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RESUMO 

 

A acidificação dos oceanos (AO) causada pelo aumento das emissões de CO2 

na atmosfera desde o período industrial é um dos estressores ambientais de maior 

preocupação na atualidade. Além disso, outro problema relacionado às atividades 

antrópicas é a contaminação de substâncias químicas perigosas como biocidas 

encontrados em tintas anti-incrustantes. Nesse contexto, o biocida irgarol 1051 é um 

potente inibidor do fotossistema II (PSII), e considerando suas propriedades físico-

químicas, possivelmente apresenta uma elevação de sua disponibilidade em meios 

acidificados para organismos vivos. Portanto, os organismos fotossintetizantes 

podem estar sujeitos a efeitos deletérios resultantes da exposição simultânea a 

esses fatores. Neste estudo, algas da espécie Ulva lactuca foram expostas a 

concentrações ambientalmente relevantes de Irgarol 1051 em associação como 

cenários de acidificação oceânica previstos no relatório do IPCC para até o ano de 

2100. Com base nos resultados obtidos, foi observada uma redução da eficiência 

quântica resultantes provavelmente do bloqueio do transporte de elétrons da 

quinona A (QA) para a quinona B (QB), afetando o potencial quântico ótimo (Fv/Fm), 

o rendimento quântico efetivo (Y(II)) e o decaimento não fotoquímico (NPQ). Por 

outro lado, não foram observadas respostas oxidativas consistentes com os 

tratamentos experimentais, uma vez que os níveis de H2O2 e TBARS assim como a 

atividade da enzima catalase, nos meios de exposição não diferiram dos tratamentos 

controle. Apesar disso, cabe ressaltar que as respostas induzidas durante a 

execução do presente experimento ocorreram em concentrações ambientalmente 

relevantes de irgarol e em cenários previstos de acidificação, sugerindo que algas da 

espécie Ulva lactuca habitantes de área onde ocorrem simultaneamente essas 

alterações ambientais podem estar sob ameaça real. 

 

 

 

Palavras-chave: Toxicidade, Ulva, alga, Anti-incrustantes, pH, efeitos, rendimento 

quântico. 
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ABSTRACT 

 

Ocean acidification (OA) caused by the increase in CO2 emissions in the 

atmosphere since the industrial period is one of the most worrying environmental 

stressors. In addition, another problem related to human activities is the 

contamination by hazardous chemicals such biocides used as active ingredients in 

antifouling paints. In this regard, irgarol 1051 is a strong inhibitor of photosystem II 

(PSII), and considering its physicochemical properties, possibly presents an 

increased bioavailability in acidified media. Therefore, photosynthetic organisms may 

be subject to deleterious effects resulting from simultaneous exposure to these 

factors. In this study, algae of the species Ulva lactuca were exposed to 

environmentally relevant concentrations of Irgarol 1051 in combination as oceanic 

acidification scenarios predicted in the IPCC report for the year 2100. Based on the 

results obtained, a reduction in quantic efficiency was observed resulting probably 

from electron transport blockage from quinone A (QA) to quinone B (QB), affecting 

optimal quantum potential (Fv / Fm), effective quantum yield (Y (II)) and non-

photochemical decay (NPQ). On the other hand, no oxidative responses consistent 

with the experimental treatments were observed, since H2O2 and TBARS levels as 

well as catalase enzyme activity in the exposure media did not differ from the control 

treatments. Nevertheless, it is noteworthy that the responses induced during the 

present experiment occurred in environmentally relevant concentrations of irgarol and 

in predicted acidification scenarios, suggesting that algae of the species Ulva lactuca 

inhabitants of areas where these environmental changes occur simultaneously may 

be under real threat. 

 

Key Words: Toxicity, Ulva, seaweed, Antifouling, pH, effects, quantum yield. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

A população da Terra alcançou 7 bilhões em 2011 e possui atualmente cerca 

de 7,5 bilhões de pessoas com uma taxa de crescimento anual de 1,12% (World 

Population, 2017). A maior parte dessa população habita a faixa dos 100 km da linha 

de costa. Esses adensamentos urbanos implicam em uma maior exploração da 

natureza na medida em que os avanços tecnológicos demandam um maior acesso 

aos recursos naturais. Portanto, esses processos têm exaurido a capacidade de 

suporte ambiental em absorver impactos e fornecer recursos (Pereira e Soares-

Gomes, 2009). Nesse sentido, a poluição marinha e as mudanças climáticas que 

acarretam na acidificação dos oceanos, estão entre as maiores causas de perda de 

biodiversidade (Young et al., 2016).  

A poluição marinha é definida por Chapman (Chapman, 2007) como “A 

contaminação que causa efeitos biológicos adversos no ambiente natural marinho”. 

Nesse aspecto, os oceanos são verdadeiros sorvedouros de substâncias químicas 

perigosas oriundas das atividades humanas. Entre essas substâncias, se encontram 

uma variedade de contaminantes como rejeitos urbanos, agrícolas e industriais que 

atingem a zona costeira através do escoamento superficial, da deposição 

atmosférica e pelo lançamento direto. Entre as substancias químicas perigosas que 

tem despertado interesse na atualidade, biocidas usados em tintas anti-incrustantes 

tem sido um grave motivo de preocupação (Burke, 2011; Downs and Downs, 2007; 

Hirayama et al., 2017; Jones, 2005; Katsumata and Takeuchi, 2017; Sheikh et al., 

2009). Esses biocidas são incorporados às tintas buscando evitar a fixação de 

organismos sobre as superfícies protegidas. Entretanto, a liberação destas 

substancias para o meio em locais de grande fluxo de embarcações acaba 

provocando danos ao ecossistema, afetando a biota em geral (Castro et al., 2011). 

Dessa maneira, áreas portuárias e sob a influência de marinas e estaleiros 

frequentemente apresentam níveis significativos de contaminação por biocidas 

oriundos de tintas anti-incrustantes (Mochida e Fujii, 2009). A utilização desses 

sistemas é mandatória para embarcações e outras estruturas submetidas ao contato 

direto e prolongado com a água do mar (Mochida and Fujii, 2009). Na ausência 

desses revestimentos protetores há um aumento nos custos do transporte naval em 

consequência da aceleração dos processos de corrosão, aumento na frequência dos 

procedimentos de manutenção com uma maior produção de resíduos e um 

incremento do consumo de combustível em função do maior atrito provocado entre o 
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casco da embarcação e a água (Kotrikla, 2009).  

Historicamente, são conhecidas três gerações de tintas anti-incrustantes 

(Castro et al. 2011). As tintas de 1ª geração foram utilizadas desde meados do 

século XX até a década de 1970 e empregavam óxidos metálicos, geralmente de 

cobre ou zinco. Devido sua baixa durabilidade (inferior a um ano) que forçava as 

embarcações a realizarem constantes repinturas, esses produtos foram substituídos 

por uma segunda geração de tintas (Yebra et al., 2004). As tintas de 2ª geração 

passaram a ser empregadas a partir de 1960 e incorporavam compostos orgânicos 

de estanho, tais como o tributilestanho (TBT). Essas tintas apresentavam, ao 

contrário das anteriores, alta durabilidade e eficiência e foram rapidamente adotadas 

na maioria das embarcações mundiais durante as décadas de 1970 e 1980 (Godoi 

et al., 2003). Porém, diversos efeitos ecotoxicológicos relacionados ao uso do TBT 

foram observados em áreas portuárias ao redor do mundo (Farre et al., 2006). Como 

consequência uma convenção sobre sistemas anti-incrustantes da Organização 

Marítima Internacional (IMO) propôs em 2001 o banimento gradativo dessas tintas 

(Senda, 2009). Sendo assim, a partir do ano de 2003 ficaram proibidas novas 

pinturas de embarcações com produtos à base de TBT, e em 2008 esses 

revestimentos foram definitivamente proibidos em todo mundo (IMO, 2014). 

Em razão dos problemas ambientais associados ao uso de tintas à base de 

organoestânicos, e seu gradativo banimento mundial, uma terceira geração de tintas 

anti-incrustantes começou a ser utilizada a partir de 1987. Esse novo grupo de tintas 

contempla 23 diferentes compostos biocidas que estão atualmente em uso (Castro 

et al., 2011; Thomas e Brooks, 2010). Estes compostos pertencem a diferentes 

grupos químicos e, em alguns casos, podem ser utilizados concomitantemente (até 

quatro deles) em uma mesma formulação comercial (Okamura and Mieno, 2006). 

Dentre os biocidas incorporados nas tintas anti-incrustantes de terceira geração 

encontram-se compostos orgânicos não metálicos como: Diuron, Irgarol 1051, Sea-

Nine, Clorotalonil, Diclofluanida, Tolifluanida, Medetomidina, Capsaicina, Tiram, 

Busan (TCMTB), TCMS Piridina, Econea e Trifenilbornano Piridina. Na maioria das 

tintas anti-incrustantes disponíveis no mercado mundial atualmente, esses 

compostos são quimicamente associados a uma matriz acrílica solúvel e atuam 

como biocidas ou potencializadores do efeito biocida gerado pelos metais presentes 

nas tintas (Dafforn et al., 2011). Estudos preliminares sobre a ocorrência de biocidas 

utilizados em tintas de terceira geração, ainda restritos aos mais utilizados (Irgarol e 

Diuron), detectaram a sua presença em áreas com intenso tráfego de embarcações 
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no litoral do Rio Grande do Sul (Demoliner et al., 2010). Resultados semelhantes 

indicaram que zonas sob a influência de marinas, portos e estaleiros) no litoral 

sulamericano também estão impactadas por esse tipo de contaminação sendo 

necessária uma atenção especial às mesmas (Batista-Andrade et al., 2016; Diniz et 

al., 2013). Caldas et al. (2018) encontrou concentrações de irgarol 1051 variando de 

4 ng L-1 a 10 ng L-1 em amostras de água superficial no canal de São Gonçalo e de 4 

ng L-1 na água de beber, este canal garante o abastecimento de água urbano e 

industrial da cidade com cerca de 250.000 habitantes está localizado entre a Lagoa 

dos Patos e a Lagoa Mirim, no Rio grande do Sul. 

O herbicida Irgarol 1051 (2-metiltio-4-terc-butilamino-6-ciclopropilamino-s-

triazina; CAS nº 28159-98-0), pertencente ao grupo das triazinas, apresenta baixa 

solubilidade em água (7 mg/L) e um coeficiente de partição relativamente alto 

comparado às outras triazinas (log Kow= 3,95; Tóth et al., 1996). Além disso, é um 

ácido fraco (pKa= 4,13; Saleh et al., 2014). Estes ácidos fracos atravessam a 

bicamada lipídica através da difusão não facilitada ou difusão simples, onde o 

herbicida pode migrar para o meio de menor concentração, ou seja, para o interior 

da célula vegetal. A acumulação de herbicida no interior da célula pode ser reduzida 

por anóxia, inibidores metabólicos ou pode ser aumentada pelo pH do meio em que 

o vegetal está inserido (Darmstadt et al., 1983; Devine et al., 1987, 1987; Gronwald 

et al., 1993; Sterling et al., 1990; Struve et al., 1987). Em relação ao pH, moléculas 

ácidas não dissociadas tendem a ser mais permeáveis à membrana plasmática do 

que as dissociadas devido à carga (H+). Entretanto, uma vez que atinja os 

compartimentos alcalinos da célula, essas moléculas podem se dissociar resultando 

em um acúmulo de herbicida (Raven, 1975). 

Fisiologicamente, o Irgarol assim como a maioria das triazinas, atua como 

potentes inibidores do fotossistema II, prejudicando a fixação de carbono necessária 

a produção de carboidratos por seres autotróficos (Hall et al., 1999). Testes de 

toxicidade expondo organismos fitoplanctônicos ao Irgarol verificaram uma EC50 

(120h) de 0,43 μg/L para a diatomácea Skeletonema costatum e de 0,56 μg/L para a 

clorofícea Dunaliella tertiolecta (Perina, 2009). Usado na agricultura (Jones and 

Kerswell, 2003) e também como biocida ativo em tintas anti-incrustantes suas 

concentrações são encontradas na água do mar em regiões de tráfego naval, 

sobretudo em marinas e portos pesqueiros, variando entre 0,2 ng/L (Coréia - (Kim et 

al., 2014)) a 4200,0 ng/L (Singapura - (Basheer et al., 2002)). Alguns estudos, 

indicaram inclusive concentrações preocupantes desse composto em amostras de 
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água do mar obtidas em áreas próximas a ecossistemas recifais de Zanzibar (Sheikh 

et al., 2009). Na América do Sul, a ocorrência do Irgarol foi reportada em zonas 

costeiras do Panamá em concentrações que podem gerar efeitos danosos aos 

organismos marinhos (Batista-Andrade et al., 2016). Similarmente, no Brasil, os 

níveis até o momento reportados em águas estuarinas e de portos das regiões Norte 

e Sul variam de <1,3 ng/L a 21,0 ng/L (Dominguez et al., 2014). Portanto, 

considerando as propriedades físico-químicas do Irgarol, é altamente provável que 

esse composto apresente um incremento da disponibilidade em cenários de 

acidificação oceânica na biota do meio. Nesse aspecto, Freitas et al. (2016) 

documentou o aumento da toxicidade da carbamazepina, composto orgânico pouco 

solúvel em água, com a redução de pH no molusco gastrópode Scrobicularia plana. 

