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RESUMO 

 

A espécie Gracilaria birdiae, amplamente utilizada para extração de ágar, ocorre nas águas 

tropicais brasileiras, da costa do Ceará até o Espírito Santo. O objetivo deste trabalho foi 

realizar estudos da morfologia, histoquímica e reprodução dos carpósporos e tetrásporos, 

detalhando todo processo de germinação. Os cortes histológicos transversais dos talos 

carposporofíticos de G. birdiae possibilitaram uma maior visualização dessas estruturas 

reprodutivas. Durante a observação das lâminas coradas, pôde-se constatar que os cistocarpos 

encontravam-se imaturos. A coloração com Xylidine Ponceau (XP) pH 2,5 revelou um baixo 

acúmulo de proteínas no talo e uma maior concentração dessas macromoléculas no cistocarpo, 

principalmente nas células de fusão e carpósporos formados. Já o teste de azul de toluidina 

(AT) forneceu indicativos da presença de radicais aniônicos nas células corticais. O teste do 

periodic acid schiff (PAS) revelou maior acúmulo de polissacarídeos neutros na parede 

celular e nos carpósporos, tais resultados foram confirmados através do teste do lugol, que 

revelou a presença de amido das florídeas. A análise do talo carposporofítico de G. birdiae 

por microscopia confocal revelou a morfologia dos tilacóides através da autoflorescência da 

R-ficoeritrina. Imagens tridimensionais dos carpósporos liberados revelaram que as formas 

dos tilacóides dos gonimoblastos têm um aspecto de unidade, enovelado e que preenche 

grande parte do carpósporo. O tilacóide do tetrasporângio se assemelha aos encontrados nos 

carpósporos analisados. A maior quantidade de carpósporos liberados de G. birdiae foi 

encontrada no primeiro dia de experimento, quando houve uma liberação de 1.751 

carpósporos por cistocarpo. Logo após a liberação, os carpósporos se fixaram e deram início 

ao proceso de germinação. Os carpósporos possuem forma esférica, são bem pigmentados 

(levemente avermelhados) e com média de 22,30 ± 2,4 µm.  A primeira divisão ocorreu logo 

após a fixação no substrato, quando o carpósporo foi dividido ao meio formando dois planos 

iguais. Dentro de 2-3 dias, sem expansão de volume, deram-se origem aos estágios tri e tetra 

celular. Após 4-5 dias, as divisões foram formadas mais rapidamente dando origem aos discos 

multicelulares cuja média de tamanho dos discos foi 26,91 ± 3,13 µm. No experimento 

realizado com os talos tetrasporofíticos, após 21 dias de cultivo ocorreu a visualização de uma 

leve superfície avermelhada sobre todas as pedras calcárias dos grupos. Depois da adição de 

0,1% de BAP e submetidas a aeração constante através de pedras porosas e sistema de 

aeração, após um período de 20 dias foi observada a formação de microtalos gametófitos 

somente sobre as pedras calcárias, totalizando um período de 3 meses desde o início do 
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experimento com a liberação e captação dos tetrásporos até a formação dos microtalos 

gametófitos. Foi observada uma diferença na germinação dos carpósporos e tetrásporos, onde 

nos tetrásporos a germinação foi do tipo filamentosa, e os filamentos geraram microtalos 

gametofíticos.  Como conclusão é possível afirmar que os talos de G. birdiae apresentaram 

acúmulo de polissacarídeos aniônicos, amido e proteínas nas estruturas reprodutivas, além de 

diferenças na morfologia dos tilacóides. Além disso, foi possível a obtenção de biomassa 

algácea (microtalos) a partir da germinação de carpósporos e tetrásporos sob as condições de 

cultivo estabelecidas em laboratório. 

Palavras-chave: Algas. Esporulação. Histoquímica. Reprodução. Biomassa. 
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ABSTRACT 

 

The species Gracilaria birdiae, widely used for agar extraction occurs in Brazilian tropical 

waters of the Ceará coast to the Espírito Santo. The objective of this work was to study the 

morphology, immunohistochemistry and reproduction of carpospores and tetraspores 

detailing all germination process. The histological cross sections of carposporophytic thallus 

G. birdiae allowed a better visualization of these reproductive structures. During the 

observation of stained slides, you could see that the cystocarps found themselves immature. 

Staining with Ponceau Xylidine (XP) pH 2.5 showed a low accumulation of proteins in the 

stem and a higher concentration of these macromolecules in cystocarp, especially in fusion 

cells and formed carpospores. Since the toluidine blue assay (AT) provided indicative of the 

presence of anionic radicals in cortical cells. The test Periodic Acid Schiff (PAS) showed 

increased accumulation of neutral polysaccharides in the cell wall and carpospores where 

such results were confirmed using Lugol test, which revealed the presence of floridean starch. 

The stem carposporofítico analysis G. birdiae by confocal microscopy revealed the 

morphology of the thylakoids by auto-fluorescence R-phycoerythrin. Three-dimensional 

images of the released carpospores revealed that the shapes of the thylakoids of 

gonimoblastos have a unity aspect, balled and that fills much of the carpospore. The thylakoid 

terasporangium resembles those found in the analyzed carpospores. The largest amount of 

carpospores released from G. birdiae found on the first day of the experiment, where there 

was a release of 1,751 carpospores by cystocarp. Soon after the release, the carpospores 

settled and started the germination process. The carpospores have spherical shape, are well 

pigmented (slightly reddish) and the diameter averaged 22.30 ± 2.4 µm. The first division 

occurred soon after fixing the substrate, where the carpospore was divided in half to form two 

identical planes. Within 2-3 days without volume expansion, they gave rise to the stages tri- 

and tetra cell. After 4-5 days, the divisions were formed more rapidly giving rise to 

multicellular disks where the disks size average was 26.91 µm (± 3.13). In the experiment 

carried out with tetrasporophytic stems after 21 days of cultivation was viewing a light 

reddish surface over all the limestone of the groups. After addition of 0.1% of BAP and 

subjected to constant aeration through porous limestone aeration system and, after a period of 

20 days was observed the formation of microtalos gametophytes only on the limestone, 

totaling a period of 3 months from the beginning of the experiment with the release and 

uptake of tetraspores until the formation of gametophytes microtalos. It was observed a 
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difference in the germination of carpospores and tetraspores where we tetraspores the 

germination of filamentous type, where such filaments generated microtalos gametophytic. In 

conclusion we can say that G. birdiae stalks showed accumulation of anionic polysaccharides, 

starch and proteins in reproductive structures, as well as differences in the morphology of 

thylakoids. Moreover, obtaining algal biomass was possible (microthalli) from the tetraspores 

and carpospores germination cultivation under conditions established in the laboratory. 

Keywords: Algae. Sporulation. Immunohistochemistry. Reproduction. Biomass. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, a busca por técnicas mais eficientes para o cultivo de 

macroalgas marinhas e por conhecimento mais detalhados sobre morfologia e estruturas 

reprodutivas de cada espécie, vem aumentando gradativamente. Isso devido a crescente 

demanda mundial por biomassa de algas que possuem interesse comercial. Além da 

importância ecológica, muitas macroalgas marinhas também são utilizadas ao redor do mundo 

como alimento, fertilizantes, fonte de biomassa para a produção de biocombustíveis e, ainda, 

como insumos para a extração de metabólitos secundários e ficocolóides, que possuem vasta 

aplicação nas indústrias química, farmacêutica e alimentícia (WAALAND; STILLER; 

CHENEY, 2004). 

Extraídos principalmente dos gêneros de algas vermelhas Gelidium, Gracilaria e 

Pterocladia, os ágares formam após resfriamento, géis muito resistentes e termorreversíveis 

(REVIERS, 2006).  A demanda por ficocolóides acentuou-se bastante nas últimas décadas e a 

preferência por esses compostos é explicada pelo fato desses polímeros naturais serem 

detentores de propriedades que atraem o interesse dos mais diversos setores industriais: são 

inertes, seguros, não tóxicos, biocompatíveis, biodegradáveis, de baixo custo, não causam 

danos ao meio ambiente e são abundantes na natureza (PRAJAPATI et al., 2014). 

Embora presentes em larga escala na costa nordestina do Brasil, espécies de algas 

do gênero Gracilaria são devastadas devido a urbanização, que resulta indiretamente na 

depleção de seus leitos através de práticas não ecológicas. Atualmente, comunidades 

pesqueiras possuem cultivos de algas desse gênero tanto para produção de ágar, quanto para 

proteger da devastação de seu ambiente (BEZERRA; MARINHO-SORIANO, 2010). 

Inúmeras técnicas são empregadas para cultivo comercial de macroalgas marinhas 

dependendo das características de cada sítio de cultivo. Resultados promissores têm surgido 

com a utilização de novas metodologias direcionadas para cultivos de algas a partir de 

esporos. A técnica de esporulação utilizando carpósporos e tetrásporos de algumas espécies de 

macroalgas oferece a possibilidade de selecionar linhagens mais adequadas e evitar os 

impactos ambientais causados pelo extrativismo nas fontes naturais.  

A principal vantagem do método de propagação de esporos é que apenas uma 

pequena quantidade de material de reprodução é necessário, e isso pode proporcionar um 

grande número de plântulas (MANTRI et al., 2009).  Desta forma, o cultivo de algas começou 
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a ser visto não somente como uma opção econômica, mas também como uma alternativa 

ecologicamente viável para a conservação e repovoamento dos bancos naturais degradados. 

Ferramentas como microscopia de luz, confocal a laser e varredura estão sendo 

amplamente utilizadas em estudos com algas marinhas, a fim de se obter imagens de alta 

resolução através de cortes ópticos, posteriormente agrupados para se fazer a reconstrução 

tridimensional da topografia de amostras complexas, permitindo o detalhamento celular. Na 

literatura, é possível encontrar trabalhos descrevendo as estruturas do talo, de reprodução e de 

germinação em diferentes espécies de algas.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a histoquímica de 

estruturas vegetativas e reprodutivas de talos gametófitos e tetrasporófitos da alga marinha 

vermelha Gracilaria birdiae, bem como a obtenção dessa biomassa algácea através da 

germinação de carpósporos e tetrásporos em laboratório. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Algas Marinhas 

 

O termo "alga" não tem valor taxonômico e refere-se a um grupo polifilético, que 

possui representantes nos Domínios Eubacteria e Eukarya, estando distribuídos nos reinos 

Bacteria, Plantae, Chromista e Protozoa (GUIRY, 2012).  

As algas estão dispostas em 15 filos, segundo critérios químicos, citológicos e 

morfológicos, que estão relacionados aos tipos e às combinações de pigmentos 

fotossensibilizantes presentes; à natureza química das substâncias de reserva e das paredes 

celulares; à ausência ou à presença de flagelos; ao padrão e ao curso da mitose e da citocinese; 

à presença ou à ausência de membrana no retículo endoplasmático e ao tipo e à complexidade 

de ciclo de vida (DE CARVALHO; ROQUE, 2000; GUIRY, 2012).  

Esses organismos variam bastante no tamanho, podendo apresentar de 3-10 µm, 

como as algas unicelulares (microalgas), até mais de 70 m de comprimento, como as gigantes 

kelps (macroalgas), e encontram-se distribuídos por diferentes habitats: oceanos, corpos de 

água doce, solos, rochas e superfície de vegetais (DE CARVALHO; ROQUE, 2000). Na 

verdade, as algas estão presentes em quase todos os lugares onde haja luz para a realização da 

fotossíntese (EL GAMAL, 2010). 

As algas marinhas representam a base da cadeia alimentar nos oceanos, uma vez 

que outros organismos marinhos necessitam das algas para a obtenção de energia 

(SAMARAKOON; JEON, 2012). Além disso, são responsáveis por uma boa parte da 

atividade fotossintética global e sua distribuição depende da temperatura e salinidade da água, 

da intensidade de luz solar, das correntes oceânicas e da concentração de nutrientes na água 

(EL GAMAL, 2010; MAKKAR et al., 2015). 

A classificação das algas é complexa e muitas vezes até mesmo confusa, visto 

estar em constante transformação. Tal ocorrência se deve em grande parte, à complexidade 

inerente a estes organismos e também ao fato de que a classificação de qualquer outro grupo 

de organismos é subjetiva por retratar a aceitação ou não dos critérios disponíveis na época da 

classificação por parte dos responsáveis por realizá-la (BOLD; WYNNE, 1985; REVIERS, 

2006). Neste sentido, as macroalgas marinhas, por apresentarem origem polifilética, são, 

atualmente, classificadas em dois reinos diferentes. As algas verdes e vermelhas pertencem ao 
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Reino Plantae, ao passo que as algas pardas pertencem ao Reino Chromista. Apesar desta 

divergência, o termo macroalgas marinhas é comum aos três grupos (LIN; QIN, 2014). 

Diferindo das plantas, as macroalgas marinhas não são vascularizadas, contêm 

clorofila “a” e apresentam estruturas reprodutivas simples, isto é, sem a proteção de células 

estéreis. De acordo com a estrutura física, função e ciclo reprodutivo, elas são classificadas 

nos seguintes filos (MAKKAR et al., 2015):  

- Chlorophyta: possui coloração verde, principalmente, pela predominância das 

clorofilas “a” e “b”, apesar de também possuir caroteno e xantofila, com predominância de 

beta-caroteno. Os principais gêneros desse filo incluem Ulva, Codium, Enteromorpha, 

Chaetomorpha e Cladophora.  

- Ochrophyta com coloração marrom, principalmente pela presença de 

ficoxantina. Seus principais gêneros incluem Ascophyllum, Laminaria, Saccharina, 

Macrocystis, Nereocystis e Sargassum. 

- Rhodophyta possui coloração vermelha devido à predominância dos pigmentos 

ficoeritrina. Os principais gêneros incluem Pyropia, Porphyra, Chondrus, Palmaria e 

Gracilaria. 

Para sobreviver em um ambiente bastante competitivo, as algas marinhas 

desenvolveram estratégias de defesa que resultaram em um nível significativo de diversidade 

químico-estrutural, partindo de diferentes vias metabólicas (CARDOZO, 2007). Portanto, a 

síntese de inúmeras classes de compostos bioativos, os quais estão normalmente envolvidos 

nos processos metabólicos primário e secundário, é importante para a defesa química desses 

organismos, principalmente, contra herbívoros (SAMARAKOON; JEON, 2012). 

Os polissacarídeos sulfatados de algas marinhas são encontrados na matriz 

mucilaginosa das algas e as atividades biológicas desses ainda não estão completamente 

compreendidas, porém há indícios de que esses polissacarídeos atuam conferindo às algas, ao 

mesmo tempo, flexibilidade para que elas cresçam no meio aquoso e rigidez suficiente para 

que cresçam verticalmente, sendo capazes de capturar luz solar e nutrientes mais facilmente 

(ARAD; LEVY-ONTMAN, 2010). Outra suposição é que esses polissacarídeos atuem como 

agentes protetores das adversidades do meio, como por exemplo, para proteger o organismo 

das variações da maré, visto que muitas algas encontram-se na região entremarés 

(BALAKRISHNAN; KANDASAMY; NITHYANAND, 2014), para evitar sua desidratação 

que ocorre na presença, principalmente do sol, durante períodos de maré baixa (PERCIVAL; 

DOWELL, 1967; BALAKRISHNAN; KANDASAMY; NITHYANAND, 2014).  
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2.2 Importância ecológica das algas marinhas 

 

As algas marinhas desempenham importante papel ecológico. Devido à sua 

atividade fotossintética, esses organismos são os produtores primários de matéria orgânica nos 

ecossistemas aquáticos e, portanto, muitos organismos marinhos, sejam vertebrados, 

invertebrados, detritívoros ou decompositores, dependem diretamente das algas para 

sobreviver. Exemplos dessa dependência primária encontram-se nas associações de algas com 

corais, alguns protozoários, vermes marinhos e esponjas. Ademais, elas também são 

responsáveis pela estruturação dos ecossistemas aquáticos, formando bancos e florestas 

naturais, cinturões de algas entre marés e recifes de algas calcárias (BOLD; WYNNE, 1985; 

WAALAND; STILLER; CHENEY, 2004). 

