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leitura

A expectativa é de que o 
número de espécies chegue 
a 5 mil, quase o dobro das 

2.642 conhecidas atualmente

Quando encontram 
condições 
desfavoráveis, as 
algas podem formar 
uma parede exterior 
espessa e densa, 
feita de celulose ou 
mucilagem

Parte i
unidade B
Capítulo 4  Protoctistas: algas e protozoários

o maPa Das aLGas

Pesquisadores fazem levantamento de espécies 
do estado de São Paulo

A  té 2003*, pesquisadores da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de  

  São Paulo terão concluído um amplo levantamento da flora de algas 

de São Paulo. Desde que começou o estudo, há cerca de 40 anos, até agora, 
foram encontradas cerca de 500 espécies de algas desconhecidas no estado, 
sendo que 40 delas não foram observadas em nenhum outro lugar do mundo. 

“A expectativa é de que o número de espécies chegue a 5 mil, quase o dobro das 

2.642 conhecidas atualmente”, antecipa o biólogo Carlos Bicudo, coordenador 

do estudo que irá coletar, identificar, classificar e determinar a localização 

dessas algas.

A pesquisa será utilizada principalmente no monitoramento da qualidade 

da água dos reservatórios de São Paulo a partir do conjunto de algas presentes 

ou de determinadas espécies. As Cyanophyceae [cianofíceas ou algas azuis], 

por exemplo, podem ser encontradas em mananciais muito poluídos, ricos 

em nitrogênio e fósforo. “Esses nutrientes são fundamentais para a vida de 

todas as algas. O fósforo está relacionado com a produção de ATP (trifosfato 

de adenosina), a fonte de energia dos seres vivos, enquanto o nitrogênio está 

presente na composição da clorofila”, explica Bicudo. Porém, nem todas as espé-

cies suportam esses nutrientes em grandes quantidades. “As Bacillariophyceae 

ou diatomáceas, por exemplo, não toleram ambientes poluídos e sua presença 

é sinal de água em boas condições”, exemplifica. “Quando as algas encontram 

condições desfavoráveis, elas podem formar uma parede exterior espessa e 

densa, feita de celulose ou mucilagem, um composto viscoso. Elas acumulam 

reserva alimentícia, sedimentam-se e vão para o fundo dos leitos para tentar 

resistir”, acrescenta o biólogo.

Além de permitir a classificação dos rios e lagos do estado 

de São Paulo a partir do teor de nutrientes, o estudo irá oferecer 

alternativas para melhorar as condições da água. “Podemos 

indicar o uso de substâncias químicas ou mesmo de algas para 

sua recuperação”, diz o biólogo. Segundo ele, todo o esgoto do 

estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é tratado com algas 

associadas a bactérias. “O esgoto  industrial ou doméstico é 

lançado em lagoas onde há espécies que, como as cianofíceas 

e as clorofíceas, consomem o fósforo e o nitrogênio presentes 

na água, limpando-a. Por que não seguir o exemplo? Em São 

Paulo, já existem cerca de 400 lagoas desse tipo”, esclarece. 

Em  * 2007, o pesquisador citado na leitura O mapa das algas, o biólogo Carlos Bicudo, publicou 
o livro Flora Ficológica do Estado de São Paulo — Cryptophyceae, juntamente com Ana Alice 
Jarreta de Castro. O principal objetivo do livro, de acordo com os autores, é divulgar a flora 
ficológica (relativa às algas) do estado de São Paulo. De acordo com o biólogo, o inventário feito 
pelo projeto não tem paralelo na América Latina e permitiu a identificação de 36 espécies.
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“O mapeamento também poderá ajudar indústrias alimentícias, farma-

cêuticas e de cosméticos, que utilizam algas em seus produtos. As fábricas vão 

saber onde estão determinadas espécies de algas. Em geral, elas importam as 

espécies de que precisam porque não conhecem a quantidade e localização 

das algas no Brasil”, afirma o biólogo. As algas estão presentes em grande 

parte dos cosméticos, como loções adstringentes, que removem impurezas 

da pele. Além disso, espécies de rodofíceas (algas vermelhas), como a Hypnea, 

são utilizadas como conservantes e espessantes de alimentos. “Diretamente, 

as algas são mais consumidas na culinária oriental. Mas elas estão presentes, 

por exemplo, no líquido das conservas”, aponta. Ele diz que sua ingestão traz 

benefícios: “Trata-se de um alimento completo. Elas acumulam iodo, que é 

fundamental para a tireóide, além de serem fonte de vitaminas”. [...] 