Também considerado um importante estressor para zonas costeiras, as 

mudanças climáticas são resultantes de atividades antrópicas que estão 

aumentando as emissões de gases do efeito estufa (principalmente CO2) (Parry and 

IPCC, 2007). Esses gases têm origem, sobretudo na intensificação do uso de 

combustíveis fósseis desde a era da revolução industrial e no aumento de práticas 

de desmatamento (Watson et al., 2001). Nesse sentido, os níveis de CO2 na 

atmosfera passaram de 280 ppm (período pré-industrial) a 400 ppm em 2015 

(NOAA, 2015) e modelos múltiplos com base nos cenários SRES (Special Report on 

Emissions Scenarios) projetam uma redução de 0,3 a 0,4 unidades nos valores de 

pH até 2100 (Parry and IPCC, 2007). Os oceanos possuem um importante papel no 

balanço e na absorção do CO2 da atmosfera. Conhecido como “efeito tampão”, um 

sistema de equilíbrio químico envolvendo CO2 – ácido carbônico e bicarbonato 

mantém o pH dos oceanos em um limite estreito (Pereira e Soares-Gomes, 2009). 

Nesse aspecto, estima-se que oceanos absorveram cerca de um terço das emissões 

do CO2 antropogênico emitido desde o início da revolução industrial (Sabine et al., 

2004). Por outro lado, a elevação das emissões de CO2, desequilibra o mecanismo 

de tamponamento natural dos oceanos. Isso ocorre em virtude do dióxido de 

carbono reagir com a água produzindo ácido carbônico, que se dissocia e tem como 

produto o bicarbonato e íons de hidrogênio (H+). Posteriormente, o bicarbonato pode 

se dissociar novamente e resultar em carbonato e íons H+ livres os quais, conforme 

mencionado, levam à redução de pH e a saturação do carbonato de cálcio (Feely et 

al., 2004). Os efeitos deletérios da acidificação envolvem uma gama de funções 

fisiológicas dos organismos, como o transporte de membrana, calcificação, a 

fotossíntese em algas, processos neuronais em animais, crescimento, sucesso 
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reprodutivo e sobrevivência de diversos seres vivos do ambiente marinho (Field et 

al., 2014).  

Entre estes efeitos, Bednarek et al., (2014) em conjunto com NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) documentaram a dissolução das conchas 

de moluscos pterópodes da espécie Limacina helicina com a acidificação na costa 

oeste da Califórnia. No meio bentônico marinho em ambientes costeiros, Passarelli 

et al. (2018) notou uma redução significativa (p<0,05) na abundância, na diversidade 

e na riqueza da comunidade macrobentônica em mesocosmo quando exposto em 

menor pH.  Além disso, Gutow et al., 2014 registraram a redução da proporção entre 

carbono e nitrogênio resultante do aumento do nível de CO2 em algas da espécie 

Fucus vesiculosus (Phaeophyceae, Fucales). 

 As algas marinhas ocorrem em todo o globo e são importantes componentes 

das costas rochosas marinhas, fornecendo alimento e abrigo a animais que habitam 

esses ecossistemas (Estes et al., 1989; Lobban and Harrison, 1994). Entre algas 

marinhas, as macroalgas se caracterizam por possuir talo e são em sua maioria 

bentônicas que se fixam a um substrato. Esses organismos estão representados por 

três grandes grupos: algas verdes (ex.:Ulva), algas vermelhas (ex.: Gigartina), e 

algas pardas (ex.: Sargassum) (McHugh, 2003; Mendez, 2002). Muitas macroalgas 

têm sido usadas na alimentação humana (ex.: Ulva lactuca) e na suplementação na 

ração animal por sua ação antioxidante (ex.: Ascophyllum nodosum) (Rocha et al., 

2011; McHugh, 2003). Além disso, o uso de macroalgas em indústrias químicas vem 

aumentando, devido suas excelentes propriedades físico-funcionais (espessante, 

gelificante e estabilizante) pela produção de polissacarídeos sulfatados, como o ágar 

e a carragenas, podendo chegar até 70% do peso em algas vermelhas (Cabral et al., 

2011; Guiry, 1997). Outros usos de macroalgas incluem o tratamento de efluentes, 

na produção de novos cosméticos e biodiesel, no controle de pragas na agricultura 

(McHugh, 2003; Alsufyani et al., 2014; Dibenedetto, 2012; Neori et al., 2004, 1996; 

Nisizawa et al., 1987).  

As algas verdes do gênero Ulva, tem grande importância no equilíbrio de 

ecossistemas costeiros, devido a sua alta taxa de crescimento, alta resistência a 

estresses ambientais e habilidade de metabolizar substâncias químicas. Esses 

organismos absorvem compostos nitrogenados e podem produzir marés verdes 

produzindo eutrofização em ambientes rasos (Jimenez et al., 1997; Neori et al., 

2000; Gosch et al., 2012; Leliaert et al., 2009; Smetacek and Zingone, 2013; 

Teichberg et al., 2009). A espécie Ulva lactuca é cosmopolita, eurihalina e 
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oportunista, sendo encontrada tanto em costões rochosos quanto em zonas 

estuarinas (Ho et al., 1999; Santos and Marino, 1983). Nesse aspecto, Turner et al. 

(2009) avaliou o acumulo de cobre e zinco oriundas de partículas de tintas anti-

incrustantes em Ulva lactuca, mostrando um aumento linear da acumulação em 

função da concentrações do meio. Mais além, a inibição do assentamento e do 

crescimento de U. lactuca tem sido relacionado a exposição a biocidas anti-

incrustantes tais como cobre, DCOIT, TPBP, tolilfluanida e medetomidina (Wendt et 

al., 2013a). Além disso, estudos recentes têm sugerido que em meio ácido, 

microcontaminantes orgânicos podem se tornar mais biodisponíveis incrementado 

sua toxicidade sobre organismos aquáticos (Maulvault et al., 2019; Passarelli et al., 

2018; Zou et al., 2018). 

Importantes biomarcadores em nível molecular podem produzir respostas 

enzimáticas das células da alga Ulva lactuca (Bierkens et al., 1998). Estas respostas 

são muitas vezes influenciadas diretamente pelas espécies reativas de oxigênio 

(EROs), bioprodutos decorrentes do metabolismo do oxigênio molecular. Quando 

organismos são expostos a estresses ambientais como as substâncias químicas 

oriundas de tintas anti-incrustantes ou mesmo condições de acidificação, as EROs 

reagem com diversos alvos celulares como proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos 

e lipídios. Por mais que as EROs apresentem efeitos protetores na sinalização em 

processos celulares, o aumento na concentração celular de EROs (condição pró-

oxidante), pode produzir danos oxidativos e modificações deletérias em suas 

estruturas originais. Tal situação pode levar a perda de funções biológicas 

importantes (Campos, 2009; Halliwell and Gutteridge, 2015; Lennon et al., 1991; 

Schutzendubel, 2002). Buscando neutralizar as ações dos radicais livres (espécie 

química capaz de reagir independentemente com elétrons não pareados) 

mecanismos antioxidantes costumam ser ativados no interior das células. Esses 

mecanismos antioxidantes, mediados sobremaneira por enzimas, são capazes de 

inibir e retardar as taxas de oxidação mesmo em baixas concentrações. Dentre as 

enzimas com atividade antioxidante, pode-se destacar o cmplexo formado pela 

catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX), superóxido dismutase (SOD), 

glutationa redutase (GR) e glutationa peroxidase (GPx). Cabe resaltar que em 

situações de estresse oxidativo, esses mecanismos são ativados alterando a 

atividade dessas enzimas. Essas respostas, por sua vez, têm sido utilizadas como 

biomarcadores de estresse ambiental (Machado, 2005; Rocha et al., 2007; 

Vasconcelos et al., 2007). Além disso, outro importante indicador ao estresse 
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oxidativo é a lipoperoxidação (LPO), este efeito pode provocar alterações estruturais 

e funcionais na membrana, como perda da seletividade na troca iônica, alteração de 

permeabilidade, formação de produtos citotóxicos como o malondialdeído (MDA) e 

podendo até levar até a morte celular. Este processo possui alta capacidade de 

gerar radicais livres (Lehninger et al., 2002; R.C. Sampaio and de Moraes, 2010). 

Considerando o exposto, nenhum estudo avaliou até o momento os efeitos 

deletérios do irgarol, um conhecido inibidor de atividade fotossintética e um possível 

estressor oxidativo, combinados com cenários de acidificação sobre essa importante 

espécie de alga. Nesse contexto, as exposições simultâneas a herbicidas como o 

Irgarol, em cenários de acidificação configuram uma situação real, visto que a 

navegação em zonas costeiras e nas proximidades de costões rochosos 

(normalmente ocupados por esses organismos) é uma constante. Dessa forma, 

avaliar os efeitos simultâneos resultantes da exposição a esses estressores poderia 

subsidiar tomadas de decisão visando a gestão sustentável de regiões costeiras 

(praias, manguezais, recifes de corais e costões rochosos) as quais estão entre os 

ecossistemas mais vulneráveis às ameaças causadas pela poluição devido a sua 

proximidade com adensamentos urbanos.  

 

1.1  OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo geral 

 

O presente projeto tem como objetivo avaliar algas da espécie Ulva lactuca 

como modelos para testar efeitos simultâneos de substâncias químicas perigosas 

em cenários de acidificação dos oceanos previstos no relatório do IPCC para até o 

ano de 2100.  

 

1.1.2  Objetivos específicos 

 

 Avaliar efeitos da exposição a Irgarol 1051 em meios acidificados 

conforme os cenários previstos, sobre a eficiências quântica, rendimento quântico 

efetivo, potencial quântico ótimo e extinção não fotoquímica em algas da espécie 

Ulva lactuca; 

 Avaliar efeitos da exposição a Irgarol 1051 em meios acidificados 

conforme os cenários previstos sobre o metabolismo oxidativo em algas da espécie 
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Ulva lactuca; 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Algas do gênero Ulva 

 
As algas marinhas Ulva (Ulvophyceae) pertencem ao grupo das clorofíceas as 

quais exibem uma surpreendente diversidade morfológica e citológica (Cocquyt et 

al., 2010). As algas verdes podem ser unicelulares, possuir filamentos e talos 

semelhantes a folhas (tecidos semelhantes a brotos vegetativos). Além disso, se 

diferenciam em cenocíticas (talo sem formação de septos) ou sifonadas 

apresentando células grandes (Cocquyt et al., 2010; Mine et al., 2008), que se 

ramificam e se fundem para formar morfologias com estruturas semelhantes a 

raízes, caules e folhas (Chisholm et al., 1996; Littler et al., 2005; Vroom and Smith, 

2003). Adicionalmente, as algas do gênero Ulva possuem em sua organização um 

plano básico “díptico”, como as algas do gênero Blidingia, ou lâminas distromáticas 

aplanadas, como as algas verdes do gênero Umbraulva. Ambas as formas 

morfológicas estão presentes no gênero Ulva, aparecendo concomitantemente em 

muitos subclados relatados em filogenias moleculares do gênero (Hayden et al., 

2003; Hayden and Waaland, 2002), inclusive em nível de espécie (por exemplo, Ulva 

mutabilis e U. compressa (Lovlie, 1964; Tan et al., 1999).  

A alga verde da espécie Ulva lactuca é encontrada em quase toda costa 

mundial, incluindo estuários (Guiry and Guiry, 2018). A tolerância desta espécie a 

variações de temperatura e de luz é bem estudada. Nesse aspecto tem sido 

encontrada em locais com temperaturas que variam de 0° C a 28 °C (Lüning, 1984), 

com a maior taxa de crescimento ocorrendo entre 10 e 15 °C (Fortes and Lüning, 

1980). Em temperaturas entre 7°C a 10°C, U. lactuca pode se adaptar a baixos 

níveis de irradiância luminosa, apresentando também tolerância a amplas variações 

de salinidade (Sand-Jensen, 1988; Vermaat and Sand-Jensen, 1987; Lartigue et al., 

2003). Sendo assim, considerando a tolerância a variações ambientais (incluindo 

condições de laboratório), a ampla distribuição global e a abundância das algas do 

gênero Ulva, esses organismos parecem ser modelos promissores para avaliação de 

toxicidade de estressores ambientais.  
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Figura 1. Ulva lactuca Linnaeus (Fonte: Seppings Island, Barkley Sound, British 

Columbia, Canada. © Coastal Imageworks (colinba@interchange.ubc.ca). 

 
 
2.2  Local de Coleta 

 
As algas utilizadas no presente estudo foram coletadas na região costeira da 

cidade de Itanhaém litoral Sul de São Paulo, mais precisamente sobre o costão 

rochoso (24°12'6.75"S; 46°48'40.77"O) em maré baixa (0.0 m) no dia 24 de outubro 

de 2018 (Figura 2). A escolha dessa região deveu-se a ocorrência abundante da 

espécie associado ao fato de que a área apresenta baixos níveis de impactos 

antrópicos. Após amostragem, os organismos foram transportados em sacos 

plásticos e mantidos em temperatura ambiente (25ºC) até serem transferidas para 

aquários contendo água do mar com salinidade 35 e sob aeração constante. 

 

mailto:colinba@interchange.ubc.ca
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Figura 2. Localização do ponto de amostragem de organismos da espécie Ulva 

lactuca no Litoral Sul de São Paulo. 

