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Capítulo 5
O quinto capítulo tem por objetivo apresentar um pouco 

da diversidade e de aspecto da biologia dos principais grupos 
de organismos eucariontes fotossintetizantes que apresentam 
cloroplasto envolto por 3 ou 4 membranas. Estes organismos 
teriam sua origem a partir de eventos independentes de en-
dossimbiose secundária.
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5.1 Filo Euglenophyta

Existem mais de 900 espécies conhecidas como euglenoides. As 
similaridades dos cloroplastos dos representantes deste grupo e 
o das algas verdes sugerem que os cloroplastos das primeiras são 
derivados das últimas, segundo a teoria da endossimbiose. Apro-
ximadamente, um terço dos gêneros são heterotróficos incolores 
que se alimentam de partículas ou absorvem componentes orgâni-
cos dissolvidos. Os demais são clorofilados, mas podem ser alter-
nativamente heterotróficos. Esse hábito alimentar explica porque a 
maioria dos representantes desse grupo ocorre em água doce rica 
em matéria orgânica dissolvida.

O envoltório celular é a película que é cons-
tituída por peças articuláveis, constituídas 
principalmente por proteínas, são ligadas a 
microtúbulos e estão dispostas por dentro da 
membrana plasmática. Alguns exemplares não 
possuem película, mas suas células são protegi-
das por uma lórica. A lorica é constituída por 
uma matriz orgânica, impregnada por sais de 
ferro e manganês, o que as deixa com aparên-
cia avermelhada. Por isto são indicadoras de 
ferro e manganês na água.

Geralmente, apresentam uma intumescên-
cia na base do flagelo, denominada fotorrecep-
tor que, funcionando em conjunto com a man-
cha ocelar ou estigma, percebe a intensidade 

Características Gerais

Habitat: água doce; poucos representantes 
marinhos;

Pigmentos: clorofila a e b; β-caroteno; xantina;

Substância de reserva: paramilo;

Envoltório celular: película. Alguns gêneros po-
dem apresentar lórica;

Reprodução: assexuada;

Organização vegetativa: unicelulares flagelados;

Flagelo: um ou dois flagelos (geralmente um, 
quando mais isocontes).
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luminosa do ambiente. Após esta percepção, a 
célula encaminha uma resposta de deslocamento 
positivo ou negativo em direção a luz. Este movi-
mento é o fototactismo (Figura 5.1). 

Diferente do cloroplasto de algas verdes, as 
euglenófitas não estocam amido. No lugar dessa 
substância, têm como substância de reserva grânu-
los de paramilo, que são formados no citoplasma. 
No entanto, apresentam pirenóides, como outros 
grupos de algas. Possuem ainda vacúolos contrá-
teis, encarregados de coletar o excesso de água da 
célula, quando elas estão em meio hipotônico

Sua reprodução é feita basicamente por mito-
se. A reprodução sexuada e a meiose não parecem 
ocorrer nesse grupo, sugerindo que esses proces-
sos não evoluíram quando as euglenófitas divergi-
ram da principal linhagem dos protistas. 

5.2 Classe Bacillariophyceae   
(Filo Heterokontophyta)

As diatomáceas são importantes componen-
tes do fitoplâncton. Estima-se que as diatomá-
ceas marinhas planctônicas são responsáveis 
por aproximadamente 25% produtividade pri-
mária total no planeta. São a fonte primária de 
alimentos para animais aquáticos marinhos e 
de água doce. Podem ser utilizadas como ali-
mento de formas larvais de organismos aquá-
ticos cultivados como moluscos, crustáceos e 
peixes, pois fornecem carboidratos essenciais, 
ácidos graxos, esteróis e vitaminas. A partir 
dos antigos depósitos das frústulas, podem for-
mar uma rocha chamada diatomito ou terra de 
infusórios, cujo principal uso é como abrasivo, 
isolante térmico e acústico e meio filtrante. 

Estigma

Segundo flagelo
(não-emergente)

Película

Núcleo

Grânulos de
paramido

Flagelo

Mitocôndria

Reservatório

Vacúolo contrátil

Corpo basal

Cloroplasto

Pirenoide

Figura 5.1 – Esquema de Euglenofita (RAvEn et al., 
1999, p. 351).

Características Gerais

Habitat: aquático e terrestre

pigmentos: clorofila a e c; β-caroteno; xantofilas 
(principalmente fucoxantina).

Substância de reserva: gordura e crisola-
minarina.

parede celular: frústula: constituída por uma 
matriz de polissacarídeos sulfatados, impregna-
da de sílica.