 

2.2.1 Exploração dos bancos naturais de algas 

Nos últimos anos, a conservação da biodiversidade transformou-se em um dos 

eixos centrais da questão ambiental (HANNIGAN, 2006). Durante muito tempo a biomassa 

algal utilizada nos mais diversos setores era proveniente dos estoques naturais. No entanto, a 

colheita intensiva e desordenada levou a uma queda considerável das populações nativas, em 

particular aquelas de potencial econômico. No início da década de 1970, ficou evidente que a 

maior parte das algas era retirada dos bancos naturais e que o cultivo era a melhor alternativa 

de alimentar a produção (NAYLOR, 1976). A colheita das algas dos bancos, que no início era 

realizada nas áreas entre marés, tem sido agora realizada com o auxílio de pequenas 

embarcações a centenas de metros da praia (BEZERRA, 2008).  

Os impactos negativos da exploração dos bancos naturais de algas também podem 

atingir diretamente certos organismos que dependem das algas para sua alimentação, como 

tartarugas, peixes e mamíferos, como os peixes-boi, nas regiões do Nordeste brasileiro 

(SALLES, 2006). Além do mais, as algas servem de refúgio e berçário para inúmeras espécies 

de peixes, moluscos e crustáceos. 

No Chile, entre as atividades da pesca artesanal, destaca-se a exploração de algas 

marinhas, que correspondeu a 76% do total do desembarque regional no período 1998-2011. 

A atividade reúne aproximadamente 80% dos pescadores artesanais na categoria “coletor de 

algas” no Registro Nacional de Pescaviii (SERNAPESCA, 2012). Nos últimos anos, o Chile 
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tem desenvolvido diversas pesquisas sobre novas técnicas de cultivo de algas, dentre as quais 

está a técnica de inoculação de esporos. Essa técnica de inoculação de esporos em substratos 

artificiais pode oferecer maior apoio para mitigar os impactos negativos provocados pela 

imensa exploração dos estoques naturais (SALLES, 2006). 

A realidade da produção chilena atual só foi possível de ser alcançada após o 

sucesso da utilização dessa técnica no cultivo de Gracilaria (MCHUGH, 2003). Entretanto, a 

aplicabilidade vai além do uso comercial e muitos países também utilizam esses 

conhecimentos para o viés ecológico, servindo como uma importante ferramenta para 

minimizar impactos causados (SALLES, 2006).  

Na região Nordeste, a prática mais comum de exploração de espécies de 

macroalgas para fins comerciais, é a coleta de algas vermelhas, diretamente nos bancos 

naturais, principalmente àquelas dos gêneros Gracilaria (C. Agardh) e Hypnea (J. V. 

Lamouroux), na costa nordestina. Estas algas vêm sendo intensamente exploradas e 

exportadas para a extração de ficocolóides como ágar-ágar e carragenana (OLIVEIRA, 2002). 

No Estado do Rio Grande do Norte, desde a década de 1980, a exploração dos 

bancos naturais de algas com potencial de interesse econômico, já era atividade tradicional. 

Diante deste fato, a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento dos Estados do 

Nordeste) iniciou a execução de uma ampla e sistemática pesquisa, o Projeto Algas, para 

estimar a exploração racional e fornecer conhecimentos para subsidiar a implementação de 

cultivos de algas no mar com a finalidade de suplementar a demanda (SUDENE, 1981). 

No Estado da Paraíba, informalmente, é voz corrente entre os pescadores, o 

desaparecimento de importantes bancos de Gracilaria nos municípios de Cabedelo, Pitimbu e 

Penha, além de outros estarem em plena fase de decadência (SALLES, 2006). 

No banco natural da praia de Flecheiras, Trairi- CE, espécies como Solieria 

filiformis e Gracilaria birdiae que antes eram comumente observadas em maré baixa, 

atualmente não são encontradas com tanta facilidade, somente em uma maior profundidade ou 

quando estão arribadas.  Desta forma, o cultivo de algas começou a ser visto não somente 

como uma opção econômica, mas também como uma alternativa ecologicamente viável para a 

conservação e repovoamento dos bancos naturais degradados. 
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2.3 Importância econômica das algas marinhas 

 

Cerca de 110 gêneros de algas marinhas têm sido utilizados para alimentação 

humana na forma de consumo direto, em maior parte nos países orientais, mas também em 

alguns países ocidentais (BOLD; WYNNE, 1985; REVIERS, 2006). Merecem destaque os 

gêneros das algas vermelhas Porphyra, popularmente conhecido como “nori”, no Japão, e 

Palmaria, conhecido com “dulse”, na Europa e América do Norte. Na República do Panamá, 

grupos indígenas utilizam as algas marinhas em tratamentos medicinais e culturais, sendo 

encontrados relatos do uso de Gracilaria e Sargassum no tratamento de doenças renais, 

desordens psicológicas, contusões, pancadas na cabeça e terçóis, além do uso em sopas, como 

cereais para crianças e como bebida revigorante (VEGA, 2014). 

 Há relatos também da utilização de algas pardas como forragem para aves 

domésticas, bovinos e suínos, servindo como alimento principal e/ou suplemento alimentar 

(BOLD; WYNNE, 1985; WAALAND; STILLER; CHENEY, 2004). As macroalgas marinhas 

também vêm sendo utilizadas há milênios como fertilizantes do solo, a fim de aumentar a 

produtividade das plantações (CALVO; NELSON; KLOEPPER, 2014). Uma grande 

variedade de extratos de macroalgas está disponível comercialmente para uso na agricultura e 

horticultura, como é o caso do extrato da alga marrom Ecklonia maxima, Kelpak®, que 

também se mostrou adequado para uso na maricultura (ROBERTSON-ANDERSSON et al., 

2006). Esses extratos contêm uma mistura complexa de polissacarídeos, hormônios de 

crescimento vegetais e micronutrientes que têm apresentado efeito estimulatório no 

crescimento de plantas cultivadas, além de aumentar a resistência da planta a estresses 

bióticos e abióticos.  

Entretanto, 0s mecanismos de ação dos extratos de algas ainda não estão 

completamente elucidados, sendo necessário o uso de ferramentas moleculares e analíticas 

para fornecer melhores subsídios ao uso dessa fonte renovável na agricultura e horticultura 

(CALVO; NELSON; KLOEPPER, 2014). A produção de biocombustíveis como etanol, 

butanol e biogás utilizando as macroalgas marinhas como matéria-prima vem conseguindo 

alcançar um lugar de destaque na economia, principalmente no que diz respeito às 

biorrefinarias. Entretanto, alguns desafios precisam ser superados, por exemplo, o conteúdo 

de carboidratos das algas, que varia de acordo com a sazonalidade. Portanto, mais 

conhecimento da fisiologia, bioquímica e ecologia das algas, bem como de tecnologias de 
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cultivo são necessários para desenvolver esta prática (VAN HAL; HUIJGEN; LÓPEZ-

CONTRERAS, 2014). 

 As macroalgas marinhas dispõem, ainda, de diversos compostos bioativos de alto 

valor medicinal, os metabólitos secundários. As algas vermelhas, quando comparadas às 

outras classes, são consideradas as principais fontes desses compostos, os quais detêm 

variadas atividades biológicas. Por exemplo, o monoterpeno polihalogenado denominado 

halomon 184, isolado de Portieria hornemanii, é considerado um agente antitumoral in vitro 

pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (NCI). Outro composto com atividade 

citotóxica, laurinterol (LOEL), isolado de Laurencia okamurai, é capaz de inibir o 

crescimento das células do melanoma induzindo apoptose sem, contudo, causar efeitos 

adversos, o que ocorre com os medicamentos sintéticos (GAMAL, 2012).  

Atividade antiviral também foi detectada em um composto isolado de Gigartina 

tenella, denominado sulquinovosildiacilglicerol ou KM03 28, pertencente à classe dos 6-

sulfo-α-Dquinovopiranosil-(1→3’)-1’,2’-diacilgliceróis (SQDG), que apresentou-se como um 

potente inibidor da transcriptase reversa tipo 1 do HIV-1. Exemplos de algas vermelhas que 

possuem compostos exibindo atividades farmacológicas são encontrados nas espécies 

Chondria artropurpurea, com atividade anti-helmíntica, Symphyocladia latiuseula, com 

atividade antioxidante, Hypnea valendiae, com atividade neurofisiológica, Laurencia 

nipponica, com atividade inseticida, Laurencia brongniarti, com atividade antimicrobiana, 

Murrayella periclados, com atividade inibidora da lipo-oxigenase, Tichocarpus crinitus, com 

atividade nutricional e Laurencia obtusa, com atividade antimalárica (GAMAL, 2012).  

Os pigmentos de algas marinhas também possuem aplicações comerciais, por 

exemplo, as ficobiliproteínas, por serem moléculas fluorescentes, são utilizadas em alguns 

imunoensaios. Também são utilizados em cosméticos e na indústria de alimentos. Outros 

pigmentos, como os carotenoides, possuem propriedade antioxidante e as clorofilas, que além 

de serem utilizadas geralmente como corantes naturais de alimentos e bebidas, apresentam, 

também, algumas atividades biológicas (HAMED et al., 2015).  

Um dos setores da economia das macroalgas marinhas que mais recebe 

investimentos é a indústria de ficocolóides, polissacarídeos extraídos da parede celular de 

algas vermelhas e marrons que têm a capacidade de se ligar a moléculas de água para formar 

géis e estabilizar emulsões. Devido a essa propriedade, os ficocolóides são de grande interesse 

para a indústria agroalimentar (onde são utilizados como espessantes e emulsificantes, por 

exemplo), farmacêutica (como laxante e agente de dispersão de comprimidos), biotecnológica 
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(uso em géis de eletroforese, microesferas de cromatografia, meio de cultura para aplicações 

microbiológicas), de cosméticos, têxtil e de papel. Dentre os mais importantes, destacam-se o 

alginato, fibra solúvel extraída de algas pardas, a carragenana e o ágar, fibras insolúveis 

extraídas de algas vermelhas (HAMED et al., 2015; REVIERS, 2006). O alginato encontra 

sua principal aplicação na indústria alimentícia, mas também ocupa um lugar importante na 

indústria têxtil, por melhorar o desempenho das tintas utilizadas nas impressões, facilitando a 

aderência desses materiais sobre os tecidos e na indústria de papel, permitindo a melhoria das 

propriedades de impressão.  

Uma completa revisão das aplicações das carragenanas, enfatizando suas variadas 

propriedades e potencial para exploração pelas indústrias de alimentos e farmacêutica, 

especialmente, foi feita por Prajapati e colaboradores (2014). A carragenana é um 

heteropolissacarídeo sulfatado aniônico que ocorre naturalmente em Rhodophyta, sendo 

extraída para uso comercial especialmente das espécies Chondrus crispus, Gigartina stellata, 

Iridaea spp., Euchema spp. e Kappaphycus spp. (PRAJAPATI et al., 2014). Devido à 

capacidade de formação de gel, as carragenanas permitem reter umidade em produtos que são 

submetidos a processamentos térmicos, melhorando e estendendo sua vida útil bem como 

evitando a perda de rendimento (GELYMAR, 2005). Existem diferentes tipos de carragenana, 

cuja distinção se dá no padrão de sulfatação da estrutura química, que é similar para todas as 

formas. As mais conhecidas e utilizadas na indústria são a kappa, iota e lambda, que possuem 

um, dois e três grupamentos sulfato, respectivamente (USOV, 1992). A extração e 

comercialização de carragenanas mundiais chegaram a movimentar cerca de US$ 310 milhões 

no ano de 2000 com um crescimento anual de 3 a 4% (VAN DE VELDE et al., 2002; 

FURTADO, 2004). 

O ágar consiste em uma mistura de polissacarídeos composto por duas frações 

principais: a agarose, um polímero neutro, e a agaropectina, um polímero com carga sulfatada 

(Fig.1), com cadeia composta por β(1→4)-D e α(1→3)-L ligados a 3,6 anidrogalactose  

(USOV, 2011). A agarose, fração gelificante, é uma molécula linear neutra, essencialmente 

livre de sulfatos e a agaropectina, fração não gelificante, é um polissacarídeo sulfatado (3% a 

10% de sulfato) composto de agarose e porcentagens variadas de éster sulfato, ácido D-

glucurônico e pequenas quantidades de ácido pirúvico. A proporção destes dois polímeros 

varia de acordo com a espécie da alga sendo que a agarose compreende normalmente cerca de 

dois terços do ágar-ágar natural (AGARGEL, 2016). 
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Figura 1 - Estrutura química do ágar: agarose e agaropectina.  

 

 

Extraídos principalmente dos gêneros de algas vermelhas Gelidium, Gracilaria e 

Pterocladia, os ágares formam, após resfriamento, géis muito resistentes e termorreversíveis 

(REVIERS, 2006) (Fig. 2). Cerca de 90% da produção de ágar é destinada para a indústria de 

alimentos, podendo ser encontrado em coberturas de bolos, glacês, sorvetes e pudins 

(HAMED et al., 2015). As demais aplicações do ágar se concentram na microbiologia 

(gelificação de meios de cultura para crescimento de micro-organismos) e na biotecnologia 

(meio de cultivo de plantas e indústria de cosméticos) (REVIERS, 2006).  

 

Figura 2 - Esquema de gelificação do ágar. Espirais aleatórias (A), com o resfriamento as duplas hélices se 

agregam (B), podem se agrupar com outras duplas hélices (C), por fim constituindo uma rede tridimensional, 

formando o gel de ágar (D).  

Fonte: Adaptado por Potter (2010). 

 

A demanda por ficocolóides acentuou-se bastante nas últimas décadas e a 

preferência por esses compostos é explicada pelo fato desses polímeros naturais serem 

detentores de propriedades que atraem o interesse dos mais diversos setores industriais: são 

inertes, seguros, não tóxicos, biocompatíveis, biodegradáveis, de baixo custo, não causam 

danos ao meio ambiente e são abundantes na natureza (PRAJAPATI et al., 2014). Neste 

sentido, a necessidade por técnicas de cultivo alternativas ao extrativismo realizado nos 

bancos naturais de macroalgas marinhas é imprescindível para a exploração consciente e 

sustentável desses recursos, sendo esta uma forma rentável de evitar o desequilíbrio ecológico 
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e agregar valor econômico. Países como o Chile, por exemplo, já executam essas tecnologias 

em escala comercial (SALLES, 2006). 

Outras aplicações promissoras incluem sua utilização na área médica, como 

excipiente de liberação de medicamentos, em formulações para prevenção de refluxo gástrico 

e como materiais de impressão dental. Tem sido estudado, ainda, seu uso na formação de 

nanocápsulas para liberação de diferentes materiais (OS ALGINATOS E SUAS 

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, 2013).  

 

2.4. Cultivo comercial de algas marinhas  

 

Macroalgas marinhas vêm sendo cultivadas tradicionalmente em países orientais 

há séculos, com destaque para o Japão, China e Coreia (HAYASHI, 2007). Devido à 

crescente demanda por material algal para alimentação e indústria e, como consequência 

dessa demanda, os esforços para diminuir a sobrexplotação das fontes naturais, o cultivo de 

macroalgas marinhas sofreu uma rápida expansão desde meados do século XX entre muitos 

continentes, mais precisamente no Sudeste da Ásia, na América do Sul e no Leste da África. 

Entre as principais espécies cultivadas mundialmente destacam-se as feófitas Saccharina spp. 

(formalmente conhecida como Laminaria) e Undaria spp. e as rodófitas Porphyra spp., 

Eucheuma spp., Kappaphycus spp. e Gracilaria spp. (HAYASHI, 2007; LOUREIRO; 

GACHON; REBOURS, 2015; YANG et al., 2015).  

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO), a produção global de macroalgas marinhas no ano de 2013 alcançou 

aproximadamente 24 milhões de toneladas (peso fresco), o que rendeu por volta de 5,4 

bilhões de dólares. Deste total, cerca de 15 milhões de toneladas são de algas vermelhas, o 

que alcançou rendimento em torno de 4 bilhões de dólares. Esta produção tem crescido de 

forma exponencial nos últimos 50 anos (Fig. 3), de modo que entre 2012 e 2013, o 

crescimento percentual foi de 15,4% em quantidade e de 3,8% em valor monetário. A maior 

parte da biomassa produzida é utilizada para o consumo humano, sendo o restante destinado 

ao uso como fertilizantes e aditivos na alimentação animal e, de forma crescente, em 

aplicações biotecnológicas (LOUREIRO; GACHON; REBOURS, 2015).  
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Figura 3 - Produção de biomassa de macroalgas por meio da aquicultura (Mt, megatoneladas) e valor (bilhões de 

dólares, curva vermelha) no período de 1960-2012.  