 

2.3 Desenho experimental 

 

Considerando os objetivos do estudo, buscando verificar a incidência de 

efeitos deletérios simultâneos resultantes da exposição a Irgarol em cenários de 

acidificação, os tratamentos empregaram o método fatorial. Portanto, a exposição foi 

montada em 3 caixas plásticas correspondendo aos diferentes pH testados [caixa 1 

(pH baixo – 7.4), 2 (pH médio – 7.8) e 3 (pH alto – 8.2)]. No interior de cada caixa 

foram montados aquários com os tratamentos controle, controle com acetona (co-

solvente utilizado na preparação das soluções de irgarol), irgarol baixo (10 ng L-1), 

irgarol médio (50 ng L-1) e irgarol alto (200 ng L-1) e suas respectivas réplicas (n=3), 

conforme mostrado na figura 2.  
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Figura 3. Delineamento Amostral do Experimento. O experimento de exposição a 

irgarol 1051 e níveis de Ph com 3 réplicas (1, 2 e 3) de organismos da espécie Ulva 

lactuca nos tratamentos C (Controle), CA (Controle com Acetona), IB (Irgarol Baixo - 

10 ng L-1), IM (Irgarol Médio - 50 ng L-1) e IA (Irgarol Alto - 200 ng L-1).  

 

O experimento foi realizado com duração total de 07 dias com avaliações 

diárias das alterações da fluorescência da clorofila a com a determinação da inibição 

fotoquímica e não fotoquímica (ver item 2.5.2) nos organismos de cada réplica. 

Posteriormente a realização dos experimentos, amostras de todos os tratamentos e 

suas respectivas réplicas foram acondicionadas em tubos criogênicos e 

armazenados em freezer (-80ºC) para posterior avaliação de respostas de 

biomarcadores. Essas análises serão realizadas comparando apenas os tempos 

inicial (dia 1) e final (dia 07) do experimento (veja itens 2.5.1 e 2.5.4) (Barraza, J.E.; 

Carballeira, A., 1999; Leston et al., 2011; Turner et al., 2007; Wendt et al., 2013b) . 

Durante o experimento os organismos foram mantidos em aquários contendo água 

do mar sintética em condições de temperatura (25ºC), luminosidade 43 µmol.m-2.s-1, 

pH (7,4; 7,8; 8,2) , salinidade (33%) e aeração controladas.  
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2.4 Alcalinidade Total 

 

Ao final do experimento foram coletadas amostras de 100 mL água de todos 

os meios de tratamento para a quantificação da alcalinidade. A alcalinidade é um 

parâmetro que representa a capacidade de um sistema aquoso em manter o seu pH 

estável (capacidade de tamponamento) (N. Sawyer et al., 1978). As amostras foram 

armazenadas em frascos vedados sob refrigeração e analisadas imediatamente 

após a finalização do experimento. Para determinação da alcalinidade total foi 

utilizado um titulador de alcalinidade Karl Fisher com ácido clorídrico (HCl, 99%) 0,1 

mol/L. Os valores obtidos de alcalinidade total foram usados para determinar a 

especiação do sistema carbonato a partir dos valores de pH ajustados para 

realização do experimento.   Dessa forma, dados de carbono orgânico dissolvido 

(COD), bicarbonato (HCO3
−), carbonato (CO3

2−), pressão parcial de CO2 (pCO2), e 

os estados de saturação da aragonita e calcita foram calculados usando o software 

CO2SYS (2006). 

 

2.5  Experimentos de exposição: 

2.5.1  Irgarol 1051 

 

Os experimentos de exposição ao irgarol 1051 foram realizados em aquários 

onde as algas foram expostas (via água) a concentrações ambientalmente 

relevantes deste biocida por um período total de 07 dias. Para tanto, foi preparada 

uma solução estoque de Irgarol 1051 em acetona e alíquotas adequadas desta 

solução foram adicionadas a água dos aquários durante a realização do experimento 

de exposição. Considerando eventuais efeitos tóxicos do co-solvente utilizado 

(acetona) as soluções de exposição foram preparadas de modo a não exceder a 

concentração final de 0,05% em acetona. Adicionalmente, controles empregando 

essa concentração de acetona foram também mantidos durante a realização do 

experimento. As concentrações de exposição escolhidas contemplam 3 níveis de 

irgarol 1051 previamente detectados em amostras de água do mar de zonas 

costeiras sob a influência de portos marinas e estaleiros (Balakrishnan et al., 2012; 

Batista-Andrade et al., 2016; Diniz et al., 2013). As concentrações empregadas 

foram: 10, 50 e 200 ng L-1. 
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2.5.2  Acidificação 

 

Os ensaios de toxicidade simulando cenários de acidificação foram realizados 

em laboratório, por meio de um sistema de injeção automática de CO2 com o 

objetivo de expor os organismos a diferentes valores de pH. O sistema compreende 

uma série de aquários, onde CO2 gasoso pode ser injetado a uma pressão 

determinada, sob condições controladas e de forma independente. A quantidade de 

gás liberado é controlada por meio de sensores de pH e válvulas solenoides 

instalados nos aquários e conectadas a um computador. Dessa forma, a redução do 

pH é atingida pelo aumento da concentração de CO2 e monitorado através de um 

software (Aqua Medic). Esse sistema, permite o controle adequado do pH em faixas 

bastante estreitas (0,01) permitindo similar variações ínfimas desse parâmetro em 

condições experimentais. Os tratamentos de pH empregados no presente estudo 

contemplarão três cenários de acidificação. O primeiro cenário corresponde a 

valores atuais registrados para áreas costeiras (~pH 8,2). O cenário mais extremo 

contempla uma diminuição do pH da superfície do oceano de ~ 0,5 unidades (pH 

7,4) prevista para o final do século (IPCC, 2014). Adicionalmente um tratamento 

intermediário usando (pH 7,8) foi testado. Após o experimento, o teste de 

alcalinidade será empregado para melhor análise dos resultados.   

 

2.6 Avaliação dos efeitos 

2.6.1 Eficiência Quântica (PAM) 

 

A eficiência quântica da luz absorvida é calculada a partir da produção de O2 

e assimilação de CO2 por unidade de fóton incidente ou absorvido (Rabinowitch, 

1956). Assim, a medição da taxa de fotossíntese foi realizada diariamente (em cada 

tratamento) através da Modulação de Amplitude de Pulso (MAP) por fluorometria de 

clorofila a. Essa técnica permite medir de forma simples e rápida a eficiência 

fotoquímica do fotossistema II (PSII) no que diz respeito à passagem de elétrons dos 

componentes deste sistema. Para quantificar o uso fotoquímico e as perdas não 

fotoquímicas de energia luminosa absorvida, foram usados quocientes de 

fluorescência relativa. Estes quocientes estimam a fração de quanta absorvida 

usada para a fotoquímica no PSII. Para a medição dos parâmetros utilizados, é 

importante que as amostras estejam bem aclimatadas ao escuro, de modo que todos 

os centros de reações estejam em estado aberto e que a dissipação não fotoquímica 
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da energia de excitação seja mínima (F0) (Cahen et al., 1985). 

Dentre as medidas realizadas, o Rendimento Quântico Efetivo (Y(II)) e o 

potencial quântico ótimo (Fv/Fm) foram aferidos para elucidar a deficiência no 

transporte de elétrons do PSII como resultado da exposição a estressores (Irgarol 

1051 e acidificação). Outro parâmetro usado foi a extinção não-fotoquímica (NPQ), 

onde é possível monitorar a taxa constante de perda de calor do PSII. Y(II) e que diz 

respeito a quantidade de energia utilizada no PSII. Para realização das leituras foi 

utilizado o equipamento Junior-PAM empregando as configurações descritas por 

Howe et al., (2017). As medidas foram calculados com PAR (radiação ativa 

fotossintética) de 125 μmol de fóton m-2 s-1 (Genty et al., 1989), onde F corresponde 

a medida de fluorescência. O equipamento necessário a realização desta etapa, foi 

cedido por empréstimo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

2.6.2  Biomarcadores 

 

Alguns biomarcadores de efeito foram usados para avaliar danos oxidativos 

em amostras de tecidos removidos dos organismos submetidos a cada tratamento 

experimental. As amostras foram removidas de todos os tratamentos do experimento 

permitindo a comparação dos efeitos bioquímicos entre os mesmos.  

A síntese de algumas proteínas pode ser inibida ou estimulada em resposta 

de estímulos que podem ser internos ou externos. As proteínas podem, ainda, sofrer 

modificações pós-transducionais, serem degradadas ou ser sintetizadas em outras 

partes da célula (Pereira et al., 2005). Neste contexto, foi realizada a quantificação 

de proteínas totais e posteriormente as atividades de enzimas alvo enzimáticas 

foram determinadas. 

Para tanto, a extração de proteínas foi realizada utilizando aproximadamente 

0,1 grama de amostra, as quais foram mantidas em ultrafreezer (-80ºC) após 

realização do experimento de exposição. A extração de proteínas empregou 1 mL de 

uma solução de tampão fosfato de potássio 100mM em pH 7,0 com ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 1mM e ascorbato reduzido (AsA) 1 mM, tendo 

sido realizada por maceração em almofariz com pistilo. Esses extratos obtidos foram 

centrifugados e os sobrenadantes foram retirados e transferidos para eppendorfs de 

2ml. Posteriormente, 250 µL de uma solução de reativo de Bradford (1976) diluída 5 

vezes foi adicionada em 5µL de cada extrato e adicionada à uma placa para leitura 

de espectrofotômetro para a determinação. As quantificações foram realizazadas 
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com base em curva padrão calculada sobre a absorbância do reagente de Bradford 

combinado a proteína albumina do soro bovino (BSA) de acordo com Diezel et al. 

(1972) . Após a quantificação das proteínas os extratos obtidos foram novamente 

armazenados em ultrafreezer a até a realização das etapas seguintes.  

 

2.6.3 Atividades de enzimas oxidantes e antioxidantes 

2.6.3.1  Quantificação de H2O2 (EC 1.6.3.3) 

 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma espécie reativa do oxigênio (ERO), 

sendo uma importante molécula sinalizadora em processos biológicos específicos de 

vegetais em seu sistema de defesa, que é composto por compostos enzimáticos e 

não enzimáticos (Noctor and Foyer, 1998). Portanto, quando a produção de ERO é 

superior a sua eliminação, as plantas sofrem estresse oxidativo, (Neill, 2002; Yan et 

al., 2007). 

A quantificação de H2O2 nas amostras foi baseada na reação do 10-acetil-3,7-

dihidroxifenoxazina (Amplex-red) com o H2O2 em proporção 1:1 (molar), na presença 

da peroxidase, produzindo resorufina. Uma solução com 2,57mg de Amplex Red/mL 

DMSO (dimetilsulfóxido) (solução A), outra com tampão de extração fosfato de 

potássio 100 mM pH 7,5 e uma última com Horseradish peroxidase (HRP) (solução 

B) foram preparadas previamente como soluções estoque. Após o preparo das 

soluções, 150 mg de matéria fresca com N2 líquido foi macerado e homogeneizado 

em banho de gelo com 1 mL de tampão MOPS 10 mM pH 7,5 para posterior 

centrifugação a 12000 g por 30 min a 4ºC. Posteriormente o sobrenadante foi 

coletado. Finalmente, para o preparo do meio de reação, 14 μL da solução A foram 

adicionados a 28 μL da solução B e 1358 μL de tampão. Para a incubação por 30 

minutos a 25ºC, foram homogeneizados 100 μL do extrato com 100 μL do meio de 

reação e a leitura em espectrofotômetro foi realizada a 560 ƞm. Para a quantificação 

de H2O2 a partir da absorbância do espectrofotômetro, a curva padrão foi calculada 

baseada em concentrações conhecidas de H2O2 na solução estoque e na alíquota a 

560 ƞm (Zhou et al., 1997). 

 

 

2.6.3.2  Conteúdo de TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) 

 
Os TBARS são medidos pela mensuração do malondialdeído (EC 100683-54-

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=100683-54-3&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
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3), formado como subprodutos da peroxidação lipídica pela utilização do ácido 

tiobarbitúrico (TBA), assim como o malondialdeído gerado por hyproperóxidos 

lipídicos em condições hidrolíticas de reação, importantes indicadores de estresse 

oxidativo. A peroxidação lipídica se refere a degradação oxidativa de lipídios, um 

processo onde raicais livres roubas elétrons dos lipídios que contituem as 

membranas celulares, resultando em  danos celulares (Heath and Packer, 1968). 

O preparo do extrato consiste em aproximadamente 200 mg de massa fresca 

(MF) macerada em N2 com 1,5 mL de TCA 5% (ácido tricloroacético). E extrato então 

foi centrifugado a 12000 g por 20 minutos a 4ºC. Em tubos de ensaio 500 μL do 

extrato foram adicionados a 2 mL de solução de TBA e mantidos por 1 hora a 100ºC 

em banho maria. Após os tubos atingirem a temperatura ambiente, foram 

centrifugados por 5 minutos em 10000 g. No espectofotômetro as leituras foram 

realizadas em 532 ƞm e 660 ƞm. Para o cálculo de TBARS o valor obtido nos 660 

ƞm foi subtraído pelo obtido nos 532 ƞm e dividido por 155 Mm.cm-1 (coeficiente de 

extinção molar TBA-MDA). Este valor então é dividido por  1000 para dados em mL 

e então dividido pela MF utilizada na extração (dados em mmol TBA-MDA/g MF) e 

multiplicado por 1000000 para que os dados estejam em ƞmol TBA-MDA / g MF. 

 

2.6.3.3  Atividade da catalase – CAT (EC 1.11.1.6) 

 

A catalase (CAT) é uma enzima tetramétrica, com quatro subunidades 

idênticas de 60 kDa, contendo um grupo heme que catalisa a redução do H2O2 para 

H2O e O2, protegendo a célula dos danos oxidativos oriundos da acumulação 

excessiva do H2O2 (Mhamdi et al., 2012). A atividade de CAT pode ainda ser 

modulada de maneira pós-traducional pela concentração de H2O2 (Rhee et al., 

2005), induzindo sua atividade por meio de fosforilação da enzima ou acionando sua 

degradação por meio de ubiquitinação (Rhee et al., 2005).  

