo nas primeiras camadas celulares (meristoderme) (Tugwell e 

Branch 1989; Hammerstrom et al. 1998). Desta forma, indivíduos de Lessonia com 

características perenes e prolongado tempo de vida, podem desenvolver diferentes 

mecanismos em resposta às mudanças ambientais que acontecem em distintas escalas 

temporais (diárias, sazonais e interanuais).  

 

Impacto do comportamento global das espécies 

Os resultados mostram que as populações estudadas de Lessonia conseguem lidar com o 

ambiente, mostrando ajuste em nível fisiológico, o que é manifestado pela escassa 

variação em abundância e certa sazonalidade na reprodução. Desta forma, a comunidade 

costeira dominada por estas grandes Laminariales apresenta um impacto reduzido nos 

ajustes sazonais fenológicos e ecofisiológicos de Lessonia. No enquanto, eventos 

oceanográficos de grande escala como a Oscilação do Sul El Niño (Vega et al. 2005; 

Vásquez et al. 2006), com um incremento na temperatura superficial da água e 

diminuição nos níveis de nutrientes, podem impactar a mortalidade das populações, 

onde os ajustem fisiológicos não conseguem se sobrepor às mudanças ambientais. Nesta 

situação, as variações na temperatura acontecem acima dos níveis de tolerância 

fisiológica das espécies (Eggert 2012), que são características de uma distribuição 

temperada-fria do hemisfério sul. No cenário das mudanças climáticas globais, a qual 

mudanças nos níveis de temperatura do mar são esperadas, poderia ocorrer um impacto 

nos ciclos fenológicos/fisiológicos de Lessonia, com um maior efeito nas populações no 

norte do que do sul do Chile. 

 No Chile, Lessonia é um importante recurso econômico, contribuindo com 70% 

da biomassa nas explorações e exportações de algas pardas (Buschmann et al. 2008; 

Vásquez 2008; Vásquez et al. 2012). O principal destino da biomassa exportada é o 
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mercado do ficocoloide alginato (McHugh 2003; Vásquez et al. 2012). Mas, 

considerando-se os padrões fenológicos e as características fotossintetizantes 

observados para as populações de Lessonia spp., a diversidade química pode ser 

aproveitada em contexto sazonal e latitudinal, a fim de aproveitar a qualidade potencial 

da biomassa explorável. Não obstante, é detectada como problema a possibilidade de 

competir com um mercado bem estabelecido dos alginatos (McHugh 2003; Bixler e 

Porse 2011) e isso, só seria possível com propostas de exploração de novos produtos 

diferentes e de alto valor comercial. Estudos sobre a variabilidade sazonal e latitudinal 

das características dos alginatos (rendimento, viscosidade, bioatividade) poderiam 

ajudar a definir o destino da biomassa explorada. Assim, por exemplo, altos teores de 

fenois e capacidade antioxidante de estipes e apressórios durante o verão poderiam ter 

um destino diferente que lâminas, os quais possuem alto teor de pigmentos durante o 

inverno. 

 Metabólitos importantes dos metabolismos primário e secundário em plantas 

terrestres, algas e microalgas são utilizados como matérias-primas para diversas 

indústrias que estão à procura de promoção da saúde e redução de risco de doenças 

(Fleurence 1999; MacArtain et al. 2007; Shahidi 2009; Vílchez et al. 2011; Jiménez-

Escrig et al. 2012). Esta situação é baseada na valiosa característica dos organismos 

sésseis de suportar as mudanças ambientais atuantes, devendo assim ativar sistemas de 

defesa e regulação metabólica a fim de preservar a integridade das células, do indivíduo 

e da população. Portanto, estudos sazonais e latitudinais de ecofisiologia, os ajustes 

biológicos e as características nutricionais das algas também são importantes 

complementos para avaliar o uso potencial das macroalgas. Estudos relacionados às 

mudanças fenológicas (sazonal e latitudinal) podem, portanto, ser essenciais na 

compreensão dos mecanismos de produtividade primária e biossíntese de produtos de 
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interesse, assim como no entendimento dos impactos das respostas ecológicas e 

evolutivas num contexto de mudanças climáticas globais para monitoramento e melhor 

aproveitamento de recursos que são constantemente explorados. 
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VI.  Discussão Geral e Conclusões 

 

O objetivo geral deste estudo foi caracterizar os padrões fenológicos (sazonais e 

latitudinais) de abundância, reprodução, fotossíntese e capacidade antioxidante de dois 

gêneros de macroalgas de importância ecológica e econômica, Porphyra spp. 

(rodofícea) e Lessonia spp. (feofícea), distribuídas ao longo da costa norte e central do 

Chile. Em geral, foi possível observar que variações sazonais na radiação solar e 

latitudinal na temperatura têm forte influência nas respostas fenológicas e 

ecofisiológicas de Porphyra spp., Lessonia berteroana e L. spicata nas localidades 

estudadas. Os principais ajustes têm relação com a morfologia e o habitat de cada uma 

delas. Porphyra, de morfologia simple (fase foliócea monostromática gametofítica), é 

comum na zona superior do mediolitoral, exposta continuamente as mudanças de 

radiação solar, temperatura e dessecamento. No outro extremo, Lessonia de grande 

complexidade morfológica (parenquimatosa com lâminas, estipes e apressórios) e 

tamanho (acima de 1 m de comprimento), ocorre na zona inferior do mediolitoral, 

exposta ao contínuo batimento das ondas e, uma parte dela (as lâminas), estão mais 

expostas às mudanças impostas pelas flutuações das marés. Ambos os gêneros 

conseguem tolerar as mudanças sazonais locais, com padrões fenológicos definidos em 

concordância com os ajustes fisiológicos, sendo dominantes nas suas respectivas zonas 

de distribuição. 

 As variações sazonais são mais influenciadas por mudanças na radiação solar e, 

no contexto latitudinal, a temperatura condiciona os limites geográficos de distribuição 

das espécies (Kain 1989; Spalding et al. 2007). Mesmo episódios fortes de radiação 

solar máxima diária que ocorrem em latitudes altas durante o verão, a duração do dia 

(fotoperíodo) pode contrabalançar o efeito da altitude do sol. Desta forma, o nível de 
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radiação solar pode ser similar ao longo de uma gradiente latitudinal durante verão, e as 

maiores diferenças ocorrem durante o inverno (Kain 1989). O sistema de corrente de 

Humboldt atua ao longo da costa do Chile, com um fluxo de água até o Equador, e 

diferentes zonas climáticas estão presentes principalmente em relação às flutuações de 

temperatura e precipitação (Fernandez et al. 2000). As três localidades estudadas 

mostraram diferenças na temperatura e são caracterizadas em diferentes zonas 

climáticas. O local norte (Taltal, 25°S) corresponde a uma zona árida, Tongoy (central, 

30°S) corresponde a uma zona semi-árida para, sendo Pichilemu (sul, 34°S) uma zona 

mediterrânea central úmida (Fernandez et al. 2000). 

No caso de Porphyra spp., o ajuste temporal mais notório compreende um 

desenvolvimento fenológico anual para a população do norte e perene para as 

populações do centro e sul. A população de Porphyra sp.1 proveniente do local do norte 

(Taltal) desaparece completamente durante o verão. Enquanto as populações do centro 

(Tongoy, Porphyra sp.2) e do sul (Pichilemu, Porphyra sp.3 e sp.4) mostraram 

diminuição apenas na abundância sazonalmente. As características fisiológicas mostram 

que a diminuição na eficiência fotossintetizante, pigmentos (clorofila a, carotenoides e 

ficobiliproteínas) e proteínas solúveis ocorreram na primavera-verão, acompanhados 

por um aumento na capacidade antioxidante. 

No Chile, as espécies de Porphyra são na atualidade pouco exploradas e utilizadas 

em cidades costeiras, mas seu uso como recurso econômico pode ser promovido 

considerando as variações ecofisiológicas e de metabólitos. Produtos naturais derivados 

destas algas para consumo direto, suplemento ou insumos de compostos bioativos nas 

indústrias alimentícia, de cosmetologia e nutracêutica podem ser considerados. 