 

Fonte: Adaptado de FAO (2014 apud LOUREIRO; GACHON; REBOURS, 2015).  

 

 

A China lidera a produção mundial de macroalgas marinhas, detendo 50,1% da 

produção através da maricultura. Entre os dez primeiros colocados nesta classificação, oito 

são países asiáticos, com destaque para Indonésia, Filipinas, República da Coreia e Japão, que 

juntos detêm 46,2% da produção mundial de macroalgas. Os outros dois países são 

Dinamarca e Tanzânia, especificamente na região de Zanzibar. A menor parcela (0,2%) deste 

mercado é englobada por cerca de 20 países tropicais, dentre os quais destaca-se o Chile, 

principal representante da América Latina e detentor da produção da macroalga vermelha 

Gracilaria chilensis. Demais países, a exemplo de Argentina, Brasil, México e Peru, abrigam 

indústrias economicamente importantes de algas e possuem sistemas de cultivo em escala 

piloto (HAYASHI et al., 2014; RADULOVICH et al., 2015). 

O principal fator determinante para o sucesso da maricultura é a escolha da área 

adequada, tendo em vista que se a espécie de alga a ser cultivada for natural do mesmo 

ambiente onde deverá ser desenvolvida a maricultura, irá favorecer as condições ideais para o 

cultivo, pois a referida espécie de alga já se encontra adaptada às condições ambientais.  Caso 

contrário, outros fatores deveriam ser considerados como salinidade, temperatura, 

movimentos da alga e da água, firmeza do fundo do mar, quantidade de diferentes espécies de 

algas locais e quantidade de luz solar (MCHUGH, 2003).  
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No Brasil, cultivos de espécies exóticas de algas vêm sendo desenvolvidos na 

tentativa de suprir a grande demanda da indústria por ficocolóides. A Instrução Normativa do 

IBAMA, no 185, permite o cultivo comercial da espécie Kappaphycus alvarezii (espécie 

exótica das Filipinas) na Baía de Sepetiba (RJ) e em Ilha Bela (SP), mesmo havendo 

questionamentos sobre o impacto ambiental ocasionado pelo cultivo de algas exóticas no 

litoral brasileiro. 

Portanto, intensificam-se estudos e projetos que visam o estabelecimento de 

cultivo de espécies de algas nativas no Nordeste brasileiro (Solieria filiformis, Hypnea 

musciformis e Gracilaria birdae) que, segundo a FAO, trata-se de uma região que reúne 

muitos dos fatores considerados favoráveis à maricultura.  Já quanto aos estudos relacionados 

a maricultura de macroalgas no Nordeste do Brasil, o gênero Gracilaria já foi amplamente 

utilizado em trabalhos de campo (BEZERRA; MARINHO-SORIANO, 2010; OLIVEIRA, 

2005). No litoral do Ceará, a maricultura deste gênero vem sendo realizada em parceria com 

comunidades pesqueiras e associações, e vem mostrando altas taxas de crescimento com boas 

perspectivas para expansão. Entre 2001 e 2003, um projeto-piloto financiado pela FAO 

demonstrou a viabilidade econômica para o cultivo de Gracilaria no Nordeste do Brasil, em 

especial nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A partir deste estudo, foi 

possível elaborar um projeto de maricultura maior para a região, aliando o cultivo de algas à 

geração de renda para as comunidades pesqueiras (BEZERRA, 2008).  

As técnicas de cultivo comercial mais comumente encontradas são as de long-line 

e esporulação natural. A técnica de long-line pode utilizar balsa flutuante ou somente a corda 

estendida presa em bóias para flutuação, onde ocorre a fixação de mudas de algas na corda 

flutuante. A esporulação natural é realizada por meio da inoculação massiva de esporos em 

substratos artificiais e a propagação vegetativa ou clonal, na qual pequenos fragmentos de 

alga presos a estruturas como cordas e redes, geralmente no mar, dão origem a indivíduos 

inteiros. O emprego da esporulação é mais indicado quando não se tem um grande número de 

algas para o plantio, visto que só participam da inoculação as plantas férteis. Esta técnica 

ainda oferece a possibilidade de selecionar linhagens mais adequadas e evitar os impactos 

ambientais causados pelo extrativismo nas fontes naturais. A propagação vegetativa, por outro 

lado, é a técnica mais comumente utilizada e também a mais barata. Entretanto, para o 

sucesso do cultivo é necessário que o local onde este esteja instalado atenda às exigências da 

espécie escolhida, tais como os parâmetros físico-químicos salinidade, disponibilidade de 

nutrientes, circulação e temperatura da água e luminosidade (SALLES, 2006).  
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Os sistemas de produção podem ser extensivos ou intensivos e realizados em mar 

aberto ou em ambiente fechado, geralmente em tanques. O cultivo em mar aberto não permite 

o controle dos parâmetros físico-químicos e sofre com os efeitos da sazonalidade. De todo 

modo, o cultivo de macroalgas executado de forma extensiva no mar tem sido considerado 

uma das únicas maneiras de atender à demanda crescente por matéria-prima, em especial para 

extração de ficocolóides, uma vez que as populações naturais de macroalgas não possuem 

capacidade de regeneração compatível com esta demanda. Exemplos do declínio dos bancos 

naturais são encontrados na explotação de Euchema spp. e Kappaphycus spp. nas Filipinas e 

na Tanzânia e de Gracilaria spp. no Chile e no litoral Nordeste do Brasil (HAYASHI, 2007; 

SALLES, 2006). 

O cultivo de macroalgas marinhas é um tipo de aquicultura, atividade que visa à 

produção de alimentos de origem aquática e que se baseia nos pilares da produção lucrativa, 

da preservação do meio ambiente e do desenvolvimento social. Entretanto, um de seus 

maiores desafios tem sido conciliar os interesses da produção de matéria-prima de forma a 

não impactar negativamente o meio ambiente (HAYASHI, 2007; YANG et al., 2015). 

Iniciativas neste sentido são encontradas no conceito de maricultura integrada, que incorpora 

o cultivo de algas ao cultivo de peixes e outros animais aquáticos como forma de minimizar 

os efeitos causados pela descarga de poluentes orgânicos advindos da maricultura. As algas, 

portanto, atuam como biofiltros nesses sistemas (HAYASHI, 2007; LOPES, 2008; YANG et 

al., 2015). Exemplo disso é o potencial de algas do gênero Gracilaria, em especial G. 

lemaneiformis que, além de ser a espécie econômica mais importante do gênero na China, 

relatos apontam que o cultivo da espécie traz benefícios ao ambiente como redução da 

eutrofização, controle da proliferação de algas tóxicas, manutenção de sistemas de maricultura 

saudáveis e sequestro de CO2 (YANG et al., 2015). Lopes (2008) dá outros exemplos da 

utilização de macroalgas marinhas como biofiltros na aquicultura.  

Apesar de todos os esforços bem sucedidos no sentido de reduzir os impactos 

ambientais causados pela intensa exploração desses recursos marinhos sem, contudo, deixar 

de atender às demandas industriais, novas alternativas são sempre almejadas. Deste modo, a 

biotecnologia, que se utiliza do potencial de sistemas vivos com a finalidade de obter 

aplicações práticas e comerciais, desponta como uma ferramenta notável no contexto do 

cultivo comercial de macroalgas marinhas (HAYASHI, 2007; YOKOYA et al., 2014; 

YOKOYA; YONESHIGUE-VALENTIN, 2011). 
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2.5 Cultura in vitro de tecidos de algas marinhas 

A micropropagação de espécies vegetais, ou propagação vegetativa in vitro, é uma 

das vertentes da biotecnologia que permite a produção massiva de organismos em um curto 

período de tempo. Constitui a base da cultura de tecidos vegetais, cujas atividades tiveram 

início há mais de um século e evoluíram bastante desde então (AHMED; TAHA, 2012; 

YOKOYA; YONESHIGUE-VALENTIN, 2011). A técnica possui muitas vantagens como 

taxa de multiplicação rápida de espécies de plantas facilmente regeneráveis, ausência de 

restrições sazonais (pois a etapas iniciais ocorrem no ambiente laboratorial), trabalho com 

pequenos volumes de material, o que facilita seu transporte após a coleta e a possibilidade de 

trabalhar com indivíduos melhores selecionados em campo, os quais podem ser multiplicados 

para fornecer número suficiente de propágulos (HAYASHI, 2007).  

Atualmente, a propagação em larga escala de clones com características 

selecionadas é realidade para um grande número de cultivares. Isto se deve à utilização de 

técnicas como as suspensões celulares, por exemplo, que oferecem vantagens sobre a seleção 

convencional no que diz respeito à triagem de linhagens com características desejadas. Mais 

ainda, os avanços na cultura de células e tecidos vegetais ao longo desses anos subsidiaram o 

estabelecimento do que se entende hoje por engenharia genética de plantas (REDDY et al., 

2008). 

Os estudos em cultura de tecidos de macroalgas marinhas são bem mais recentes. 

O primeiro relato de sucesso com a técnica data de 1978, quando Chen e Taylor descreveram 

a cultura axênica da região medular da rodófita Chondrus crispus (YOKOYA; 

YONESHIGUE-VALENTIN, 2011). Na década seguinte (1980-1990), os esforços 

concentraram-se no estabelecimento de técnicas básicas para os procedimentos de rotina de 

cultivo e alguns estudos foram direcionados para a indução de calos (REDDY et al., 2008). 

Em razão do pouco tempo de estudo, o desenvolvimento da cultura de tecidos de macroalgas 

marinhas ainda está distante do alcançado para vegetais superiores. Entretanto, consideráveis 

avanços já foram feitos e espera-se que em um futuro próximo a combinação da técnica com a 

genética molecular sirva de suporte para aplicações biotecnológicas mais complexas 

(BAWEJA et al., 2009).  

Os métodos empregados para a cultura de tecidos de macroalgas marinhas são 

basicamente os mesmos descritos para plantas e envolvem o preparo de explantes axênicos 

(um dos requisitos fundamentais para o cultivo in vitro) e seu cultivo em meio de cultura 

enriquecido com macro e micronutrientes, vitaminas, uma fonte de carbono e reguladores de 
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crescimento vegetais (RCs) como auxinas e citocininas (REDDY et al., 2008; BAWEJA et 

al., 2009). 

A obtenção de culturas axênicas, isto é, livres de qualquer tipo de contaminação, é 

um processo mais difícil em macroalgas do que em plantas superiores. A esterilização da 

superfície é mais delicada porque estes organismos são desprovidos de uma camada protetora 

espessa. Xuewu e Kloareg (1992) relatam três categorias de métodos para obtenção de 

culturas axênicas de macroalgas marinhas: 1) tratamentos com desinfetantes, 2) tratamentos 

com antibióticos ou a combinação de tratamentos com desinfetantes, antibióticos e 3) métodos 

físicos. Já Baweja et al. (2009), revisando a literatura, encontraram que, para obter explantes 

axênicos, é necessária em primeira instância a remoção das epífitas, seguida de tratamento 

com agente esterilizante primário (de ação surfactante, asséptica geral ou oxidante) e por fim 

tratamento com agente esterilizante secundário (antibióticos de ação bactericida e fungicida). 

A concentração de cada agente vai depender da espécie a ser utilizada, pois cada uma possui 

sua própria microbiota e epifítica. Convém ressaltar, ainda, que o sucesso do método de 

esterilização depende bastante do estado do material coletado, sendo praticamente impossível 

esterilizar materiais com altas taxas de epifitismo (BAWEJA et al., 2009; XUEWU; 

KLOAREG, 1992). 

As primeiras publicações na área de cultura de tecidos de macroalgas marinhas 

objetivaram a indução de calos e a posterior regeneração de talos jovens a partir destas 

estruturas. Alguns pesquisadores utilizaram esse fenômeno como forma de manutenção e 

multiplicação clonal de propágulos para a maricultura (REDDY et al., 2008; YOKOYA; 

YONESHIGUE-VALENTIN, 2011). Contudo, a indução de calos em macroalgas mostrou 

não seguir o mesmo padrão que em plantas superiores. Tais estruturas ocorrem de forma 

esporádica em algumas espécies, geralmente se originam mais lentamente, sendo menores. 

Ainda, sugere-se que a sua ocorrência é devida a fatores inerentes do explante (a parte precisa 

do talo usada na cultura in vitro), mais do que às condições de cultura empregadas. Neste 

sentido, convém destacar que a função dos reguladores de crescimento vegetais como 

indutores de calos em macroalgas marinhas é discutível, visto que são relatadas induções de 

calos bem e mal sucedidas com o uso de RCs em diferentes espécies de macroalgas 

(BAWEJA et al., 2009; REDDY et al., 2008). Yokoya e Yoneshigue-Valentin (2011) 

concluíram que a regeneração de novos talos a partir de calos é complexa e diversificada entre 

diferentes espécies de rodófitas e que o sucesso da micropropagação depende do processo 

adotado. As autoras ainda relatam que, para se alcançar bons resultados na propagação in 
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vitro de macroalgas marinhas, é necessário ter conhecimento da fisiologia da espécie, bem 

como levar em consideração fatores endógenos (tipo, idade e estado fisiológico do explante) e 

exógenos (temperatura, salinidade, irradiância, fotoperíodo, dentre outros) que afetam seu 

desenvolvimento. 

A inconsistência das respostas das macroalgas aos RCs pode ser devido à falta de 

entendimento do papel fisiológico desses compostos no crescimento e na diferenciação 

(REDDY et al., 2008). Stirk e Staden (2014) revisaram as principais classes de reguladores de 

crescimento vegetais quanto à sua ocorrência em macroalgas marinhas, suas respostas 

fisiológicas e sua biossíntese e regulação. Os autores concluíram que a presença de RCs em 

macroalgas marinhas deve estar associada com os processos fisiológicos fundamentais como 

divisão celular e metabolismo fotossintético. Entretanto, ainda é necessário um melhor 

entendimento das funções fisiológicas dos RCs nesses organismos, bem como da sua 

biossíntese e homeostase. Tais avanços somente são possíveis com o uso de ferramentas 

moleculares e, portanto, o sequenciamento de um maior número de espécies de interesse 

econômico é essencial. Dessa forma, será possível a manipulação do crescimento de 

macroalgas na maricultura comercial, aumentando o rendimento e a qualidade das espécies 

cultivadas.  

Uma espécie que tem recebido bastante atenção com relação a estudos em cultura 

de tecidos é a carragenófita Kappaphycus alvarezii. Esta macroalga é encontrada 

naturalmente na região do Indo-Pacífico e, devido sua importância para a maricultura, foi 

introduzida no Brasil no ano de 1995, tendo cultivo comercial estabelecido no Rio de Janeiro 

desde 1998 (HAYASHI, 2007; HAYASHI et al., 2014). Yeong et al (2014) observaram a 

indução de calos e regeneração de K. alvarezii em meio natural solidificado. Já Yong et al 

(2014) avaliaram a taxa de crescimento e as propriedades da carragenana semirrefinada de K. 

alvarezii cultivada in vitro e concluíram que a técnica fornece o ficocolóide em melhor 

qualidade e em menor tempo.  

Aplicações biotecnológicas mais robustas na área de cultura de tecidos de 

macroalgas marinhas envolvem o isolamento e a regeneração de talos inteiros a partir de 

protoplastos e a engenharia de bioprocessos visando a produção de biocombustíveis e de 

compostos bioativos de alto valor para as indústrias farmacêutica e nutracêutica. Exemplos 

destas abordagens são relatados por Rorrer e Cheney (2004), que exploram dois elementos 

necessários para a tecnologia de bioprocessos de macroalgas marinhas: o desenvolvimento da 

cultura de tecidos e o desenho do fotobiorreator para uma espécie modelo, Agardhiella 
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subulata. Outros exemplos são dados por Yeong, Khalid e Phang (2008), que isolaram e 

regeneraram protoplastos de Gracilaria changii em talos juvenis visando aplicações em 

bioprocessos, por Bodian et al (2013), que produziram protoplastos da carragenófita 

Chondracanthus acicularis e por Yeong et al  (2014), que cultivaram explantes de G. changii 

em fotobiorreatores. Entretanto, ainda são encontrados poucos relatos na literatura para essas 

abordagens e para um número reduzido de espécies.  