Reprodução: assexuada e sexuada (isogamia e 
oogamia).

organização vegetativa: unicelulares e colo-
niais, algumas espécies podem formar colônias 
filamentosas macroscópicas.

Flagelo: um único flagelo anterior presente ape-
nas em gametas masculinos de algumas espé-
cies de diatomáceas cêntricas.
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A maioria das espécies ocorre no plâncton, mas algumas podem 
ser encontradas no sedimento sobre outras algas ou sobre plantas 
submersas. As tecas ou frústulas são constituídas por duas meta-
des sendo uma maior (epiteca) e a outra menor (hipoteca). Faixas 
circulares, que se originam das duas tecas fazem a conexão entre 
elas e no conjunto são denominadas conectivo. Com base na si-
metria, reconhecem-se dois tipos de diatomáceas: as penadas, com 
simetria bilateral, e as cêntricas, com simetria radial. A frústula 
tem uma estrutura complexa, constituída por câmaras perfuradas 
que possibilitam a translocação de gases, nutrientes, dentre outros. 
Estas câmaras se dispõem em fileiras chamadas estrias, que tem 
orientação radial ou perpendicular ao eixo maior da célula. Outras 
estruturas, além das estrias, algumas visíveis apenas ao microscó-
pio eletrônico, constituem a decoração das frústulas (Figura 5.2). 
Algumas diatomáceas penadas apresentam deslocamento, quando 
em contato com um substrato. Este movimento só ocorre naquelas 
que possuem uma fenda na frústula denominada rafe. Este pro-
cesso envolve a eliminação de mucilagem através da rafe e ação de 
fibrilas contrateis. O deslocamento é uma resposta fototática. As 
espécies podem ser identificadas pelas diferenças na ornamenta-
ção das frústulas. Seus cloroplastos são envoltos por quatro mem-
branas, sugerindo uma origem a partir de uma endossimbiose se-
cundária. Apresentam clorofila a e c, sendo a substância de reserva 
a crisolaminarina.

A reprodução sexuada dessas algas está relacionada diretamen-
te ao processo de divisão celular. Quando esta divisão ocorre, cada 
célula filha recebe uma das tecas da célula parental e constrói uma 
nova metade. Como conseqüência, uma das duas novas células 
será morfologicamente menor que a célula parental e depois de 
uma longa série de divisões celulares, o tamanho das diatomáce-
as na população resultante irá diminuir. Em algumas populações, 
quando isso ocorre até um nível crítico, a reprodução sexuada 
ocorre. As células que se desenvolvem a partir da divisão do zigo-
to retornam ao tamanho máximo da espécie. Em outros casos, a 
reprodução sexuada é desencadeada por mudanças no ambiente 
físico (Figura 5.3). 
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Figura 5.2 – (1 e 2) Microscopia Eletrônica de varredura; (3 a 6) Microscopia de Luz. (1) Thalassiosira simonsenii Hasle & Fryxell 
(diatomácea cêntrica marinha); (2) Navicula sp. (Diatomácea penada estuarina); (3) Diatomáceas cêntricas marinhas (com 
cloroplastos); (4) Fallacia nummularia (Greville) D.G. Mann (Diatomácea penada estuarina, sem os cloroplastos); (5) Pleurosigma 
sp. (Diatomácea penada estuarina, com os cloroplastos); (6) Ishtmia sp. (Diatomácea cêntrica marinha, com os cloroplastos). 
Fonte: Laboratório de Ficologia/CCB/UFSC.
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Reprodução
Assexuada

Meiose

Meiose

Anterozoide (n)

Núcleo do
Anterozoide (n)

Núcleo do
Anterozoide (n)

Fertilização

Auxósporo ou
zigoto (2n)

Auxósporo formando
nova valva (2n)

Núcleo da
Oosfera (n)

Núcleo da
Oosfera (n)

Frústula
Valvas

Frústula
Valvas

(2n)

(2n)

Figura 5.3 – Divisão celular de diatomácea (RAvEn et al., 1999, p. 377).
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5.3 Classe Dinophyceae   
(Filo Dinophyta)

São reconhecidas aproximadamente 2000 a 
4000 espécies, muitas delas abundantes e com 
alta produtividade no plâncton marinho; ou-
tras ocorrem em águas continentais. Também 
conhecidas como dinoflagelados, possuem um 
diferencial em relação às outras divisões: seus 
flagelos emergem de um poro na região ven-
tral. Uma constrição horizontal que circunda 
a célula é denominada cíngulo, como um cin-
to circunda nossa cintura. Dentro do cíngulo 
localiza-se o flagelo horizontal. Perpendicular 
a este, existe um flagelo que bate livremente. O 
batimento do flagelo horizontal faz o dinoflagelado rodopiar como 
um pião e o flagelo longitudinal promove o deslocamento. Alguns 
são imóveis, mas tipicamente produzem células reprodutivas que 
possuem flagelos em cíngulos.

