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EEEEEEEErrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaattttttttaaaaaaaa        

 

• Onde se lê Instituto de Biologia da USP, considerar Instituto de Biociências da USP. 
 

 

 

• Onde se lê Abreviações, considerar Abreviaturas. 
 

 

 

• Onde se lê pigmento(s) fotossintético(s), empregar pigmento(s) fotossintetizante(s),   

termo considerado mais apropriado. 
 

 

 

• Onde se lê algal, empregar algáceo ou algácea, termo considerado mais apropriado. 
 

 

 

• Resumo:Resumo:Resumo:Resumo:    
 

1º parágrafo: 

“Este trabalho envolve o estudo sobre os níveis de pigmentos fotossintetizantes, 

carotenóides e clorofilas, presentes nas algas marinhas Tetraselmis gracilis (Chlorodendrales, 

Prasinophyta) e Gracilaria tenuistipitata (Gracilariales, Rhodophyta), em condições…” 
 

 

2º parágrafo: 

“Para estes estudos foram realizados o cultivo em condições de laboratório, obtenção 

das amostras e construção das curvas de crescimento…” 
 

 

 

• Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:    

Título: Effect of metallic pollutants in the contents of marine algae pigments and 

evaluation of carotenes structural features in mimetic membranes. 

 

4º parágrafo: 

“The EC50 value found for Cu is lower than the standard…” 
 

• Abreviaturas:Abreviaturas:Abreviaturas:Abreviaturas:    
 

Remoção das siglas: HO•, HO2
•, H2O2, O2

•-
, 
1O2. 
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• Introdução:Introdução:Introdução:Introdução:    
 

Página 7, 5º parágrafo: 

 “Na região de Abrolhos (BA), foram encontradas espécies marinhas contaminadas 

com diversos metais pesados, dentre eles Cd, Cu, Hg e Pb. Estas contaminações estão 

relacionadas…” 
 

Página 8, 2º parágrafo: 

“… Nos estudos de avaliação de risco, as espécies utilizadas devem ser sensíveis, 

ecologicamente significativas, amplamente distribuídas, preferencialmente de importância 

econômica, disponíveis durante o ano todo, ter rápido crescimento…” 
 

Página 19, 2º parágrafo: 

“… O Pb atua também na redução da síntese de clorofila ou da atividade 

fotossintetizante, na inibição da síntese de porfirina, além do transporte de elétrons 

mitocondrial (Woolhouse 1982).” 
 

Página 20, 2º parágrafo: 

“… Somente algas, alguns microorganismos e plantas são capazes …” 
 

Página 24, 1º e 2º parágrafos, respectivamente: 

“Gracilaria tenuistipitata (Rhodophyta) contém Cl-a, carotenóides e ficobiliproteínas 

(ficoeritrina, ficocianina e aloficocianina) como os principais pigmentos acessórios …” 

“Para Tetraselmis gracilis (Prasinophyta), há poucos trabalhos que abordam esta 

microalga como objeto de estudo. … As ordens Mamiellales, Pseudoscourfieldiales 

(Pycnococcaceae) e Prasinococcales incluem espécies que apresentam este pigmento 

fotossintetizante (Latasa et al. 2004). … Em Jeffrey et al. (2005) encontra-se que um número 

significativo de prasinofitas, como Tetraselmis spp., contêm pigmentos normalmente 

encontrados em clorofitas, exceto prasinoxantina. Portanto, a espécie Tetraselmis gracilis, 

embora pertença à ordem Chlorodendrales (Tomas 1997, Jeffrey et al. 2005), não apresenta 

este pigmento constituindo seu aparato fotossintetizante (Latasa et al. 2004). 
 

Página 29, 4º parágrafo: 

“Uma importante característica de bicamadas lipídicas é a existência de uma 

temperatura, na qual a organização dos fosfolipídios na membrana muda bruscamente.” 
 

Página 31, 3º parágrafo: 

“As temperaturas nas quais se inicia e termina a transição de fase…” 
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• MateMateMateMateriais e Métodos:riais e Métodos:riais e Métodos:riais e Métodos:    
 

Página 39, 1º e 2º parágrafos, respectivamente: 

 “… As informações gerais, classificação taxionômica e procedência são apresentadas 

nas Tabelas 4 e 5.” 