A cultura de tecidos de macroalgas marinhas encontra hoje maior aplicabilidade 

no fornecimento de mudas obtidas a partir de calos ou protoplastos para a maricultura. 

Entretanto, abordagens moleculares como a transformação genética visando a produção em 

larga escala de compostos de alto valor agregado para a indústria vêm encontrando seu espaço 

no cenário atual da biotecnologia de algas (LIN; QIN, 2014; QIN; LIN; JIANG, 2012). 

Diversos trabalhos descrevem estudos com a cultura de tecidos de espécies de Gracilaria, 

visando principalmente aplicações na maricultura. Exemplos podem ser encontrados para G. 

verrucosa (GUSEV et al., 1987; KACZYNA; MEGNET, 1993), G. tenuistipitata e G. 

perplexa (YOKOYA; WEST; LUCHI, 2004), G. birdiae (LOPES, 2008) e G. dominguensis 

(RAMLOV; PLASTINO; YOKOYA, 2009). 

 

 

2.6 Pigmentos fotossintéticos de macroalgas marinhas 

  

A distribuição das algas marinhas ao longo da coluna de água pode ser 

influenciada por diversos fatores, por exemplo, luz, temperatura, nutrientes e variação de 

salinidade (LUNING, 1990). Dentre eles, a luz pode ser apontada como sendo o principal 

fator, uma vez que ela influencia diretamente na eficiência da fotossíntese (GAO; XU, 2010; 

LOBBAN; HARRISON, 1997).  

A luz refere-se à faixa do espectro eletromagnético em que os comprimentos de 

onda são visíveis ao olho humano e está situada entre a região do ultravioleta e infravermelho. 

No entanto, existem diferenças entre a sensibilidade espectral do olho humano e dos 

pigmentos fotossintéticos das plantas. Os três grupos de pigmentos envolvidos na fotossíntese 

das algas são as clorofilas, as ficobiliproteínas e os carotenoides (LUNING, 1990). Esses 

pigmentos possuem diferentes picos de absorção e juntos absorvem em uma ampla faixa (400 

a 700 nm), denominada de radiação fotossinteticamente ativa (RFA) (LOBBAN; 

HARRISON, 1997). A clorofila “a” é o principal pigmento da fotossíntese, sendo encontrada 
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em todas as algas. As outras clorofilas, bem como os demais pigmentos, funcionam como 

acessórios na fotossíntese, transferindo a energia luminosa absorvida para a clorofila a. Além 

dessa função, as ficobiliproteínas podem também desempenhar um papel importante no 

crescimento das algas, pois são utilizadas como reserva de nitrogênio (KURSAR; VAN DER 

MEER; ALBERTE, 1983). Clorofila a é a única clorofila presente nas membranas dos 

tilacóides, juntamente com os carotenoides, tais como, β-caroteno e luteína (BARSANTI; 

GUALTIERI, 2006). Os carotenóides, por sua vez, estão relacionados a mecanismos de 

fotoproteção, cuja principal função é a de proteção da molécula de clorofila, dissipando o 

excesso de energia em calor (URSI et al., 2003; ANDERSSON et al., 2006; SCHUBERT; 

GARCÍA-MENDOZA; PACHECO-RUIZ, 2006). No mecanismo de fotoprotecão exercido 

pelos carotenóides, quando um excesso de energia é transmitido à molécula de clorofila esta 

passa do estado singlete para triplete, contendo elétrons desemparelhados; estes podem reagir 

com a molécula de oxigênio, produzindo oxigênio singlete, uma espécie muito reativa que é 

formada principalmente dentro do fotosistema II. O dano foto-oxidativo pode resultar em 

oxidação de lipídios (HAVAUX et al., 1996), proteínas e pigmentos (FORMAGGIO; 

CINQUE; BASSI, 2001), o que pode levar a fotoinibição da maquinaria fotossintética e 

fotodegradação.  

 As concentrações de clorofila “a”, bem como dos pigmentos acessórios, variam 

de acordo com a espécie e são ou podem ser afetadas pelas variações ambientais. Algumas 

espécies apresentam estratégias fotobiológicas e podem exibir alterações significativas do 

conteúdo pigmentar em resposta às diferentes profundidades e condições de luz disponíveis 

no ambiente (FIGUEROA; GÓMEZ, 2001; GÓMEZ et al., 2005). Essas acomodações do 

aparato fotossintetizante das algas estão relacionadas principalmente às variações na 

quantidade e qualidade da luz recebida e podem conferir um maior aproveitamento da luz pela 

alga (BEER; LEVI, 1983; HONSELL; KOSOVEL; TALARICO, 1984; CARNICAS; 

JIMÉNEZ; NIELL, 1999) .  

As ficobiliproteínas são proteínas pigmentadas solúveis em água, cuja cor 

característica e propriedades espectrais são devidas à presença de grupos prostéticos 

tetrapirrólicos de cadeia aberta (bilinas ou ficobilinas) covalentemente ligados, por ligações 

do tipo tioéter, a resíduos de cisteína (FICNER; HUBER, 1993; GLAZER, 1984; GLAZER et 

al., 1976; JIANG; ZHANG; LIANG, 1999). A ficobilina é o pigmento fotossintético em si, 

porém ela só possui um papel funcional se tiver uma proteína acoplada (LOURENÇO, 2006). 

Essas proteínas são capazes de absorver a radiação eletromagnética do espectro de luz visível 
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numa região onde a clorofila é ineficiente (450-670 nm) e transmiti-la para o centro reativo do 

fotossistema II (CHALOUB et al., 2015; GLAZER, 1989; NELSON; COX, 2014), 

desempenhando um papel importante para a fotossíntese. Devido as suas propriedades 

espectroscópicas (absorbância e fluorescência), as ficobiliproteínas têm sido usadas como 

sondas fluorescentes, entretanto, sua produção através de expressão heteróloga é limitada 

diante da complexidade da sua estrutura química (GLAZER; STRYER, 1984; ISAILOVIC; 

LI; YEUNG, 2004). 

O espectro de luz visível compreende a luz com comprimentos de onda (λ) na 

faixa de 400 a 700 nm, variando do violeta ao vermelho, e é chamado de radiação 

fotossintética ativa. Os organismos fotossintetizantes ajustam sua estrutura de captação de luz 

para absorver os vários comprimentos de onda de luz desse espectro, que varia com a 

profundidade da água. Esse processo é chamado de adaptação cromática complementar 

(KAISER et al., 2005; GRAHAM; GRAHAM; WILCOX, 2009). De acordo com suas 

características espectrais de absorbância, as ficobiliproteínas podem ser divididas em quatro 

principais grupos: ficoeritrina (FE) (λmax = 495-570 nm); ficoeritrocianina (FEC) (λmax = 

575 nm); ficocianina (FC) (λmax = 610-620 nm); e aloficocianina (AFC) (λmax = 650-655 

nm) (BRYANT; GLAZER; EISERLING, 1976; GLAZER, 1984). Já de acordo com a sua 

coloração, as ficobiliproteínas podem ser classificadas em dois grandes grupos: a ficoeritrina 

(vermelho) e a ficocianina (azul) (Fig. 4)  (O’CARRA; MURPHY; KILLILEA, 1980).  

Figura 4 - Espectro de absorção dos pigmentos fotossintetizantes ficoeritrina, ficocianina e clorofila a presentes 

em macroalgas vermelhas. 

 

Fonte: Adaptado de NELSON; COX, 2014 
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Organismos que crescem em águas rasas tendem a conter ficobiliproteínas 

especializadas em absorver a luz amarela / vermelha (ficocianina), enquanto que os que estão 

em maior profundidade, tendem a conter ficobiliproteínas especializadas em absorver a luz 

verde / azul (ficoeritrina), que é, relativamente, a luz mais abundante em altas profundidades 

(SAGERT; SCHUBERT, 1995; KEHOE; GUTU, 2006; KEHOE, 2010). A característica que 

faz com que as algas vermelhas sejam capazes de se desenvolver e crescer abundantemente 

em águas profundas está diretamente ligada ao alto teor de ficoeritrina presente em seus 

tilacóides, pois essa ficobiliproteína tem uma absorção eficiente da luz na faixa espectral de 

450 a 570 nm (WANG et al., 2015). 

 

2.7 O gênero Gracilaria 

 

O gênero Gracilaria Greville (Gracilariaceae, Rhodophyta) é o único significante 

nesta família em relação ao número de espécies. São cerca de 330 espécies de macroalgas, das 

quais 186 são taxonomicamente aceitas. Seus representantes são geralmente vermelhos, 

verdes ou marrons esverdeados e distribuídos em mares tropicais e subtropicais (ALMEIDA 

et al., 2011; BOLD; WYNNE, 1985). O gênero Gracilaria é o preferido para extração de ágar 

com grau alimentício, enquanto que o gênero Gelidium é o preferido para obtenção de ágar e 

agarose com grau bacteriológico e farmacêutico (BIXLER; PORSE, 2011). As espécies 

pertencentes a este gênero compreendem algumas das macroalgas mais valiosas para a 

economia no mundo inteiro (MANTRI et al., 2009). Mas além do ágar, também são 

encontrados muitos outros metabólitos bioativos em Gracilaria, sendo relatada a presença de 

uma grande variedade de lipídios, lactonas e terpenos em espécies como G. crassa, G. 

coronopifolia, G. dura, G. longa, G. asiatica e G. confervoides, o que tem tornado o gênero 

um alvo de estudo de muitos pesquisadores na busca por novas moléculas com propriedades 

medicinais (ALMEIDA et al., 2011). Souza et al (2015) analisaram o rendimento de dois 

métodos de precipitação, características estruturais e atividade dos polissacarídeos sulfatados 

da alga G. cornea, e posteriormente Coura et al (2015) relataram os mecanismos envolvidos 

na ação anti-inflamatória desse polissacarídeo em ratos, obtendo resultados positivos e 

promissores, 

De acordo com a revisão bibliográfica realizada por Byrne et al (2002), o gênero 

Gracilaria se caracteriza pela presença de cistocarpos sésseis, presença de células 
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filamentosas nutritivas crescendo desde a base do cistocarpo até o pericarpo mais interno, 

carpogônio periforme a subsférico e tetrasporângio geralmente cruciado. 

Os talos são geralmente muito ramificados, de forma cilíndrica ou achatada e 

uniaxiais (REVIERS, 2006). Possuem ciclo de vida dividido em três fases, das quais duas são 

diploides (carposporófito e tetrasporófito) e uma haploide (gametófito). A fecundação se dá 

quando os espermácios (do gametófito masculino) encontram o carpogônio (presente no 

gametófito feminino) e depositam seu núcleo, que se funde com o núcleo carpogonial, 

levando à formação de um zigoto diploide. Este zigoto se divide e dá origem aos filamentos 

gonimoblásticos que, por sua vez, constituem o gonimoblasto. O conjunto de gonimoblastos 

dá origem a uma geração dependente do gametófito, o carposporófito. Este carrega o 

carposporângio, que libera carpósporos (esporos diploides). O cistocarpo é a estrutura que se 

projeta para fora do talo, circundado por células do gametófito feminino e de onde saem os 

carpósporos quando se encontra no seu estado maduro. Cada esporo liberado germina e dá 

origem a um talo diploide (tetrasporófito). Este talo forma tetrasporângios, que têm padrão de 

divisão cruciada e sofrem meiose, formando quatro células haploides, os tetrásporos. Destes, 

dois dão origem a gametófitos femininos e dois a gametófitos masculinos, fechando o ciclo 

(Fig. 5) (BOLD; WYNNE, 1985; REVIERS, 2006). 

 

Figura 5 - Ciclo de vida trifásico de Gracilaria birdiae. 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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O tamanho dos esporos é considerado como um fator determinante nas suas taxas 

de sedimentação. Esporos pequenos tendem a afundar mais rápido que esporos grandes. Isso 

pode ter uma grande influência para a dispersão, já que esporos que afundam mais rápido 

tendem a permanecer mais próximos à planta parental, enquanto que os esporos que demoram 

mais para afundar podem alcançar distâncias maiores (CLAYTON, 1992). Trabalhos mais 

recentes apontam que em ambientes costeiros, geralmente é a turbulência, mais do que as 

velocidades de sedimentação, que controla o tempo em que os  propágulos de algas vão 

demorar para alcançar um substrato (GAYLORD et al., 2002). 

Engel e Destombe (2002) em um estudo com Gracilaria do norte da França, 

demonstraram que a fertilidade das algas pode variar de acordo com o ambiente onde ocorrem 

e que algas de regiões com menor hidrodinamismo apresentam menor taxa de fecundação do 

que as algas de locais com maior hidrodinamismo. Conclui-se que a fertilidade é diferente 

porque em ambientes com maior movimentação da maré é maior a probabilidade de encontros 

entre os gametas. A diferença de fertilidade relacionada à influência da maré pode significar 

uma tendência adaptativa das espécies a ambientes específicos.  

 

2.7.1. Espécie Gracilaria birdiae 

 

A espécie Gracilaria birdiae Plastino & Oliveira foi descrita por Oliveira e 

Plastino (1984) e ocorre nas águas tropicais brasileiras, da costa do Ceará até o Espírito Santo 

(Fig. 6). Possui a característica de exibir um talo cilíndrico e conceptáculos espermtangiais do 

tipo henriquesiana muito comum na costa Nordeste do Brasil. Possui córtex com duas 

camadas de células subquadradas e uma medula com cinco camadas de células largas, um 

proeminente ostíolo; gonimoblastos em forma de cúpula desenvolvido a partir de uma alta 

fusão celular; células tubulares nutritivas fundidas com células da base do citocarpo e 

raramente com pericarpo externo (PLASTINO; OLIVEIRA, 2002). 
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Figura 6 - Exemplar de Gracilaria birdiae coletada na Praia de Flecheiras-Trairí, Ceará. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora.  

  

Um aspecto interessante nos estudos realizados com as espécies de Gracilaria é a 

ocorrência natural de variantes pigmentares. A ocorrência de variantes pigmentares na 

natureza foi referida para a espécie G. birdiae, Plastino, Ursi e Fujii (2004) estudaram as 

características pigmentares, herança de coloração e as taxas de crescimento das variantes 

cromáticas dessa espécie.  

Além de ser uma importante agarófita, G. birdiae é também fonte de 

polissacarídeos sulfatados (PS), compostos que têm atraído o interesse da indústria 

farmacêutica por suas diversas atividades biológicas. Estudos com PS dessa espécie têm sido 

realizados pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Carboidratos e Lectinas de Algas 

Marinhas (CARBOLEC) da Universidade Federal do Ceará. Vanderlei (2012) analisou as 

atividades antiviral e anti-inflamatória de uma fração polissacarídica sulfatada da alga G. 

birdiae, obtendo resultados positivos e sendo o primeiro relato de um polissacarídeo sulfatado 

de alga marinha com atividade anti-inflamatória regulada pela via heme oxigenase. Pesquisas 

direcionadas à maricultura de G. birdiae vêm sendo relatadas devido ao alto valor comercial 

do ágar. Bezerra e Marinho-Soriano (2010) desenvolveram um trabalho sobre o cultivo dessa 

espécie em águas tropicais do Nordeste do Brasil, e os dados obtidos de rendimento e 

qualidade do ágar (força do gel) demonstraram potencial para uso do ficocolóide na indústria, 

como um grande produtor de ágar. O cultivo comercial de G. birdiae utilizando long-line em 

regime de mar aberto vem sendo realizado através da Associação dos Produtores de Algas de 

Reino: Plantae 

Divisão: Rhodophyta 

Classe: Florideophyceae 

Ordem: Gracilariales 

Família: Gracilariaceae 

Gênero: Gracilaria Greville 

Espécie: Gracilaria birdiae 
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Flecheiras e Guajirú (APAFG) na praia de Flecheiras, município de Trairí, Ceará há alguns 

anos. As taxas de crescimento, utilizando a técnica de long line, mostraram-se satisfatórias 

com uma média de 5,0% (ALVES, 2016), além disso, estudos com esporulação também têm 

sido realizados a fim de verificar a viabilidade da técnica (LOPES, 2008). Em Itapipoca, 

Ceará, um projeto de cultivo de algas no assentamento de Maceió também vem sendo 

executado no intuito de desenvolver a economia local (GOMES; ESMERALDO, 2014). Estes 

dados mostram o potencial do Nordeste, em especial do Ceará, em abrigar possíveis cultivos 

comerciais de macroalgas marinhas, sendo estas nativas da própria região.  Marinho-Soriano 

et al  (2009) analisaram a capacidade de G. birdiae para remoção dos nutrientes de efluentes 

da aquicultura, com resultados que demonstraram alta e notável capacidade de remoção 

podendo ser usada como filtro biológico na criação de camarões.  