Dados da sistemática molecular indicam que os dinoflagelados 
são intimamente relacionados com protozoários ciliados, como 
os do gênero Paramecium e Vorticella, e com os esporozoas, que 
incluem o parasita da malária e outros tipos encontrados em ani-
mais e seres humanos. A opinião atual é que os dinoflagelados são 
um grupo de protistas altamente derivados em relação aos demais 
representantes do respectivo reino.

O envoltório celular (anfiesma) é constituído por um conjunto 
de vesículas depositadas por dentro da membrana plasmática. Es-
tas vesículas podem conter material amorfo ou placas de celulose 
de espessura variável. No tipo desmoconto, no envoltório celular 
ocorrem duas placas maiores de igual tamanho e várias placas api-
cais menores. No tipo dinoconto, o cíngulo divide a célula em duas 
metades (epicone e hipocone). No hipocone, há uma depressão 
ou sulco, com um poro por onde emergem os dois flagelos. Cada 
metade é recoberta por placas, cuja disposição característica é usa-
da para identificar a espécie. Os que possuem placas celulósicas 

Características Gerais

Habitat: aquático, freqüentemente planctônico; 

pigmentos: clorofila a e c; β-caroteno; peridini-
na, xantina;

Substância de reserva: amido (formado fora do 
cloroplasto) e gordura;

Envoltório celular: anfiesma;

Reprodução: assexuada, raramente sexuada;

organização vegetativa: maioria unicelular, al-
gumas filamentosas;

Flagelo: dois, podendo ser apicais (tipo desmo-
conto) ou um fixo em torno do cíngulo e outro li-
vre, disposto ventralmente (tipo dinoconto).
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rígidas têm uma aparência muito peculiar, que se assemelha a um 
estranho capacete ou parte de uma armadura antiga (Figura 5.4). 

A reprodução é feita pela divisão longitudinal da célula, onde cada 
célula filha recebe um dos flagelos e uma porção da parede ou teca. 
Cada célula filha então reconstrói as partes que faltam numa sequ-
ência intricada.

A maior parte dos dinoflagelados faz fotossíntese, porém os que 
não fazem, alimentam-se por ingestão de partículas. Alguns são 
predadores especializados, podendo capturar ativamente suas pre-
sas, algumas bem maiores que eles. Possuem variadas estruturas 
que funcionam como projéteis e provavelmente são usados como 
defesa. Estas são estruturas em forma de bastão incluídos dentro 
de uma vesícula, os tricocistos ou estruturas mais complexas, se-
melhantes aos nematocistos de celenterados. Apresentam ainda 
estigmas ou ocelos mais complexos, relacionados com o fototac-
tismo. Os fotossintetizantes, além da clorofila a e c, possuem pig-
mentos acessórios como a peridinina, semelhante à fucoxantina 
presente nas crisofíceas. Seus cloroplastos apresentam-se envoltos 
por três ou quatro membranas. Esse fato sustenta a hipótese de que 
muitos dinoflagelados foram derivados de uma crisofícea ingerida 
por endossimbiose. Os que possuem plastídeos verdes ou verde-
azulados podem ter sido derivados da ingestão de uma alga verde 
(Figura 5.5). 

Estes organismos apresentam seu núcleo com uma organização 
particular. Durante a observação em microscópio óptico é possível 
se notar a presença do núcleo com a cromatina condensada.  No 
processo de divisão nuclear, não ocorre a desintegração da cario-
teca, sendo este núcleo denominado mesocariótico.

Dinoflagelados pigmentados ocorrem como simbiontes em 
esponjas, águas-vivas, anêmonas do mar, tunicados, corais, pol-
vos, lulas, gastrópodos, turbelários e certos tipos de protistas. Es-
sas formas não possuem tecas e aparecem como células esféricas 
douradas chamadas zooxantelas. As zooxantelas são responsáveis 
principalmente pela produtividade fotossintetizante que possibili-
ta o desenvolvimento de recifes de coral em águas tropicais pobres 
de nutrientes. 