Importantes metabólitos do metabolismo primário e secundário em plantas terrestres, 

algas e microalgas são utilizados como matérias-primas para diversas indústrias que 
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estão à procura de fomentar a saúde e redução do risco de doenças (Fleurence 1999; 

MacArtain et al. 2007; Vílchez et al. 2011; Jiménez-Escrig et al. 2012). Estes aspectos 

devem ser baseados no conhecimento dos padrões de desenvolvimento fenológico 

(anual versus perene) que podem influenciar as estratégias de exploração e manejo das 

populações em escala local. Considerando os diferentes padrões fenológicos e 

fotossintetizantes observados entre as populações de Porphyra spp., estudos para o 

esclarecimento taxonômico são cruciais para poder explicar se os padrões descritos são 

espécie-específicos ou correspondem a uma diferenciação ecotípica dentro dos limites 

temporais e latitudinais. 

No caso de Lessonia, as variações sazonais, latitudinais e das porções do talo são 

determinadas pelas condições ambientais locais. Embora a abundância não mostre uma 

mudança sazonal nas populações, o ajuste temporal mais notório acontece nas 

características fisiológicas, com diminuição na eficiência fotossintetizante, pigmentos 

(clorofilas a e c, carotenoides), fenois e capacidade antioxidante durante o verão, 

acompanhado por aumento na absorptância do talo, ETRmax e NPQ. Os padrões 

fisiológicos das porções de talo de Lessonia têm um claro comportamento em 

concordância com a natureza efêmera das lâminas com tecido em constante renovação, 

e perene de estipes e apressórios. Embora os estipes tenham um menor teor de 

pigmentos, seu nível de eficiência fotossintetizante foi similar ao das lâminas, 

contribuindo com a produtividade do indivíduo além de contribuir com a função de 

suporte num ambiente altamente hidrodinâmico. Comparações entre as espécies (L. 

berteroana e L. spicata) próximas nos extremos dos limites de distribuição 

biogeográfica poderiam ser feitas a fim de avaliar se as variações sazonais do ambiente 

não mascaram as respostas fenológicas e fisiológicas. 
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No Chile, Lessonia contribui com 70% da biomassa nas exportações das algas 

pardas, cujo principal destino é o mercado do ficocoloide alginato (Vásquez et al. 2012). 

A possibilidade de propor um destino diferente para uma biomassa que já possui um 

mercado bem estabelecido dependerá do valor econômico do novo produto. Para estas 

algas de grande importância ecológica na zona costeira, estudos das mudanças 

fenológicas (sazonal e latitudinal) podem ter importância no biomonitoramento dos 

impactos, nas respostas ecológicas e evolutivas num contexto de mudanças climáticas 

globais e de recursos que são constantemente explorados. 

A zona do mediolitoral é considerada um habitat difícil para os organismos 

sésseis, pois é uma zona de transição entre um ambiente terrestre e marinho, com uma 

exposição contínua a uma grande variedade de estressores ambientais, tais como 

radiação solar, temperatura, dessecação, limitação de nutrientes e salinidade (Lüning 

1991; Davison e Pearson 1996; Helmuth et al. 2006). As mudanças sazonais de radiação 

solar e temperatura são os principais fatores que impactam o crescimento, reprodução e 

fotossíntese das algas em regiões temperadas e polares (Lüning e tom Dieck 1989; 

Davison 1991; Lüning 1991; Wiencke et al. 2007). O desempenho fotossintetizante 

sazonal está relacionado, principalmente, com as mudanças nas concentrações de 

pigmentos e parâmetros fotossintetizantes (Fv/Fm, Pmax, ETRmax, αETR e Ik), que se 

elevam em condições de pouca luz (Falkowski e LaRoche 1991; Figueroa et al. 1997). 

Os mecanismos de tolerância têm sido relacionados com padrões de zonação vertical, 

nos quais indivíduos com uma maior capacidade de resposta são capazes de habitar 

áreas mais altas na zona do mediolitoral (Cóllen e Davidson 1999b; Varela et al. 2006; 

Hays 2007; Kim et al. 2008; Gómez e Huovinen 2011). Características como alta 

intensidade de saturação luminosa (Ik), baixa sensibilidade à radiação UV e rápida a 

moderada capacidade de recuperação à radiação solar estão presentes em algas que 
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ocorrem na faixa superior do mediolitoral (ver Fig. 1, Introdução Geral). No outro 

extremo, baixa intensidade de saturação (Ik), alta sensibilidade à radiação UV, baixa 

capacidade de recuperação à radiação solar e resistência ao hidrodinamismo estão 

presentes em algas da zona inferior do mediolitoral. O desenvolvimento e sobrevivência 

das algas nestas condições ambientais são possíveis por diversas alterações 

morfológicas (forma, tamanho e espessura do talo) e vantagens bioquímicas e 

fisiológicas, tais como capacidade de tolerar o dessecamento durante regimes de marés 

(Davison e Pearson 1996; Sampath-Wiley et al. 2008), variação de osmolitos orgânicos 

com compensação de condições hiperosmóticas (Reed 1985; Karsten et al. 1996; 

Karsten 1999), alta capacidade de recuperação da fotossíntese após exposição ao ar 

(Figueroa et al. 1997; Gómez et al. 2004; Sampath-Wiley et al. 2008), alto teor de 

compostos fotoprotetores (Gröniger et al. 1999; Huovinen et al. 2004; Bouzon et al. 

2012) e mecanismos enzimáticos e não enzimáticos eficientes para atenuar os danos 

oxidativos (Mittler 2002; Sampath-Wiley et al. 2008; Contreras-Porcia et al. 2011; 

Bouzon et al. 2012). Dadas estas características, as algas são capazes de recuperar seu 

metabolismo rapidamente durante a reidratação (Davison e Pearson 1996; Bohnert 

2000; Abe et al. 2001; Kim et al. 2008).  

Estudos fenológicos têm como objetivo descrever e compreender o 

desenvolvimento dos organismos em resposta às variações ambientais que ocorrem 

anualmente (variações sazonais), e como certos fatores abióticos podem induzir sinais 

que gerem mudanças moleculares, bioquímicas e fisiológicas que são manifestadas nos 

padrões de abundância e reprodução (Espinoza-Avalos 2005; Forrest e Miller‐Rushing 

2010). Os padrões fenológicos têm um efeito ecológico e evolutivo no desenvolvimento 

das comunidades. Mudanças nos ciclos fenológicos impactam a população, o histórico 

de vida e as interações biológicas com outras espécies (Parmesan 2006; Forrest e 
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Miller ‐Rushing 2010). Os padrões fenológicos resumem a multiplicidade de mudanças 

que acontecem dentro dos organismos em diferentes níveis (molecular, bioquímico e 

fisiológico), e que permite o ajuste temporal e espacial de acordo às mudanças 

ambientais. O conhecimento e entendimento destes processos podem ser aproveitados 

na exploração econômica das espécies e no monitoramento de alterações, produto de 

mudanças climáticas globais e locais. 

 

 Em síntese, com base nas hipóteses propostas neste estudo: 

 

1.- Porphyra e Lessonia mostraram adequação nos padrões de desenvolvimento e nas 

respostas fotossintetizantes e oxidativas relacionadas aos gradientes sazonais. 

 

2.- Porphyra e Lessonia apresentaram respostas fotossintetizantes e oxidativa 

relacionada com sua distribuição latitudinal ao longo da costa do Chile. 

 

As principais conclusões deste estudo são:  

 

1.- Mudanças sazonais e latitudinais da abundância e do estadio reprodutivo de 

Porphyra spp. acontecem de acordo com as variações de fatores como radiação solar e 

temperatura e com padrões anuais e perenes dependendo da latitude. No caso de 

Lessonia spp., mudanças na abundância ocorrem só em escala latitudinal, sem 

mudanças estacionais, mas acompanhadas por mudanças na frequência reprodutiva. 