 

2.8 Microscopias de luz e confocal 

  

Nos últimos anos vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos utilizando a 

ferramenta de microscopia de luz, com a qual é possível aumentar a visualização em até 1.500 

vezes, não podendo alcançar grandes detalhes da estrutura celular. Já a microscopia confocal 

permite a obtenção de imagens de alta resolução através de cortes ópticos, posteriormente 

agrupados para se fazer a reconstrução tridimensional da topografia de amostras complexas, 

permitindo o detalhamento celular. Na literatura, é possível encontrar trabalhos detalhando as 

estruturas do talo, de reprodução e de germinação em diferentes espécies de algas, como 

Hypnea musciformis e Hypnea cervicornis (MIGUEL et al., 2014), Gracilaria lemaneiformis 

(YE; WANG; WANG, 2006), G. dura (MANTRI et al., 2009), G. gracilis (MICHETTI; 

MARTÍN; LEONARDI, 2013), Gracilariopsis lemaneiformis (ZHOU et al., 2013), 

Grateloupia turuturu (SHAO; WANG; ZHOU, 2004), Chrysymenia wrightii (ZHAO et al., 

2010), Porphyra spiralis (OURIQUES; SCHMIDT; BOUZON, 2012) e Nemalion 

helminthoides (OLIVEIRA et al., 2015). Vários aspectos da ultraestrutura da tetrasporogênese 

têm sido abordados em alguns grupos de algas vermelhas, principalmente em membros da 

Ceramiales (KUGRENS; WEST, 1972; SCOTT; DIXON, 1973; ALLEY; SCOTT, 1977; 

SANTISI; DE MASI, 1981; VESK; BOROWITZKA, 1984; TSEKOS; SCHNEPF; 

MAKRANTONAKIS, 1985), além de alguns estudos envolvendo outras ordens 

(PUESCHEL, 1979, 1982; GORI, 1982; DELIVOPOULOS, 2004). 
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3 OBJETIVOS 

  

3.1 Geral 

 

O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a histoquímica de estruturas 

vegetativas e reprodutivas de talos gametófitos e tetrasporófitos da alga marinha vermelha 

Gracilaria birdiae, bem como a obtenção dessa biomassa algácea através da germinação de 

carpósporos e tetrásporos em laboratório. 

 

3.2 Específicos 

 

✓ Coletar e identificar os talos carposporófitos e tetrasporófitos da alga G. 

birdiae na praia de Flecheiras-CE; 

✓ Avaliar a adaptação da espécie em diferentes meios de cultivo sob condições 

estabelecidas em laboratório; 

✓ Avaliar a histoquímica de estruturas vegetativas e reprodutivas de talos 

carposporófitos e tetrasporófitos de G. birdiae; 

✓ Avaliar a morfologia de tilacóides de estruturas vegetativas e reprodutivas de 

talos carposporófitos e tetrasporófitos de G. birdiae;  

✓ Avaliar a liberação, fixação e germinação de carpósporos de G. birdiae em 

condições de laboratório; 

✓ Acompanhar o desenvolvimento de microtalos obtidos através da germinação 

de carpóporos em laboratório;  

✓ Avaliar a liberação, fixação e germinação de tetrásporos de G. birdiae em 

diferentes substratos sob condições de laboratório; 

✓ Avaliar a formação de microtalos a partir da germinação de tetrásporos de G. 

birdiae em laboratório; 

✓ Avaliar o efeito de regulador de crescimento de plantas sobre o tempo de 

formação de microtalos da alga G. birdiae gerados a partir da germinação de 

tetrásporos em laboratório.  

 

 



46 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Coleta e adaptação da macroalga Gracilaria birdiae sob condições de laboratório 

 

A alga marinha vermelha da espécie Gracilaria birdiae foi coletada em estruturas 

de long-line na área de cultivo na Praia de Flecheiras, município de Trairí, Ceará (03°13’06” 

S e 39°16’47” W). As mudas coletadas foram armazenadas em recipiente térmico e 

transportadas até o anexo do Laboratório de Carboidratos e Lectinas (CARBOLEC) do 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará, onde 

foram limpas com o auxílio de uma escova para a remoção de epífitas, areia e incrustantes. 

Em seguida, as mudas foram divididas de acordo com o seu estágio de vida e transferidas para 

béqueres de 2 L contendo um meio de cultivo constituído por  água do mar enriquecida com  

solução de von Stosch meia força (VS/2), formulação proposta por Edwards (1970), 

modificada por Yokoya (1996) e mostrada na Tabela 1. O meio foi suplementado com 

dióxido de germânio (GeO2) 1 mg/L, para evitar a proliferação de diatomáceas, e permaneceu 

com aeração constante utilizando aerador  com velocidade máxima e pedra porosa. A 

densidade de cultivo foi de 40,0 ± 2,0 g/L e as condições de cultura para todos os béqueres 

foram 36 ± 1 de salinidade, 28 ± 2 °C, fotoperíodo de 12:12 h (luz-escuro), irradiância de 15,5 

μmol de fótons m-2 s-1, fornecida por lâmpada fluorescente (Osram 40 W) disposta 

horizontalmente a uma distância de 40 cm acima dos béqueres e aeração constante. A água do 

mar utilizada na manutenção das algas foi filtrada em tecidos de seda e teve a salinidade 

ajustada para 36 ± 1 com água destilada. As medidas de salinidade foram realizadas em 

refratômetro portátil (RHB 90). A troca do meio e a limpeza das algas foram realizadas 

semanalmente. Após a chegada do local da coleta, as algas permaneceram uma semana em 

aclimatação nas condições já descritas para que pudessem ser utilizadas nos experimentos 

subsequentes. 
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Tabela 1 – Formulação da solução de von Stosch (VS) segundo Edwards (1970) e modificada por Yokoya 

(1996).  

Componentes Concentração (mM) 

NaNO3 0,50 

Na2-glicerofosfato x H2O 0,025* 

FeSO4.7 H2O 0,001 

MnCl2.4 H2O 0,0001 

Na2EDTA.2 H2O 0,010 

Tiamina.HCl 0,059** 

Biotina 4,1 x 10-6** 

Cianocobalamina 1 x 10-6** 

Fonte: Adaptado de RAMLOV (2007).  

*Neste trabalho, a fonte de fosfato original (Na2HPO4.12H2O 30 μM, inorgânica) foi substituída por uma fonte 

orgânica (Na2-glicerofosfato.H2O 25 μM), que também pode ser utilizada como fonte de carbono. 

**Composição equivalente a 50% em relação à composição original proposta por Edwards (1970). Alíquota de 4 

mL/L utilizada para VS meia força (VS/2). 

 

 

4.2 Morfologia de talos carposporofíticos e tetrasporofíticos de Gracilaria birdiae 

 

A análise morfológica de talos carposporofíticos e tetrasporofíticos de G. birdiae, 

coletados em estruturas de cultivo na Praia de Flecheiras, foi realizada com o auxílio do 

Software Image J e da microscopia de luz (Bioval), os quais foram utilizados para avaliar as 

estruturas reprodutivas presentes nos talos. 

 

4.3 Histoquímica de talos carposporofíticos e tetrasporofíticos de Gracilaria birdiae 

 

A análise histoquímica dos talos carposporofíticos e tetrasporofíticos de G. 

birdiae foi realizada no Laboratório de Biologia Celular Vegetal do Departamento de 

Biologia da Universidade Federal do Ceará. Segmentos de 1,0 cm de talos carposporofíticos e 

tetrasporofíticos foram fixados em uma solução de paraformaldeído 4%, glutaraldeído 1% e 

tampão fosfato de sódio 0,02 M, pH 7,2 (KARNOVSKY, 1965) por 24 h à temperatura 

ambiente. 

Após a fixação, os talos foram submetidos a uma desidratação em série etanólica 

crescente (50, 60, 70, 80, 90 e 100%) por 1 h em cada concentração, sendo 30 min a vácuo. 

Em seguida, foram imersos em solução de pré-infiltração, permanecendo em condição de 
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vácuo por 1 h, para posterior armazenamento a 4ºC por 24 h. Após esse período, os talos 

foram transferidos para a solução de infiltração, na qual permaneceram por 24 h a 4 ºC. Os 

talos foram dispostos em suportes plásticos contendo a solução de infiltração e a resina 

endurecedora (Historesin Embbeding Kit – Jung) na proporção 15:1 de forma a se obter cortes 

transversais e longitudinais. Os suportes foram deixados em repouso por 24 h e os blocos de 

resina contendo os talos de G. birdiae foram submetidos a cortes de 5 µm em micrótomo 

semi-automático CUT 5062 Slee Mainz. Os cortes foram distendidos em água a 60°C e 

transferidos para lâminas. Duas ou três gotas da resina sintética Entellan foram dispostas 

sobre os cortes e cobertos com lamínula. Após a secagem, as lâminas foram visualizadas em 

microscópio de luz OLYMPUS BX 41 acoplado a uma câmera digital (UC30). As imagens 

foram analisadas com o auxílio do software “CELLB”.  

 

4.3.1 Coloração com azul de toluidina (AT) 

 

Para detecção de radicais aniônicos (VIDAL, 1977), as lâminas foram colocadas 

em contato com o corante azul de toluidina 0,025%, pH 4,0 por 20 min e, em seguida, lavadas 

rapidamente com água destilada, deixadas em  repouso para secar, montadas e depois 

analisadas. 

 

4.3.2 Coloração com xylidine ponceau (XP) 

 

Para identificação de proteínas totais (VIDAL, 1970), as lâminas foram colocadas 

em contato com o corante xylidine ponceau, pH 2,5 por 15 min e logo após lavadas com ácido 

acético 3%, seguida de lavagem com água destilada por duas vezes. Foram deixadas em 

repouso para secar, montadas e depois analisadas.  

 

4.3.3 Coloração pela reação do ácido periódico de schiff (PAS) 

 

Este teste visa detectar polissacarídeos neutros (MAIA, 1979). O material contido 

nas lâminas foi oxidado em ácido periódico 0,5% por 9 min, em seguida lavado em água 

destilada e secado levemente. Logo após, o material foi colocado em contato com o reagente 

de Schiff por 20 min no escuro e lavado três vezes por 3 min em água sulfurosa (HCl 8,3%, 
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metabissulfito 10%, em água destilada). Após este procedimento, as lâminas foram deixadas 

em repouso para secar e, em seguida, analisadas. 

 

4.3.4 Coloração com Lugol 

 

Para detecção de amido, as lâminas foram coradas com duas gotas de lugol e logo 

em seguida visualizadas no microscópio. 

 

4.4 Microscopia confocal a laser dos talos carposporofíticos e tetrasporofíticos de 

Gracilaria birdiae 

A fim de se obter informações mais detalhadas das estruturas subcelulares 

(tilacóides) dos tecidos de G. birdiae, foi realizada análise por microscopia confocal a laser na 

Central Analítica da Universidade Federal do Ceará situada no Departamento de Física. Talos 

carposporofítico e tetrasporofítico foram submetidos a cortes transversais e longitudinais a 

mão livre com o auxílio de uma navalha, dispostos em lâminas e cobertos com lamínula. A 

observação em Microscópio Óptico Confocal Zeiss® Laser 543 1633 foram feitas 

imediatamente após os cortes na faixa de comprimento de onda de 548-585 nm referente à 

fluorescência da ficoeritrina. A fluorescência da ficoeritrina foi representada na cor verde.  

 

4.5 Reprodução de talos carposporofíticos 

 

4.5.1 Produção estimada de carpósporos por cistocarpo maduro 

 

Talos carposporofíticos contendo cistocarpos maduros de G. birdiae, coletados de 

estruturas de cultivo na praia de Flecheiras, foram transportados para o laboratório e lavados 

com escova e água do mar esterilizada (AME) para a remoção de incrustações e epífitas. 

Segmentos do talo de aproximadamente 1 cm contendo apenas um cistocarpo maduro, foram 

dispostos em placas de cultura de seis poços (Ref. 92006- TPP) imersos em 10 mL de AME + 

VS/2 + GeO2 e salinidade 36. Uma lamínula foi posicionada no fundo de cada poço com a 

intenção de coletar os carpósporos liberados do cistocarpo. As placas foram mantidas em 

incubadora, com uma irradiância de 50 µmol fótons m-2 s-1, fotoperíodo de 14:10 h (claro / 

escuro) e temperatura de 28 ± 1°C. A cada 24 h de incubação, durante os 14 dias de 

experimento, as lamínulas foram retiradas dos poços e substituídas, nas quais  a contagem dos 
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carpósporos liberados foi realizada até os cistocarpos cessarem a liberação. Os carpósporos 

depositados nas lamínulas foram ressuspensos em 1,0 mL de AME e contados com o auxílio 

de câmara de Neubauer. O experimento foi realizado em triplicata. 

 

 

4.5.2 Métodos de indução para a liberação de carpósporos 

 

A fim de se observar a liberação de carpóporos dos cistocarpos quando colocados 

em situações de estresse, talos carposporofíticos com aproximadamente 1,0 cm e contendo 

apenas um cistocarpo foram submetidos a duas condições adversas. Na primeira condição, os 

segmentos de talo foram submetidos a um choque osmótico em AME com salinidade 

aumentada para 55 por 1 h. A segunda condição consistiu na dessecação parcial, onde os 

segmentos do talo foram dispostos em papel de filtro à temperatura ambiente durante 1 hora 

no escuro. Em seguida, os segmentos foram mantidos em meio AME + VS/2 + GeO2 com 

salinidade de 36, em placas de 6 poços. As placas permaneceram em incubadora a 28 ± 1°C, 

com fotoperíodo de 14:12 h (claro/escuro) e uma intensidade de luz de LED branca de 50 

μmol fótons. m-2. s-1  (n = 6, em que n é o número de repetições para cada tratamento). Após 

24 horas foram iniciadas as observações e a contagem dos carposporos liberados, como 

descrito no item 4.5.1, nos primeiros 4 dias de experimento.  

  

4.5.3 Germinação dos carpósporos de Gracilaria birdiae em diferentes meios de cultivo em 

laboratório 

 

Para o acompanhamento do processo de germinação dos carpósporos, foram 

obtidas lamínulas com carpósporos fixados de acordo com a metodologia descrita no item 

4.5.1.  As lamínulas foram retiradas dos poços e levadas para observação em microscópio de 

luz, com o cuidado de adicionar constantemente o meio durante a observação para evitar 

ressecamento e perda dos carpósporos fixados na lamínula. Posteriormente, estas foram 

colocadas em placas de petri de 5 cm, contendo 20 mL dos meios ASP12-NTA (Tabela 2) e 

AME + VS/2 + GeO2 e mantidas em câmara de crescimento B.O.D com uma irradiância de 

50 μmol fótons. m-2. s-1, fotoperíodo de 14:10 h (claro/escuro), 36 ± 1 salinidade e 28 ± 1°C 

de temperatura. Os meios de cultivo foram renovados uma vez por semana, e os microtalos 

desenvolvidos foram observados e medidos quinzenalmente durante 3 meses. O experimento 

foi realizado em triplicata. 
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Tabela 2 – Formulação do meio de cultura sintético ASP 12-NTA segundo Iwasaki (1961) e modificado por 

Yokoya (1996). 