O método largamente utilizado para aferir a atividade da CAT se baseia no 

consumo de H2O2, monitorado conforme decaimento em sua absorbância a 240 ηm 

(Beers and Sizer, 1952; Havir and McHale, 1987). A reação foi iniciada com a adição 

do extrato enzimático ao meio de reação contendo H2O2 em concentrações 

conhecidas. As concentrações de H2O2 restantes na cubeta ao longo tempo foram 

calculadas por meio do coeficiente de extinção molar para o H2O2 a 240 ηm (0,036 

mM-1. cm-1). Logo a atividade da CAT foi expressa como μmol H2O2/mg 

proteína/min (Havir and McHale, 1987). A determinação analítica, empregou 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=100683-54-3&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
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espectrofotometria dos extratos em tampão fosfato de potássio 50 Mm com pH 7,0. 

Os brancos dos reagentes foram analisados com 50 μL do tampão de extração, 2,95 

mL do tampão fosfato de potássio 50 mM com pH 7,0 contendo H2O2 a 20 mM. Para 

acompanhar o decaimento a 240 ηm por 300 segundos com leituras a cada 30 

segundos, foi utilizada mesma solução usada como branco adicionada de 50 μL do 

extrato. Para o cálculo da atividade de CAT foi considerado o Δ da absorbância 

dividido por 0,036 mM-1 cm-1 (Coeficiente de extinção molar do H2O2 a 240 ƞm), 

ajustando o valor para o volume utilizado na cubeta. Adicionalmente, foram também 

considerados a massa fresca de amostra utilizada, o fator de diluição e o teor de 

proteína determinado pelo método de Bradford (μmol H2O2/mg proteína/min). 

 

2.6.4 Análise dos resultados 

 

Para análise estatística dos resultados obtidos pela avaliação da atividade 

fotossintética foi empregado o software PRIMER versão 6.1.16 e PERMANOVA+ 

versão 1.0.6, testando as variáveis dependentes (Y(II), NPQ e Fv/Fm). Estas 

variáveis foram abordadas de maneira a comparar a condição dos organismos entre 

o início e o fim do período de exposição assim como na avaliação dos tratamentos 

controle. Para tanto, foi utilizada Análise multivariada de variância permutacional 

(PERMANOVA) que é um teste estatístico não paramétrico (Anderson, 2001). A 

abordagem inicial avaliou os tratamentos controles (controle (C) e controle acetona 

(CA)) a fim de verificar a influência deste co-solvente sobre os resultados obtidos. 

Posteriormente os efeitos do pH e das concentrações de irgarol foram 

separadamente avaliados e comparados com o CA, visto que em todos os 

tratamentos de exposição havia 0.05% de acetona em solução. Todos os testes 

foram realizados empregando nível de significância de 0,05. Adicionalmente, duas 

classes de métodos multivariados foram empregadas. A primeira delas foi a análise 

de componentes principais (PCA), uma técnica que reduz a dimensionalidade de um 

conjunto de dados obtendo um novo conjunto de variáveis e as componentes 

principais que são baseadas nas variáveis originais que carregam a maior parte da 

variância (variáveis mais representativas) (Hotelling, 1933). A outra análise foi o 

escalonamento multidimensional (MDS), onde os dados são traduzidos em mapas 

aplicados à matriz de distância, gerando agrupamentos (Fisher, 1936). 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Alcalinidade total 

 

Os valores médios para os parâmetros que descrevem a especiação do 

sistema de carbonato estão apresentados na Tabela 1. Esses resultados foram 

calculados com base nos valores de salinidade (33) e temperatura (23 °C) aferidos 

no momento das análises. Como esperado, as concentrações calculadas de íons 

carbonato (CO3) foram menores nos tratamentos ajustados para menores valores de 

pH, enquanto que os valores de bicarbonato (HCO3) e CO2 apresentaram 

comportamento inverso. Além disso, os valores de saturação para calcita (Ωcalcita) e 

aragonita (Ωaragonita) aumentaram progressivamente nos tratamentos onde se 

aplicou valores de pH mais elevados. Mais além, nos tratamentos ajustados para 

menores valores de pH a pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) mostrou 

valores mais elevados. Considerando as cascatas de reações que integram o 

sistema carbonato, as quais são responsáveis pelos mecanismos de tamponamento 

da água do mar, os resultados obtidos demonstraram que as condições 

experimentais ajustadas para valores de pH equivalentes a 7.4, 7.8 e 8.2 foram 

alcançadas durante a realização dos experimentos de exposição. Nesse sentido, 

estudos semelhantes utilizando o mesmo sistema de injeção de CO2 obtiveram 

resultados semelhantes (Passarelli et al., 2018). Essas observações corroboram 

com outros estudos que empregaram sistemas de injeção de CO2 buscando 

reproduzir experimentalmente os cenários de acidificação oceânica a fim de avaliar 

impactos combinados de estressores ambientais (Basallote et al., 2015). 
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Tabela 1: Parâmetros que descrevem a especiação do sistema de carbonato (AT, CO3, HCO3, CO2, pCO2, saturação 

de calcita e saturação de aragonita) calculados para os diferentes valores de pH ajustados para realização do 

experimento. 

 

Amostra pH 
AT 

(μmol/kg) 

CO3 

(μmol/kg) 

HCO3  

(μmol/kg) 

CO2  

(μmol/kg) 
Ωcalcita Ωaragonita 

PH1C 

7,4 

1582.8 51.2 1448.1 28.3 0.94 0.61 

PH1CA 1596.8 40.7 1489.4 38.4 0.74 0.48 

PH1IB 1622.9 23.2 1562.2 75.5 0.42 0.27 

PH1IM 1936.7 53.9 1800.4 43.8 0.97 0.64 

PH1IA 1503.2 18.2 1454.6 83.7 0.32 0.21 

PH2C 

7,8 

1531.2 62.2 1364.8 20.7 1.15 0.75 

PH2CA 1518.3 50.0 1384.4 26.4 0.92 0.60 

PH2IB 1567.8 92.9 1321.3 13.7 1.74 1.13 

PH2IM 1585.6 78.4 1378.4 17.2 1.45 0.95 

PH2IA 1568.1 42.7 1455.3 35.4 0.78 0.51 

PH3C 

8,2 

1450.1 303.9 608.0 0.8 6.52 4.24 

PH3CA 1448.8 148.9 1042.5 5.1 2.89 1.88 

PH3IB 1498.7 186.9 992.4 3.7 3.69 2.41 

PH3IM 1479.1 166.1 1031.1 4.5 3.26 2.13 

PH3IA 1401.9 185.2 889.6 3.1 3.68 2.41 
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3.2 Avaliação dos tratamentos controle 

 

Considerando a baixa solubilidade do Irgarol 1051 em água do mar (7 mg L-1), 

exposições em meio aquoso são frequentemente realizadas utilizando um co-

solvente a fim de romper os coeficientes de solvatação permitindo a adequada 

solubilização do tóxico nos meios de exposição (Castro et al., 2011). Essa 

abordagem tem sido realizada por vários estudos que avaliaram a toxicidade do 

irgarol sobre organismos habitantes da coluna d’água e de sedimentos marinhos 

(Gallucci et al., 2015; Perina et al., 2011). No presente estudos todos os tratamentos 

receberem uma concentração equivalente a 0,05% de acetona como co-solvente. 

Portanto a avaliação dos resultados obtidos comparou inicialmente os tratamentos 

controle (C) e controle com acetona (CA) a fim de verificar efeitos desse co-solvente 

sobre os parâmetros aferidos. Nesse sentido, as respostas obtidas para taxa de 

fluorescência (Y(II)) e rendimento quântico efetivo (Fv/Fm) não apresentaram 

diferenças significativas entre os dois grupos controle (C e CA) (PERMANOVA; p > 

0,05) considerando todos os níveis de pH testados (Figura 4A e 4B). Por outro lado, 

diferenças significativas foram detectadas para o decaimento não fotoquímico (NPQ) 

nos tratamentos correspondentes aos pH 8,2 e 7,8 (PERMANOVA; p < 0,05) (Figura 

4C). Em ambos os tratamentos a acetona parece ter reduzido as respostas de NPQ.  

Uma avaliação empregando a alga verde Chlorella pyrenoidosa também mostrou 

alterações no NPQ como resultado da exposição à acetona. Esse estudo atribuiu à 

redução observada no NPQ a possíveis danos ao sistema de membranas das 

células (Parasher et al.,1978). De fato, efeitos resultantes da exposição co-solventes 

são frequentemente observados em avaliações ecotoxicológicas envolvendo 

compostos com baixa solubilidade (Schirling et al., 2006). Entretanto, diversos 

estudos mostraram a ausência de toxicidade da acetona em 0,05% como solvente 

em organismos fotossintéticos (Ali et al., 2015; Gallucci et al., 2015; Hall et al., 1999; 

Hirayama et al., 2017; Kottuparambil et al., 2017). 

Portanto, as análises subsequentes avaliando efeitos do pH e das 

concentrações de irgarol foram realizadas por comparações com o controle acetona 

(CA) buscando minimizar vieses resultantes da presença desse composto nos 

tratamentos experimentais, como recomendado por (Fuchsman and Barber, 2000). 
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Figura 4: Comparação das respostas de potencial quântico ótimo (Fv/Fm) [A], 

Rendimento Quântico Efetivo (Y(II)) [B], e decaimento não fotoquímico (NPQ) [C] 

entre os tratamentos controle (C) e controle acetona (CA) para algas da espécie 

Ulva lactuca experimentalmente expostas a diferentes cenários de pH. 

 

3.3 Efeitos do Irgarol e do pH sobre a eficiência quântica da Ulva lactuca 

 

Irgarol 1051 é um conhecido inibidor de fotossistema II (PSII) (Castro et al., 

2011, Thomas e Brooks, 2010). Portanto, os parâmetros utilizados para avaliação 

das respostas biológicas fotossintéticas resultantes da exposição combinada com 

diferentes níveis de pH integram esse complexo. Nesse fotossistema, os elétrons 

são transportados da clorofila P680 para a molécula feofitina e então são 

transferidos da quinona A (QA) para a quinona B (QB) (Youvan and Marrs, 1987). 

Considerando que a ação inibitória do irgarol bloqueia a transferência de elétrons 

entre esses aceptores, a energia luminosa absorvida acaba sendo dissipada por 

mecanismos não fotoquímicos, geralmente fluorescência (Ralph, 2000). Sendo 

assim, a eficiência quântica ótima do PSII (FV/FM) corresponde a máxima eficiência 

na qual a luz é absorvida e usada para a redução de QA. Tal eficiência quântica 

máxima é definida por FV = (FM – F0), onde FM e F0 são o rendimento da fluorescência 

máxima e mínima, respectivamente. Porém, não foi observada variação significativa 

nessa resposta (PERMANOVA; p > 0,05) em todos os pH avaliados, isto pode ter 

ocorrido devido o uso de apenas uma réplica por tratamento para tornar possível a 

análise PERMANOVA com o fator tempo incluso. Entretanto, observou-se um 

agrupamento do tratamento com concentração alta de irgarol no pH mais baixo. Na 

análise de componentes principais (PCA – Figura 5) podemos observar menores 

valores de Fv/Fm neste tratamento, indicando uma queda na eficiência quântica 

ótima quando os organismos foram expostos à concentrações mais altas de irgarol e 
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em menor pH, indicando o maior acumulo de herbicida em pHs mais baixos.  

 

Figura 5: PCA comparando os valores de potencial quântico ótimo (Fv/Fm) em algas 

da espécie Ulva lactuca expostas a diferentes cenários de pH e concentrações de 

Irgarol. 

 

Para todos os cenários de pH testados, os valores de rendimento quântico 

efetivo (Y(II)) apresentaram diferenças estatísticas (Figura 6). Além disso, 

mostraram-se ligeiramente mais baixos quando em maiores concentrações de 

irgarol. Esse parâmetro demonstra a energia usada na etapa fotoquímica pelo PSII, 

ou seja, o número de eventos fluorescentes para cada fóton recebido. Y(II) é definido 

por kF/ (kF + kH + kPP), onde kF, kH e kP são as constantes de velocidade para o 

decaimento da energia de excitação em PSII por fluorescência, perda de calor e 

fotoquímica, respectivamente, e P é a fração dos centros de reação PSII que estão 

abertos (Butler, 1978). Assim, se a passagem de elétrons de QA para QB é 

interrompido, kP é reduzido levando a diminuição de Y(II). Adicionalmente, observou-

se uma redução de Y(II) na concentração baixa de irgarol (IB) no pH 7,8 no início e 

no fim do experimento (PERMANOVA; p < 0,05). A QB localizada na proteína D1 

possui um nicho formado por um complexo de proteínas que vão do aminoácido na 

posição 214 (Met214) a posição 275 (Leu275) (Trebst, 2008). Em baixas 

concentrações de herbicidas, um maior número de nichos de QB está disponível 

quando comparados em altas concentrações. Assim, quando ocorre a substituição 

de aminoácidos nesta região, pode ocorrer redução mais acentuada de Y(II) na 

Fv/Fm.24

Fv/Fm.120

Fv/Fm.96

Fv/Fm.144

Fv/Fm.72
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concentração 10 ng L-1 (Hall et al., 1999; Jansen et al., 1993).  

 
 

 

Figura 6: PCA comparando os resultados de rendimento quântico efetivo (Y(II)) em 

algas da espécie Ulva lactuca expostas a diferentes cenários de pH e concentrações 

de Irgarol. 