Para ambas as espécies (L. berteroana e L. spicata), o verão é a estação que mais afetou 

o desenvolvimento destes parâmetros. 
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2.- Com base em informações disponíveis para as zonas geográficas deste estudo, as 

principais diferenças nos parâmetros ambientais ocorreram na radiação solar numa 

escala sazonal, e na temperatura numa escala latitudinal. Estas variações exercem uma 

pressão sobre o desenvolvimento fenológico e fisiológico das populações de Porphyra e 

Lessonia.  

 

3.- Diminuição na eficiência fotossintetizante (Fv/Fm) durante a primavera-verão foi 

observada para as populações de Porphyra e Lessonia. No contexto latitudinal, os 

morfotipos de Porphyra de Pichilemu (local sul) apresentaram a maior eficiência 

fotossintetizante. No caso de Lessonia, a espécie L. berteroana (local norte e centro) 

apresentou maior Fv/Fm que L. spicata (local sul). Para os parâmetros obtidos da curva 

fotossíntese-luz (P-I), as variações sazonais foram dependentes de cada local. 

 

4.- Mudanças sazonais nos pigmentos apresentaram um padrão similar a Fv/Fm, com 

uma diminuição na primavera-verão para Porphyra e Lessonia. No contexto latitudinal, 

os morfotipos de Tongoy e oval de Pichilemu de Porphyra apresentaram as maiores 

concentrações de pigmentos. Lessonia berteroana de ambas as populações apresentaram 

os maiores valores de pigmentos que L. spicata.  

 

5.- Os níveis de fenois em Porphyra não mostraram um padrão sazonal nem latitudinal 

claro, mas a capacidade antioxidante foi maior na primavera-verão para os morfotipos 

de Tongoy e Pichilemu. No caso de Lessonia, fenois e capacidade antioxidante 

mostraram uma diminuição no verão, mas só as lâminas apresentaram uma variação 

sazonal. No contexto populacional, L. berteroana de Tongoy (centro) mostrou tendência 

de maiores valores de fenois e capacidade antioxidante. 
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6.- Estudos sobre as identidades taxonômicas das populações de Porphyra são 

requeridos para diferenciar padrões dependentes da espécie e variações morfológicas ou 

ecotípicas. 

 

7.- Estudos das espécies de Lessonia próximas aos seus limites de distribuição 

biogeográfica poderiam elucidar se as diferenças fenológicas e fisiológicas são devido a 

padrões dependentes da espécie ou são mascaradas por características ambientais locais. 
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VIII. Anexo I. Tabelas estatísticas Capítulo 1 

 
TABLE A.1 . One-way ANOVA for seasonal variation in cover, biomass and 
reproductive frequency of Porphyra spp. for each studied populations. Taltal represents 
the northern area (Porphyra sp.2), Tongoy the central area (Porphyra sp.2) and 
Pichilemu the southern area (Porphyra sp.3). 
 

Source of Variation DF SS MS F P 
COVER      
TALTAL       
Seasons 3 38823.076 12941.025 117.944 <0.001 
Residual 32 3511.111 109.722   
Total 35 42334.188    
TONGOY       
Seasons 4 33803.200 8450.800 109.608 <0.001 
Residual 40 3084.000 77.100   
Total 44 36887.200    
PICHILEMU       
Seasons 4 7555.556 1888.889 32.771 <0.001 
Residual 40 2305.556 57.639   
Total 44 9861.111    
BIOMASS      
TALTAL       
Seasons 3 40435.542 13478.514 54.352 <0.001 
Residual 32 7935.558 247.986   
Total 35 48371.099    
TONGOY       
Seasons 4 54636.161 13659.040 42.125 <0.001 
Residual 40 12969.859 324.246   
Total 44 67606.020    
PICHILEMU       
Seasons 4 34254.969 8563.742 2.712 0.043 
Residual 40 126317.254 3157.931   
Total 44 160572.223    
REPRODUCTIVE FREQUENCY     
TALTAL       
Seasons 3 7604.245 2534.748 36.833 <0.001 
Residual 32 2202.173 68.818   
Total 35 9806.418    
TONGOY       
Seasons 4 26077.874 6519.469 146.226 <0.001 
Residual 40 1783.395 44.585   
Total 44 27861.269    
PICHILEMU       
Seasons 4 339.225 84.806 0.900 0.473 
Residual 40 3767.375 94.184   
Total 44 4106.600    
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TABLE A.2 . Two-way ANOVA for season (summer 2011 and winter 2011) and 
latitude (Taltal, Tongoy and Pichilemu) for the variables of cover, biomass, and 
reproductive frequency of Porphyra spp. in the populations studied. Taltal represents 
the northern area (Porphyra sp.2), Tongoy the central area (Porphyra sp.2) and 
Pichilemu the southern area (Porphyra sp.3). 
 

Source of Variation DF SS MS F P 
COVER      
Latitude 2 24863.120 12431.560 147.921 <0.001 
Season 1 32242.227 32242.227 383.646 <0.001 
Latitude x Season 2 3413.120 1706.560 20.306 <0.001 
Residual 48 4034.000 84.042   
Total 53 64552.468 1217.971   
Post-hoc results (Tukey HSD)    
Seasons  
Latitude  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011 (within each latitude) 
Taltal < Tongoy < Pichilemu (within each season) 

S-Ta < S-To < W-Ta < S-P < W-To < W-P 
 
BIOMASS 

     

Seasons 1 24976.982 24976.982 48.914 <0.001 
Latitude 2 33271.203 16635.602 32.579 <0.001 
Seasons x Latitude 2 5115.772 2557.886 5.009 <0.001 
Residual 48 24510.259 510.630   
Total 53 87874.216 1658.004   
Post-hoc results (Tukey HSD)     
Seasons  
Latitude  
Interaction*  

Summer 2011 < Winter 2011 (within each latitude) 
Taltal < Tongoy < Pichilemu (within each season) 

S-Ta < S-To < W-Ta < W-To = S-P = W-P 
 
REPRODUCTIVE FREQUENCY  

   

Seasons 1 7369.661 7369.661 90.441 <0.001 
Latitude 2 14645.892 7322.946 89.868 <0.001 
Seasons x Latitude 2 6356.814 3178.407 39.006 <0.001 
Residual 48 3911.325 81.486   
Total 53 32283.693 609.126   
Post-hoc results (Tukey HSD)    
Seasons 
Latitude 
Interaction* 

              Summer 2011 < Winter 2011 (within each latitude) 
                Taltal < Tongoy < Pichilemu (within each season) 
                        S-Ta = S-To < W-Ta < S-P = W-P (= W-To) 

* S=summer; W=winter; Ta=Taltal; To=Tongoy; P=Pichilemu 
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TABLE A.3 . One-way ANOVA for seasonal variation in the photosynthetic 
characteristics of Porphyra sp.1 from Taltal (northern population).  
 
 

Source of Variation DF SS MS F P 

ETRmax      

Seasons 2 15.954 7.977 6,158 0.007 

Residual 24 31.087 1.295   

Total 26 47.041    

ααααETR      

Seasons 2 1.63E-3 8.14E-4 1.273 0.298 

Residual 24 1.54E-2 6.40E-4   

Total 26 1.70E-2    

Ik       

Seasons 2 11347.494 5673.747 2.424 0.110 

Residual 24 56177.503 2340.729   

Total 26 67524.997    

Absorptance      

Seasons 2 0.422 0.211 26.86 <0.001 

Residual 24 0.189 0.00786   

Total 26 0.611    

NPQ      

Seasons 2 0.232 0.116 3.396 0.05 

Residual 24 0.821 0.0342   

Total 26 1.053    
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TABLE A.4 . One-way ANOVA for seasonal variation in the photosynthetic 
characteristics of Porphyra sp.2 from Tongoy (central population).  
 