Componentes Quantidade para 1 L de meio 

NaCl 28,0 g 

KCl 0,7 g 

MgSO4.7 H2O 7,0 g 

MgCl2.6 H2O 4,0 g 

CaCl2.2 H2O 0,5 g 

NaNO3 0,1 g 

K3PO4 10,0 mg 

Na2-glicerofosfato x H2O 10,0 mg 

Ácido nitrilotriacético (NTA) 0,1 g 

TRIS* 1,0 g 

Tiamina.HCl** 100,0 µg 

Biotina 1,0 µg 

Cianocobalamina 1,0 µg 

Metais-Traço PII 1 mL 

Metais-Traço SII 1 mL 

Fonte: Adaptado de RAMLOV (2007). 

*pH ajustado para 7,8 

**foi adicionado tiamina.HCl, segundo McLachlan (1973) e retirado o Na2SiO3.9H2O 
 

 

 

 

4.6 Reprodução de talos tetrasporofíticos de Gracilaria birdiae 

 

4.6.1 Germinação dos tetrásporos em laboratório 

 

Para o acompanhamento do processo de germinação dos tetrásporos, foi utilizada 

a mesma metodologia descrita no item 4.5.3. Todos os tetrásporos obtidos foram incubados 

no meio ASP 12 – NTA. 

 

4.6.2 Fixação dos tetrásporos em diferentes substratos 

 

Com o intuito de avaliar o efeito do regulador de crescimento 6-benzilamino-purina 

(BAP) sobre o desenvolvimento de talos gametofíticos originados a partir da germinação de 

tetrásporos fixados em diferentes substratos foram utilizadas pedras calcárias, coletadas na 

praia de Flecheiras, e cordas de polietileno de 3 mm espessura adquiridas comercialmente. 
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Inicialmente, o experimento foi conduzido em três grupos, em que o Grupo 1 consistiu em 

frascos de vidro contendo  9 pedras calcárias autoclavadas, o Grupo 2 consistiu em frascos de 

vidro contendo 9 pedras calcárias autoclavadas e 5 cm de corda de polietileno, e o Grupo 3, 

em frascos contendo somente  9 pedras não autoclavadas (G1, G2 e G3, respectivamente). O 

meio de cultivo da alga foi composto de 120 mL de AME e 480 µL de solução von Stosch 

estéreis e 36 ± 1 de salinidade. Os talos tetraspófitos de G. birdiae apresentando grande 

número de tetrasporângios protuberantes quando analisados sob microscópio óptico, sofreram 

minuciosa remoção de epífitas e lavagens sucessivas com AME. A densidade de cultivo foi de 

0,16 % (alga fresca, m/v). Os frascos foram cobertos com filme plástico e colocados em mesa 

com agitação orbital a 100 rpm.  Durante todo o experimento (90 dias), os frascos foram  

mantidos sob uma irradiância de 50 μmol fótons. m-2. s-1, fotoperíodo de 14:10 h (claro / 

escuro) e 28 ± 1 °C de temperatura. O meio de cultura foi renovado quinzenalmente e VS/2 

foi adicionado semanalmente.  Após 60 dias de cultivo, os grupos G1, G2 e G3 foram 

subdivididos com o intuito de avaliar a ação de duas concentrações diferentes do regulador de 

crescimento BAP sobre o tempo de formação de microtalos gametofíticos. Assim sendo, os 

substratos pertencentes a cada grupo G1, G2 e G3 foram divididos igualmente em 3 frascos 

contendo AME + VS/2, AME + VS/2 + BAP 0,1% e AME + VS/2 + BAP 0,3% e 

denominados G (1, 2, ou 3) C, G (1, 2, ou 3) BAP 0,1 e G (1, 2, ou 3) BAP 0,3, 

respectivamente. Os frascos receberam aeração após 60 dias de experimento através de 

aeradores e pedras porosas semelhantes aos utilizados em aquários. Os substratos foram 

avaliados quanto à formação de camada fina avermelhada, frondes filamentosas e microtalos 

gametófitos através de observação visual e microscópica após 30 e 60 dias de cultivo e apenas 

observação visual após 90 dias de cultivo. O experimento foi realizado em triplicata e mantido 

nas mesmas condições descritas acima, diferenciando somente o fotoperíodo utilizado que foi 

de 12:12 h (claro / escuro).  

 

4.7 Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos em termos de média ± desvio padrão. Os dados da 

liberação dos esporos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), conduzida para 

determinar as diferenças (p< 0,05). Teste de Tukey foi utilizado sempre que os valores de F 

foram significativos na ANOVA. A análise estatística foi feita usando o software PRISM 4, 

versão 4.03. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Adaptação da macroalga Gracilaria birdiae às condições de laboratório 

 

Após 30 dias de cultivo o espécime de G. birdiae (Fig. 7) se apresentou 

visualmente adaptado ao meio e às condições de cultivo estabelecidas no laboratório, sendo 

possível observar o surgimento de novos ramos, ganho de biomassa e até mesmo nova 

pigmentação em regiões anteriormente despigmentadas da macroalga. Inúmeros trabalhos 

obtiveram sucesso no cultivo de macroalgas em laboratório quando utilizaram diferentes 

espécies de Gracilaria e diversos meios de cultivo e fatores abióticos. Polifrone, De Mais e 

Gargiulo (2006) realizaram pesquisas com a espécie G. gracilis, e quando utilizaram um 

fotoperíodo de 14:10 h (claro / escuro) com irradiância entre 10 e 15 μmol de fótons. m-2. s-1, 

obtiveram mais formações de discos multicelulares no período de germinação de tetrásporos e 

maior crescimento apical  dos talos. Ramlov  (2007) utilizou um meio formulado com água do 

mar enriquecida com VS/2 e fotoperíodo de 14:10 h (claro / escuro) com irradiância de 50 

μmol fótons. m-2. s-1 e observou um bom desenvolvimentos de morfo pigmentares da alga G. 

dominguensis.  Durante todo o processo de aclimatação de G. birdiae em laboratório, foi 

utilizada uma baixa irradiância (15,5 μmol fótons. m-2. s-1), obtendo bons resultados 

relacionados à pigmentação e ao crescimento das algas. Carneiro (2011) sugere que linhagens 

de G. birdiae são plantas de sombra, o que estaria compatível com os níveis de irradiância 

observados nos ambientes submersos em que essa espécie é mais abundante. O gênero 

Gracilaria Greville (Rhodophyta) tem sido considerado o mais atrativo para a maricultura 

integrada devido, principalmente, a sua ampla tolerância a variações nos parâmetros 

ambientais (DAWES; ORDUÑA-ROJAS; ROBLEDO, 1999).  

Figura 7 - Espécie da macroalga Gracilaria birdiae submetida ao cultivo sob condições de laboratório. (A) Alga 

recém coletada e (B) Após 30 dias de cultivo. 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.2 Morfologia dos talos carposporofíticos e tetrasporofíticos de Gracilaria birdiae 

                Talos carposporofíticos de G. birdiae apresentaram coloração vermelha clara, 

superfície lisa e pegajosa, forma cilíndrica com leve estreitamento apical, comprimento de 16-

18 cm, 2 mm de diâmetro, irregularmente ramificado, 2-4 cistocarpos sésseis/cm, 

protuberantes e visíveis a olho nu, de coloração vemelho escuro e espalhados radialmente no 

eixo principal do talo e ramificações (Fig. 8A). Os cistocarpos maduros apresentaram 

carposporófito e pericarpo, em forma de subesferas, base comprimida, com uma área de 

superfície de aproximadamente 1,4 mm2 e 850-900 mm de largura (Fig 8B e C). Após 

liberação dos carpósporos os cistocapos se apresentaram com ostiolo esbranquiçado.  

Figura 8 - Talo carposporofítico e cistocarpo da alga Gracilaria birdiae. (A) Talo carposporofítico apresentando 

cistocarpos espalhados radialmente nos eixos e ramos médios, (B) Cistocarpo imaturo com presença de pericarpo 

(p) e carposporófito (c) e (C) Cistocarpo maduro com carpósporos recém-liberados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Os talos tetrasporofíticos da alga G. birdiae se apresentaram lisos e escorregadios, 

de coloração vermelha e ausência de estruturas verrucosas, diferente do talo carpoporofítico 

(Fig 9A). As estruturas reprodutivas, tais como os tetrasporângios, foram visualizados apenas 

com o auxílio do microscópio. Foram observados tetrasporângios de aproximadamente 30,4 ± 

2,6 µm, espalhados radialmente sobre a superfície do talo, com coloração vermelho intenso e 

localizados entre as células corticais e subcorticais. Não foi possível observar a posição dos 

tetrásporos nos tetrasporângios (Fig 9B e C). No entanto, Plastino e Oliveira (2002) 

descreveram uma organização cruciforme do tetrasporângio de G. birdiae.  

Figura 9 - Talo tetrasporofítico da alga vermelha Gracilaria birdiae. (A) Visão geral do talo e (B e C) Detalhe 

dos tetrasporângios, indicados por setas vermelhas.   

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.3 Histoquímica dos talos de Gracilaria birdiae 

 

5.3.1 Histoquímica dos talos carposporofíticos 

 

As seções histológicos transversais dos talos carposporofíticos de G. birdiae (Fig. 

10) analisados por microscopia de luz, mostraram carposporófitos dispostos em série ou 
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terminais em gonimoblastos. O teste de azul de toluidina (AT) forneceu indicativos da 

presença de radicais aniônicos na parede celular e com maior intensidade nas células externas 

do pericarpo e corticais do talo indicando a presença de grupos sulfato nos polissacarídeos de 

G. birdiae, como já relatado por Fidelis (2014). Resultados semelhantes foram obtidos por 

Gouveia et al. (2013) e por Santos e Schmidt, (2013) para a espécie Gracilaria dominguensis. 

Já a coloração com xylidine ponceau (XP), pH 2,5, revelou um baixo acúmulo de proteínas 

nas células medulares do talo e uma maior concentração dessas macromoléculas nas células 

corticais e cistocarpo, principalmente nos gonimoblastos e carposporófitos formados. Foi 

possível observar um núcleo protéico bem definido nos carpósporos e nos gonimoblastos 

(Fig. 10B), o que sugere a presença de pirenoides em células reprodutivas da fase 

carposporofítica do ciclo de vida de G. birdiae. Apenas algumas algas vermelhas possuem 

cloroplastos associados a pirenoides, os quais são visíveis no microscópio de luz, sendo 

estruturas arredondadas, posicionadas no centro da célula e rodeadas por cloroplastos. Vale 

ressaltar que nos talos carposporofíticos da alga G. birdiae, o pirenoide foi observado apenas 

em células reprodutivas, sendo uma estrutura ausente nas células vegetativas. A função dos 

pirenoides nas algas vermelhas ainda é desconhecida (VAN DEN HOEK; MANN; JAHNS, 

1995). No entanto, como o pirenoide foi observado apenas em células do sistema reprodutivo 

da macroalga, como carpósporos e gonimoblastos, sugere-se que ele seja um reservatório da 

enzima ribulose 1,5-bifosfato carboxilase/oxigenase (Rubisco), responsável pela fixação do 

CO2 e síntese de carboidratos estruturais e de reserva. O teste do ácido periódico de Schiff 

(PAS) revelou maior acúmulo de polissacarídeos neutros nos gonimoblastos e nos 

carposporófitos, revelando resultados que foram confirmados através do teste do lugol (Fig 

10C e D), que revelou a presença de rodamilo ou amido das florídeas, o glicano de reserva 

característico de rodófitas (REVIERS, 2006). Maia (2016) realizou a análise histológica de 

talos carposporofíticos da alga vermelha Gracilaria cornea, sendo também observado a 

presença de amido das florídeas em células do cistocarpo, o que pode ser explicado pela 

necessidade energética dessa estrutura com função reprodutiva. As seções longitudinais dos 

talos carposporofíticos de G. birdiae (Fig. 11) confirmam todas as observações descritas 

acima, porém quando marcados com XP foram observados com detalhe os filamentos 

nutricionais que conectam o pericarpo e os gonimoblastos nutrindo os carposporófitos (Fig. 

11B), corroborando com Ye, Wang e Wang (2006) os quais afirmam que o gênero Gracilaria 

é caracterizado pela presença dessas células tubulares nutritivas. 
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Figura 10 - Histoquímica de seções transversais do talo carposporofítico da alga Gracilaria birdiae. (A) Talo 

carposporofítico corado com AT evidenciando reação metacromática na parede celular, células do pericarpo (p) 

e células externas do córtex. (B) Carposporófitos dispostos em série ou terminais em gonimoblastos (g) corados 

com XP revelando reação positiva e evidenciando a presença de pirenóides (setas). (C) Cistocarpo corado com 

PAS evidenciando o acúmulo de polissacarídeos neutros nos carposporófitos e gonimoblastos. (D) Cistocarpo 

corado com lugol confirmando a presença de amido nos carposporófitos e gonimoblastos. Os carposporófitos 

formados no interior do cistocarpo (c) e (d) estão indicados pelas setas. Célula medular (cm). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 11 - Histoquímica de seções longitudinais do talo carposporofítico da alga Gracilaria birdiae. (A) Talo 

corado com AT mostrando reação metacromática nas células do pericarpo (p). (B) Carposporófito corado com 

XP evidenciando acúmulo de proteínas nos carpósporos e gonimoblastos e presença de filamentos nutritivos (fn). 

(C) Carposporófitos e gonimoblastos marcados com PAS, sugerindo presença de polissacarídeos neutros. (D) 

Cistocarpo corado com lugol, confirmando acúmulo de amido das florídeas nos carposporófitos (setas) e 

gonimoblastos.

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

5.3.2 Histoquímica dos talos tetrasporofíticos 

 

A histoquímica das seções transversais dos talos tetrasporofíticos de G. birdiae 

revelaram a composição estrutural das estruturas reprodutivas e vegetativas. A coloração com 

AT mostrou uma reação metacromática mais intensa na parede celular e nos tetrasporângios, 

sugerindo a presença de polissacarídeos sulfatados nessas estruturas (Fig. 12A). O acúmulo de 

polissacarídeos sulfatados na parede das células reprodutivas sugere seu importante papel na 

liberação dos esporos e gametas  (MCCULLY, 1966; EVANS; SIMPSON; CALLOW, 1973; 

BOUZON; MINGUENS; OLIVEIRA, 2000). O corante XP indicou acúmulo de proteínas nas 

células corticais, especialmente nos tetrasporângios, os quais foram destacados, e essa maior 

concentração pode ser devido à presença das ficobilinas, que são moléculas protéicas mais 
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presentes nas células do córtex e cistocarpo, corroborando com a coloração vermelha mais 

intensa nessas regiões do talo e cistocarpo (Fig. 12B). A região mais externa do talo como 

células corticais e os tetrasporângios foram corados com maior intensidade com PAS, 

confirmando novamente o acúmulo de polissacarídeos neutros em estruturas reprodutivas 

(Fig. 12C), os quais foram identificados como amido das florídeas pela coloração com lugol 

(Fig. 12D). A presença de carboidrato de reserva em regiões com função reprodutiva pode ser 

explicada pela necessidade energética destes tecidos. Além disso, algumas alterações podem 

ser destacadas durante a maturação do tetrasporângio, entre elas a síntese de amido das 

florídeas (BOUZON, 2006). Nos estágios finais da maturação dos tetrasporângios, o número 

de grãos de amido aumenta consideravelmente e essa produção maciça de material de reserva 

deve ser utilizada nos eventos relacionados com as fases iniciais da germinação dos 

tetrásporos (OURIQUES; BOUZON, 2003). Já nas seções longitudinais dos talos 

tetrasporofíticos de G. birdiae (Fig. 13) não foi possível a visualização dos tetrasporângios. 

Vale ressaltar a escassez de trabalhos histoquímicos direcionados para talos tetrasporofíticos.  