 
Quando comparado ao controle (CA), o decaimento não fotoquímico (NPQ) 

mostrou reduções significativas com o aumento das concentrações de irgarol 

(PERMANOVA; p < 0,05) (Figura 7). No caso particular do NPQ, esses resultados 

podem indicar uma ativação dos mecanismos de fotoproteção para compensar o 

excesso de energia que é retornada e que não consegue passar pelo fotossistema II 

(Horton et al., 1996; Horton and Hague, 1988). Esse comportamento foi previamente 

observado nos estudos de Frankart et al. (2003) na espécie aquática Lemna minor, 

Niyogi (1997) na alga verde do gênero Chlamydomonas e Takayama et al. (2003) em 

uma espécie de feijão (Phaseolus vulgaris L. cv. Shin-edogawa).   
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Figura 7: PCA comparandoo decaimento não fotoquímico (NPQ) em algas da 

espécie Ulva lactuca expostas a diferentes cenários de pH e concentrações de 

Irgarol. 

 

O NPQ costuma ser associado à dissipação do excesso de energia de 

excitação originado pelo menor consumo de elétrons por processos assimilatórios 

como a fotossíntese (Demmig-Adams, 1998). Além disso, esse parâmetro é 

frequentemente aumentado em plantas submetidas a situações de estresse, visto 

que está relacionado a mecanismos de recuperação (López-Climent et al., 2008). 

Este mecanismo pode ser observado no aumento do NPQ conforme a redução do 

pH (figura 8). 
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Figura 8: PCA comparando os tratamentos do decaimento não fotoquímico (NPQ) 

em algas da espécie Ulva lactuca expostas a diferentes cenários de pH e 

concentrações de Irgarol. 

 

Considerando o coeficiente de partição octanol água do Irgarol 1051 (logKow 

= 3,95), é esperado que em situações de redução de pH, esse composto esteja mais 

biodisponível devido ao favorecimento de mecanismos de dessorção (Castro et al., 

2011).  Nesse sentido, uma maior toxicidade em cenários de acidificação poderia ser 

esperada. Entretanto, os resultados do presente estudo demonstraram que a 

redução do pH não amplificou a toxicidade nas condições experimentais. Tal 

situação pode ter ocorrido devido alterações iônicas na molécula de Irgarol que 

embora possam converter o composto em uma forma mais solúvel, dificulta a 

permeabilidade do mesmo a paredes e membranas celulares. Observações 

similares têm sido reportadas na literatura científica especializada por estudos que 

indicam forte influência da especiação na biodisponibilidade de substâncias 

químicas perigosas (Fent and Looser, 1995). De qualquer maneira, as respostas 

obtidas no presente estudo demonstram que pH exerce forte influência sobre os 

efeitos do irgarol 1051 na modulação da atividade fotossintética de Ulva lactuca. 

Ademais, alterações nas respostas fotossintéticas foram também observadas entre 

os tratamentos controle para (Y(II)) e NPQ (PERMANOVA; p < 0,05). Tal observação 

sugere que mesmo na ausência de substâncias tóxicas, variações de pH podem 

acarretar uma depleção das funções metabólicas em algas. 
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3.4 Biomarcadores de Efeito 

 
 
3.4.1 Avaliação dos tratamentos controles 

 
A comparação entre os tratamentos controle (C) e controle com acetona (CA), 

não apresentaram diferenças estatísticas para nenhum dos biomarcadores 

analizados (PERMANOVA; p>0,05) (Figura 9). Isso indica que o uso de acetona nos 

tratamentos para as respostas enzimáticas não induziu efeitos deletérios sobre as 

atividades. Assim, as análises desses resultados seguiram os padrões usados nas 

análises de eficiência quântica, utilizando os tratamentos CA, IB, IM e IA. 

 

 

Figura 9: Comparação das respostas de peróxido de hidrogênio (H2O2) [A] catalase 

(CAT) [B] e TBARS [C] entre os tratamentos controle (C) e controle acetona (CA) 

para algas da espécie Ulva lactuca experimentalmente expostas a diferentes 

cenários de pH.  

 

 

3.4.2 Efeitos do Irgarol e do pH sobre as respostas enzimáticas da Ulva 

lactuca 

3.4.2.1  Quantificação de H2O2 (EC 1.6.3.3) 

 
As concentrações de H2O2 variaram de 29,6 (CApH7.4) a 131,7 (CApH8.2) 

ɳmol.g-1MF, apresentando também grandes variações entre réplicas (veja ANEXO 

B). Portanto, conforme apresentado na Figura 10 não foram evidenciadas diferenças 

estatísticas significativas (PERMANOVA, p>0,05). Como mencionado anteriormente, 

diferentes formas de estresse ambiental levam ao aumento da formação de espécies 

reativas de oxigênio, as EROs. A utilização de oxigênio molecular (O2) traz grandes 
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vantagens aos organismos fotossintetizantes. Porém, a toxicidade do O2 no 

processo da redução da água ocorre através de passos univalentes, quando há 

formação de intermediários reativos, entre eles o peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(Barreiros et al., 2006; Gill and Tuteja, 2010; Halliwell and Gutteridge, 2015; 

Vasconcelos et al., 2007). Três principais sistemas antioxidantes enzimáticos atuam 

na remoção de H2O2, sendo eles a catalase (CAT), a superóxido dismutase (SOD) e 

peroxidase do ascorbato (APX), todas ocorrendo dentro dos tilacoides. Estes 

sistemas realizam a dismutação do H2O2, neutralizando suas reações. Sendo assim, 

a ausencia de diferenças entre níveis de peróxido de hidrogênio medidos, podem 

indicar que os tratamentos não induziram alterações significativas na formação de 

EROs. Alternativamente os mecanismos antioxidantes, como os baseados na 

atividade da enzima Catalase, podem também ter atuado eficientemente (Ferreira 

and Matsubara, 1997; Vasconcelos et al., 2007). 

  



 

28 
 

 

Figura 10: MDS (A) e a quantificação de peróxido de hidrogênio (ɳmol g MF) (B) nos 

tratamentos controle acetona (CA), irgarol baixo (IB), irgarol médio (IM) e irgarol alto 

(IA) nos pHs 7.4, 7. E 8.2. 

 

3.4.2.2  Quantificação da Atividade da Catalase CAT (EC 1.11.1.6) 

 
Sendo uma das principais enzimas com atividade antioxidante, a catalase 

consome o H2O2 formado no peroxissoma produzindo água e oxigênio e reduzindo o 

risco de formação de radicais hidroxil, pela Reação de Fenton (Machado, 2005; 

Nordberg and Arnér, 2001). Nossos resultados mostraram atividades da enzima 

catalase variando de 258,5 (IMpH8.2) a 564684,6 (CApH7.4) mol H2O2/mg 

proteína/min (veja ANEXO C). Adicionalmente, esses resultados também não 

Níveis de H2O2ɳmol g MF
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demonstraram diferenças significativcas (PERMANOVA; p>0,05) quando 

comparados, os tratamentos controle (C e CA) com os demais fatores (Figura 11). 

Dessa forma, aparentemente as exposições a diferentes pH simultaneamente as 

concentrações de irgarol testadas não induziram, em Ulva lactuca, qualquer nível 

extresse oxidativo observável, visto que o sistema enzimático antioxidante 

aparentemente não foi ativado. Essa observação corrobora, portanto, com a 

ausência de diferenças previamente demonstradas para os níveis de H2O2. Mais 

além cabe ressaltar que os elevados desvios padrão observados entre as réplicas 

podem ter mascarado efeitos eventualmente induzidos. Nesse contexto, avaliações 

adicionais são necessárias para confirmar essa hipótese. 
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Figura 11: MDS (A) e a quantificação de catalase (µmol H2O2/mg proteína/min) (B – 

réplicas 1 e C – replicas 2) nos tratamentos controle acetona (CA), irgarol baixo (IB), 

irgarol médio (IM) e irgarol alto (IA) nos pHs 7.4, 7.8 e 8.2. 
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3.4.2.3  Conteúdo de TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) 
 

As substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) são formadas como 

subproduto da lipoperoxidação resultante da interação entre EROs e a membrana 

plasmática das células. Nesses casos, os radicais hidroxila (OH) formados a partir 

do H2O2, por serem altamente reativos, produzem uma cascata de eventos 

bioquímicos podendo levar a degradação dessas membranas. Estas lesões 

celulares podem levar à falência dos mecanismos de troca de metabólicos, à 

destruição de membranas celulares e até a morte celular. Além disso, a 

permeabilidade da célula também sofre transtornos alterando o fluxo iônico e de 

outras substâncias (Barber and Harris, 1994; Ferreira and Matsubara, 1997; Lima et 

al., 2001; Vaca et al., 1988). Considerando as amostras analisadas, os valores de 

TBARS variaram de 0,25 (IApH7.4) a 9,81 ɳmol TBARS-MDA/g MF (IBpH7.8) sem 

apresentarem relações observáveis com concentrações de irgarol ou valores de pH 

testados (veja ANEXO D). Portanto, conforme observado para as concentrações de 

peróxido de hidrogênio e para atividade de enzima Catalase, alterações 

significativas não foram detectadas (PERMANOVA; p>0,05) no conteúdo de TBARS 

das amostras analisadas (Figura 12). Esses resultados evidenciam novamente que 

os tratamentos de exposição não foram capazes de induzir efeitos significativos 

sobre os mecanismos oxidativos na alga U. lactuca. 
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Figura 12: MDS (A) e a quantificação de TBARS (ɳmol TBA-MDA/g MF) (B) nos 

tratamentos controle acetona (CA), irgarol baixo (IB), irgarol médio (IM) e irgarol alto 

(IA) nos pHs 7.4, 7.8 e 8.2. 
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4 Conclusão 
 

Com base nos resultados obtidos, algas Ulva lactuca quando expostas 

simultaneamente a situações de estresse ambiental resultantes da redução de pH e 

da presença do biocida irgarol 1051 sofrem redução da eficiência quântica. Nesse 

aspecto, o principal mecanismo relacionado aos efeitos observados resultam 

provavelmente do bloqueio do transporte de elétrons da quinona A (QA) para a 

quinona B (QB), afetando o potencial quântico ótimo (Fv/Fm), o rendimento quântico 

efetivo (Y(II)) e o decaimento não fotoquímico (NPQ). 

Por outro lado, não foram observadas respostas oxidativas consistentes com 

os tratamentos experimentais, uma vez que os níveis de H2O2 e TBARS assim como 

a atividade da enzima catalase, nos meios de exposição não diferiram dos 

tratamentos controle. Cabe ressaltar que embora a avaliação de biomarcadores 

realizada no presente estudo tenha enfrentado algumas dificuldades que levaram a 

redução no número de réplicas, os resultados obtidos foram consistentes, vistos que 

não foram observados níveis alterados para nenhum dos parâmetros medidos.  

Finalmente cabe ressaltar que as respostas induzidas pelo irgarol durante a 

execução do presente experimento ocorreram em concentrações ambientalmente 

relevantes do composto (Irgarol Baixo = 10 ng L-1, Irgarol Médio = 50 ng L-1 e Irgarol 

Alto = 200 ng L-1). Nesse aspecto, considerando que níveis de irgarol semelhantes 

aos utilizados no estudo experimental ocorrem em zonas costeiras de várias regiões 

do mundo (Thomas e Brooks, 2010), incluindo o litoral paulista (Comunicação 

pessoal) as algas da espécie Ulva lactuca habitantes de área onde ocorrem aportes 

desse composto podem estar sob ameaça real. 

  



 

34 
 

REFERÊNCIAS 

 

Ali, H.R., Ariffin, M.M., Sheikh, M.A., Mohamed Shazili, N.A., Bachok, Z., 2015. 
Toxicological studies of Irgarol-1051 and its effects on fatty acid composition of 
Asian sea-bass, Lates calcarifer. Reg. Stud. Mar. Sci. 2, 171–176. 
https://doi.org/10.1016/j.rsma.2015.09.008 

Alsufyani, T., Engelen, A.H., Diekmann, O.E., Kuegler, S., Wichard, T., 2014. 
Prevalence and mechanism of polyunsaturated aldehydes production in the 
green tide forming macroalgal genus Ulva (Ulvales, Chlorophyta). Chem. 
Phys. Lipids 183, 100–109. https://doi.org/10.1016/j.chemphyslip.2014.05.008 

Anderson, M.J., 2001. A new method for non-parametric multivariate analysis of 
variance: NON-PARAMETRIC MANOVA FOR ECOLOGY. Austral Ecol. 26, 
32–46. https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2001.01070.pp.x 

Balakrishnan, S., Takeda, K., Sakugawa, H., 2012. Occurrence of Diuron and Irgarol 
in seawater, sediments and planktons of Seto Inland Sea, Japan. Geochem. J. 
46, 169–177. https://doi.org/10.2343/geochemj.1.0163 

Barber, D.A., Harris, S.R., 1994. Oxygen free radicals and antioxidants: a review. Am. 
Pharm. NS34, 26–35. 

Barraza, J.E.; Carballeira, A., 1999. Chlorophyll fluorescence analysis and cadmium-
copper bioaccumulation in Ulva rigida (C. Agardh). Boletin Inst. Espanol 
Oceanogr. 15, 395–399. 

