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APRESENTAÇÃO

Este trabalho é proveniente de uma pesquisa sobre a abordagem das algas
pluricelulares (macroalgas), no ensino de ciências. Esta pesquisa surgiu devido ao
tratamento dado a esse assunto, pelos livros didáticos, pois este é abordado de maneira
superficial. Então decidi fazê-lo para que, o mesmo, complemente as informações
encontradas nos livros didáticos, revistas e internet.
O objetivo deste manual é fazer com que os alunos conheçam a ecologia das algas,
seu modo de vida, sua importância, saiba diferenciá-la de uma planta e que se familiarizem
com as espécies do nosso Estado, para isso segue em anexo a esse manual um catálogo
com exemplares de algas que foram coletadas em nossa plataforma continental.
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ALGAS PLURICELULARES OU MACROALGAS

1- Contexto Evolutivo
Provavelmente, foram alguns membros ancestrais das algas
verdes, Chlorophytas, há cerca de 500 milhões de anos, que deram

Musgo

origem as primeiras plantas terrestres (Briófitas – musgos e hepáticas;
e Pteridófitas - samambaias) (HAVEN, 2001). E, foi a partir do
desenvolvimento das algas calcáreas há 600 milhões de anos (no Pré-

Hepática

Cambriano)* que o planeta resfriou criando condições para o
estabelecimento da vida terrestre. Isto por que naquele período havia
altas taxas de gás carbônico (CO2) na atmosfera, devido às intensas
atividades vulcânicas. Embora outras algas também fixem o CO2, somente
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Samambaia
(Foto 1)

as algas calcárias o mineralizam, o absorvem, sob a forma de carbonato. Então foi desta forma
que, elas promoveram o equilíbrio de CO2 na atmosfera.
* ver a tabela 1 das Eras Geológicas.

Algas Calcárias
Santos, 2006
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2- Registro fóssil das Algas em Sergipe

Santos, 2006

Lima, 2006

Fósseis de coral e algas calcárias
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Em nosso Estado podemos constatar a presença de algas fósseis, nos seguintes locais: na Br
101 em frente a Rosário do Catete e ao sul da cidade de Neópolis, no Rio São Francisco.
Apesar de os restos fósseis do Cretáceo* serem muito raros na América do Sul, em Sergipe
as algas marinhas foram encontradas em rochas. E entre estas, as algas calcáreas foram as que
mais se fossilizaram, pois elas absorvem da água do mar, carbonato de cálcio (CaCO3), que ficam
incrustadas nestas.

Onde podemos encontrar exemplares de fósseis de algas?
Na Universidade Federal de Sergipe, departamento de Biologia – bloco A, laboratório de
Paleontologia.

*ver a tabela 1 das Eras Geológicas
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3- Afinal, o que são Algas?
Primeiramente, precisamos saber de algumas definições:

• Seres unicelulares → são os seres formados por apenas uma célula.

• Seres pluricelulares → são seres formados por duas ou mais células.

• Seres procariontes → são seres que possuem células menos complexas, núcleo não envolvido por membrana.

• Seres eucariontes → são seres que possuem células mais complexas, com núcleo envolvido por membrana
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As algas podem ser unicelulares, microscópicas, chamadas de microalgas ou pluricelulares,
macroscópicas, chamadas de macroalgas.
Mas, neste manual nós só vamos apresentar as Algas Pluricelulares ou Macroalgas, então:
Algas pluricelulares são organismos eucariontes fotossintetizantes. Que não possuem
tecidos e nem órgãos especializados. Sendo assim, não têm raiz, caule, folha e nem flor; seu corpo
é um talo, composto por: estipe, pedúnculo e apressório.
Como as algas não possuem vasos condutores, elas absorvem os sais minerais de que
precisam através de toda a superfície de seu corpo, por difusão.
Existem algas pluricelulares de diferentes formas e tamanhos. Elas podem ter a forma de
filamentos, lâminas ou ramos e muitas vezes, tem a forma de uma “folha”, são as foliáceas.
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Habitat
As algas são encontradas em muitos lugares: nos mares, nos rios, nas lagoas, sobre pedras,
troncos de árvores e outras superfícies muito úmidas. Elas podem viver fixas, por exemplo, no
fundo dos mares, dos rios e sobre rochas. Podem também flutuar na água; neste caso, podem
possuir bolinhas como bóias que não as deixam afundar (como no caso dos Sargaços).