 

5.4 Microscopia confocal a laser 

 

5.4.1 Microscopia confocal a laser dos talos carposporofíticos de Gracilaria birdiae 

 

A análise do talo carposporofítico de G. birdiae por microscopia confocal revelou 

a morfologia dos tilacóides de células reprodutivas e vegetativas através da autoflorescência 

da R-ficoeritrina que compõe o ficobilissomo presente na membrana. Dessa forma todos os 

sinais verdes observados na microscopia confocal são assumidos como tilacóides. O alto teor 

desse pigmento é importante para que as algas vermelhas se desenvolvam e cresçam em águas 

profundas, uma vez que essa ficobiliproteína tem uma absorção eficiente da luz na faixa 

espectral de 450 a 570 nm (WANG et al., 2015). 
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Figura 12 - Histoquímica de seções transversais do talo tetrasporofítico da alga Gracilaria birdiae. (A) Talo 

corado com AT mostrando reação metacromática mais intensa nas células corticais e no tetrasporângio. (B) 
Talo corado com XP revelando acúmulo de proteínas nas células corticais e nos tetrasporângios. (C) Talo corado 

com PAS evidenciando a presença de polissacarídeos neutros nas células medulares e tetrasporângios. (D) Talo 

corado com lugol confirmando o acúmulo de amido das florídeas. Tetrasporângios formados entre as células 

corticais e subcorticais (setas). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 13 - Histoquímica de seções longitudinais do talo tetrasporofítico da alga Gracilaria birdiae. (A) Talo 

corado com AT mostrando reação metacromática mais intensa nas células corticais e na parede das células 

medulares. Detalhe dos núcleos (setas). (B) Talo corado com XP revelando acúmulo de proteínas nas células 

corticais. (C) Talo corado com PAS. (D) Talo corado com lugol, mostrando em detalhe os grânulos de amido 

(seta).  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As seções longitudinais do cistocarpo analisados por microscopia confocal 

mostaram gonimoblastos ricos em tilacóides, exibindo formas alongadas, variando de mais 

espesso e mais ondulados, e em muitos casos fundidos lateralmente dando um aspecto mais 

achatado aos tilacóides (Fig. 14A). Imagens tridimensionais dos cárposporos liberados 

espontaneamente de G. birdiae revelaram que as formas dos tilacóides dos gonimoblastos têm 

um aspecto de unidade, enovelado e que preenchem grande parte do carpósporo (Fig. 14B). Já 

a secção transversal do carpósporo mostrou uma associação dos tilacóides com um núcleo 

totalmente envolvido pelos tilacóides corroborando com a histoquímica que sugere a presença 

de um pirenoide (Fig. 14C). Ouriques; Schmidt e Bouzon (2012), estudando o mecanismo de 

adesão e germinação dos carpósporos de Porphyra spiralis, relataram que os carpósporos 

possuem um único cloroplasto estrelado, grande, com um único pirenoide. O presente 
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trabalho foi inovador, pois utilizou a microscopia confocal a laser para analisar os talos 

carposporofíticos de G. birdiae, dados estes ainda não relatados na literatura. 

 

Figura 14 - Microscopia confocal a laser do cistocarpo e carpósporo de Gracilaria birdiae. (A) Morfologia dos 

tilacóides presentes nos gonimoblastos e carpósporos de G. birdiae, (B) Reconstrução tridimensional dos 

tilacóides presentes no carpósporo liberado espontaneamente, (C) Morfologia dos tilacóides em seção transversal 

do carpósporo com pirenoide central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.4.2 Microscopia confocal a laser dos talos tetrasporofíticos de Gracilaria birdiae 

 

A análise do talo tetrasporofítico de G. birdiae por microscopia confocal revelou 

uma diferença entre a morfologia dos tilacóides das células do córtex e dos tetrasporângios 

(Fig. 15 A e B). Os tilacóides dos tetrasporângios são circulares e aparentam ser maiores 

quando comparados com os do talo, enquanto os tilacóides das células do talo parecem mais 

comprimidos e em menor quantidade. O tilacóide observado em detalhe no terasporângio 

(Fig. 15C) se assemelha aos encontrados nos carpósporos analisados (Fig. 14B). Bouzon 

(2006), realizando trabalhos sobre histoquímica e ultraestrutura dos tetrasporângios de 

Hypnea musciformis, relatou que os cloroplastos possuem a mesma organização estrutural 

observada nas algas vermelhas, com tilacóides simples, paralelos envolvidos por um tilacóide 

circular e revestidos pela membrana do cloroplasto. Vale salientar que esse é o primeiro 

trabalho realizado utilizando microscopia confocal para analisar talos tetrasporofíticos de G. 

birdiae, por isso a dificuldade em discutir os resultados obtidos. 

5.5 Reprodução dos talos carposporofíticos de Gracilaria birdiae 

5.5.1 Produção estimada de carpósporos por cistocarpo maduro 

A Figura 16 mostra a liberação espontânea de carpósporos cistocarpo-1dia-1 de G. 

birdiae durante o período de 14 dias.  A liberação foi iniciada durante as primeiras 12 horas e 

permaneceu até o décimo quarto dia, quando cessou. Os carpósporos de G. birdiae foram 

liberados dentro do intervalo de tempo relatado na literatura para outras algas, como cerca de 

14 dias para Calithamnion cordatum (O’KELLY; BACA, 1984), 10 dias para Gigartina 

canaliculata (PACHECO-RUIZ; GARCÍA-ESQUIVEL; ANGUILAR-ROSAS, 1989), e 

inferior ao intervalo relatado para Gracilaria verrucosa (OZA; KRISHNAMURTHY, 1967) e 

G. edulis (RAMA RAO; THOMAS, 1974) que foi de 30 dias e para Gracilaria corticata com 

25 dias (JOSEPH; KRISHNAMURTHY, 1977). A maior quantidade de carpósporos liberados 

de G. birdiae foi observada no primeiro dia de experimento, quando houve uma liberação 

média de 1.751 ± 180 carpósporos por cistocarpo. Esse valor foi superior ao relatado por 

Mantri et al (2009) para G. dura [808], Michetti; Martín e Leonardi (2013) para G. gracilis 

[1.194], mas foi inferior ao registrado por Umamaheswara Rao (1976) para G. corticata 

[4.911] e Mal e Subbaramaiah (1990) para G. edulis [4.205]. Alguns autores relataram ainda 

que alguns esporos permaneceram em suspensão, não ocorrendo sua fixação. 
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Figura 15 - Superfície do talo tetrasporofítico de Gracilaria birdiae observado por microscopia confocal a laser. 

(A e B) Reconstrução tridimensional da morfologia dos tilacóides presentes nas células do talo tetrasporofítico e 

(C) Tetrásporo em detalhe (setas vermelhas). 
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Figura 16 - Liberação de carpósporos da alga Gracilaria birdiae.  Letras diferentes representam diferença 

significativa entre as médias de acordo com análise unifatorial (ANOVA), seguida de teste de Tukey para 

comparação entre médias (p<0,05). 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a liberação dos carpósporos, aqueles que permanecem em suspensão são 

degenerados ao longo do tempo (OZA, 1975; MANTRI et al., 2009). Dessa forma, neste 

estudo, apenas os esporos dispostos sobre a lamínula foram contados (Fig 17).  Os menores 

valores começaram a aparecer a partir do décimo primeiro dia (40 carpósporos por cistocarpo) 

com uma diminuição de 86% na quantidade liberada, cessando logo após os dois dias 

seguintes.  

Oitenta e um por cento dos carpósporos foram liberados durante a primeira 

semana, ocorrendo uma diminuição nos dias seguintes. Na maioria das espécies de Gracilaria 

estudadas, a vazão máxima dos carpósporos ocorreu nos primeiros três dias, seguida de um 

rápido declínio na produção diária (KAIN; DESTOMBE, 1995; GUZMÁN-URIÓSTEGUI; 

ROBLEDO, 1999; GARZA-SÁNCHEZ; ZERTUCHE-GONZÁLEZ; CHAPMAN, 2000; 

MANTRI et al., 2009). No entanto, observou-se que durante a liberação dos carpósporos de 

G. birdiae, ocorreu um segundo pico de liberação no quarto dia (778), que também foi 

relatado por Mantri et al. (2009) para G. dura (808). De acordo com Lefebvre; Destombe e 

Godin (1987), em geral, até 6.000 carpósporos são obtidos a partir de um cistocarpo maduro 

de Gracilaria. Neste trabalho o número total de carpósporos por cistocarpo de G. birdiae 

(4.495) foi maior do que o intervalo proposto por Mantri et al (2009) para G. dura de 2.959,  

Infante e Candia (1988) para G. chilensis de 60 a 2.900 por Orduña-Rojas e Robledo (1999) 
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para G. cornea de 2.500 e por Oza (1975) para G. corticata de 200 a 250. Houve diferença 

significativa entre os dias avaliados durante a liberação dos carpósporos (p<0,05). 

 

Figura 17 - Lamínula com carpósporos recém-liberados da alga Gracilaria birdiae.   

 
                                          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

5.5.2 Métodos de indução para a liberação de carpósporos 

A Figura 18 mostra a quantidade média de carpósporos liberados quando os 

segmentos de talos carposporofíticos contendo apenas 1 cistocarpo foram submetidos aos 

métodos de indução de liberação de carpósporos. Durante os quatro foram liberados 1.204 ± 

231,2 carpósporos/cistocarpo-1.dia-1 por liberação espontânea. Essa média foi 2,3 vezes 

superior à média correspondente ao método de dessecação parcial (527 ± 135,1 

carpósporos/cistocarpo-1 dia-1) e 3,8 vezes superior quando comparada a dos esporos liberados 

após choque osmótico (313 ± 104,4 carpósporos/cistocarpo-1 dia-1). Não houve diferença 

significativa entre os métodos de dessecação parcial e choque osmótico (p> 0,05), porém os 

dois são significativamente diferentes do método de liberação espontânea, Michetti, Marttín e 

Leonardi (2013) utilizaram os mesmos métodos para induzir a liberação dos carpósporos de 

G. gracilis e obtiveram valor um pouco inferior (1.000 carpósporos/cistocarpo-1 dia-1) 

utilizando o método de liberação espontânea, seguido pelo método de choque osmótico (699,2 

± 210,8 carpósporos/cistocarpo-1 dia-1) e dessecação parcial (408,7 ± 123,2 

carpósporos/cistocarpo-1 dia-1).  
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Figura 18 - Número total de carpósporos de Gracilaria birdiae liberados por cistocarpo submetidos a diferentes 

métodos de indução. Letras diferentes representam diferença significativa entre as médias de acordo com análise 

unifatorial (ANOVA), seguida de teste de Tukey para comparação entre médias (p<0,05). 

 

                          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante dos resultados obtidos foi possível concluir que a alta salinidade e a 

desidratação influenciaram negativamente na liberação dos carpósporos diminuindo a 

quantidade de carpósporos liberados, porém sem afetar o perfil de liberação de carpósporos, o 

qual foi similar ao apresentado pela liberação espontânea. Tal resultado sugere que os fatores 

abióticos podem ter interferido na produção de carpósporos em resposta a uma alteração 

fisiológica da alga. Assim sendo, o choque osmótico e a desidratação não foram eficazes em 

acelerar o processo de liberação de carpósporos, bem como diminuiram a produção dessas 

células. 

 

5.5.3 Germinação dos carpósporos e desenvolvimento de microtalos tetrasporofíticos de 

Gracilaria birdiae em laboratório 

 

Carpósporos obtidos por liberação espontânea do cistocarpo estavam envoltos por 

uma mucilagem viscosa, que pode estar relacionada com a fixação dos carpósporos ao 

substrato. Apresentaram leve pigmentação vermelha central, forma esférica, diâmetro médio 

de 22,30 ± 2,4 µm e, após a liberação, permaneceram sobre a lamínula por 36 horas para 
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fixação. Após a fixação, os carpósporos foram transferidos para os meios de cultivo AME + 

VS/2 e ASP/12-NTA e observados ao microscópio. Nesse momento, foram observados 

carpósporos com a primeira divisão, o que deve ter ocorrido logo após a fixação dos mesmos 

na lamínula, dentro do período de 2 a 3 dias do ínício do experimento. A divisão ao meio 

formou dois planos iguais sem expansão do diâmetro celular. Dentro de 2-3 dias, ainda sem 

expansão de volume, os carpósporos mantidos em meio ASP12-NTA deram origem aos 

estágios tri e tetra celular. Já os mantidos em meio AME + VS/2 perderam a coloração, 

ficando totalmente brancos em dez dias. Por outro lado, os carpósporos que foram cultivados 

em meio ASP 12-NTA mantiveram sua pigmentação natural e após 4-5 dias de cultivo deram 

origem aos discos multicelulares com diâmetro médio de 26,91 ± 3,13 µm. Com 

aproximadamente 20-23 dias de germinação, os discos multicelulares deram origem a talos 

tetrasporófitos cilíndricos eretos, com pigmento vermelho escuro (Fig. 19), que após 25 dias 

mediram 235,6 ± 21,5 µm de comprimento e 77,2 ± 8,3 µm de diâmetro. Com 50 dias de 

cultivo, os microtalos tetrasporófitos de G. birdiae encontravam-se com 567,6 ± 34,6 µm de 

comprimento e 49,4 ± 4,8 µm de diâmetro, ocorrendo uma diminuição do diâmetro do disco 

basal. A coalescência entre os discos basais dos microtalos foram observadas, porém não 

houve diferença morfológica entre os microtalos desenvolvidos a partir de um único disco ou 

dos coalescentes. As ramificações nos microtalos tetrasporófitos foram observadas após 55 

dias de cultivo e permaneceram com pigmentação avermelhada. Com 66 dias os microtalos 

mediram 903,7 ± 45,9 µm de comprimento, 96,9 ± 11,9 µm de diâmetro e ramificações 

laterais medindo 118,7 ± 19,6 µm de comprimento foram observadas (Fig. 20). Carpósporos 

de algas vermelhas não germinam, a menos que eles se fixem a um substrato. A aderência 

inicial dos carpósporos de alga vermelha é mediada pela mucilagem adesiva produzida 

durante a esporogênese (CHAMBERLAIN; EVANS, 1973; PUESCHEL, 1979; 

DELIVOPOULOS; TSEKOS, 1986), a qual tem uma função adicional de proteção da célula 

até o momento da fixação e deposição da parede celular (MCBRIDE; COLE, 1971; 

AVANZINI, 1989; BOUZON; OURIQUES; OLIVEIRA, 2006). Embora vários mecanismos 

pareçam estar envolvidos na fixação desses esporos, o fenômeno está quase sempre associado 

com a presença de polissacarídeos extracelulares ou glicoproteínas. A fixação dos 

carpósporos da alga Porphyra spiralis var. amplifolia em substrato, ocorreu devido a presença 

de polissacarídeos na mucilagem presente durante a liberação (OURIQUES; SCHMIDT; 

BOUZON, 2012). Foi observado ainda um tipo de germinação in situ, ocorrendo no 
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cistocarpo da planta-mãe. Tal observação foi relatada por Miranda, Yokoya e Fujii (2012) 

quando avaliaram o desenvolvimento dos carpósporos da alga vermelha Hidropuntia caudata. 

 

Figura 19 - Germinação dos carpósporos de Gracilaria birdiae liberados espontaneamente e mantidos em meio 

ASP12-NTA sob condições de 50 µmol fótons m-2 s-1, fotoperíodo de 14:10 h (claro / escuro) e temperatura de 

28°C. (A) Carpósporo recém-liberado; (B) Estágio bicelular, dentro de 24-36 h após a liberação; (C, D) Estágios 

tri e tetra celular, respectivamente, observados após 2-3 dias da liberação; (E) Disco multicelular observado após 

4-5 dias da liberação; (F) Microtalo tetrasporófito cilíndrico ereto observado após 20-23 dias da liberação. 