Barreiros, A.L.B.S., David, J.M., David, J.P., 2006. Estresse oxidativo: relação entre 
geração de espécies reativas e defesa do organismo. Quím. Nova 29, 113–
123. https://doi.org/10.1590/S0100-40422006000100021 

Basallote, M.D., Rodríguez-Romero, A., De Orte, M.R., Del Valls, T.Á., Riba, I., 2015. 
Evaluation of the threat of marine CO2 leakage-associated acidification on the 
toxicity of sediment metals to juvenile bivalves. Aquat. Toxicol. 166, 63–71. 
https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.07.004 

Basheer, C., Tan, K.S., Lee, H.K., 2002. Organotin and Irgarol-1051 contamination in 
Singapore coastal waters. Mar. Pollut. Bull. 44, 697–703. 
https://doi.org/10.1016/S0025-326X(01)00330-7 

Batista-Andrade, J.A., Caldas, S.S., de Oliveira Arias, J.L., Castro, I.B., Fillmann, G., 
Primel, E.G., 2016. Antifouling booster biocides in coastal waters of Panama: 
First appraisal in one of the busiest shipping zones. Mar. Pollut. Bull. 112, 
415–419. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.07.045 

Bednar ek, N., Feely, R.A., Reum, J.C.P., Peterson, B., Menkel, J., Alin, S.R., Hales, 
B., 2014. Limacina helicina shell dissolution as an indicator of declining habitat 
suitability owing to ocean acidification in the California Current Ecosystem. 
Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 281, 20140123–20140123. 
https://doi.org/10.1098/rspb.2014.0123 

Bierkens, J., Maes, J., Plaetse, F.V., 1998. Dose-dependent induction of heat shock 
protein 70 synthesis in Raphidocelis subcapitata following exposure to 
different classes of environmental pollutants. Environ. Pollut. Barking Essex 
1987 101, 91–97. 

Bradford, M.M., 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. 
Biochem. 72, 248–254. 

Burke, L., 2011. Reefs at risk revisited. World Resources Institute, Washington, DC. 
Butler, W.L., 1978. Energy Distribution in the Photochemical Apparatus of 

Photosynthesis. Annu. Rev. Plant Physiol. 29, 345–378. 
https://doi.org/10.1146/annurev.pp.29.060178.002021 



 

35 
 

Cabral, I.S.R., Shirahigue, L.D., De Arruda, L.F., Carpes, S.T., Oetterer, M., 2011. 
PRODUTOS NATURAIS DE ALGAS MARINHAS E SEU POTENCIAL 
ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANO. Bol. Cent. Pesqui. Process. Aliment. 
29. https://doi.org/10.5380/cep.v29i2.25481 

Cahen, D., Malkin, S., Horwitz, B., Bults, G., 1985. Device and method and 
measurement of photosynthetic activity by photoacoustic spectroscopy. 

Caldas, S., Arias, J., Rombaldi, C., Mello, L., Cerqueira, M., Martins, A., Primel, E., 
2018. Occurrence of Pesticides and PPCPs in Surface and Drinking Water in 
Southern Brazil: Data on 4-Year Monitoring. J. Braz. Chem. Soc. 
https://doi.org/10.21577/0103-5053.20180154 

Campos, S.C.G., 2009. Aspectos oxidativos e de biotransformação do poluente fenol 
na microalga Minutocellus polymorphus (Doutorado em Bioquímica). 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
https://doi.org/10.11606/T.46.2009.tde-12042011-102416 

Castro, Ítalo Braga, Westphal, E., Fillmann, G., 2011. Tintas anti-incrustantes de 
terceira geração: novos biocidas no ambiente aquático. Quím. Nova 34, 
1021–1031. 

Castro, Ítalo B., Westphal, E., Fillmann, G., 2011. Tintas anti-incrustantes de terceira 
geração: novos biocidas no ambiente aquático. Quím. Nova 34, 1021–1031. 
https://doi.org/10.1590/S0100-40422011000600020 

Chapman, P.M., 2007. Determining when contamination is pollution — Weight of 
evidence determinations for sediments and effluents. Environ. Int. 33, 492–
501. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.09.001 

Chisholm, J.R.M., Dauga, C., Ageron, E., Grimont, P.A.D., Jaubert, J.M., 1996. 
“Roots” in mixotrophic algae. Nature 381, 382–382. 
https://doi.org/10.1038/381382a0 

Cocquyt, E., Gile, G.H., Leliaert, F., Verbruggen, H., Keeling, P.J., De Clerck, O., 
2010. Complex phylogenetic distribution of a non-canonical genetic code in 
green algae. BMC Evol. Biol. 10, 327. https://doi.org/10.1186/1471-2148-10-
327 

Dafforn, K.A., Lewis, J.A., Johnston, E.L., 2011. Antifouling strategies: History and 
regulation, ecological impacts and mitigation. Mar. Pollut. Bull. 62, 453–465. 

Darmstadt, G.L., Balke, N.E., Schrader, L.E., 1983. Use of corn root protoplasts in 
herbicide absorption studies. Pestic. Biochem. Physiol. 19, 172–183. 
https://doi.org/10.1016/0048-3575(83)90137-2 

Demmig-Adams, B., 1998. Survey of Thermal Energy Dissipation and Pigment 
Composition in Sun and Shade Leaves. Plant Cell Physiol. 39, 474–482. 
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a029394 

Demoliner, A., Caldas, S.S., Costa, F.P., Gonçalves, F.F., Clementin, R.M., Milani, 
M.R., Primel, E., 2010. Development and Validation of a Method Using SPE 
and LC-ESI-MS-MS for the Determination of Multiple Classes of Pesticides 
and Metabolites in Water Samples. J. Braz. Chem. Soc. 21, 1424–1433. 

Devine, M.D., Bestman, H.D., Vanden Born, W.H., 1987. Uptake and Accumulation of 
the Herbicides Chlorsulfuron and Clopyralid in Excised Pea Root Tissue. Plant 
Physiol. 85, 82–86. https://doi.org/10.1104/pp.85.1.82 

Dibenedetto, A., 2012. 4 Production of aquatic biomass and extraction of bio-oil, in: 
Aresta, M., Dibenedetto, A., Dumeignil, F. (Eds.), Biorefinery. DE GRUYTER, 
Berlin, Boston. https://doi.org/10.1515/9783110260281.81 

Diezel, W., Kopperschläger, G., Hofmann, E., 1972. An improved procedure for 
protein staining in polyacrylamide gels with a new type of Coomassie Brilliant 
Blue. Anal. Biochem. 48, 617–620. https://doi.org/10.1016/0003-
2697(72)90117-0 



 

36 
 

Diniz, L.G.R., Jesus, M.S., Dominguez, L.A.E., Fillmann, G., Vieira, E.M., Franco, 
T.C.R.S., 2013. First Appraisal of Water Contamination by Antifouling Booster 
Biocide of 3 rd Generation at Itaqui Harbor (São Luiz - Maranhão - Brazil). J. 
Braz. Chem. Soc. https://doi.org/10.5935/0103-5053.20130289 

Dominguez, L.A.E., Caldas, S.S., Primel, E.G., Fillmann, G., 2014. The Influence of 
Salinity and Matrix Effect in the Determination of Antifouling Biocides in 
Estuarine Waters of Patos Lagoon (Southern Brazil). J. Braz. Chem. Soc. 
https://doi.org/10.5935/0103-5053.20140110 

Downs, C., Downs, A., 2007. Preliminary Examination of Short-Term Cellular 
Toxicological Responses of the Coral Madracis mirabilis to Acute Irgarol 1051 
Exposure. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 52, 47–57. 
https://doi.org/10.1007/s00244-005-0213-6 

Estes, J.A., Duggins, D.O., Rathbun, G.B., 1989. The Ecology of Extinctions in Kelp 
Forest Communities. Conserv. Biol. 3, 252–264. 

Farre, M.J., Domenech, X., Peral, J., 2006. Assessment of photo-Fenton and 
biological treatment coupling for Diuron and Linuron removal from water. 
Water Res. 40, 2533–2540. 

Feely, R.A., 2004. Impact of Anthropogenic CO2 on the CaCO3 System in the 
Oceans. Science 305, 362–366. https://doi.org/10.1126/science.1097329 

Fent, K., Looser, P.W., 1995. Bioaccumulation and bioavailability of tributyltin 
chloride: Influence of pH and humic acids. Water Res. 29, 1631–1637. 
https://doi.org/10.1016/0043-1354(94)00349-C 

Ferreira, A.L.A., Matsubara, L.S., 1997. Radicais livres: conceitos, doenças 
relacionadas, sistema de defesa e estresse oxidativo. Rev. Assoc. Médica 
Bras. 43. https://doi.org/10.1590/S0104-42301997000100014 

Field, C.B., Barros, V.R., Intergovernmental Panel on Climate Change (Eds.), 2014. 
Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability: Working Group II 
contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge University Press, New York, NY. 

Fisher, R.A., 1936. THE USE OF MULTIPLE MEASUREMENTS IN TAXONOMIC 
PROBLEMS. Ann. Eugen. 7, 179–188. https://doi.org/10.1111/j.1469-
1809.1936.tb02137.x 

Fortes, M.D., Lüning, K., 1980. Growth rates of North Sea macroalgae in relation to 
temperature, irradiance and photoperiod. Helgoländer Meeresunters. 34, 15–
29. https://doi.org/10.1007/BF01983538 

Frankart, C., Eullaffroy, P., Vernet, G., 2003. Comparative effects of four herbicides 
on non-photochemical fluorescence quenching in Lemna minor. Environ. Exp. 
Bot. 49, 159–168. https://doi.org/10.1016/S0098-8472(02)00067-9 

Freitas, R., Almeida, Â., Calisto, V., Velez, C., Moreira, A., Schneider, R.J., Esteves, 
V.I., Wrona, F.J., Figueira, E., Soares, A.M.V.M., 2016. The impacts of 
pharmaceutical drugs under ocean acidification: New data on single and 
combined long-term effects of carbamazepine on Scrobicularia plana. Sci. 
Total Environ. 541, 977–985. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.09.138 

Fuchsman, P.C., Barber, T.R., 2000. Spiked Sediment Toxicity Testing of Hydrophobic 
Organic Chemicals: Bioavailability, Technical Considerations, and Applications. 
J. Soil Contam. 9, 197–218. https://doi.org/10.1080/10588330091134257 

Gallucci, F., de Castro, I.B., Perina, F.C., de Souza Abessa, D.M., de Paula Teixeira, 
A., 2015. Ecological effects of Irgarol 1051 and Diuron on a coastal 
meiobenthic community: A laboratory microcosm experiment. Ecol. Indic. 58, 
21–31. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.05.030 

Genty, B., Briantais, J.-M., Baker, N.R., 1989. The relationship between the quantum 
yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll 



 

37 
 

fluorescence. Biochim. Biophys. Acta BBA - Gen. Subj. 990, 87–92. 
https://doi.org/10.1016/S0304-4165(89)80016-9 

Gill, S.S., Tuteja, N., 2010. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in 
abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiol. Biochem. 48, 909–930. 
https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2010.08.016 

Godoi, A.F.L., Favoreto, R., Santiago-Silva, M., 2003. Contaminação Ambiental Por 
Compostos Organoestânicos. Quím. Nova 26, 708–716. 

Gosch, B.J., Magnusson, M., Paul, N.A., de Nys, R., 2012. Total lipid and fatty acid 
composition of seaweeds for the selection of species for oil-based biofuel and 
bioproducts. GCB Bioenergy 4, 919–930. https://doi.org/10.1111/j.1757-
1707.2012.01175.x 

Gronwald, J.W., Jourdan, S.W., Wyse, D.L., Somers, D.A., Magnusson, M.U., 1993. 
Effect of Ammonium Sulfate on Absorption of Imazethapyr by Quackgrass 
( Elytrigia repens ) and Maize ( Zea mays ) Cell Suspension Cultures. Weed 
Sci. 41, 325–334. https://doi.org/10.1017/S0043174500052012 

Guiry, M.D., 1997. C. VAN DEN HOEK, D. G. MANN and H. M. JAHNS. Algae. An 
Introduction to Phycology. Cambridge University Press, Cambridge. 1995, pp. 
xiv+623. ISBN: 0 521 30419 9 (hardback); 0 051 31687 1 (paperback). Price: 
£70.00 (hard); £24.95 (soft). Eur. J. Phycol. 32, 203–205. 
https://doi.org/10.1017/S096702629621100X 

Guiry, M.D., Guiry, G.M., 2018. AlgaeBase. Database maintained by National 
University of Ireland, Galway. 

Gutow, L., Rahman, M.M., Bartl, K., Saborowski, R., Bartsch, I., Wiencke, C., 2014. 
Ocean acidification affects growth but not nutritional quality of the seaweed 
Fucus vesiculosus (Phaeophyceae, Fucales). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 453, 84–
90. https://doi.org/10.1016/j.jembe.2014.01.005 

Hall, L.W., Giddings, J.M., Solomon, K.R., Balcomb, R., 1999. An ecological risk 
assessment for the use of Irgarol 1051 as an algaecide for antifoulant paints. 
Crit. Rev. Toxicol. 29, 367–437. 

Halliwell, B., Gutteridge, J.M.C., 2015. Free Radicals in Biology and Medicine. Oxford 
University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198717478.001.0001 

H.A.O. Rocha, Alves, L.G., Leite, E.L., 2011. Aproveitamento integral de algas 
marinhas. Tecnol. Pescado Ciênc. Tecnol. Inov. E Legis., 608 p. cap. 4.10, 
454–463. 