O  estudo,  que  começou nos  anos 1960 com uma  coleção de  apenas 

200 exemplares, conta hoje com 15 mil amostras de algas marinhas, secas 

e esticadas em papel, e 3 mil frascos com amostras de água doce, com 50 a 
70 espécies de algas cada. “Buscamos amostras em rios de diversos portes, 

açudes e represas. As algas marinhas foram coletadas tanto em praias com 

costões rochosos quanto em manguezais”, conta o biólogo. 

No momento, os pesquisadores concentram-se na etapa 

mais  longa e difícil do  levantamento: estudar as amostras. 

“A partir da literatura nacional e internacional, vamos classifi-

cá-las ou mesmo batizá-las e descrevê-las, se forem inéditas”, 

diz Bicudo. Um exemplo das diversas espécies endêmicas do 

estado de São Paulo é a Nitella rosamariae, uma Charophyceae, 

alga que habita  lugares excelentes para a piscicultura. “Os 

peixes e rãs depositam seus ovos entre elas, que formam uma 

espécie de bosque dentro d’água”, explica. 

No início do projeto, durante a coleta das amostras, os pes-

quisadores estudaram a bibliografia nacional e internacional 

sobre o assunto desde 1833 (ano de publicação do primeiro 

estudo sobre algas de São Paulo) a 1999. “Precisávamos saber quantas espécies 

existiam e suas características para conseguir classificar o que encontrávamos. 

No total, havia na literatura 2.642 espécies de algas de água doce e salgada, 
sendo 2.226 táxons (variedades e formas dentro de uma mesma espécie/no-

mes científicos diferentes) de água doce, 308 táxons de algas marinhas, além 

de 108 táxons de Cyanophyceae (algas azuis)”, conta Bicudo. Segundo ele, o 
número de algas de água doce conhecidas no estado terá o maior crescimen-

to. “O número de táxons das Zygnemaphyceae, por exemplo, deve passar de 

1.053 para 1.500 e as 61 Bacillariophyceae devem chegar a 900.” 

Fonte: Mara Figueira. O mapa das algas. Ciência Hoje, 
v. 29, n. 171, p. 43-44, 2001. (Adaptação dos autores.)
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orientações de leitura

Esta Leitura, selecionada da revista de divulgação 
científica Ciência Hoje, apresenta o trabalho de 
cientistas brasileiros no levantamento das algas 
existentes em nosso território e seu possível apro-
veitamento comercial. Trata-se de um texto de fácil 
leitura e grande número de informações interes-
santes. Utilize as sugestões apresentadas a seguir 
para trabalhar mais aprofundadamente o texto de 
Mara Figueira.

 1 Leia o primeiro e o segundo parágrafos da Leitura. 
De que maneira o estudo pode servir para monitorar 
a qualidade da água dos reservatórios?

 2 Ainda no segundo parágrafo, é possível notar uma 
discordância quanto à classificação das cianofíceas (ou 
algas azuis) no artigo e em nosso livro. Utilize o índice 

remissivo para localizar o termo “cianobactéria” e iden-
tifique qual é a discordância a que nos referimos.

 3 O terceiro, o quarto e o quinto parágrafos da Leitura 
referem-se a aspectos práticos da utilização do estudo 
sobre as algas. Escolha e comente pelo menos dois 
desses aspectos destacados nos parágrafos.

 4 No sexto parágrafo é possível notar uma concordância 
quanto à classificação da alga do gênero Nitella, no 
artigo e em nosso livro. Na literatura, muitas vezes 
a classificação dessa alga é controversa. Utilizando 
o índice remissivo, localize no livro o gênero Nitella e 
relembre sua classificação. Note uma pequena dife-
rença de terminologia na denominação do filo.

 5 Leia o último parágrafo da Leitura. Em sua opinião, 
por que estudos como esses são importantes?