“As culturas foram mantidas em incubadoras (Precision Scientific, modelo 818) com 

ciclo de 12 h de exposição à luz e 12 h de escuro, alternados, com irradiância de 120 

µmol.fótons.m-2.s-1, medida por um quantameter (sensor plano, modelo PMA 2200 - 

Photometer/Radiometer) e temperatura de 20 (± 1)oC, sendo agitadas manualmente e trocadas 

de posição freqüentemente.” 
 

Página 40, 2º, 3º, 4º e 5º parágrafos, respectivamente: 

“Para T. gracilis, o meio de cultura utilizado foi o Guillard F/2 (Guillard 1975) em 

água do mar estéril, omitindo o silicato, com 28º/oo de salinidade. A aclimatação dos 

inóculos…” 

“Para G. tenuistipitata, o meio de cultura empregado foi o von Stosch (Edwards 1970), 

também em água do mar estéril, com 21º/oo de salinidade. A repicagem foi realizada 

considerando-se a proporção de 1 g de ápices de alga fresca por 200 mL de meio de cultura, 

sendo o meio renovado semanalmente. O preparo dos inóculos foi realizado através da 

remoção dos ápices (~ 2 cm) com o auxílio de uma lâmina. A massa fresca foi seca com papel 

absorvente e pesada. A partir destes dados, o volume de meio de cultura a ser adicionado foi 

calculado, obedecendo à proporção estabelecida.” 

“Os inóculos de culturas em fase de crescimento exponencial foram aclimatados para 

microalga por pelo menos duas repicagens e para macroalga, três. …”  

“Na metodologia empregada para a coleta do material biológico, para T. gracilis, um 

volume de cultura (definido experimentalmente, em conseqüência do número de células 

depender do valor do inóculo e/ou da fase de crescimento) foi centrifugado (Sorvall RC-5B) 

a 10.000 rpm, durante 20 min, a 20oC. O sobrenadante foi removido através de sucção a 

vácuo e as células foram transferidas com o auxílio de micropipetas para tubos Eppendorf 

âmbares previamente pesados (Mettler AE200). Estas foram submetidas a uma nova 

centrifugação (Centrifuge 5415 C - Eppendorf) nas mesmas condições durante 1 min, onde se 

remove novamente o excesso do sobrenadante. As condições de centrifugação foram 

determinadas, na época, pela Pós-Doc do laboratório Dra. Teresa Cristina S. Sigaud-Kutner 

(Sigaud-Kutner et al. 2002). Para G. tenuistipitata, os ápices foram removidos com o auxílio 
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de uma pinça, secos com papel absorvente e transferidos para tubos Eppendorf âmbares, 

também previamente pesados em balança analítica (Mettler AE200). Posteriormente, pesava-

se novamente para determinação do peso fresco (PF).” 
 

Página 43, 3º parágrafo: 

“Foram empregados bioensaios de toxicidade para a determinação do grau de 

toxicidade dos metais Cd, Cu, Hg e Pb em relação às algas T. gracilis e G. tenuistipitata. …” 
 

Página 44, 5º parágrafo: 

“As réplicas, tratadas e não tratadas, foram mantidas em incubadoras (sem aeração e 

nenhuma troca de meio) e coletadas (T. gracilis: 250 mL; G. tenuistipitata: 200 mg - item 3.1) 

para posterior …” 
 

Página 51, 3º parágrafo: 

“… O NO2*, ao retornar ao estado fundamental de energia, emite luz (luminescente), a 

qual é detectada pelo NOA, como mostra as reações a seguir:” 

 

 

 
 

 

 

 

• Resultados:Resultados:Resultados:Resultados:    
 

Página 55, 1º parágrafo: 

“… Através destas curvas é possível observar a presença das diferentes fases de 

crescimento, que compreendem a fase de crescimento exponencial e a estacionária. As setas 

vermelha e azul representam os dias de amostragem (4o e 10o dia, respectivamente), para 

posterior dosagem de pigmentos…” 
 

Página 56, 1º parágrafo: 

“A partir das curvas de crescimento, os períodos correspondentes às fases de 

crescimento exponencial, estacionária e as taxas máximas de crescimento para cada alga 

estudada foram determinados e constam na Tabela 8.” 
 