Hayden, H.S., Blomster, J., Maggs, C.A., Silva, P.C., Stanhope, M.J., Waaland, J.R., 
2003. Linnaeus was right all along: Ulva and Enteromorpha are not distinct 
genera. Eur. J. Phycol. 38, 277–294. 
https://doi.org/10.1080/1364253031000136321 

Hayden, H.S., Waaland, J.R., 2002. PHYLOGENETIC SYSTEMATICS OF THE 
ULVACEAE (ULVALES, ULVOPHYCEAE) USING CHLOROPLAST AND 
NUCLEAR DNA SEQUENCES1. J. Phycol. 38, 1200–1212. 
https://doi.org/10.1046/j.1529-8817.2002.01167.x 

Heath, R.L., Packer, L., 1968. Photoperoxidation in isolated chloroplasts. Arch. 
Biochem. Biophys. 125, 189–198. https://doi.org/10.1016/0003-
9861(68)90654-1 

Hirayama, K., Takayama, K., Haruta, S., Ishibashi, H., Takeuchi, I., 2017. Effect of 
low concentrations of Irgarol 1051 on RGB (R, red; G, green; B, blue) colour 
values of the hard-coral Acropora tenuis. Mar. Pollut. Bull. 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.05.027 

Ho, K.T., Kuhn, A., Pelletier, M.C., Burgess, R.M., Helmstetter, A., 1999. Use of Ulva 
Lactuca to distinguish pH-dependent toxicants in marine waters and 
sediments. Environ. Toxicol. Chem. 18, 207–212. 



 

38 
 

https://doi.org/10.1002/etc.5620180216 
Horton, P., Hague, A., 1988. Studies on the induction of chlorophyll fluorescence in 

isolated barley protoplasts. IV. Resolution of non-photochemical quenching. 
Biochim. Biophys. Acta BBA - Bioenerg. 932, 107–115. 
https://doi.org/10.1016/0005-2728(88)90144-2 

Horton, P., Ruban, A.V., Walters, R.G., 1996. REGULATION OF LIGHT 
HARVESTING IN GREEN PLANTS. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 
47, 655–684. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.47.1.655 

Hotelling, H., 1933. Analysis of a complex of statistical variables into principal 
components. J. Educ. Psychol. 24, 417–441. https://doi.org/10.1037/h0071325 

Howe, P.L., Reichelt-Brushett, A.J., Clark, M.W., Seery, C.R., 2017. Toxicity estimates 
for diuron and atrazine for the tropical marine cnidarian Exaiptasia pallida and 
in- hospite Symbiodinium spp. using PAM chlorophyll- a fluorometry. J. 
Photochem. Photobiol. B 171, 125–132. 
https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2017.05.006 

IMO, 2014. Status of multilateral Conventions and instruments in respect of which the 
International Maritime Organization or its Secretary-General performs 
depositary or other functions. 

Jansen, M.A.K., Mattoo, A.K., Malkin, S., Edelman, M., 1993. Direct Demonstration of 
Binding-Site Competition between Photosystem II Inhibitors at the QB Niche of 
the D1 Protein. Pestic. Biochem. Physiol. 46, 78–83. 
https://doi.org/10.1006/pest.1993.1039 

Jimenez, A., Hernandez, J.A., Del Rio, L.A., Sevilla, F., 1997. Evidence for the 
Presence of the Ascorbate-Glutathione Cycle in Mitochondria and 
Peroxisomes of Pea Leaves. Plant Physiol. 114, 275–284. 

Jones, R., 2005. The ecotoxicological effects of Photosystem II herbicides on corals. 
Mar. Pollut. Bull. 51, 495–506. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2005.06.027 

Jones, R., Kerswell, A., 2003. Phytotoxicity of Photosystem II (PSII) herbicides to 
coral. Mar. Ecol. Prog. Ser. 261, 149–159. https://doi.org/10.3354/meps261149 

Katsumata, M., Takeuchi, I., 2017. Delayed fluorescence as an indicator of the 
influence of the herbicides Irgarol 1051 and Diuron on hard coral Acropora 
digitifera. Mar. Pollut. Bull. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.08.006 

Kim, N.S., Shim, W.J., Yim, U.H., Hong, S.H., Ha, S.Y., Han, G.M., Shin, K.-H., 2014. 
Assessment of TBT and organic booster biocide contamination in seawater 
from coastal areas of South Korea. Mar. Pollut. Bull. 78, 201–208. 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.10.043 

Kotrikla, A., 2009. Environmental management aspects for TBT antifouling wastes 
from the shipyards. J. Environ. Manage. 90, S77–S85. 

Kottuparambil, S., Brown, M.T., Park, J., Choi, S., Lee, H., Choi, H.-G., Depuydt, S., 
Han, T., 2017. Comparative assessment of single and joint effects of diuron 
and Irgarol 1051 on Arctic and temperate microalgae using chlorophyll a 
fluorescence imaging. Ecol. Indic. 76, 304–316. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.01.024 

Lartigue, J., Neill, A., Hayden, B.L., Pulfer, J., Cebrian, J., 2003. The impact of salinity 
fluctuations on net oxygen production and inorganic nitrogen uptake by Ulva 
lactuca (Chlorophyceae). Aquat. Bot. 75, 339–350. 
https://doi.org/10.1016/S0304-3770(02)00193-6 

Lehninger, A.L., Lee, N.D., Cox, M.M., Simões, A.A., Lodi, W.R.N., 2002. Lehninger 
Princípios de bioquímica. Sarvier, São Paulo. 

Leliaert, F., Zhang, X., Ye, N., Malta, E., Engelen, A.H., Mineur, F., Verbruggen, H., 
De Clerck, O., 2009. Research note: Identity of the Qingdao algal bloom. 
Phycol. Res. 57, 147–151. https://doi.org/10.1111/j.1440-1835.2009.00532.x 



 

39 
 

Lennon, S.V., Martin, S.J., Cotter, T.G., 1991. Dose-dependent induction of apoptosis 
in human tumour cell lines by widely diverging stimuli. Cell Prolif. 24, 203–214. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2184.1991.tb01150.x 

Leston, S., Nunes, M., Viegas, I., Lemos, M.F.L., Freitas, A., Barbosa, J., Ramos, F., 
Pardal, M.A., 2011. The effects of the nitrofuran furaltadone on Ulva lactuca. 
Chemosphere 82, 1010–1016. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.10.067 

Lima, É., Saes, D., Abdalla, P., Abdalla, D., 2001. Peroxidação lipídica: mecanismos 
e avaliação em amostras biológicas. Rev Bras Ciên Farm. 37. 

Littler, M.M., Littler, D.S., Brooks, B.L., 2005. Extraordinary mound building 
Avrainvillea (Chlorophyta): the largest tropical marine plants. Coral Reefs 24, 
555–555. https://doi.org/10.1007/s00338-005-0019-z 

Lobban, C.S., Harrison, P.J., 1994. Seaweed ecology and physiology. Cambridge 
University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511626210 

López-Climent, M.F., Arbona, V., Pérez-Clemente, R.M., Gómez-Cadenas, A., 2008. 
Relationship between salt tolerance and photosynthetic machinery 
performance in citrus. Environ. Exp. Bot. 62, 176–184. 
https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2007.08.002 

Lovlie, A., 1964. Genetic control of division rate and morphogenesis in Ulva mutabilis 
Føyn. C. R. Trav. Lab. Carlsb. Comptes. 34, 77–168. 

Lüning, K., 1984. Temperature tolerance and biogeography of seaweeds: The marine 
algal flora of Helgoland (North Sea) as an example. Helgoländer 
Meeresunters. 38, 305–317. https://doi.org/10.1007/BF01997486 

Machado, S., 2005. A formação e os efeitos das espécies reativas de oxigêno no 
meio biológico 21, 133–149. 

Maulvault, A.L., Camacho, C., Barbosa, V., Alves, R., Anacleto, P., Cunha, S.C., 
Fernandes, J.O., Pousão-Ferreira, P., Paula, J.R., Rosa, R., Diniz, M., 
Marques, A., 2019. Bioaccumulation and ecotoxicological responses of 
juvenile white seabream (Diplodus sargus) exposed to triclosan, warming and 
acidification. Environ. Pollut. 245, 427–442. 
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.11.020 

McHugh, D.J., 2003. A guide to the seaweed industry, FAO fisheries technical paper. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 

Mendez, L.T., 2002. Guia de Biodiversidad: Macrofaunas y Algas Marinas (No. v. 1, 
no 4). 

Mine, I., Menzel, D., Okuda, K., 2008. Morphogenesis in Giant-Celled Algae, in: 
International Review of Cell and Molecular Biology. Elsevier, pp. 37–83. 
https://doi.org/10.1016/S1937-6448(07)66002-X 

Mochida, K., Fujii, K., 2009. Further Effects of Alternative Biocides on Aquatic 
Organisms, in: Arai, T., Harino, H., Ohji, M., Langston, W.J. (Eds.), . Springer, 
Tokyo, pp. 383–393. 

N. Sawyer, C., L. McCarty, P., Parkin, G., 1978. Chemistry for Environmental 
Engineering / C.N. Sawyer, P.L. McCarty, G.F. Parkin. 

Neill, S., 2002. Hydrogen peroxide signalling. Curr. Opin. Plant Biol. 5, 388–395. 
https://doi.org/10.1016/S1369-5266(02)00282-0 

Neori, A., Chopin, T., Troell, M., Buschmann, A.H., Kraemer, G.P., Halling, C., 
Shpigel, M., Yarish, C., 2004. Integrated aquaculture: rationale, evolution and 
state of the art emphasizing seaweed biofiltration in modern mariculture. 
Aquaculture 231, 361–391. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2003.11.015 

Neori, A., Krom, M.D., Ellner, S.P., Boyd, C.E., Popper, D., Rabinovitch, R., Davison, 
P.J., Dvir, O., Zuber, D., Ucko, M., Angel, D., Gordin, H., 1996. Seaweed 
biofilters as regulators of water quality in integrated fish-seaweed culture units. 



 

40 
 

Aquaculture 141, 183–199. https://doi.org/10.1016/0044-8486(95)01223-0 
Neori, A., Shpigel, M., Ben-Ezra, D., 2000. A sustainable integrated system for culture 

of fish, seaweed and abalone. Aquaculture 186, 279–291. 
https://doi.org/10.1016/S0044-8486(99)00378-6 

Nisizawa, K., Noda, H., Kikuchi, R., Watanabe, T., 1987. The main seaweed foods in 
Japan. Hydrobiologia 151–152, 5–29. https://doi.org/10.1007/BF00046102 

Niyogi, K.K., 1997. Chlamydomonas Xanthophyll Cycle Mutants Identified by Video 
Imaging of Chlorophyll Fluorescence Quenching. PLANT CELL ONLINE 9, 
1369–1380. https://doi.org/10.1105/tpc.9.8.1369 

NOAA, 2015. Earth System Research Laboratory. 
Noctor, G., Foyer, C.H., 1998. ASCORBATE AND GLUTATHIONE: Keeping Active 

Oxygen Under Control. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49, 249–279. 
https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.49.1.249 

Nordberg, J., Arnér, E.S.J., 2001. Reactive oxygen species, antioxidants, and the 
mammalian thioredoxin system1 1This review is based on the licentiate thesis 
“Thioredoxin reductase—interactions with the redox active compounds 1-
chloro-2,4-dinitrobenzene and lipoic acid” by Jonas Nordberg, 2001, 
Karolinska Institute, Stockholm, ISBN 91-631-1064-4. Free Radic. Biol. Med. 
31, 1287–1312. https://doi.org/10.1016/S0891-5849(01)00724-9 

Okamura, H., Mieno, H., 2006. Present Status of Antifouling Systems in Japan: 
Tributyltin Substitutes in Japan, in: Konstantinou, I.K. (Ed.), . Springer-Verlag, 
Berlin, pp. 201–212. 

Parasher, C.D., Ozel, M., Geike, F., 1978. Effect of hexachlorobenzene and acetone 
on algal growth: physiology and ultrastructure. Chem. Biol. Interact. 20, 89–95. 

Parry, M.L., Intergovernmental Panel on Climate Change (Eds.), 2007. Climate 
change 2007: impacts, adaptation and vulnerability: contribution of Working 
Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. ; New York. 

Passarelli, M.C., Ray, S., Cesar, A., DelValls, T.A., Riba, I., 2018. Effects of CO 2 
enrichment on metal bioavailability and bioaccumulation using Mytilus 
galloprovincialis. Mar. Pollut. Bull. 133, 124–136. 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.05.021 

Pereira, A. dos S., Bicalho, B., Lilla, S., De Nucci, G., 2005. Desafios da química 
analítica frente às necessidades da indústria farmacêutica. Quím. Nova 28, 
S107–S111. https://doi.org/10.1590/S0100-40422005000700021 

Perina, F.C., 2009. Avaliação da toxicidade de biocidas utilizados em tintas anti-
incrustantes (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande, 
Brasil. 

Perina, F.C., de Souza Abessa, D.M., Pinho, G.L.L., Fillmann, G., 2011. Comparative 
toxicity of antifouling compounds on the development of sea urchin. 
Ecotoxicology 20, 1870–1880. https://doi.org/10.1007/s10646-011-0725-y 

R. C. Pereira, Soares-Gomes, A., 2009. Biologia Marinha, 2a. ed. Editora 
Interciência. 

Rabinowitch, E.I., 1956. Photosynthesis and related processes. Vol. II. Part 2. 
Photosynth. Relat. Process. Vol II Part 2. 

Ralph, P.J., 2000. Herbicide toxicity of Halophila ovalis assessed by chlorophyll a 
fluorescence. Aquat. Bot. 66, 141–152. https://doi.org/10.1016/S0304-
3770(99)00024-8 

Raven, J.A., 1975. TRANSPORT OF INDOLEACETIC ACID IN PLANT CELLS IN 
RELATION TO pH AND ELECTRICAL POTENTIAL GRADIENTS, AND ITS 
SIGNIFICANCE FOR POLAR IAA TRANSPORT. New Phytol. 74, 163–172. 
https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1975.tb02602.x 



 

41 
 

R.C. Sampaio, de Moraes, C., 2010. Estresse oxidativo e envelhecimento: papel do 
exercício físico. 16, 1. 