As algas também podem ser encontradas em áreas de manguezais, que são bem conhecidos
por abrigarem uma associação pouco diversificada, mas bem característica de seres adaptadas à
grande variedade de salinidade e a periódica inundação proveniente das marés, que é o que
caracteriza este ecossistema.
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Fotossíntese
Conforme foi visto, as algas são seres autótrofos fotossintetizantes, ou seja, que produzem o
seu próprio alimento fazendo fotossíntese.
Então, o que é fotossíntese?
É o processo de produção de alimentos, substâncias orgânicas, realizado pelos seres
autótrofos na presença de energia solar. Para que ocorra esse processo é necessária uma
estrutura celular chamada cloroplasto que contém um pigmento, a clorofila, que é quem faz a
captação de luz.
Na fotossíntese, a planta ou alga, utiliza água, luz e gás carbônico e produz glicose e oxigênio.
H2O + CO2 → Glicose + O2
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(Foto 2)
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Reprodução das algas
As algas podem se reproduzir de forma assexuada, sexuada ou apresentar alternância de
gerações.
A reprodução assexuada se dá, quando não há troca de gametas, e ocorre principalmente,
através de esporos. Outra forma ocorre quando pedaços destacados da alga brotam, originando
novas algas.
A reprodução sexuada é feita através dos gametas, que são trocados pelas algas.
As algas que produzem esporos, são chamadas de esporófitas; e aquelas que produzem
gametas de gametófitas. A alternância de gerações ocorre quando os esporófitos que produzem
esporos, são liberados e germinam, formando gametófitos; depois, algumas células dos gametófitos
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transformam-se em gametas, que são liberados: um gameta masculino e um feminino fundem-se,
formando um zigoto, que se desenvolve e forma um novo esporófito.

(Foto 3)
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4- Em que Reino as algas pluricelulares estão?

Existem na natureza cinco reinos: Monera, Protoctista (antigo Protista), Fungi, Animalia e
Plantae.
Bom, para início de conversa, há certa confusão entre os cientistas em relação à posição das
algas nos reinos da natureza. Mas, devido a certas características, consideradas atualmente*,
todos os tipos de algas, tanto unicelulares quanto pluricelulares, estão sendo colocadas no Reino
Protoctista.
Ueé! Mas eu pensei que as algas pluricelulares estivessem no Reino Plantae, pois elas têm
“cara” de planta! Apesar de as algas pluricelulares parecerem plantas, elas não são plantas.
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O Reino Protoctista engloba uma variedade de organismos eucariontes de formas
unicelulares, coloniais e pluricelulares simples. Neste reino são encontrados os seres que não se
englobam em nenhum dos outros quatro reinos.

■ A disciplina da biologia que estuda as algas é a ficologia ou algologia, tradicionalmente uma
especialização da botânica.

Santos, 2006

Protokuetzingia sp
*já que a ciência está em constante mudança.
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5- Classificação das Algas Pluricelulares
As algas são classificadas de acordo com a sua estrutura e seus pigmentos.

◊ Chlorophyta
- Kloros (verde) e phycos (algas) → algas verdes;
- Podem ser unicelulares, coloniais ou pluricelulares;
- Podem ser microscópicas ou macroscópicas, chegando até 8 metros de comprimento;
- Possuem clorofila a e b , caratenóides;
- Seu produto de reserva é o amido (no cloroplasto);
- Sua parede celular contém celulose e pectina;
- Suas células podem possuir flagelo;
- Seu aspecto pode ser foliáceo, laminar ou globosa;
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- São cosmopolitas (podem viver em qualquer habitat), sendo que a maioria é aquática de água doce
ou marinha;
- Pode estar impregnada com carbonato de cálcio (CaCO3);
- As unicelulares podem se associar aos fungos formando liquens, num processo de simbiose.