Página 63-64, 1º parágrafo: 

“… As doses subletais (CE15) foram utilizadas nas construções dos modelos de 

estresse agudo e crônico para simular efeitos de poluição sobre processos bioquímicos, em 
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especial, observar a influência no conteúdo de pigmentos fotossintetizantes, os quais possuem 

extrema importância no papel de aclimatação e sobrevivência…” 
 

Página 67, adicionar parte do 1
o
 parágrafo da página 102 (Discussão) após 4º 

parágrafo: 

“Outro aspecto levado em consideração foi a observação de alterações morfológicas 

ocasionada pelos metais pesados, exceto para T. gracilis, onde não foi possível observar tais 

alterações para ambos os modelos de estresse. Referente à G. tenuistipitata, para o modelo de 

estresse agudo, não foram observadas alterações morfológicas aparentes em relação ao grupo 

controle, isto é, todos os ápices apresentavam características morfológicas similares 

(ramificações e coloração dos ápices). O mesmo não ocorreu para o modelo crônico, onde o 

controle possuía ápices de coloração marrom-esverdeado claro, coloração característica da 

fase de crescimento estacionária, como observado durante a construção da curva de 

crescimento. O mesmo aspecto foi observado para o Hg, apesar de apresentar maior 

toxicidade. Para o metal Cd, foi observada uma mesma coloração dos ápices, embora fosse 

observado um maior número de ramificações. Para o Cu foi observada uma coloração 

esverdeada desuniforme dos ápices, sem alteração da ramificação. E para o Pb observamos 

uma alteração de cor intrigante, pois esta passou a ser púrpura.” 

 

Página 69, 4º parágrafo: 

“Através dos dados apresentados na Tabela 16, pode-se observar que não houve 

variação no valor da Tt em função do aumento…” 
 

Página 70, 2º parágrafo: 

“Foram construídas tanto MLVs (tamanhos heterogêneos) como LUVs (tamanhos 

homogêneos), onde a única diferença experimental foi a etapa de extrusão realizada para 

obtenção das LUVs, com intuito de avaliar o efeito do tamanho e número de lamelas das 

vesículas em parâmetros estruturais destes sistemas lipídicos. A não realização do processo de 

extrusão para obtenção das MLVs implica também na presença de agregados moleculares de 

β-Car que não foram incorporados na membrana. Em função disto, durante a confecção das 

LUVs, foi observada a presença de uma deposição de cristais de β-Car nas na membrana de 

extrusão, o que dificultou o processo de extrusão das mesmas. Este efeito implica em uma 

redução da concentração de incorporação deste caroteno nas LUVs.” 
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• Discussão:Discussão:Discussão:Discussão:    
 

Página 92, 1º parágrafo: 

“Espécies de algas crescem…” 

 

Página 92, 2º parágrafo: 

Eliminar parágrafo. 

 

Página 93, 2º e 3º parágrafos, respectivamente: 

“Durante a realização deste experimento, para a macroalga G. tenuistipitata, também 

foi observado que a cor marrom característica desta variante, decorrente da presença dos 

pigmentos fotossintetizantes denominados ficobiliproteínas (ficoeritrina, ficocianina e 

aloficocianina) que mascaram a cor verde da Cl-a, passou a ser um tom de verde 

progressivamente mais claro em função de seu desenvolvimento. Esta mudança de coloração 

pode estar associada à redução do nível de Cl-a observada durante a passagem para a fase 

estacionária, período em que ocorre também a redução de ficobiliproteínas (Ursi et al. 2003, 

Plastino et al. 2004).” 

“Notou-se também uma visível diferença na coloração do extrato bruto para as 

diferentes fases de crescimento durante a extração dos pigmentos da macroalga. Para a fase de 

crescimento exponencial, a coloração do extrato bruto apresentava um tom avermelhado, 

diferentemente para a fase estacionária a qual o tom era esverdeado. É sugerido que a 

coloração avermelhada refere-se principalmente a presença das ficobiliproteínas. Para            

T. gracilis, mudanças de pigmentação do extrato algáceo não foram observadas, pois esta 

espécie não apresenta ficobiliproteínas em sua composição. 
 