10 µm 

1

2

10 µm 

Figura 5.4 – (1 e 2) Dinophysis 
acuminata Claparède & 
Lachmann. (1) Microscopia 
Eletrônica de varredura;  
(2) Microscopia de Luz.  
Fonte: Laboratório de  
Ficologia/CCB/UFSC.
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Sob condições que não permitem o crescimento contínuo da 
população, como baixos níveis de nutrientes, podem produzir 
cistos de resistência não-móveis que vão para o fundo de lagos 
e oceanos, onde permanecem viáveis durante anos e podem ser 
transportados pelas correntes. Quando as condições se tornam 
favoráveis, os cistos podem germinar, causando florações conhe-
cidas como maré vermelha. Isso explica por que as florações não 
ocorrem necessariamente no mesmo local a cada ano e estão asso-
ciadas à eutrofização dos oceanos (ver abaixo texto em destaque). 
Cerca de 20% de todas as espécies produzem um ou mais com-
postos altamente tóxicos, causando mortandade de peixes e outros 
organismos aquáticos. O envenenamento humano geralmente está 
associado ao consumo de moluscos filtradores como ostras, mexi-
lhões e vieiras, que por sua forma de alimentação podem concen-

Figura 5.5 – Cloroplasto de dinoflagelado. CitEnd - Citoplasma do endossimbionte; 
CGEnd - Complexo de Golgi do endossimbionte; NucEnd - nucleoide em forma 
de anel do cloroplasto do endossimbionte; EnvEnd - Envoltório do cloroplasto do 
endossimbionte; RetEnd - Retículo Endoplasmático do cloroplasto do endossimbionte; 
PirEnd - Pirenoide do cloroplasto do endossimbionte; MitEnd - Mitocôndria do 
endossimbionte; NEnd - núcleo do endossimbionte (vAn DEn HoEk et al., 1995).

NEnd

CitEnd

MitEnd

CGEnd

NucEndRetEnd

EnvEnd
NucEnd

CGEnd
CitEnd

5 µm
PirEnd
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Figura 5.6 – Imagens de maré vermelha (<http://colunistas.ig.com.br/obutecodanet/2009/03/17/sete-
maravilhosos-fenomenos-da-natureza-que-pouca-gente-conhece/> e <http://www.pmf.sc.gov.br/saude/
noticias/mare_vermelha/mare.php>).

trar grandes quantidades de toxinas existentes nos dinoflagelados 
(Figura 5.6). Estas toxinas produzem efeitos neurotóxicos, para-
lisantes da musculatura, atingem o sistema digestivo e o fígado, 
dentre outros. Em Santa Catarina, episódios recorrentes de sín-
drome diarréica (DSP) tem ocorrido após consumo de mariscos e 
ostras pela população, representando grandes prejuízos econômi-
cos para a Aquicultura. 

Estas algas são também famosas por sua capacidade biolumi-
nescente (figura 5.7). Estes representantes são responsáveis pelo 
brilho atrativo das águas oceânicas que é normalmente observado 
à noite quando barcos ou nadadores agitam a água. 

Figura 5.7 – Dinoflagelados bioluminescentes (Noctiluca sp.) (<www.ux.brookdalecc.edu/.../
plankton/vonk.jpg> e <www.mv.lycaeum.org/anagrams/noctiluca_darkfield.jpg>).
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Algas provocam morte de  

peixes na Bahia

Milhares de bagres, parus, carapebas, pescadas 
amarelas e outros peixes amanhecidos mortos  em 
praias e ilhas da Baía de Todos os Santos – cerca de 
50 toneladas só nos primeiros dez dias de março – 
produziram imagens de forte impacto ambiental e 
consternaram os baianos, desconfiados de que se 
tratava de poluição química da Petrobrás. 

Tal sentimento precipitou uma acirrada polêmica e 
causou muita indignação e protestos, até um lau-
do atribuir a ocorrência ao mesmo fenômeno que 
formou zonas desprovidas de peixes, crustáceos e 
moluscos no Golfo do México.

 

Peixes mortos ocuparam praias da Baía de Todos os 
Santos. Fonte: Jornal A Tarde.

A presença exagerada de nutrientes no ambiente 
aquático (eutrofização), notadamente fósforo e po-
tássio, responsáveis pela proliferação desordenada 
de algas e microalgas assassinas em lagos, represas 
e nas águas costeiras – golfos, baías e enseadas. o 
fenômeno, chamado de Floração de Algas nocivas 
(FAn), ou maré vermelha, esta é  uma referência à 
coloração vermelho-ferruginosa vista na água, co-
meça a se tornar recorrente no Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, onde já causou prejuízo à criação 
de ostras e mexilhões (maricultura).