Rocha, F.D., Pereira, R.C., Kaplan, M.A.C., Teixeira, V.L., 2007. Produtos naturais de 
algas marinhas e seu potencial antioxidante. Rev. Bras. Farmacogn. 17, 631–
639. https://doi.org/10.1590/S0102-695X2007000400024 

Sabine, C.L., 2004. The Oceanic Sink for Anthropogenic CO2. Science 305, 367–
371. https://doi.org/10.1126/science.1097403 

Saleh, A., Sheijooni Fumani, N., Molaei, S., 2014. Microfunnel-supported liquid-phase 
microextraction: Application to extraction and determination of Irgarol 1051 
and diuron in the Persian Gulf seawater samples. J. Chromatogr. A 1356, 32–
37. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2014.06.057 

Sand-Jensen, 1988. Photosynthetic responses of Ulva lactuca at very low light. 
Marine Ecology Progress Series 50, 195–201. 

Santos, D.P., Marino, M.C., 1983. Cloroficeas bentônicas marinhas do Estado de 
Santa Catarina (Master’s Thesis). Universidade de São Paulo. 

Schirling, M., Bohlen, A., Triebskorn, R., Köhler, H.-R., 2006. An invertebrate embryo 
test with the apple snail Marisa cornuarietis to assess effects of potential 
developmental and endocrine disruptors. Chemosphere 64, 1730–1738. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.01.015 

Schutzendubel, A., 2002. Plant responses to abiotic stresses: heavy metal-induced 
oxidative stress and protection by mycorrhization. J. Exp. Bot. 53, 1351–1365. 
https://doi.org/10.1093/jexbot/53.372.1351 

Senda, T., 2009. International Trends in Regulatory Aspects, in: Arai, T., Harino, H., 
Ohji, M., Langston, W. (Eds.), . Springer, Tokyo, Japan, pp. 23–34. 

Sheikh, M.A., Higuchi, T., Fujimura, H., Imo, T.S., Miyagi, T., Oomori, T., 2009. 
Contamination and impacts of new antifouling biocide Irgarol-1051 on 
subtropical coral reef waters. Int. J. Environ. Sci. Technol. 6, 353–358. 
https://doi.org/10.1007/BF03326073 

Smetacek, V., Zingone, A., 2013. Green and golden seaweed tides on the rise. 
Nature 504, 84–88. https://doi.org/10.1038/nature12860 

Sterling, T.M., Balke, N.E., Silverman, D.S., 1990. Uptake and Accumulation of the 
Herbicide Bentazon by Cultured Plant Cells. Plant Physiol. 92, 1121–1127. 
https://doi.org/10.1104/pp.92.4.1121 

Struve, I., Golle, B., Lüttge, U., 1987. Sethoxydim-Uptake by Leaf Slices of 
Sethoxydim Resistant and Sensitive Grasses. Z. Für Naturforschung C 42, 
279–282. https://doi.org/10.1515/znc-1987-0318 

Takayama, K., Konishi, A., Omasa, K., 2003. Diagnosis of Invisible Photosynthetic 
Injury Caused by a Herbicide (Basta) with Chlorophyll Fluorescence Imaging 
System. Agric. Eng. Int. CIGR J. Sci. Res. Dev. 5, ):1-12. 

Tan, I.H., Blomster, J., Hansen, G., Leskinen, E., Maggs, C.A., Mann, D.G., Sluiman, 
H.J., Stanhope, M.J., 1999. Molecular phylogenetic evidence for a reversible 
morphogenetic switch controlling the gross morphology of two common 
genera of green seaweeds, Ulva and Enteromorpha. Mol. Biol. Evol. 16, 1011–
1018. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a026190 

Teichberg, M., Fox, S.E., Olsen, Y.S., Valiela, I., Martinetto, P., Iribarne, O., Muto, 
E.Y., Petti, M.A.V., Corbisier, T.N., Soto-Jimã‰Nez, M., Pã Ez-Osuna, F., 
Castro, P., Freitas, H., Zitelli, A., Cardinaletti, M., Tagliapietra, D., 2009. 
Eutrophication and macroalgal blooms in temperate and tropical coastal 
waters: nutrient enrichment experiments with Ulva spp.: ROLE OF N AND P IN 
MACROALGAL BLOOMS. Glob. Change Biol. no-no. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.02108.x 

Thomas, K.V., Brooks, S., 2010. The environmental fate and effects of antifouling 



 

42 
 

paint biocides. Biofouling 26, 73–88. 
https://doi.org/10.1080/08927010903216564 

Tóth, S., Slooten, K.B., Spack, L., Alencastro, L.F. de, Tarradellas, J., 1996. Irgarol 
1051, an Antifouling Compound in Freshwater, Sediment, and Biota of Lake 
Geneva. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 57, 426–433. 
https://doi.org/10.1007/s001289900208 

Trebst, A., 2008. The mode of action of triazine herbicides in plants. Triazine Herbic. 
50 Years Revolutionizing Agric. 101-110. 

Turner, A., Lewis, M.S., Shams, L., Brown, M.T., 2007. Uptake of platinum group 
elements by the marine macroalga, Ulva lactuca. Mar. Chem. 105, 271–280. 
https://doi.org/10.1016/j.marchem.2007.02.009 

Turner, A., Pollock, H., Brown, M.T., 2009. Accumulation of Cu and Zn from 
antifouling paint particles by the marine macroalga, Ulva lactuca. Environ. 
Pollut. 157, 2314–2319. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2009.03.026 

Vaca, C.E., Wilhelm, J., Harms-Ringdahl, M., 1988. Interaction of lipid peroxidation 
products with DNA. A review. Mutat. Res. Genet. Toxicol. 195, 137–149. 
https://doi.org/10.1016/0165-1110(88)90022-X 

Vasconcelos, S.M.L., Goulart, M.O.F., Moura, J.B. de F., Manfredini, V., Benfato, M. 
da S., Kubota, L.T., 2007. Espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, 
antioxidantes e marcadores de dano oxidativo em sangue humano: principais 
métodos analíticos para sua determinação. Quím. Nova 30, 1323–1338. 
https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000500046 

Vermaat, J.E., Sand-Jensen, K., 1987. Survival, metabolism and growth of Ulva 
lactuca under winter conditions: a laboratory study of bottlenecks in the life 
cycle. Mar. Biol. 95, 55–61. https://doi.org/10.1007/BF00447485 

Vroom, P., Smith, C., 2003. Life without cells. 
Watson, R.T., Albritton, D.L., Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental Panel on 
Climate Change (Eds.), 2001. Climate change 2001: synthesis report. 
Cambridge University Press, Cambridge ; New York. 

Wendt, I., Arrhenius, Å., Backhaus, T., Hilvarsson, A., Holm, K., Langford, K., 
Tunovic, T., Blanck, H., 2013a. Effects of Five Antifouling Biocides on 
Settlement and Growth of Zoospores from the Marine Macroalga Ulva lactuca 
L. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 91, 426–432. 
https://doi.org/10.1007/s00128-013-1057-9 

Wendt, I., Arrhenius, Å., Backhaus, T., Hilvarsson, A., Holm, K., Langford, K., 
Tunovic, T., Blanck, H., 2013b. Extreme irgarol tolerance in an Ulva lactuca L. 
population on the Swedish west coast. Mar. Pollut. Bull. 76, 360–364. 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.08.035 

World Population, 2017. 
Yan, J., Tsuichihara, N., Etoh, T., Iwai, S., 2007. Reactive oxygen species and nitric 

oxide are involved in ABA inhibition of stomatal opening. Plant Cell Environ. 
30, 1320–1325. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2007.01711.x 

Yebra, D.M., Kiil, S., Dam-Johansen, K., 2004. Antifouling technology: past, present 
and future steps towards efficient and environmentally friendly antifouling 
coatings. Prog. Org. Coat. 50, 75–104. 

Young, H.S., McCauley, D.J., Galetti, M., Dirzo, R., 2016. Patterns, Causes, and 
Consequences of Anthropocene Defaunation. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 47, 
333–358. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-112414-054142 

Youvan, D.C., Marrs, B.L., 1987. Molecular Mechanisms of Photosynthesis. Sci. Am. 
256, 42–49. 

Zhou, M., Diwu, Z., Panchuk-Voloshina, N., Haugland, R.P., 1997. A Stable 



 

43 
 

Nonfluorescent Derivative of Resorufin for the Fluorometric Determination of 
Trace Hydrogen Peroxide: Applications in Detecting the Activity of Phagocyte 
NADPH Oxidase and Other Oxidases. Anal. Biochem. 253, 162–168. 
https://doi.org/10.1006/abio.1997.2391 

Zou, X., Xiao, X., Zhou, H., Chen, F., Zeng, J., Wang, W., Feng, G., Huang, X., 2018. 
Effects of soil acidification on the toxicity of organophosphorus pesticide on 
Eisenia fetida and its mechanism. J. Hazard. Mater. 359, 365–372. 
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.04.036 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

C CA IB IM IA
T1 0,24 0,216333 0,217333 0,156333 0,185
T2 0,258 0,192333 0,177 0,234 0,169
T3 0,163333 0,227333 0,259333 0,176333 0,205667
T4 0,137667 0,189 0,166333 0,099333 0,186
T5 0,155667 0,130333 0,175667 0,188 0,140667
T6 0,200667 0,098667 0,249667 0,184667 0,145
T7 0,129667 0,168667 0,164667 0,164667 0,133667
T1 0,225 0,172333 0,211333 0,282333 0,221333
T2 0,221333 0,190667 0,165 0,195667 0,15
T3 0,185667 0,222667 0,245667 0,223333 0,141667
T4 0,16 0,192667 0,223667 0,179667 0,173667
T5 0,157667 0,156 0,133 0,177333 0,158667
T6 0,188333 0,179 0,135333 0,184 0,189
T7 0,133333 0,137667 0,047 0,117667 0,152333
T1 0,241333 0,191 0,178 0,170333 0,221333
T2 0,139667 0,187 0,154667 0,276333 0,154
T3 0,227667 0,192 0,255667 0,176667 0,149
T4 0,228 0,185333 0,176333 0,208667 0,187333
T5 0,164333 0,228333 0,224333 0,127333 0,146
T6 0,183333 0,217333 0,229667 0,241333 0,157667
T7 0,186333 0,186333 0,113333 0,128333 0,140667

C CA IB IM IA
T1 0,985 0,672667 0,484333 0,986667 0,427
T2 1,311667 0,822333 0,470333 0,572667 0,519333
T3 1,005667 0,986333 0,542667 0,401667 0,626
T4 1,202333 0,737 0,785333 0,374 0,513
T5 1,483 1,189333 0,957333 0,83 0,739
T6 1,066333 1,032 0,595 0,501667 0,743333
T7 1,231667 0,819 0,784667 0,739 0,746667
T1 0,857333 1,000667 0,724 0,742333 0,423333
T2 0,904333 0,788 0,747333 0,909333 0,465667
T3 0,818333 1,029667 0,671667 0,751667 0,67
T4 1,301 1,043333 0,461667 0,422333 0,541
T5 0,933333 0,898667 0,77 0,912667 0,963667
T6 0,726333 1,124 1,011 0,817 0,577
T7 1,128667 1,077333 0,389667 1,131 0,892667
T1 1,523333 1,053333 0,609333 0,646333 0,538667
T2 1,094333 0,853333 0,582 0,508 0,545667
T3 0,904 0,404333 0,737667 0,748333 0,968
T4 1,383333 1,172 1,144667 0,880667 0,538333
T5 1,259 0,9 1,138667 1,166667 1,070333
T6 1,147667 0,999 0,815333 0,943333 1,002667
T7 1,221333 0,977 0,800667 0,894333 1,191

C CA IB IM IA
T1 0,766 0,76 0,748 0,757 0,67
T2 0,77 0,785 0,754 0,754 0,722
T3 0,772 0,784 0,757 0,748 0,749
T4 0,761 0,752 0,72 0,733 0,716
T5 0,737 0,773 0,762 0,785 0,738
T6 0,708 0,737 0,708 0,734 0,733
T7 0,743 0,722 0,741 0,755 0,684
T1 0,718 0,744 0,744 0,714 0,64
T2 0,771 0,758 0,715 0,746 0,741
T3 0,795 0,735 0,774 0,742 0,757
T4 0,729 0,704 0,699 0,793 0,775
T5 0,749 0,677 0,594 0,717 0,752
T6 0,741 0,723 0,706 0,651 0,766
T7 0,773 0,741 0,383 0,731 0,726
T1 0,807 0,75 0,713 0,74 0,709
T2 0,76 0,737 0,738 0,774 0,427
T3 0,757 0,735 0,727 0,781 0,693
T4 0,756 0,772 0,749 0,778 0,733
T5 0,701 0,734 0,788 0,75 0,709
T6 0,759 0,768 0,745 0,745 0,756
T7 0,741 0,734 0,741 0,746 0,711

Y (II) 0,299333
NPQ 0,98

Fv/Fm 0,74

Médias

PH3

PH2

PH1

Y(II)

T0 - Médias

PH3

PH2

PH1

NPQ

PH3

PH2

PH1

Fv/Fm

ANEXO A 
 

 Tabela de Resultados do PAM (Modulação de Amplitude de Pulso) 
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ANEXO B 

 
Resultados (médias e desvios padrão) nos níveis de H2O2 mensurados nas 
amostras orindas dos tratamentos exeperimentais. 
 

 
 
 

ANEXO C  
 

Resultados (médias e desvios padrão) da atividade da enzima catalase 
mensurados nas amostras orindas dos tratamentos exeperimentais. 
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ANEXO D   
 

Resultados (médias e desvios padrão) dos níveis de TBARS mensurados nas 
amostras oriundas dos tratamentos exeperimentais. 
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