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Capítulo 2
O segundo capítulo versa sobre uma questão de difícil 

resposta...o que são algas? Para tentar responder a essa 
questão são apresentadas características básicas desses orga-
nismos fotossintetizantes aquáticos, descrevendo estruturas 
básicas de sua reprodução e ciclo de vida.
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2.1 Mas afinal... o que é uma alga?

Apesar das algas terem feito parte do dia a dia dos povos an-
cestrais que colonizaram a América do Sul há mais de 12 mil anos 
atrás, e de terem inquestionável utilização em diferentes segmen-
tos da indústria moderna, estes organismos não são reconhecidos 
no cotidiano dos brasileiros. Provavelmente por conta disso, tan-
to no ensino médio quanto no universitário, existem dificuldades 
em apresentar e discutir a grande diversidade destes organismos 
fotossintetizantes.

Dentro das algas, estão localizados os diversos grupos de orga-
nismos fotossintetizantes aquáticos que, nos últimos anos, têm sido 
posicionados de maneira bastante variável nos diferentes sistemas de 
classificação. Estes grupos são representados por organismos proca-
riontes e eucariontes com as mais diferentes histórias evolutivas, e 
sua origem estaria naqueles organismos que testemunharam a ori-
gem da vida no planeta há cerca de 3 bilhões de anos atrás.

O termo algas, lato sensu, compreende um agrupamento artifi-
cial de organismos que têm pouca coisa em comum, a não ser o fato 
de serem fotossintetizantes, aquáticos ou de ambientes úmidos, 
com o corpo pouco diferenciado, não desenvolvido para ocupar 
o ambiente terrestre, com ausência de células estéreis envolven-
do as estruturas reprodutivas e de um sistema diferenciado para 
condução de água. Por esta razão, não constituem uma categoria 
taxonômica definida, mas sim, um conjunto de categorias díspares 
tão diversas que chegam a ser classificados em reinos diferentes.



32 Sistemática Vegetal I

2.2 Importância das algas

Além de representarem os ancestrais de boa parte das formas 
vivas do planeta, as algas possibilitaram a estruturação da atmos-
fera terrestre como a conhecemos, contribuindo com a produção 
de oxigênio e conseqüente formação da camada de ozônio. 

As algas e as angiospermas marinhas representam os produto-
res primários que sustentam a vida nos mares e oceanos, sendo 
essenciais para a sua manutenção. Algumas estimativas atribuem 
às algas planctônicas 40 a 50 % da produção primária global. As 
algas participam também do sequestro do dióxido de carbono e 
podem fixar este gás sob a forma de carbonatos de cálcio e mag-
nésio, tendo participação potencial nos processos que controlam 
a temperatura do planeta. As algas calcárias são ainda elementos 
importantes na formação e manutenção dos recifes de coral e ban-
cos de algas calcárias, ecossistemas com biodiversidade compará-
vel à das florestas tropicais. Muitas espécies são utilizadas ainda 
como bioindicadores de ambientes poluídos.

Muitas algas marinhas possuem importância econômica, sendo 
utilizadas diretamente como alimentos para o ser humano e ani-
mais aquáticos cultivados ou fornecendo produtos que fazem parte 
do dia a dia do homem moderno (Figura 2.1). São fontes de ágar, 
carragenana e alginato, colóides utilizados principalmente pela 
indústria alimentícia, farmacêutica e de cosméticos, como agen-
tes espessantes e estabilizantes (Figura 2.2). Podem ainda fornecer 
matéria-prima para rações animais e fertilizantes devido ao grande 
conteúdo de minerais e fibras. Atualmente, pesquisas sobre a po-
tencialidade do uso de microalgas e macroalgas em biocombustí-
veis estão em crescimento, embora a produção ainda seja inviável 
economicamente. 

Figura 2.1 – Fotografias de cultivos 
de macroalgas e microalgas. 
(A) Cultivo de Porphyra para 
produção de nori; (B) Cultivo de 
Dunaliella salina para produção de 
carotenóides.BA
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Essas espécies de algas comercializadas são responsáveis pela 
circulação de valores que ultrapassam seis bilhões de dólares por 
ano no mundo . Uma das algas mais conhecidas e comercializadas 
do planeta é a alga vermelha “nori” (gênero Porphyra C. Agardh), 
utilizada para envolver sushis, que na última década foi responsá-

Figura 2.2 – Exemplos de produtos que utilizam como matéria-prima substâncias derivadas de algas marinhas.
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vel pela movimentação de 1,8 bilhões de dólares por ano, sendo 
boa parte destas divisas geradas no Japão e China. 

As algas são muitas vezes protagonistas de problemas ambien-
tais variados. A introdução de espécies exóticas, de forma voluntá-
ria ou involuntária, altera o ambiente trazendo prejuízos imprevi-
síveis para as comunidades aquáticas e atividades econômicas. Na 
Europa, a introdução involuntária de uma espécie de alga verde 
(Caulerta taxifolia), resultou, desde meados dos anos 80, em uma 
série de prejuízos que a cada ano se multiplicam em diferentes loca-
lidades do Mediterrâneo. A cianobactéria Cylindrospermopsis raci-
borsckii (Wolozinska) Seenaya et Subba Raju, produtora de ciano-
toxinas, originalmente descrita para a região Indo-Malaia (região 
sul do continente asiático), atualmente é encontrada em diferentes 
continentes do planeta, sendo uma espécie invasora com grande 
potencial de causar prejuízos ecológicos e econômicos. Deve tam-
bém ser lembrada a ocorrência da floração de espécies produtoras 
ou não de toxinas que têm causado prejuízos em diferentes partes 
do mundo, inclusive em Santa Catarina (ver texto no Capítulo 5).