A floração, a depender da microalga que a provoca, 
causa a morte dos seres marinhos por ação das to-
xinas que libera, ou apenas pela posterior decom-
posição da massa, seguida da gradual redução da 
concentração de oxigênio dissolvido na água, até a 
ausência completa do mesmo (anoxia), como ocor-
reu na Bahia. 

Caldas: grande volume de ferro disparou mecanismo 
nutricional. Foto: Fred Passos

A mortandade desencadeou medidas emergen-
ciais, em clima de quase pânico: o Ibama proibiu a 
pesca por sessenta dias e prometeu seguro mensal 
de um salário mínimo aos pescadores; a secretaria 
de combate à pobreza distribuiu cestas básicas; as 
autoridades ambientais alertaram para o consumo 
do pescado; a empresa estadual de apoio à pesca 
(Bahiapesca) confiscou estoques de peixes e ma-
riscos; turistas e banhistas sumiram de localidades 
praianas e ilhas; e organizações sociais, lideranças 
comunitárias e onGs ambientalistas reverberaram 
alto a favor da compensação social e punição do 
culpado, na presunção de que seria a Petrobrás, in-
dignação que perdurou até ser divulgado o laudo 
que atestou a ação da microalga assassina, a Gym-
nodinium sanguineum. Uma “conjunção de fatores 
climáticos e disponibilidades de nutrientes”, indica 
o laudo, teria favorecido a proliferação desta cria-
tura pertencente à divisão dos dinoflagelados – “a 
que inclui as microalgas que possuem dois flage-
los”, explica o biólogo da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), oberdan Caldas.

os pesquisadores concluíram que a eutrofização na 
Baía de Todos os Santos procedeu do aumento da 
vazão da Barragem de Pedra do Cavalo, de 10 mil 
litros/s para quase 800 mil, volume despejado no 
último trecho do Rio Paraguaçu, próximo da embo-
cadura na Baía de Todos os Santos, no final de feve-
reiro. Com a água do Paraguaçu, enorme quantida-
de de fósforo e potássio chegou à baía, juntando-se 
a um determinado volume de ferro absorvível, pre-
sumivelmente procedente de um estaleiro naval e 
apontado como intensificador do metabolismo da 
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microalga. “o ferro é o gatilho, dispara o mecanismo 
químico da nutrição”, explica oberdan Caldas. A cor 
vermelha da microalga assassina, expressa no ter-
mo sanguineum, designador da espécie, é causada 
pelo acúmulo de ferro nessa célula, esclareceu.

A falta de saneamento nos 81 municípios da ba-
cia do Paraguaçu e consequentes despejos no rio, 
juntamente com restos de atividades agropasto-
ris (produção de frutas e legumes na Chapada Dia-
mantina, às margens do Rio Paraguaçu), garimpos, 
desflorestamento, assoreamento e mesmo, já no 
estuário, a natural decomposição da folhagem dos 
manguezais estão entre as prováveis contribuições 
ao aumento no suprimento dos dois nutrientes. A 
intensa insolação e as ausências de chuva e ven-
to forte no litoral em fevereiro, situação marcada 
por águas transparentes que ampliam a zona fóti-
ca, a faixa em que a luz penetra na água, são os fa-
tores atmosféricos relacionados à correlata e inten-
sa ação da fotossíntese. 

A essas causas apresentadas no laudo, a presiden-
te do Conselho de Recursos Ambientais (CRA), 
Beth Wagner, acrescenta a carência de esgota-
mento sanitário nos municípios situados no entor-
no da Bahia e consequentes lançamentos no meio 
ambiente. “A poluição crônica da Baía de Todos os 
Santos nunca passou por tratamento consequen-
te”, acusa. Ela anunciou a formação de um grupo 
de trabalho para apontar no curto prazo as provi-
dências remediadoras requeridas e, paralelamen-
te, fazer o monitoramento preventivo. A avaliação 
dos parâmetros quantitativos de nitrogênio, fósfo-
ro e oxigênio é a primeira atribuição da comissão. 
A presidente do CRA considera que abortar o ci-
clo das próximas marés vermelhas não será possí-
vel, mas, com base nas informações, serão estabe-
lecidas as condições oceanográficas que indicam a 
iminência da ocorrência, o grau de periculosidade 
indicado pela espécie da alga e providências ate-
nuadoras, caso sejam necessárias. 

Um dos parâmetros para as pesquisas e estudos 
que começaram a ser feitos em decorrência do fe-
nômeno, explica oberdan Caldas, é a eutrofização 

do Golfo do México, proveniente das águas do Mis-
sissipi contaminadas pelos restos de fertilizantes 
orgânicos das fazendas de milho e suínos dos Es-
tados de Illinois e Iowa. Aproximadamente 12 mil 
km² do golfo passaram a ser considerados “zona 
morta” pelos pescadores.