Source of Variation DF SS MS F P 

ETRmax      

Seasons 4 42.141 10.535 23,676 <0.001 

Residual 40 17.799 0.445   

Total 44 59.941    

ααααETR      

Seasons 4 9.80E-3 2.45E-3 14.499 <0.001 

Residual 40 6.76E-3 1.69E-4   

Total 44 1.66E-2    

Ik       

Seasons 4 170721.438 42680.360 25,528 <0.001 

Residual 40 66876.772 1671.919   

Total 44 237598.210    

Absorptance      

Seasons 4 0.954 0.238 50.603 <0.001 

Residual 40 0.188 4.71E-3   

Total 44 1.142    

NPQ      

Seasons 4 0.959 0.24 8.948 <0.001 

Residual 40 1.072 2.68E-2   

Total 44 2.031    
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TABLE A.5 . One-way ANOVA for seasonal variation in the photosynthetic 
characteristics of Porphyra sp.3 (oval morphotype) from Pichilemu (southern 
population).  
 

Source of Variation DF SS MS F P 

ETRmax      

Seasons 4 21.768 5.442 4.222 0.007 

Residual 32 41.250 1.289   

Total 36 63.017    

ααααETR      

Seasons 4 4.75E-3 1.19E-3 1.852 <0.143 

Residual 32 2.05E-2 6.41E-4   

Total 36 2.52E-2    

Ik       

Seasons 4 104603.035 26150.759 11.903 <0.001 

Residual 32 70304.672 2197.021   

Total 36 174907.707    

Absorptance      

Seasons 4 4.72E-2 1.18E-2 2.392 0.071 

Residual 32 0.158 4.93E-3   

Total 36 0.205    

NPQ      

Seasons 4 0.279 6.98E-2 1.991 0.12 

Residual 32 1.123 3.51E-2   

Total 36 1.402    
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TABLE A.6 . One-way ANOVA for seasonal variation in the photosynthetic 
characteristics of Porphyra sp. 4 (ribbon morphotype) from Pichilemu (southern 
population).  
 

Source of Variation DF SS MS F P 

ETRmax      

Seasons 4 14.605 3.651 3.187 0.026 

Residual 32 36.657 1.146   

Total 36 51.261    

ααααETR      

Seasons 4 1.52E-3 3.80E-4 6.466 <0.001 

Residual 32 1.88E-3 5.88E-5   

Total 36 3.40E-3    

Ik       

Seasons 4 45557.236 11389.309 6,886 <0.001 

Residual 32 52927.992 1654.000   

Total 36 98485.228    

Absorptance      

Seasons 4 0.193 4.82E-2 6.648 <0.001 

Residual 32 0.232 7.24E-3   

Total 36 0.424    

NPQ      

Seasons 4 1.196 0.299 9.704 <0.001 

Residual 32 0.986 3.08E-2   

Total 36 2.181    
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TABLE A.7 . Two-way ANOVA for seasonal (summer 2011 and winter 2011) and 
latitudinal variation in the photosynthetic characteristic of Porphyra spp. in the 
populations studied.  
 

Source of Variation DF SS MS F P 

ETRmax      

Latitude 3 65.113 21.704 23.993 <0.001 

Season 1 33.322 33.322 36.836 <0.01 

Latitude x Season 3 24.999 8.333 9.212 <0.001 

Residual 62 56.084 0.905   

Total 69 181.722 2.634   

ααααETR      

Latitude  3 3.57E-3 1.19E-3 2.786 0.048 

Season  1 2.02E-3 2.02E-3 4.711 0.034 

Latitude x Season   3 1.02E-2 3.40E-3 7.940 <0.001 

Residual 62 2.65E-2 4.28E-4   

Total 69 4.24E-2 6.14E-4   

Ik       

Latitude 3 188429.259 62809.753 29.415 <0.001 

Season  1 4602.650 4602.650 2.155 0.147 

Latitude x Season   3 51140.494 17046.831 7.983 <0.001 

Residual 62 132389.373 2135.312   

Total 69 377503.914 5471.071   

Absorptance      

Latitude 3 1.527 0.509 119.232 <0.001 

Season 1 0.381 0.381 89.349 <0.001 

Latitude x Season 3 1.176 0.392 91.783 <0.001 

Residual 62 0.265 0.00427   

Total 69 3.369 0.0488   

NPQ      

Latitude 3 4.658 1.553 51.026 <0.001 

Season 1 0.381 0.707 23.246 <0.001 

Latitude x Season 3 1.176 0.218 7.153 <0.001 

Residual 62 1.886 0.0304   

Total 69 7.999 0.116   
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IX. Anexo II. Tabelas estatísticas Capítulo 3 

 
TABELA 1 . Resultado da ANOVA unifatorial para a variação sazonal e latitudinal de 
abundancia (n° m-2) e frequência reprodutiva (%) de Lessonia spp. Cada população foi 
analisada separadamente. Taltal representa o norte, Tongoy o centro e Pichilemu o sul 
do Chile. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da 
média; F = significância estatística calculada; P = nível de significância, indicado em 
negrito aqueles com significância estatística. 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
ABUNDÂNCIA       
Taltal       
Estação 3 2,528 0,843 1,113 0,358 
Residual 32 24,222 0,757   
Total 35 26,750    
Tongoy      
Estação 4 6,356 1,589 1,126 0,358 
Residual 40 56,444 1,411   
Total 44 62,800    
Pichilemu      
Estação 3 1,899 0,630 0,643 0,593 
Residual 32 31,333 0,979   
Total 35 33,222    
ESTADO REPRODUTIVO  
Taltal       
Estação 3 2810,966 936,989 3,901 0,018 
Residual 32 7686,685 240,209   
Total 35 10497,651    
Tongoy      
Estação 4 7239,062 1809,766 13,926 <0,001 
Residual 40 5198,170 129,954   
Total 44 12437,232    
Pichilemu      
Estação 3 23438,971 7812,990 94,212 <0,001 
Residual 32 2653,770 82,930   
Total 35 26092,740    
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TABELA 2 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a variação 
latitudinal e sazonal de abundancia (n° m-2) e frequência reprodutiva (%) de Lessonia 
spp. O fator sazonal incluiu só as estações de verão, outono e inverno 2011 onde 
ocorrem amostragem para as três populações. No resultado de Tukey, o símbolo “menor 
que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 

 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
ABUNDÂNCIA       
Localidade 2 19,185 9,593 12,236 <0,001 
Estação 2 1556 0,778 0,992 0,376 
Interação 4 3037 0,759 0,969 0,430 
Residual 72 56,444 0,784   
Total 80 80,222 1,003   
Teste Tukey    
Localidade Pichilemu = Taltal < Tongoy 
ESTADO REPRODUTIVO  
Localidade 2 5724,954 2862,477 16,645 <0,001 
Estação 2 8298,451 4149,226 24,128 <0,001 
Interação 4 12218,555 3054,639 17,763 <0,001 
Residual 72 12381,772 171,969   
Total 80 38623,732 482,97   
Teste Tukey    
Localidade Tongoy < Pichilemu = Taltal 
Estação Verão < Inverno < Outono 
Interação* P-V<To-I<To-V<To-O=Ta-I=Ta-V<Ta-O=P-O=P-I 

 * V=verão; O=outono; I=inverno; Ta=Taltal; To=Tongoy; P=Pichilemu 
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TABELA 3 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a variação 
sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) na eficiência fotossintética no 
Rendimento quântico ótimo (Fv/Fm) de Lessonia spp. Cada população foi analisada 
separadamente. Taltal representa o norte, Tongoy o centro e Pichilemu o sul do Chile. 
No resultado de Tukey, o símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças 
significativas entre os fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM 
= quadrado da média; F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito 
aqueles com significância estatística. 