            

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
Figura 20 - Formação dos microtalos tetrasporófitos de Gracilaria birdiae mantidos em meio ASP12-NTA sob 

condições estabelecidas em laboratório. (A e B) Após 50 e 55 dias de cultivo, respectivamente. (C) Após 66 dias 

de cultivo. 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 
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O diâmetro médio dos carpósporos de G. birdiae permaneceu dentro da média 

encontrada para outras espécies de algas vermelhas, como de 20 µm para G. parvisora 

(GLENN et al., 1996), 22 µm para Chrysymenia wrightii (ZHAO et al., 2010); e 23 µm para 

Hydropuntia caudata (MIRANDA; YOKOYA; FUJII, 2012).  G. dura (MANTRI et al., 

2009) e G. gracilis (MICHETTI; MARTÍN; LEONARDI, 2013) apresentaram carpósporos 

bem maiores com diâmetros de 40-65 e 34,8 µm, respectivamente. Carpósporos de Gracilaria 

são liberados em grande número e geralmente são pequenos, medindo em torno de 20 µm 

(ORDUÑA-ROJAS; ROBLEDO, 1999). A germinação dos carpósporos em G. birdiae 

pertence ao tipo Dumontia e está de acordo com o processo de germinação descrito para 

outras espécies de Gracilaria (YOKOYA; OLIVEIRA, 1993; ORDUÑA-ROJAS; 

ROBLEDO, 1999), em que uma característica comum observada foi a coalescência de discos 

basais, o que deu origem a novos talos eretos. Os estágios de germinação dos carpósporos até 

a formação dos microtalos, encontrados neste trabalho, coincidiram com os descritos por 

Michetti, Martín e Leonardi (2013) para a alga G. gracilis, os quais observaram os mesmos 

intervalos de tempo para cada fase de desenvolvimento dos carpósporos. A formação dos 

talos cilíndricos eretos de G. birdiae (20-23 dias) também ocorreu em período de tempo 

similar aos descritos para G. cornea (17 e 21 dias), G. dura (15-20 dias) e G. gracilis (30 

dias) de acordo com Maia (2016); Orduña-Rojas e Robledo (1999); Michetti, Martín e 

Leonardi (2013) e MANTRI et al., (2009), respectivamente. 

A formação dos microtalos tetrasporófitos de G. birdiae foi menor do que o 

observado para as algas G. gracilis (MICHETTI; MARTÍN; LEONARDI, 2013) e G. dura 

(MANTRI et al., 2009) que exibiram formação dos microtalos somente após 60 dias de 

cultivo. Já a formação dos microtalos da alga Hydropuntia caudata ocorreu em um período de 

26 dias (MIRANDA; YOKOYA; FUJII, 2012), inferior ao encontrado para G. birdiae. A 

coalescência dos discos basais observados durante a formação dos microtalos de G. birdiae 

corroboraram com os de outras espécies de rodofíceas, Chrysymenia wrightii (ZHAO et al., 

2010), G. gracilis (MICHETTI; MARTÍN; LEONARDI, 2013) e G. cornea (MAIA, 2016). 

Tal coalescência aumenta o assentamento de carpósporos e a base de sustentação dos talos 

juvenis, facilitando a adaptação da alga ao ambiente marinho (HARPER, 1985; KAIN; 

DESTOMBE, 1995; SANTELICES; CORREA; ISABEL, 1996).  
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5.6 Reprodução dos talos tetrasporofíticos de Gracilaria birdiae 

5.6.1 Liberação e germinação de tetrásporos de Gracilaria birdiae 

A liberação de tetrásporos do talo tetrasporofítico de G. birdiae não mostrou um 

perfil definido, apresentando frequência e quantidade muito variadas quanto aos tetrásporos 

liberados por dia durante 15 dias consecutivos. Durante esse período foram obtidas 5 

lamínulas contendo tetrásporos fixados, sendo a primeira lamínula obtida somente após 5 dias 

de experimento. Além da pequena quantidade diária, não foi observada a presença de 

mucilagem envolvendo os tetrásporos, o que pode ter contribuído para a manutenção dessas 

células em suspensão, como verificado durante as observações ao microscópio. Os tetrásporos 

recém-liberados de G. birdiae mostraram forma esférica e pigmentação avermelhada central, 

similar aos carpósporos, porém com diâmetro médio superior de 30,4 ± 2,6 µm. Uma 

germinação filamentosa com alta capacidade meristemática ocorreu após 48 h de manutenção 

dos tetrásporos em meio ASP12-NTA (Fig 21A). Filamentos constituídos de células seriadas 

foram observados após 7 dias de cultivo (Fig 21B), com posterior formação de estruturas com 

células aglomeradas que antecederam a formação do microtalo após 35 dias (Fig 21C e D). 

Este é o primeiro trabalho detalhando o processo germinativo dos tetrásporos da alga 

vermelha G. birdie, por isso a dificuldade de se comparar os dados obtidos com a literatura.  

 

Figura 21 - Germinação dos tetrásporos de Gracilaria birdiae de forma filamentosa. (A) Após 48 horas de 

liberação, (B) Filamento seriado após 7 dias de germinação, (C e D) Aglomeração de células para formação do 

microtalo. 
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                   Estudos de cultivo em pequena escala demonstram a viabilidade de crescimento a 

partir de carpósporos ou tetrásporos de Gracilaria (FRIEDLANDER; DAWES, 1984). 

Informações sobre o desenvolvimento e prática da cultura de tetrásporos de Gracilaria são 

limitadas, desta forma pesquisas direcionadas são desejáveis. A germinação dos carpósporos, 

como descrita anteriormente, segue o mesmo padrão germinativo de outras Gracilaria como 

G. parvispora (GLENN et al., 1996), G. dura (MANTRI et al., 2009) e G. gracilis 

(MICHETTI; MARTÍN; LEONARDI, 2013), porém o processo germinativo dos tetrásporos 

observado neste trabalho em condições de laboratório foi diferenciado. Segundo Bouzon 

(2006), a diferenciação das células corticais até a formação do tetrasporângio maduro ocorre 

de forma dinâmica e algumas alterações são destacadas, como, proliferação de organelas, 

síntese de amido das florídeas e granulações de natureza ácida no citoplasma. Após analisar a 

histoquímica e ultraestrutura dos tetrasporângios da alga vermelha Hypnea musciformis, 

Bouzon (2006) afirma que a liberação dos tetrásporos ocorre após a ruptura da parede do 

tetrasporângio maduro, ficando remanescente como uma cavidade vazia. Após a liberação dos 

tetrásporos de G. birdiae notou-se que os eles permanecem em suspensão por 

aproximadamente 24 h até sua fixação. Zhao et al (2006) também relataram o 

desenvolvimento de estruturas filamentosas durante a cultura laboratorial dos carpósporos de 

G. asiatica, em que uma única célula isolada desenvolveu um novo talo filamentoso. No 

entanto, a germinação normal de esporos originando frondes filamentosas não é relatada, 

podendo esta forma ser considerada como uma nova via sexual para a alga G. asiatica. 

Durante o cultivo de tetrasporófitos mais velhos da alga G. dura (cerca de 13-14 meses de 

idade), foram formados em todo o talo-mãe, proliferações finas decorrentes de uma base 

comum. Estas estruturas possuem a capacidade de produzir um talo maduro completo, no 

entanto tal constatação foi observada apenas para cultivos em laboratório (MANTRI; 

REDDY; JHA, 2010). Após 45 dias foi observado um alargamento dos filamentos na região 

apical, com ocupação de novos planos dando origem a microtalos gametófitos. Um fato 

observado após a liberação dos tetrásporos foi a germinação in situ, ocorrendo no próprio talo 

tetrasporofítico da planta-mãe. 
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5.6.2 Efeito do regulador de crescimento sobre o desenvolvimento de talos gametofíticos 

obtidos a partir da germinação de tetrásporos de Gracilaria birdiae 

A Tabela 3 mostra o desenvolvimento da germinação de tetrásporos sobre pedras 

calcárias e corda de polietileno e o efeito de duas concentrações diferentes de BAP (0,1 e 

0,3%) sobre a formação de microtalos gametófitos de G. birdiae em laboratório. Uma camada 

fina avermelhada visível a olho nu, correspondendo às etapas iniciais da germinação dos 

tetrásporos fixados, foi observada nas pedras calcárias de todos os grupos experimentais após 

30 dias de experimento (Fig. 22), com exceção da corda de polietileno (Fig. 22B). No entanto, 

a visualização dessa camada nas pedras calcárias já foi possível a partir do 21º dia de 

experimento. Após 60 dias de experimento, foi observada a formação de frondes filamentosas 

(Fig. 23) sobre todas as pedras calcárias de todos os grupos avaliados, porém frondes maiores 

e mais volumosas foram observadas no grupo que recebeu BAP 0,1%. Ao serem observadas 

no microscópio óptico, as frondes mostraram filamentos compostos por células uniseriadas 

(Fig. 23B), evidenciando um padrão de germinação semelhante ao observado no experimento 

de liberação espontânea e germinação de tetrásporos em lamínulas. Vale ressaltar, que após 

esse período de cultivo (60 dias) foi observada a formação da camada fina avermelhada sobre 

a corda de polietileno, porém sem a formação de frondes filamentosas. Após 90 dias de 

cultivo, somente o grupo que recebeu BAP 0,1% apresentou a formação de microtalos 

gametófitos variando de 3 a 5 mm sobre as pedras calcárias (Fig 24). As pedras calcárias dos 

demais grupos apresentaram somente frondes filamentosas maiores e mais volumosas. Já a 

fina camada avermelhada depositada sobre a corda de polietileno não desenvolveu frondes 

filamentosas mesmo após 90 dias de experimento. Realizando um comparativo entre o 

processo de fixação dos tetrásporos, notou-se a preferência de fixação pelas pedras calcárias, 

talvez isso se deva a superfície irregular e mais rugosa, contribuindo para melhor aderência. 

Os tetrásporos quando liberados não possuem a camada de mucilagem observada durante a 

liberação dos carpósporos, a qual auxilia durante o processo de fixação. Devido a inexistência 

dessa mucilagem, os tetrásporos permanecem por um período maior em suspensão e 

apresentam maior fixação nas superfícies mais irregulares. 
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Tabela 3 - Germinação de tetrásporos sobre pedras calcárias e corda de polietileno e efeito do BAP 0,1 e 0,3% na 

formação de microtalos gametófitos de Gracilaria birdiae em laboratório. Siglas: Grupos controles 1 (G1C), 2 

(G2C) e 3 (G3C), Grupos utilizando BAP 0,1% (G1BAP0,1, G2BAP0,1 E G3BAP0,1) e BAP 0,3% (G1BAP0,3, 

G2BAP0,3 E G3BAP0,3). 

Grupos 
Tempo 

30 dias1 60 dias2 90 dias3 

G1C + + - 

G1BAP0,1 + ++ + 

G1BAP0,3 + + - 

G2C + + - 

G2BAP0,1 + ++ + 

G2BAP0,3 + + - 

G3C + + - 

G3BAP0,1 + ++ + 

G3BAP0,3 + + - 

(1) Presença de camada fina avermelhada; (2) Presença de frondes filamentosas; (3) Presença de 

microtalos gametófitos. (+) presença, (++) mais intenso e (-) não visualização. 

 

Figura 22 - Superfície avermelhada observada sobre pedras calcárias após 30 dias de cultivo da alga Gracilaria 

birdiae. (A) Grupo 1, (B) Grupo 2 e (C) Grupo 3. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 



75 

 

 

Figura 23 - Filamentos seriados da alga Gracilaria birdiae observados na superfície das pedras calcárias após 60 

dias de cultivo. (A) Visão geral dos filamentos e (B) detalhe dos filamentos. 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 24 - Formação de microtalos gametófitos de Gracilaria birdiae sobre pedras calcárias após 90 dias de 

cultivo. (A, B e C) Microtalos formados em meio constituído AME + VS/2 utilizando BAP 0,1%. 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Glenn et al (1996) realizando cultivo dos carpósporos da alga vermelha G. 

parvispora, utilizaram cordas, pedras e lascas de corais como substratos. Dez semanas após a 

liberação, foram observados microtalos com pequenas ramificações em 60% das cordas, 

período de tempo inferior ao observado nas pedras e lascas de corais que ocorreram somente 

após dezoito semanas. A densidade de carpósporos por cm2 nas pedras foi de 2,91 (2,31) e nas 

lascas de corais de 4,74 (4,42), salientando que as lascas de corais possuíam inúmeros 

orifícios, os quais foram tomados pelos carpósporos. Os mesmos pesquisadores afirmam que 

os procedimentos de incubação que foram utilizados para carpósporos de G. parvispora 

podem ser usados para tetrásporos, porém, deve-se utilizar seis vezes mais material fértil para 

compensar a quantidade inferior de liberação dos talos tetrasporofíticos. Zhao et al (2010) 

A B 

A B C 
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analisando o desenvolvimento inicial dos carpósporos e induzindo calos da alga Chrysymenia 

wrightii em laboratório, observaram que após 8 semanas de cultivo utilizando irradiância de 

36 μmol fótons. m-2. s-1 e temperatura entre 20-25ºC, os carpósporos germinados 

apresentavam aproximadamente 300-500 µm de comprimento. Esses carpósporos germinados 

foram colocados em contato com pequenas placas com cordas de náilon, e, após 14 semanas, 

desenvolveram-se microtalos de 1-3 cm. O período de tempo total observado para a formação 

de microtalos da alga Chrysymenia wrightii (88 dias) foi inferior ao relatado para os 

microtalos de G. birdiae descritos nessa pesquisa, porém o material utilizado como substrato 

é diferentes. Desta forma, deve-se ressaltar a importância e necessidade de se otimizar as 

técnicas utilizadas para esporulação dos substratos, a fim de se obter resultados com menor 

período de tempo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo geral, na presente tese foram apresentados e discutidos os resultados de 

experimentos que investigaram as estruturas reprodutivas, liberação dos esporos e tipo de 

germinação dos carpósporos e tetrásporos da alga marinha vermelha Gracilaria birdiae. 

Todas as diferenças observadas entre os talos carposporofíticos e tetrasporofíticos foras 

detalhados na tabela abaixo. 

Tabela 4 - Diferenças observadas em laboratório entre os talos carposporofíticos e tetrasporofíticos da alga 

marinha vermelha Gracilaria birdiae. 

Características Talo Carposporofítico Talo Tetrasporofítico 

Estrutura reprodutiva Cistocarpo Tetrasporângio 

Estrutura reprodutiva visível a olho 

nú 
Sim Não 

Diâmetro da estrutura reprodutiva 1,4 mm2 30,4±2,6 µm 

Diâmetro das células corticais 25,5 ± 5,4 µm - 

Diâmetro das células medulares 390 µm - 

Acúmulo de polissacarídeos 

sulfatados 

Células corticais 

Parede das células 

medulares 

Células corticais 

Tetrasporângio 

Parede das células 

medulares 

Acúmulo de proteína 

Gonimoblastos 

Carposporófitos 

Filamentos nutritivos 

Células corticais 

Tetrasporângio 

 

Acúmulo de polissacarídeos neutros 

e de amido 

Gonimoblastos 

Carposporófitos 

 

Tetrasporângio 

Morfologia dos tilacóides do 

carpósporo 
Tubular e enovelado - 

Morfologia dos tilacóides do 

tetrasporângio 
- Tubular e enovelado 

Presença de pirenoide nos esporos Sim Sim 

Diâmetro do carpósporo 22,30 ± 2,4 µm - 

Perfil definido de liberação de Sim Não 
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esporos 

Quantidade de esporos liberados 

por estrutura 
4.495 4 

Tipo de germinação Multicelular Filamentosa 

Período para obtenção de 

microtalos 
55 dias 90 dias 

Germinação in situ Sim Sim 
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7 CONCLUSÃO 

Os talos de Gracilaria birdiae apresentaram acúmulo de polissacarídeos 

aniônicos, amido e proteínas nas estruturas reprodutivas (citocarpos e tetrasporângios), além 

de diferenças na morfologia dos tilacóides, as quais sugeriram o aumento da capacidade de 

absorção de luz dessas células, quando comparadas aos tilacóides das células vegetativas da 

macroalga. Além disso, foi possível a obtenção de biomassa algácea (microtalos) a partir da 

germinação de carpósporos e tetrásporos sob as condições de cultivo estabelecidas em 

laboratório, sendo, o método de obtenção de carpósporos mais eficaz devido a maior 

quantidade de esporos obtidos e ao menor tempo de germinação. Portanto, podemos afirar que 

a obtenção de biomassa algácea, a partir de esposoros, se torna uma ferramenta biotecnológica 

sustentável para o desenvolvimento da maricultura de macroalgas e repovoamento de zonas 

costeiras degradadas. 
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