Santos, 2006

Lima, 2006

Halimeda sp1
Codium isthmocladum
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◊ Phaeophyta
- Phaios (pardo) e phycos (alga) → algas pardas;
- Estas são as mais evoluídas;
- São pluricelulares macroscópicas ou microscópicas;
- Possuem clorofila a e c + fucoxantina (que lhes confere a cor parda);
- Seu produto de reserva é a laminarina;
- Sua parede celular contém celulose;
- Seu aspecto pode ser filamentoso, foliáceo, arboreáceo ou globoso;
- Ocorrem em águas frias (temperadas e polares), podendo chegar nestas regiões á 60 metros de
comprimento (os Kelps);
- A maioria é marinha, existindo poucas espécies de água doce.
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Lima, 2006

(Foto 3)

Colpomenia sinuosa

Sargassum hystrix

Santos, 2006

Lobophora sp
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◊ Rhodophyta
- Rhodon (vermelho) e phycos (algas) → algas vermelhas;
- São as mais abundantes no nosso Estado;
- A maioria é pluricelular, podendo ser unicelulares;
- Possuem clorofila a, caratenóides e ficobilinas;
- Seu produto de reserva é o amido das florídeas;
- Sua parede celular contém celulose, agar e carragenano;
- Não possuem flagelo em nenhum estágio da vida;
- Seu aspecto pode ser foliáceo ou filamentoso;
- São bentônicos marinhos ou de água doce, ocorrendo nas regiões tropicais;
- Ocorrem em águas quentes (regiões tropicais);
- Pode estar impregnada com carbonato de cálcio, e esta calcificação produz um bom registro
fóssil.
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Lima, 2006

Lima, 2006

Laurencia sp

Galaxaura sp

Lima, 2006

Cryptonemia crenulata
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6- A Importância das Algas Pluricelulares

Econômica

O cultivo das macroalgas, chama-se Maricultura. Dentre as algas mais cultivadas estão:
Wakame, Kombu, Nori, Aramé e a Hiziki. Elas são usadas muito utilizadas na alimentação dos
japoneses. Lá, estas algas são importante não só para a alimentação, mas também como fonte de
renda familiar.
Kombu é uma alga parda, que além de ser utilizada na alimentação, pode ser usada como
fertilizante na agricultura; para a extração de produtos gelatinosos, como a algina, usados para
dar consistência e textura a alimentos industrializados (cremes, sorvetes, pudins), pasta de dente,
tintas, e outros.
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Das algas também podem ser extraídos produtos utilizados na indústria de alimentos, como a
carragenina e o agar.
A carragenina é utilizada como espessante (para dar consistência) em alimentos
industrializados como iogurtes, carnes, achocolatados e outros. Vem sendo utilizada também em
produtos dietéticos, substituindo a gordura que foi retirada.
O agar, que forma uma espécie de gelatina, é utilizado na fabricação de pudins, sorvetes,
cremes, maioneses, geléias, etc.; na industria farmacêutica para a produção de cápsulas de
vitaminas e medicamentos; e na industria de cosméticos; e pode ser utilizado como meio de cultura
de bactérias e fungos em laboratórios de pesquisa.
Podem ser usadas ainda como adubo.

Sushi
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Medicinal
Como suprimento alimentar as algas marinhas são uma ótima fonte de iodo, mineral essencial
ao correto funcionamento da tireóide. E também são ricas em ferro, fibras e vitaminas.
Algumas delas podem ser usadas para a produção da camisa-de-vênus (camisinha); substâncias
como o carregenano podem atuar como curativos simples e até “contra” a AIDS; já os diterpenos,
substância

encontrada

em

algas

pardas,

inibem

o

vírus

da

AIDS

em

meio

celular.