Apresentam ausência de crustáceos e peixes. A re-
medição, em curso, passa pela redução de 20% na 
aplicação de fertilizantes, aperfeiçoamento dos 
métodos de tratamento dos resíduos suínos e re-
composição de áreas alagadas próximas ao delta 
do Mississipi, na costa da Lousiana, para que fun-
cionem como filtros dos nutrientes – execuções 
que estão exigindo 4,8 bilhões de dólares. 

Até a divulgação do laudo que comprovou a ação 
da Gymnodinium sanguineum, emitido com base 
em exames feitos em três Estados e seis laborató-
rios e assinados por químicos e biólogos de univer-
sidades e centros de pesquisa da Bahia, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul, as autoridades ambien-
tais imaginavam duas hipóteses para a ocorrência 
ambiental: um metabolismo envolvendo “alguns 
organismos marinhos” – algo até então inédito na 
Baía de Todos os Santos, pelo menos na amplitude 
apresentada – ou, pura e simplesmente, contami-
nação de origem química – hipótese que supriu a 
suspeita contra a Petrobrás, já latente em razão do 
histórico de vazamento de óleo ocorrido no termi-
nal marítimo da Refinaria Landulpho Alves, de Ma-
taripe (RLAM), atingindo praias e manguezais.

o aparecimento de urubus mortos em uma praia, 
ocorrência posteriormente atribuída a fatores 
alheios, com base em análises que incluíram cro-
matografia e espectrometria, criou um ambiente 
de quase pânico. A cada dia que as autoridades re-
petiam que ainda não havia uma resposta precisa, 
mais pessoas ficavam convencidas de que estariam 
empenhadas em sonegar a culpa da Petrobrás.

o laudo indicou também que além da asfixia na-
tural, causada pela anoxia, outro fator concorreu 
para a mortandade dos peixes: a asfixia mecânica, 
esta resultante do bloqueio do sistema respirató-
rio dos peixes pela massa em decomposição retida 
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5.4 Classe Phaeophyceae  
(Filo Heterokontophyta)

As algas pardas pertencentes a essa divisão 
são quase totalmente marinhas e compreen-
dem as espécies mais conspícuas das águas 
temperadas, boreais e polares. Apesar de exis-
tirem somente cerca de 1500 espécies, domi-
nam os costões rochosos ao longo das regiões 
mais frias do globo. Os maiores representantes 
em tamanho são da ordem Laminariales, que 
formam extensas coberturas a pouca distância 
da costa, chamadas de kelps (Figura 5.8). Em 
águas claras, ocorrem desde o nível da maré 

Características Gerais

Habitat: predominantemente marinho;

Pigmentos: clorofila a e c; β-caroteno; violaxan-
tina, fucoxantina;

Substância de reserva: manitol e laminari-
na (semelhante à crisolaminarina das demais 
heterocontófitas);

Parede celular: celulose, hemicelulose e 
polissacarídeos;

Reprodução: assexuada e sexuada (oogâmica);

Organização vegetativa: filamentosa, pseudo-
parenquimatosa e parenquimatosa;

Flagelo: dois diferentes, um liso e outro orna-
mentado (heterocontes). normalmente lateral 
ou subapical.

 
nas guelras. Essa massa de consistência gelatinosa, 
explica o biólogo, procede do citoplasma, a porção 
da microalga formada em torno do núcleo e reves-
tida pela membrana plasmática. Com tanta fartura 
de nutriente à disposição, a alga “engorda”, – cres-
ce e rompe a membrana plasmática e libera o cito-
plasma, concluindo seu ciclo reprodutivo. o outro 
efeito nocivo possível de ser provocado por flora-
ção de algas, a liberação de toxinas, não é causado 
pela Gymnodinium sanguineum – é comum a algas 
de outras espécies dos dinoflagelados, assim como 
de outros grupos como as cianobactérias, diatomá-
ceas e clorofíceas, indica a literatura.

os pesquisadores que assinaram o laudo esclarece-
ram que quando causada pela Gymnodinium san-

guineum, a maré vermelha não é nociva à saúde 
humana, justamente pela não-produção de toxi-
nas, como chegou a se temer. Mesmo assim, a proi-
bição de pescar foi mantida, a pretexto de recupe-
rar o estoque pesqueiro – mas, na verdade, para 
justificar o compromisso de doar cestas básicas aos 
pescadores. Posteriormente, para trazer de volta 
turistas e banhistas, autoridades estaduais da área 
ambiental e do turismo foram a Saubara, uma das 
comunidades pesqueiras atingidas, para banhar-se 
no mar e comer moqueca, como apareceram nas 
fotos. A maré vermelha havia desaparecido espon-
taneamente, encerrou o ciclo, explicaram.