2.3 Formas de reprodução 

A reprodução é definida como uma extensão da matéria viva 
no tempo e no espaço, tendo importância fundamental na auto-
perpetuação das espécies e em suas estratégias de ocupação dos 
diferentes ambientes. Podemos nos referir à reprodução em nível 
molecular, celular ou do organismo como um todo. Nesse último 
caso, estão inseridos o sexo e as diferentes formas de ciclo de vida, 
que serão abordados a seguir. A reprodução do organismo como 
um todo pode ser de três tipos:

a) Reprodução vegetativa: reprodução onde todo o organis-
mo, ou parte dele, torna-se uma unidade reprodutiva, envol-
vendo unicamente divisões celulares mitóticas;

b) Reprodução espórica: reprodução realizada por esporos, cé-
lulas especializadas que têm a capacidade de se desenvolver 
diretamente em um novo indivíduo. Podem apresentar flage-
los (planósporos ou zoósporos) ou não (aplanósporos);
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c) Reprodução gamética: reprodução que envolve células es-
peciais chamadas gametas (células sexuais). Pode ser de três 
tipos, de acordo com a morfologia dos gametas:

 • Isogamia: quando os gametas são idênticos morfolo-
gicamente;

 • Anisogamia: quando um dos gametas é maior que o 
outro, mas são semelhantes na forma e na presença de 
flagelos;

 • Oogamia: quando os gametas diferem na forma, sendo 
um muito pequeno (flagelado ou não) em relação ao ou-
tro, que é sempre imóvel. O gameta maior geralmente é 
feminino e recebe o nome de oosfera, enquanto o mas-
culino, menor, é denominado anterozóide (Figura 2.3).

Isogamia Anisogamia Oogamia

Figura 2.3 – Tipos de gametas e células reprodutivas. 

2.4 Ciclos de Vida

A vida de uma alga, ou de qualquer outro organismo passa por 
diferentes etapas. A esta série de eventos denominamos ciclo de 
vida. Um ciclo de vida apresenta fenômenos importantes do ponto 
de vista evolutivo. A fecundação e a ocorrência de meiose repre-
sentam passos importantes para o surgimento de variabilidade ge-
nética, que por sua vez, capacita estes organismos a sobreviverem 
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em um planeta em constante mudança. Três tipos de ciclos de vida 
(Figura 2.4) podem ser observados:

Singamia

Ciclo Haplobionte Haplonte

Meiose zigótica

Zigoto (2n)Talo (n)

Singamia

Talo (n)

Ciclo Diplobionte

Meiose espórica

Talo (n)

Singamia

Ciclo Haplobionte Diplonte

Meiose gamética

Talo (n)Gametas (n)

Figura 2.4 – Tipos de ciclo de vida.

a) Haplobionte haplonte: ocorre apenas uma fase de vida livre, 
haplóide. Neste caso a meiose é zigótica, sendo esta a primei-
ra divisão do zigoto;

b) Haplobionte diplonte: ocorre apenas uma fase de vida livre, 
diplóide. Neste caso a meiose é gamética, ocorrendo na for-
mação dos gametas;

c) Diplobionte: ocorrem duas fases de vida livre, uma haplóide 
(gametófito) e outra diplóide (esporófito), e a meiose ocor-
re na formação dos esporos. Este ciclo ainda se subdivide e 
pode ser de dois tipos:
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 • Isomórfico - as duas fases de vida livre são morfologica-
mante idênticas;

 • Heteromórfico – as duas fases de vida livre são morfolo-
gicamante distintas. 

Resumo

As algas são um agrupamento artificial de organismos de origem 
predominantemente aquática, sem tecidos envolvendo as estrutu-
ras reprodutivas e sem sistema de condução de água. Representam 
os ancestrais de vários organismos e possibilitaram a formação da 
atmosfera terrestre atual, graças à produção de oxigênio e à forma-
ção da camada de ozônio. São importantes por serem produtores 
primários responsáveis pela manutenção de ecossistemas aquá-
ticos e muitas espécies possuem grande importância econômica, 
diretamente utilizadas como alimentos, ou indiretamente, graças 
aos seus ficocolóides extraídos (agar, carragenana e alginato), ou 
como parte de fertilizantes e rações. Por outro lado, o crescimento 
descontrolado pode representar um aspecto nocivo ao ambiente e 
às atividades econômicas

A reprodução pode ser de três tipos: vegetativa, espórica e gamé-
tica. Os esporos com flagelos são denominados zoósporo e os sem 
flagelos são chamados de aplanósporos. Em relação à reprodução 
gamética, três tipos podem ser descritos levando em consideração 
a morfologia dos gametas: a isogamia (gametas idênticos), aniso-
gamia (um dos gametas é maior que outro, mas morfologicamente 
semelhantes) e oogamia (um gameta é pequeno, com ou sem fla-
gelos – anterozóide, e o outro é grande e sem flagelos - oosfera).

Podem ser observados três tipos de ciclos de vida: haplobionte 
haplonte, haplobionte diplonte e diplobionte. O ciclo de vida diplo-
bionte pode ainda ser de dois tipos: isomórfico ou heteromórfico.
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