Página 94, 1º e 3º parágrafos, respectivamente: 

“… Levando em consideração este fenômeno com a redução no nível de β-Car 

ocasionado pelo envelhecimento da cultura, provavelmente este efeito torna a membrana mais 

rígida.” 

“… Em relação à G. tenuistipitata, sua parede celular é constituída por ágar (Carnicas 

et al. 1999), podendo chegar a 52,7% do seu peso seco (Macchiavello et al. 1999), denotando 

que mais da metade da biomassa é constituída por este polissacarídeo sulfatado, o que explica 

a reduzida quantidade de pigmentos fotossintetizantes nesta espécie, além das diferenças 

estrutural e morfológica entre as espécies avaliadas. Esta macroalga é empregada na produção 

comercial da China, Filipinas e Vietnã em função da boa qualidade de ágar apresentada por 
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esta espécie (Yokoya et al. 2004), sendo que a fração de agarose é bem alta, despertando 

grande interesse econômico devido às aplicações biotecnológicas (Macchiavello 1994). 
 

Página 96, 5º parágrafo: 

“De acordo com Amado Filho et al. (1997a), as diferenças encontradas em relação as 

diferentes capacidades de acúmulo de metais por distintas espécies…” 

 

Página 97, 2º parágrafo: 

“Para estudos sobre toxicidade de metais, segundo Cóllen et al. (2003), foram 

relatados os valores de 1 mg/L de Cd e 0,2 mg/L de Cu para o tempo de exposição de 48h, 

para G. tenuistipitata, na qual foi observada uma redução em torno de 57 e 60%, 

respectivamente. … Há também trabalhos sobre esta macroalga, em que, por exemplo, 

cultivos em mar aberto de G. tenuistipitata, a adição de Cu é realizada para reduzir o 

epifitismo ocasionado pela macroalga verde Enteromorpha intestinalis, desde que G. 

tenuistipitata seja mais resistente (Haglund & Pedersén 1993). Similarmente, adições de Cu 

são utilizadas em cultivos de Gracilaria gracilis para a redução da infestação da alga parda 

Ectocarpus siliculosus (Van Heerden et al. 1997).” 

 

Página 98, 1º parágrafo: 

“… Os limites do intervalo de concentração utilizados no crescimento de T. gracilis 

(60 a 150 mg/L), isolada em Cananéia, foram superiores àqueles utilizados por este autor, 

evidenciando que as diferentes origens de ambas as linhagens influenciam nas respostas 

obtidas, provavelmente em relação a diferentes efeitos de aclimatação ambiental e, em razão 

destes fatores, a espécie que ocorre na costa brasileira…” 

 

Página 99, 1
a
 linha: 

“…utilizado, especiação química do poluente, procedência da espécie,…” 

 

Página 100, 1º parágrafo: 

“… No entanto, para o Cu, o valor encontrado de CE50 para T. gracilis foi inferior ao 

limite estipulado e, de acordo com esta resolução, “o efluente não deverá causar,…” 
 

Página 102, 1º , 2º e 3º parágrafos, respectivamente: 

“Em Woolhouse (1982), é descrito que uma das implicações da toxicidade do Pb é 

uma discoloração púrpura característica da deficiência de fosfato. Conseqüentemente, a 

mudança de coloração dos ápices observada de G. tenustipitata está relacionada 

provavelmente com o mesmo mecanismo de estresse ocasionado pela deficiência de fosfato. 
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O conhecimento dos efeitos subletais em organismos expostos à poluição é 

extremamente importante para a compreensão das estratégias metabólicas relacionadas com a 

habilidade aclimatativa e até adaptativa das espécies buscando sua sobrevivência e 

perpetuação na biota aquática (Waldichku 1974). Portanto, …” 
 

Página 106, 3º parágrafo: 

“Dados de simulação computacional mostram que quanto maior o tamanho da cadeia 

do fosfolipídio constituinte da vesícula (cauda hidrofóbica com 12 (DLPC), 14 (DMPC) e 16 

carbonos (DPPC)) a barreira energética fica maior, mais larga e a permeabilidade de 

moléculas pequenas, como O2, CO e NO, é reduzida modestamente pelo aumento do 

comprimento da cadeia de moléculas lipídicas (Sugii et al. 2005). Embora…” 
 