Ecológica

As algas têm um importantíssimo papel na biosfera – aliás, sempre tiveram, basta recordar
que foram elas as primeiras produtoras de oxigênio no nosso planeta.
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Como produtores primários, formam a base da cadeia alimentar, fornecendo alimento para os
organismos heterotróficos, que fazem parte dos ecossistemas aquáticos.
As algas pluricelulares podem, por vezes colonizar grandes porções do substrato, fornecendo
refúgio, alimento e mesmo substrato secundário a uma grande variedade de organismos.
Algumas algas vermelhas, são ricas em sais de cálcio e contribuem para a formação dos
chamados recifes calcários.

Algas como Bioindicadoras:

- Elas podem indicar o índice de poluição local. Por exemplo, quando se vê um extenso tapete
de alfaces-do-mar numa dada área, isso pode normalmente indicar poluição por excesso de
efluentes nitrogenados.
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- Podem fornecer indícios do nível de aquecimento global, pelo aparecimento de algas de
regiões quentes em águas frias, de regiões temperadas.
- O desaparecimento dos liquens de uma região onde eles são corriqueiros. Como os liquens
absorvem nutrientes do ar, podem absorver também diversos poluentes associados ao ar. Assim
quando a poluição é muito intensa os liquens podem diminuir ou até desaparecer indicando que algo
está anormal naquela região. A constatação dos níveis de poluição podem ser feitos a partir da
análise de metais pesados encontrados nos liquens.

7- As Relações ecológicas
Os seres vivos se associam, estabelecendo relações que lhes trazem benefícios (harmônicas)
ou prejuízos (desarmônicas).
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Alguns destes tipos de relações também ocorrem entre algas e alguns animais, como com:
platelmintos; moluscos; poríferos, em relações de epifitismo; com cnidários formam corais e com
os fungos podem formar os liquens, em uma relação de mutualismo.

Uma relação especial
Liquens – algas verdes + fungos
Estes seres têm uma relação de mutualismo (simbiose) , pois ambos se beneficiam. Os fungos
retiram água e sais minerais das rochas, solos ou troncos, da água das chuvas ou do ar. Com esses
nutrientes, a alga produz, por fotossíntese, as substâncias orgânicas necessárias ao seu próprio
crescimento e ao do fungo. O fungo também protege a alga contra o sol ou a perda de água em
regiões secas.
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Os líquens são seres colonizadores, pois são eles, em geral, os primeiros organismos a se
instalarem em regiões sem vida. Os liquens podem, dessa forma, criar condições para que outros
vegetais possam crescer neste ambiente.

(Foto 6)
(Foto

5)

Líquen em uma rocha

Detalhe de um líquen

32

8- Organismos Associados às Algas Pluricelulares
Bivalve (moluscos)
Briozoário
Camarão
Caranguejo
Foraminífero (protoctista)
Gastrópode (moluscos)

Isopoda
Ofiuroide
Pólipo (cnidários)
Porífera (esponjas)
Polyqueta (anelídeos)

(Foto 8)
(Foto 9)

Porífera

(Foto 7)
Gastrópode

Bivalve
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(Foto 10)
Santos, 2006

Santos, 2006

Isopoda

Briozoário
epifitando algas.

(Foto 11)

Foraminifero
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9- Lista dos táxons encontrados na Plataforma Continental do Estado de Sergipe

Chlrophytas

Anadyomene stellata

Chamaedoris sp

Caulerpa crassifolia

Codium isthmocladum

Caulepa cupressoides

Halimeda sp

Caulerpa racemosa

Penicillus capitatus

Caulerpa sertularióides
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Phaeophyta