 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
TALTAL       
Estações 3 0,0382 0,0127 8,348 <0,001 
Porção do talo 2 0,475 0,238 155,759 <0,001 
Interação 6 0,0844 0,0141 9,216 <0,001 
Residual 96 0,146 0,00153   
Total 107 0,744 0,00696   
Teste Tukey    
Estações Ver  =  Out  <  Inv 11’ 
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâminas 
TONGOY       
Estações 4 0,218 0,0545 48,407 <0,001 
Porção do talo 2 0,499 0,250 221,622 <0,001 
Interação 8 0,0497 0,00622 5,523 <0,001 
Residual 120 0,135 0,00113   
Total 134 0,902 0,00673   
Teste Tukey    
Estações Ver  <  Pri = Inv 10’ < Inv 11’ = Out 
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâmina 
PICHILEMU       
Estações 3 0,171 0,0571 30,011 <0,001 
Porção do talo 2 0,403 0,202 106,015 <0,001 
Interação 6 0,0516 0,00859 4,516 <0,001 
Residual 96 0,183 0,00190   
Total 107 0,809 0,00756   
Teste Tukey    
Estações Ver = Pri < Out < Inv 11’ 
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâmina 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 

 



Anexo II 
 

216 
 

TABELA 4 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a variação 
latitudinal e sazonal na eficiência fotossintética em quanto no Rendimento quântico 
ótimo (Fv/Fm) para cada porção do talo (lâmina, estipe e apressório) separadamente de 
Lessonia spp. O fator sazonal incluiu só as estações de verão, outono e inverno 2011 
onde ocorrem amostragem para as três populações. No resultado de Tukey, o símbolo 
“menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = 
graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; 
P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
LÂMINA       
Localidade 2 0,00634 0,00317 4,787 0,011 
Estação 2 0,0779 0,0390 58,821 <0,001 
Interação 4 0,0116 0,00289 4,362 0,003 
Residual 72 0,0477 0,000663   
Total 80 0,144 0,00179   
Teste Tukey    
Localidade Pichilemu < Tongoy 
Estação Verão < Outono < Inverno  
ESTIPE      
Localidade 2 0,0253 0,0127 14,191 <0,001 
Estação 2 0,174 0,0871 97,677 <0,001 
Interação 4 0,0208 0,00520 5,824 <0,001 
Residual 72 0,0642 0,000892   
Total 80 0,285 0,00356   
Teste Tukey    
Localidade Pichilemu < Tongoy = Taltal 
Estação Verão < Outono < Inverno 
APRESSÓRIO      
Localidade 2 0,0267 0,0133 5,180 0,008 
Estação 2 0,103 0,0514 19,970 <0,001 
Interação 4 0,137 0,0342 13,311 <0,001 
Residual 72 0,185 0,00257   
Total 80 0,452 0,00565   
Teste Tukey    
Localidade Pichilemu < Tongoy = Taltal 
Estação Verão < Outono = Inverno 
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TABELA 5 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a variação 
sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) nos parâmetros da curva 
fotossínteses–irradiânca (P-I) de Lessonia berteroana de Taltal (norte). No resultado de 
Tukey, o símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre 
os fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da 
média; F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com 
significância estatística. 

 
Fonte de variação GL  SC CM  F P 
ETRmax      
Estações 3 6821,448 2273,816 33,527 <0,001 
Porção do talo 2 3093,369 1546,685 22,805 <0,001 
Interação 6 2699,027 449,838 6,633 <0,001 
Residual 69 4679,666 67,821   
Total 80 17353,484 216,919   
Teste Tukey    
Estações Out  = Inv 10’ < Ver = Inv 11’ 
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâminas 
Ik       
Estações 3 54015,984 18005,328 34,452 <0,001 
Porção do talo 2 17832,258 8916,129 17,06 <0,001 
Interação 6 17940,809 2990,135 5,721 <0,001 
Residual 69 36061,008 522,623   
Total 80 128122,027 1601,525   
Teste Tukey    
Estações Out  < Inv 10’ < Ver = Inv 11’ 
Porção do talo Apressório < Lâmina < Estipe  
αααα      
Estações 3 0,418 0,139 8,317 <0,001 
Porção do talo 2 0,17 0,0852 5,086 0,009 
Interação 6 0,23 0,0383 2,289 0,045 
Residual 69 1,156 0,0167   
Total 80 1,986 0,0248   
Teste Tukey    
Estações Ver = Inv 11’= Out < Inv 10’  
Porção do talo Estipe < Apressório  
NPQ      
Estações 3 5,23 1,743 27,879 <0,001 
Porção do talo 2 0,303 0,151 2,421 0,096 
Interação 6 0,277 0,0462 0,739 0,62 
Residual 69 4,315 0,0625   
Total 80 10,34 0,129   
Teste Tukey    
Estações Inv 10’= Out < Inv 11’ = Ver 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono  
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TABELA 6 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a variação 
sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) nos parâmetros da curva 
fotossínteses–irradiânca (P-I) de Lessonia berteroana de Tongoy (centro). No resultado 
de Tukey, o símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas 
entre os fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da 
média; F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com 
significância estatística. 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
ETRmax      
Estações 4 1010,559 252,64 3,395 0,012 
Porção do talo 2 3451,286 1725,643 23,186 <0,001 
Interação 8 1834,442 229,305 3,081 0,004 
Residual 103 7665,859 74,426   
Total 117 13626,074 116,462   
Teste Tukey    
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâminas 
Ik       
Estações 4 12996,045 3249,011 5,579 <0,001 
Porção do talo 2 2899,655 1449,827 2,49 0,088 
Interação 8 14738,661 1842,333 3,164 0,003 
Residual 103 59981,104 582,341   
Total 117 88768,356 758,704   
Teste Tukey    
Estações Out < Inv 10’ = Ver < Pri = Inv 11’ 
αααα      
Estações 4 0,119 0,0299 13,169 <0,001 
Porção do talo 2 0,122 0,061 26,914 <0,001 
Interação 8 0,115 0,0143 6,315 <0,001 
Residual 103 0,234 0,00227   
Total 117 0,609 0,0052   
Teste Tukey    
Estações Inv 11’= Ver = Pri < Out < Inv 10’  
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâmina 
NPQ      
Estações 4 9,453 2,363 25,523 <0,001 
Porção do talo 2 11,978 5,989 64,683 <0,001 
Interação 8 2,621 0,328 3,539 0,001 
Residual 104 9,629 0,0926   
Total 118 33,014 0,28   
Teste Tukey    
Estações Inv 10’ < Out = Inv 11’ < Pri = Ver 
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâmina 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 
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TABELA 7 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a variação 
sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) nos parâmetros da curva 
fotossínteses–irradiânca (P-I) de Lessonia spicata de Pichilemu (sul). No resultado de 
Tukey, o símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre 
os fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da 
média; F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com 
significância estatística. 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
ETRmax      
Estações 3 776,428 258,809 2,205 0,096 
Porção do talo 2 8649,032 4324,516 36,85 <0,001 
Interação 6 503,917 83,986 0,716 0,638 
Residual 67 7862,683 117,353   
Total 78 18308,862 234,729   
Teste Tukey    
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâminas 
Ik       
Estações 3 7073,89 2357,963 1,755 0,164 
Porção do talo 2 36369,271 18184,636 13,536 <0,001 
Interação 6 7467,605 1244,601 0,926 0,482 
Residual 67 90011,414 1343,454   
Total 78 144591,898 1853,742   
Teste Tukey    
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâmina 
αααα      
Estações 3 0,0602 0,0201 2,145 0,103 
Porção do talo 2 0,0265 0,0132 1,413 0,250 
Interação 6 0,0272 0,00454 0,485 0,817 
Residual 67 0,627 0,00936   
Total 78 0,729 0,00935   
NPQ      
Estações 3 0,605 0,202 1,163 0,330 
Porção do talo 2 10,673 5,336 30,76 <0,001 
Interação 6 3,995 0,666 3,838 0,002 
Residual 67 11,624 0,173   
Total 78 27,187 0,349   
Teste Tukey    
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâmina 
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TABELA 8 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a variação 
latitudinal e sazonal dos parâmetros da curva fotossínteses–irradiânca (P-I) para o 
transporte de elétron (ETR) apresentado por lâminas de Lessonia spp. O fator sazonal 
incluiu só as estações de verão (Ver), outono (Out) e inverno (Inv) 2011 onde ocorre 
amostragem para as três populações. No resultado de Tukey, o símbolo “menor que” ou 
“maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 