 

 

• Conclusão:Conclusão:Conclusão:Conclusão:    
 

Página 112, 2º parágrafo: 

“Em relação ao estresse promovido pelo processo de senescência conclui-se que, 

apesar das algas apresentarem composição pigmentar distinta, um comportamento semelhante 

foi observado, …” 
 

 

 

• Referências Bibliográficas:Referências Bibliográficas:Referências Bibliográficas:Referências Bibliográficas:    
 

� Onde se lê &, considerar and. 
 

Página 123, 4
a
 referência: 

Sigaud-Kutner, T. C. S., Pinto, E., Neto, A. M. P. and Colepicolo, P. (2005). Diel activities of 
antioxidant enzymes, photosynthetic pigments and malondialdehyde content in stationary-phase cells 
of Tetraselmis gracilis (Prasinophyceae). Aquatic toxicology. 82: 239-249. 
 

Adicionar:  

Ursi, S., Pedersén, M., Plastino, E. M. and Snoeijs, P. (2003). Intraspecific variation of 
photosynthesis, respiration and photoprotective carotenoids in Gracilaria birdiae (Gracilariales: 
Rhodophyta). Marine Biology. 142: 997-1007. 
 

Plastino, E. M., Ursi, S. and Fujii, M. T. (2004). Color inheritance, pigment characterization, and 
growth of a rare light green strain of Gracilaria birdiae (Gracilariales, Rhodophyta). Phycological 

Research. 52 (1): 45-52. 
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Tabelas:Tabelas:Tabelas:Tabelas:    
 

Tabela 1 (página 6):  

Legenda: “*: águas destinadas à recreação de contato primário, à proteção das 

comunidades aquáticas e às atividades de aqüicultura e pesca.” 
 

Tabela 4 e 5 (página 39):  

 1ª coluna e 6ª linha da tabela: Procedência. 
 

Tabela 23 (página 78):  

 3ª coluna e 2ª linha da tabela: 23,6 oC (Controle, Tt’, Fase Exponencial). 

Tabela 29 (página 90):  

 3ª e 6ª coluna e 1ª linha da tabela: considerar Tt ao invés de Tm, como descrito na 

legenda. 

 

 

• Figuras:Figuras:Figuras:Figuras:    
 

Figura 1 (página 13):  

Legenda: “SH: biomoléculas com grupo funcional sulfidril.” 
 

Figura 7 (página 31):  

Legenda: “… (resultado desta Tese).” 
 

Figura 8 (página 32):  

Legenda: “Típico gráfico de espalhamento em função da temperatura (II) e respectiva 

1a derivada (I) para a determinação do valor da Tt do DMPC. …” 
 

Figuras 17 e 18 (páginas 58 e 59):  

O eixo da ordenada dos cromatogramas corresponde a absorção em 445 nm. 
 

Figuras 19 e 20 (páginas 62 e 63):  

Os valores do eixo da abscissa estão na forma de texto para melhor visualização dos 

gráficos. Os valores de CE50 e CE15 foram determinados a partir das equações das curvas 

obtidas. 
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Figuras 21 e 22 (páginas 64 e 65):  

Legenda:  

“*: variação significativa em relação ao grupo controle para o modelo de estresse 

agudo. 

  **: variação significativa em relação ao grupo controle para o modelo de estresse 

crônico.” 
 

Figura 24 (página 71):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 24. Gráficos de espalhamento em função da temperatura para MLVs (I) e 

LUVs (II) de 0,80 mM de DMPC com 0,5% de DCP (controle) e com incorporação de 6,6% 

(I) e 0,7% (II) de β-Car, respectivamente. 
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Figura 36 (página 90):  
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Figura 36. Termogramas obtidos de LUVs de DPPC contendo 0,5% de DCP, na 

ausência e na presença de β-Car (0,4%) ou Lic (1,9%), como indicado. A linha tracejada 

indica a temperatura onde ocorreu o máximo de transição das LUVs na ausência dos 

carotenos. 

 

 

 