Fonte: <http://www.quimica.com.br/ 
revista/qd464/atualidades.html>.

Para ir mais longe

Considerando a reportagem acima, pesquise na Internet e discuta com os colegas: os problemas observados 
na Bahia são diferentes dos observados no litoral catarinense? ocorrem marés vermelhas em nosso litoral? 
Pesquise  sobre causadores, causas , consequências e monitoramento destes eventos.
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baixa até a profundidade de 20 a 30 metros. 
Em costões de declividade suave, podem se es-
tender por 5 a 10 quilômetros da costa. 

Mesmo nos trópicos, onde as algas pardas 
são menos comuns, existem imensas massas 
flutuantes de espécies do gênero Sargassum 
C. Agardh em áreas conhecidas como o Mar 
dos Sargassos, localizado no Oceano Atlânti-
co, a nordeste das ilhas do Caribe. Represen-
tantes da espécie Sargassum muticum (Yendo) 

Fensholt e algumas outras algas pardas podem apresentar cresci-
mento indesejável se introduzidas em áreas não-nativas, podendo 
interferir seriamente em operações de maricultura. Espécies desse 
gênero podem ainda competir e substituir membros das ordens 
Laminariales e Fucales, considerados como espécies indicadoras 
ou fundamentais em suas comunidades. 

Uma riqueza ameaçada

o litoral do estado do Espírito Santo, que se destaca pela beleza dos aflora-
mentos do cristalino, se caracteriza por representar, do ponto de vista bio-
geográfico, uma região de transição entre as províncias tropicais, ao norte, e 
temperadas quente ao sul.

As características físicas e oceanográficas particulares dessa região propor-
cionam a ocorrência de uma flora abundante e diversificada. Uma caracte-
rística marcante desta região é a presença de uma vasta área coberta por 
bancos de rodolitos, já estudados em capítulo anterior. Sobre estes rodolitos 
observa-se a ocorrência dos kelps brasileiros, floresta submersa de algas par-
das de grandes dimensões, que abriga duas espécies endêmicas do gênero 
Laminaria J.v. Lamouroux. Este banco, que tem inquestionável importância 
ecológica, vem sofrendo a ameaça de eventual explotação, uma vez que es-
tas algas podem ser utilizadas como alimento (kombu) ou fonte de algina-
tos. Sua ocorrência está limitada à região localizada entre o norte de Cabo 
Frio, Estado do Rio de Janeiro, até o sul do Estado da Bahia, em a uma faixa 
que varia de 40 e 120 m de profundidade.

As feofíceas variam em tamanho, desde formas microscópicas 
até os “kelps”, que podem chegar a 60 metros de comprimento 
e pesar mais de 300 quilogramas. Seu talo pode variar em com-
plexidade, desde simples filamentos ramificados até talos pa-

Figura 5.8
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renquimatosos. Os “kelps” estão diferenciados em regiões 
denominadas de apressório, estipe e lâmina (Figura 5.9), e 
o padrão de crescimento é particularmente importante no 
uso comercial dessas espécies, colhidas ao longo da costa 
da América do Norte. Quando as lâminas mais velhas são 
cortadas na superfície pelos barcos coletores, as plantas são 
capazes de regenerar novas lâminas, pois estes organismos 
apresentam tecidos meristemáticos basais e a meristoderme, 
que proporcionam a regeneração do talo em altura e diâme-
tro, respectivamente.

Um dos produtos mais importantes derivados dessas algas 
é um polissacarídeo denominado alginato, que é importante 
como estabilizante e emulsificante de alguns alimentos e tin-
tas e como revestimento de papel. O alginato, junto com a celulose, 
fornece a flexibilidade e a resistência que permitem às macroalgas 
suportar estresses mecânicos impostos por ondas e correntes. Aju-
da, ainda, a reduzir a dessecação quando as algas estão expostas a 
maré baixa, aumenta a flutuação e auxilia no desprendimento de 
organismos que tentam colonizar as lâminas da alga. 

As feofíceas apresentam ainda importância econômica como 
alimento, sendo consumidas em larga escala pelos povos orientais. 
Os gêneros mais importantes são Laminaria e Undaria Suringar, 
reconhecidas pelo nome comercial japonês de “kombu” e “waka-
me”, respectivamente. 