 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
ETRmax      
Localidade 2 2918,259 1459,13 19,589 <0,001 
Estação 2 717,74 358,87 4,818 0,012 
Interação 4 893,991 223,498 3 0,026 
Residual 58 4320,341 74,489   
Total 66 8808,329 133,46   
Teste Tukey    
Localidade Taltal = Tongoy < Pichilemu 
Estação Out < Ver 
Ik       
Localidade 2 23760,061 11880,031 16,558 <0,001 
Estação 2 8422,196 4211,098 5,869 0,005 
Interação 4 4480,94 1120,235 1,561 0,197 
Residual 58 41613,433 717,473   
Total 66 78570,295 1190,459   
Teste Tukey    
Localidade Taltal = Tongoy < Pichilemu 
Estação Out < Ver 
αααα      
Localidade 2 0,00317 0,00158 0,131 0,878 
Estação 2 0,0483 0,0242 1,991 0,146 
Interação 4 0,0619 0,0155 1,275 0,290 
Residual 58 0,704 0,0121   
Total 66 0,82 0,0124   
NPQ      
Localidade 2 8,012 4,006 31,568 <0,001 
Estação 2 4,78 2,39 18,835 <0,001 
Interação 4 0,617 0,154 1,216 0,314 
Residual 59 7,487 0,127   
Total 67 20,623 0,308   
Teste Tukey    
Localidade Taltal < Pichilemu = Tongoy 
Estação Out < Inv < Ver 
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TABELA 9 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a variação 
latitudinal e sazonal dos parâmetros da curva fotossínteses–irradiânca (P-I) para o 
transporte de elétron (ETR) apresentado por estipes de Lessonia spp. O fator sazonal 
incluiu só as estações de verão (Ver), outono (Out) e inverno (Inv) 2011 onde ocorre 
amostragem para as três populações. No resultado de Tukey, o símbolo “menor que” ou 
“maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
ETRmax      
Localidade 2 784,801 392,401 6,882 0,002 
Estação 2 769,716 384,858 6,75 0,002 
Interação 4 1909,258 477,314 8,371 <0,001 
Residual 61 3478,116 57,018   
Total 69 6855,151 99,35   
Teste Tukey    
Localidade Taltal < Pichilemu 
Estação Out < Ver = Inv 
Ik       
Localidade 2 8730,253 4365,126 6,471 0,003 
Estação 2 2505,7 1252,85 1,857 0,165 
Interação 4 16751,827 4187,957 6,208 <0,001 
Residual 61 41148,423 674,564   
Total 69 68669,862 995,215   
Teste Tukey    
Localidade Taltal = Tongoy < Pichilemu 
αααα      
Localidade 2 0,017 0,00852 3,726 0,03 
Estação 2 0,00512 0,00256 1,12 0,333 
Interação 4 0,0189 0,00473 2,072 0,096 
Residual 61 0,139 0,00229   
Total 69 0,179 0,00259   
Teste Tukey    
Localidade Taltal < Tongoy 
NPQ      
Localidade 2 7,525 3,762 27,992 <0,001 
Estação 2 2,051 1,026 7,63 0,001 
Interação 4 0,651 0,163 1,211 0,315 
Residual 61 8,199 0,134   
Total 69 17,916 0,26   
Teste Tukey    
Localidade Taltal < Tongoy = Pichilemu 
Estação Out = Inv < Ver 
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TABELA 10 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação latitudinal e sazonal dos parâmetros da curva fotossínteses–irradiânca (P-I) 
para o transporte de elétron (ETR) apresentado por apressórios de Lessonia spp. O fator 
sazonal incluiu só as estações de verão (Ver), outono (Out) e inverno (Inv) 2011 onde 
ocorre amostragem para as três populações. No resultado de Tukey, o símbolo “menor 
que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
ETRmax      
Localidade 2 525,18 262,59 2,597 0,084 
Estação 2 1628,335 814,168 8,051 <0,001 
Interação 4 3141,676 785,419 7,767 <0,001 
Residual 51 5157,43 101,126   
Total 59 10685,462 181,11   
Teste Tukey    
Estação Out = Ver < Inv 
Ik       
Localidade 2 3999,32 1999,66 2,137 0,128 
Estação 2 17581,026 8790,513 9,394 <0,001 
Interação 4 29398,514 7349,628 7,854 <0,001 
Residual 51 47723,718 935,759   
Total 59 101984,812 1728,556   
Teste Tukey    
Estação Out < Ver = Inv 
αααα      
Localidade 2 0,0955 0,0477 6,522 0,003 
Estação 2 0,121 0,0606 8,274 <0,001 
Interação 4 0,0517 0,0129 1,765 0,15 
Residual 51 0,373 0,00732   
Total 59 0,649 0,011   
Teste Tukey    
Localidade Tongoy = Pichilemu < Taltal 
Estação Ver = Inv < Out 
NPQ      
Localidade 2 0,369 0,184 2,83 0,068 
Estação 2 0,175 0,0876 1,345 0,270 
Interação 4 0,856 0,214 3,284 0,018 
Residual 51 3,321 0,0651   
Total 59 4,769 0,0808   
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TABELA 11 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) da Absorptância de 
Lessonia spp. Cada população foi analisada separadamente. Taltal representa o norte, 
Tongoy o centro e Pichilemu o sul do Chile. No resultado de Tukey, o símbolo “menor 
que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
TALTAL       
Estações 3 0,0946 0,0315 11,37 <0,001 
Porção do talo 2 0,0334 0,0167 6,027 0,004 
Interação 6 0,0593 0,00988 3,562 0,004 
Residual 69 0,191 0,00277   
Total 80 0,378 0,00473   
Teste Tukey    
Estações Out  = Inv 10’ < Inv 11’ = Ver 
Porção do talo Lâminas < Estipe = Apressório 
TONGOY       
Estações 4 0,0105 0,00262 1,308 0,272 
Porção do talo 2 0,0535 0,0267 13,355 <0,001 
Interação 8 0,0499 0,00624 3,115 0,003 
Residual 104 0,208 0,002   
Total 118 0,323 0,00274   
Teste Tukey    
Porção do talo Lâmina < Apressório = Estipe  
PICHILEMU      
Estações 3 0,00801 0,00267 8,596 <0,001 
Porção do talo 2 0,0352 0,0176 56,74 <0,001 
Interação 6 0,0159 0,00265 8,543 <0,001 
Residual 67 0,0208 0,00031   
Total 78 0,0831 0,00107   
Teste Tukey    
Estações Inv 11’< Pri = Out = Ver  
Porção do talo Lâmina < Estipe = Apressório  

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 



Anexo II 
 

224 
 

TABELA 12 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação latitudinal e sazonal da Absorptância para cada porção do talo (lâmina, estipe e 
apressório) separadamente de Lessonia spp. O fator sazonal incluiu só as estações de 
verão, outono e inverno 2011 onde ocorre amostragem para as três populações. No 
resultado de Tukey, o símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças 
significativas entre os fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM 
= quadrado da média; F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito 
aqueles com significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
LÂMINA       
Localidade 2 0,0454 0,0227 21,804 <0,001 
Estação 2 0,022 0,011 10,552 <0,001 
Interação 4 0,0128 0,00321 3,078 0,023 
Residual 59 0,0615 0,00104   
Total 67 0,137 0,00204   
Teste Tukey    
Localidade Taltal < Tongoy < Pichilemu 
Estação Inv < Out = Ver 
ESTIPE      
Localidade 2 0,0425 0,0213 10,43 <0,001 
Estação 2 0,073 0,0365 17,896 <0,001 
Interação 4 0,057 0,0142 6,99 <0,001 
Residual 61 0,124 0,00204   
Total 69 0,29 0,0042   
Teste Tukey    
Localidade Taltal = Tongoy < Pichilemu 
Estação Out < Ver = Inv 
APRESSORIO      
Localidade 2 0,021 0,0105 11,948 <0,001 
Estação 2 0,0273 0,0136 15,542 <0,001 
Interação 4 0,0101 0,00252 2,87 0,032 
Residual 51 0,0447 0,000877   
Total 59 0,102 0,00173   
Teste Tukey    
Localidade Taltal = Tongoy < Pichilemu 
Estação Out = Inv < Ver 

  * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono  
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TABELA 13 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) do teor dos pigmentos de 
Lessonia berteroana de Taltal (norte). No resultado de Tukey, o símbolo “menor que” 
ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
Clorofila a      
Estações 3 0,372 0,124 103,393 <0,001 
Porção do talo 2 1,318 0,659 549,588 <0,001 
Interação 6 0,218 0,0364 30,334 <0,001 
Residual 84 0,101 0,00120   
Total 95 2,009 0,0212   
Teste Tukey    
Estações Ver < Out < Inv 11’ = Inv 10’ 
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâminas 
Clorofila c      
Estações 3 0,000497 0,000166 0,884 0,453 
Porção do talo 2 0,114 0,0572 305,122 <0,001 
Interação 6 0,00583 0,000971 5,180 <0,001 
Residual 84 0,0157 0,000187   
Total 95 0,136 0,00144   
Teste Tukey    
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâminas 
Carotenoides totais      
Estações 3 0,0653 0,0218 38,382 <0,001 
Porção do talo 2 0,321 0,161 283,272 <0,001 
Interação 6 0,0579 0,00965 17,021 <0,001 
Residual 84 0,0476 0,000567   
Total 95 0,492 0,00518   
Teste Tukey    
Estações Ver  < Inv 11’ = Out = Inv 10’  
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâmina 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 
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TABELA 14 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) do teor dos pigmentos de 
Lessonia berteroana de Tongoy (centro). No resultado de Tukey, o símbolo “menor 
que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
Clorofila a      
Estações 4 0,227 0,0567 40,502 <0,001 
Porção do talo 2 0,910 0,455 324,684 <0,001 
Interação 8 0,229 0,0286 20,452 <0,001 
Residual 105 0,147 0,00140   
Total 119 1,513 0,0127   
Teste Tukey    
Estações Ver = Pri = Out < Inv 10’ = Inv 11’ 
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâminas 
Clorofila c      
Estações 4 0,0102 0,00254 11,671 <0,001 
Porção do talo 2 0,165 0,0827 380,245 <0,001 
Interação 8 0,0171 0,00214 9,821 <0,001 
Residual 105 0,0228 0,000218   
Total 119 0,216 0,00181   
Teste Tukey    
Estações Ver = Pri < Inv 10’ = Inv 11’= Out  
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâminas 
Carotenoides totais      
Estações 4 0,0205 0,00513 14,108 <0,001 
Porção do talo 2 0,304 0,152 417,923 <0,001 
Interação 8 0,0249 0,00312 8,580 <0,001 
Residual 105 0,0382 0,000363   
Total 119 0,387 0,00326   
Teste Tukey    
Estações Ver = Pri = Out < Inv 10’ = Inv 11’  
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâminas 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 
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TABELA 15 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) do teor dos pigmentos de 
Lessonia spicata Pichilemu (sul). No resultado de Tukey, o símbolo “menor que” ou 
“maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
Clorofila a      
Estações 3 0,0974 0,0325 76,934 <0,001 
Porção do talo 2 0,398 0,199 471,086 <0,001 
Interação 6 0,0928 0,0155 36,638 <0,001 
Residual 84 0,0355 0,000422   
Total 95 0,624 0,00656   
Teste Tukey    
Estações Ver < Out < Inv 11’ < Pri  
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâminas 
Clorofila c      
Estações 3 0,0192 0,00639 22,492 <0,001 
Porção do talo 2 0,120 0,0601 211,575 <0,001 
Interação 6 0,0152 0,00254 8,947 <0,001 
Residual 84 0,0239 0,000284   
Total 95 0,178 0,00188   
Teste Tukey    
Estações Inv 11’ = Ver = Out < Pri 
Porção do talo Apressório < Estipe < Lâminas 
Carotenoides totais      
Estações 3 0,0216 0,00719 16,288 <0,001 
Porção do talo 2 0,193 0,0964 218,179 <0,001 
Interação 6 0,0130 0,00217 4,915 <0,001 
Residual 84 0,0371 0,000442   
Total 95 0,264 0,00278   
Teste Tukey    
Estações Ver = Inv 11’ < Out < Pri 
Porção do talo Apressório < Estipe = Lâmina 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 
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TABELA 16 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação latitudinal e sazonal do teor os pigmentos apresentado por lâminas de Lessonia 
spp. O fator sazonal incluiu só as estações de verão (Ver), outono (Out) e inverno (Inv) 
2011 onde ocorre amostragem para as três populações. No resultado de Tukey, o 
símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os 
fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; 
F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância 
estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
Clorofila a      
Localidade 2 0,240 0,120 75,328 <0,001 
Estação 2 0,455 0,227 142,619 <0,001 
Interação 4 0,142 0,0356 22,297 <0,001 
Residual 63 0,100 0,00159   
Total 71 0,938 0,0132   
Teste Tukey    
Localidade Pichilemu < Tongoy < Taltal 
Estação Ver < Out < Inv 
Clorofila c      
Localidade 2 0,00252 0,00126 1,876 0,162 
Estação 2 0,00581 0,00290 4,322 0,017 
Interação 4 0,0165 0,00413 6,150 <0,001 
Residual 63 0,0423 0,000672   
Total 71 0,0672 0,000947   
Teste Tukey    
Estação Ver < Out 
Carotenoides totais      
Localidade 2 0,0260 0,0130 15,745 <0,001 
Estação 2 0,0616 0,0308 37,243 <0,001 
Interação 4 0,0348 0,00870 10,519 <0,001 
Residual 63 0,0521 0,000827   
Total 71 0,175 0,00246   
Teste Tukey    
Localidade Pichilemu < Tongoy = Taltal 
Estação Ver < Inv = Out 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 
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TABELA 17 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação latitudinal e sazonal do teor os pigmentos apresentado por estipes de Lessonia 
spp. O fator sazonal incluiu só as estações de verão (Ver), outono (Out) e inverno (Inv) 
2011 onde ocorre amostragem para as três populações. No resultado de Tukey, o 
símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os 
fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; 
F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância 
estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
Clorofila a      
Localidade 2 0,0375 0,0188 30,129 <0,001 
Estação 2 0,100 0,0501 80,404 <0,001 
Interação 4 0,0224 0,00559 8,976 <0,001 
Residual 63 0,0392 0,000623   
Total 71 0,199 0,00281   
Teste Tukey    
Localidade Pichilemu < Tongoy < Taltal 
Estação Ver < Out < Inv 
Clorofila c      
Localidade 2 0,00191 0,000956 12,421 <0,001 
Estação 2 0,000177 0,0000884 1,148 0,324 
Interação 4 0,000231 0,0000577 0,750 0,562 
Residual 63 0,00485 0,0000770   
Total 71 0,00717 0,000101   
Teste Tukey    
Localidade Pichilemu < Tongoy = Taltal 
Carotenoides totais      
Localidade 2 0,0103 0,00513 13,086 <0,001 
Estação 2 0,0246 0,0123 31,417 <0,001 
Interação 4 0,00853 0,00213 5,434 <0,001 
Residual 63 0,0247 0,000392   
Total 71 0,0682 0,000960   
Teste Tukey    
Localidade Tongoy < Pichilemu = Taltal 
Estação Ver <  Inv < Out 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 

 