Bachelotia antillarum

Lobophora sp

Colpomenia sinuosa

Padina sp

Dictyopteris sp

Sargassum filipendula

Dictyopteris delicatula

Sargassum hystrix

Dictyopteris jolyana

Sargassum platycarpum

Dictyota sp

Sporochnus sp

Dictyota pardalis

Stypopodium zonale

Enteromorpha sp
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Rhodophyta

Amansia multifida

Gracilaria sp

Bryothamnion seaforthii

Haloplegma duperriey

Bryothamnion triquetrum

Hypnea cervicornis

Ceramium sp

Hypnea musciformis

Cryptonemia crenulata

Jania sp

Cryptonemia luxurians

Larencia sp

Corallina sp

Polysiphonia sp

Cottoniela sp

Protokuetzingia sp

Dasya sp

Rhodymenia sp

Dictyurus occidentalis

Spyridia sp

Galaxaura sp

Vidalia obtusiloba

Gelidium sp
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GLOSSÁRIO

▫ Apressório: porção basal de uma alga, que a mantém presa a um substrato sólido.
▫ Difusão: movimento de partículas de uma região mais concentrada, para uma região menos
concentrada, esse processo tende a distribuir tais partículas uniformemente no meio.
▫ Ecossistema: conjunto formado pelos fatores físicos e seres vivos do ambiente e pelas diversas
interações entre os seres vivos e o ambiente.
▫ Epífita: organismo que cresce sobre o outro, mas não é seu parasita.
▫ Esporos: célula reprodutiva, capaz de desenvolver-se em um indivíduo adulto sem que ocorra
fusão de outra célula.
▫ Eutrofização: proliferação de algas ou de vegetais devido ao excesso de nutrientes lançados na
água. A falta de oxigênio, de luz e as substâncias tóxicas produzidas nesse processo podem matar
outros seres vivos.
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▫ Filamento: estrutura em forma de fio.
▫ Manguezal: ecossistema costeiro e tropical onde predominam os mangues, aos quais se associam
outros componentes vegetais e animais, adaptados a um substrato periodicamente inundado pelas
marés, com grande variação de salinidade.
▫ Mutualismo: dois ou mais organismos vivendo juntos, numa associação em que ambos os seres se
beneficiam.
▫ Plataforma Continental: é a porção do continente que se estende mar a dentro até onde o
gradiente de declividade se torna abruptamente.
▫ Pedúnculo: haste ou estrutura em forma de caule.
▫ Salinidade: quantidade de sais dissolvidos na água.
▫ Sedimento: material de originado da decomposição de qualquer tipo de rocha ou seres vivos,
transportado e depositado na superfície terrestre.
▫ Táxon: designação taxonômica de qualquer nível.
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ANEXO
Tabela 1: As eras geológicas e os períodos da Terra.

Mesozóica

Cenozóica

Era

Período

Início
(anos)

Fatos marcantes da Evolução

Quaternário

1,8 milhão

Surge a espécie humana. Extinção de alguns dos
grandes mamíferos, como o mamute. Plantas
com flor dominam.

Terciário

65 milhões

Mamíferos, insetos e aves se espalham pela
terra. Plantas com flor e fruto dominam.

Cretáceo

145 milhões

Extinção dos dinossauros. Primeiras plantas
com flor.

Jurássico

205 milhões

Primeiras aves . Os dinossauros se diversificam.
Plantas com semente dominam a terra.

Triássico

245 milhões

Primeiros dinossauros e mamíferos. Plantas com
semente se espalham pela terra.
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Paleozóica

Permiano

290 milhões

Primeiras plantas com semente. Répteis e
insetos se diversificam pela terra.

Carbonífero

360 milhões

Insetos começam a se espalhar pela terra, e
anfíbios se diversificam. Primeiros répteis.

Devoniano

408 milhões

Primeiros vertebrados terrestres (anfíbios).
Plantas se espalham pela terra.

Siluriano

440 milhões

Primeiros peixes com mandíbulas e primeiras
plantas e invertebrados terrestres.

Ordoviciano

500 milhões

Primeiros peixes sem mandíbulas.
Invertebrados se espalham pelos mares.

Cambriano

540 milhões

Algas e invertebrados nos mares. Surge os
primeiros animais com esqueleto.

Fonte: Adaptado de: GEWANDSZNAJDER, F. Ciências A Vida na Terra. 2. ed.
São Paulo: Ática, 2004.
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