A reprodução se faz por isogamia nos grupos mais primitivos, 
sempre com os dois flagelos característicos (heterocontes), ou por 
oogamia. A fecundação da oosfera é externa e dá origem a um zi-
goto que se desenvolve no esporófito diploide. Apenas uns poucos 
grupos (por exemplo, Dictyotales) não apresentam células flage-
ladas, mas mostram indícios de que isto é um caráter secundário, 
resultante da perda dessas estruturas, e não um caráter primitivo. 
O ciclo de vida pode ser diblobionte, com alternância de gerações 
(ex. Ectocarpales), ou haplobionte diplonte, com uma única gera-
ção diplóide dominante, como no caso das Fucales e especialmen-
te do gênero Sargassum (Figura 5.10). 

Fr
on

de

Lâmina

Vesícula
de gás

Estipe

Apressório

Figura 5.9 – Esquema do kelps 
com apressório, estipe e lâmina 
(http://en.wikivisual.com/index.
php/Image:kelp.jpg).
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Do ponto de vista ultraestrutural, estes organismos apresentam 
cloroplasto envolto por quatro membranas, evidência de sua ori-
gem a partir de uma endossimbiose secundária. Estes plastídios 
apresentam tilacoides agregados formando grupos com 3 lamelas. 
Apresentam clorofilas a e c, sendo as substâncias de reserva a la-
minarina e o manitol.
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Figura. 5.10 – Ciclo de vida de alga parda (MAUSETH, 1995, p. 606).
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Resumo 

Filo Euglenophyta

As euglenófitas possuem representantes principalmente de água 
doce. Possuem clorofila a e b, β-caroteno e xantina como pigmen-
tos, e paramilo como substância de reserva. Não possuem parede 
celular e sua reprodução é basicamente assexuada. São predomi-
nantemente unicelulares flageladas. Um terço dos gêneros é hete-
rotróficos. Apresentam um vacúolo contrátil e na base do flagelo 
a mancha ocelar ou estigma, responsável pela sensibilidade à luz. 

Classe Bacillariophyceae

As diatomáceas habitam ambientes aquáticos e terrestres, sen-
do importantes componentes do fitoplâncton. Possuem como pig-
mentos a clorofila a e c, β-caroteno, fucoxantina e outras xantinas, 
e como substância de reserva gordura e crisolaminarina. Sua pa-
rede celular é composta por frústulas compostas por hemicelulo-
se, sílica e, frequentemente, uma matriz de polissacarídeos sulfa-
tados. Podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente, e 
possuem representantes unicelulares e coloniais. Um flagelo an-
terior é presente em gametas masculinos de algumas espécies de 
diatomáceas cêntricas. São utilizadas na alimentação de animais 
aquáticos e marinhos,  como agentes abrasivos, isolantes térmicos 
e acústicos, e meio filtrante. Possuem dois tipos de simetria: bila-
teral (penadas) e radial (cêntricas).

Classe Dinophyceae

Os dinoflagelados são frequentemente planctônicos. Possuem 
como pigmentos a clorofila a e c, β-caroteno, peridinina e xantina, 
e como reserva, amido e gordura. De maneira geral, apresentam 
reprodução assexuada, sendo a maioria unicelular, com alguns re-
presentantes filamentosos. Alguns gêneros podem apresentar fla-
gelos, que batem dentro de dois sulcos. De acordo com a sistemática 
molecular, esses organismos estão relacionados com protozoários 
ciliados. Alguns representantes possuem ainda tecas, localizadas 
abaixo da membrana plasmática. Podem ser fotossintetizantes ou 
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heterotróficos. Os fotossintetizantes possuem um pigmento aces-
sório denominado peridina, semelhante à fucoxantina. As zoo-
xantelas são formas simbiontes de outros organismos marinhos, 
responsáveis pela produtividade fotossintetizante principalmente 
de corais. Os dinoflagelados podem causar a maré vermelha.

Classe Phaeophyceae

As feofíceas são predominantemente marinhas. Possuem como 
pigmentos clorofila a e c, β-caroteno, violaxantina e fucoxantina, 
e como substância de reserva, manitol e laminarina. Sua parede 
celular tem um polissacarídeo chamado alginato, de grande utili-
dade comercial, pois atua como agente espessante e estabilizante. 
Possuem representantes filamentosos e parenquimatosos, e célu-
las flageladas, em alguma fase da vida. A reprodução pode ser as-
sexuada ou sexuada oogâmica. As maiores espécies pertencem à 
ordem Laminariales, que formam os “kelps”. São consumidas em 
larga escala por povos orientais.
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