Anexo II 
 

230 
 

TABELA 18 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação latitudinal e sazonal do teor os pigmentos apresentado por apressório de 
Lessonia spp. O fator sazonal incluiu só as estações de verão (Ver), outono (Out) e 
inverno (Inv) 2011 onde ocorre amostragem para as três populações. No resultado de 
Tukey, o símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre 
os fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da 
média; F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com 
significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
Clorofila a      
Localidade 2 0,000505 0,000253 5,489 0,006 
Estação 2 0,0000350 0,0000175 0,381 0,685 
Interação 4 0,000815 0,000204 4,428 0,003 
Residual 63 0,00290 0,0000460   
Total 71 0,00425 0,0000599   
Teste Tukey    
Localidade Taltal < Pichilemu 
Clorofila c      
Localidade 2 0,0000311 0,0000156 9,339 <0,001 
Estação 2 0,0000116 0,00000579 3,476 0,037 
Interação 4 0,0000117 0,00000292 1,752 0,150 
Residual 63 0,000105 0,00000167   
Total 71 0,000159 0,00000225   
Teste Tukey    
Localidade Taltal = Tongoy < Pichilemu 
Estação Out < Ver 
Carotenoides totais      
Localidade 2 0,000128 0,0000640 2,716 0,074 
Estação 2 0,000404 0,000202 8,566 <0,001 
Interação 4 0,0000913 0,0000228 0,969 0,431 
Residual 63 0,00148 0,0000236   
Total 71 0,00211 0,0000297   
Teste Tukey    
Estação Out = Inv < Ver 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 
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TABELA 19 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) do teor das substâncias 
fenólicas solúvel de Lessonia spp. No resultado de Tukey, o símbolo “menor que” ou 
“maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = graus de 
liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; P = 
nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
TALTAL       
Estações 3 4.418.806 1.472.935 120,184 <0,001 
Porção do talo 2 1.471.409 735.705 60,030 <0,001 
Interação 6 1.295.442 215.907 17,617 <0,001 
Residual 48 588.272 12.256   
Total 59 7.773.929 131.762   
Teste Tukey    
Estações Ver < Out < Inv 11’ = Inv 10’ 
Porção do talo Estipe < Lâminas < Apressório 
TONGOY       
Estações 4 2.026.356 506.589 30,747 <0,001 
Porção do talo 2 322.288 161.144 9,780 <0,001 
Interação 8 1.610.138 201.267 1,.216 <0,001 
Residual 60 988.566 16.476   
Total 74 4.947.348 66.856   
Teste Tukey    
Estações Pri = Ver < Out = Inv 10’ = Inv 11’ 
Porção do talo Estipe < Apressório 
PICHILEMU      
Estações 3 721.098 240.366 35,001 <0,001 
Porção do talo 2 4.135.108 2.067.554 301,070 <0,001 
Interação 6 1.200.952 200.159 29,146 <0,001 
Residual 48 329.633 6.867   
Total 59 6.386.790 108.251   
Teste Tukey    
Estações Pri < Ver < Out = Inv 11’  
Porção do talo Lâmina = Estipe < Apressório 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 

 



Anexo II 
 

232 
 

TABELA 20 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação latitudinal e sazonal do teor das substâncias fenólicas solúveis apresentadas por 
Lessonia spp. O fator sazonal incluiu só as estações de verão (Ver), outono (Out) e 
inverno (Inv) 2011 onde ocorre amostragem para as três populações. No resultado de 
Tukey, o símbolo “menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre 
os fatores. GL = graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da 
média; F = estatístico; P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com 
significância estatística. 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
LÂMINA       
Localidade 2 448.982 224.491 16,267 <0,001 
Estação 2 462.362 231.181 16,752 <0,001 
Interação 4 271.584 67.896 4,920 0,003 
Residual 36 496.806 13.800   
Total 44 1.679.735 38.176   
Teste Tukey    
Localidade Taltal = Pichilemu < Tongoy 
Estação Ver < Out = Inv 
ESTIPE      
Localidade 2 742.009 371.004 50,330 <0,001 
Estação 2 2.023.945 1.011.973 137,282 <0,001 
Interação 4 677.097 169.274 22,963 <0,001 
Residual 36 265.374 7.371   
Total 44 3.708.425 84.282   
Teste Tukey    
Localidade Taltal = Pichilemu < Tongoy 
Estação Ver < Out = Inv 
APRESSORIO      
Localidade 2 477.670 238.835 16,852 <0,001 
Estação 2 2.363.491 1.181.746 83,380 <0,001 
Interação 4 1.264.845 316.211 22,311 <0,001 
Residual 36 510.226 14.173   
Total 44 4.616.232 104.914   
Teste Tukey    
Localidade Taltal < Tongoy = Pichilemu  
Estação Ver < Out < Inv  

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 
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TABELA 21 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação sazonal e porções do talo (lâmina, estipe, apressório) da capacidade 
antioxidante de Lessonia spicata Pichilemu (sul). No resultado de Tukey, o símbolo 
“menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = 
graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; 
P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
TALTAL       
Estações 3 18,348 6,116 9,242 <0,001 
Porção do talo 2 127,957 63,979 96,684 <0,001 
Interação 6 84,317 14,053 21,236 <0,001 
Residual 60 39,704 0,662   
Total 71 270,326 3,807   
Teste Tukey    
Estações Inv 11’ < Out = Inv 10’  
Porção do talo Lâminas < Estipe < Apressório  
TONGOY       
Estações 4 48,829 12,207 37,672 <0,001 
Porção do talo 2 39,84 19,92 61,474 <0,001 
Interação 8 110,504 13,813 42,627 <0,001 
Residual 75 24,303 0,324   
Total 89 223,476 2,511   
Teste Tukey    
Estações Ver < Pri < Inv 11’< Out = Inv 10’  
Porção do talo Lâminas < Estipe < Apressório 
PICHILEMU      
Estações 3 468,776 156,259 182,896 <0,001 
Porção do talo 2 916,999 458,499 536,659 <0,001 
Interação 6 445,129 74,188 86,835 <0,001 
Residual 60 51,262 0,854   
Total 71 1882,165 26,509   
Teste Tukey    
Estações Pri < Ver < Inv 11’ < Out  
Porção do talo Lâminas < Estipe < Apressório 

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 
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TABELA 22 . Resultado da ANOVA bifatorial e teste a posteriori Tukey para a 
variação latitudinal e sazonal da capacidade antioxidante apresentado por Lessonia spp. 
O fator sazonal incluiu só as estações de verão (Ver), outono (Out) e inverno (Inv) 2011 
onde ocorre amostragem para as três populações. No resultado de Tukey, o símbolo 
“menor que” ou “maior que” denota as diferenças significativas entre os fatores. GL = 
graus de liberdade; SC = soma dos quadrados; CM = quadrado da média; F = estatístico; 
P = nível de significância, indicado em negrito aqueles com significância estatística. 
 
 

Fonte de variação GL  SC CM  F P 
LÂMINA       
Local 2 146,096 73,048 102,419 <0,001 
Estação 2 331,581 165,791 232,45 <0,001 
Interação 4 141,215 35,304 49,498 <0,001 
Residual 45 32,095 0,713   
Total 53 650,987 12,283   
Teste Tukey    
Local Pichilemu < Taltal < Tongoy 
Estação Ver < Inv < Out  
ESTIPE      
Local 2 15,684 7,842 16,422 <0,001 
Estação 2 1,426 0,713 1,494 0,235 
Interação 4 20,432 5,108 10,697 <0,001 
Residual 45 21,489 0,478   
Total 53 59,032 1,114   
Teste Tukey    
Local Taltal = Pichilemu < Tongoy 
APRESSORIO      
Local 2 0,344 0,172 1,737 0,188 
Estação 2 0,579 0,289 2,92 0,064 
Interação 4 9,738 2,435 24,575 <0,001 
Residual 45 4,458 0,0991   
Total 53 15,119 0,285   

 * Inv=inverno; Pri=primavera; Ver=verão; Out=outono 

 


