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As macroalgas são organismos bentônicos fotossintetizantes de

grande importância econômica e ecológica, considerando que estas

são matéria-prima para a fabricação de diversos produtos de uso

humano, como remédios e alimentos, assim como são a base da

cadeia alimentar marinha, garantindo a sobrevivência de diversas

espécies da fauna deste ambiente (VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004).

O conhecimento sobre esses organismos ainda é muito incompleto, no

entanto, alguns estudos indicam que diversas espécies de macroalgas,

incluindo algas verdes, pardas e vermelhas, estão sendo perdidas

devido à poluição e degradação do meio ambiente (GIULIETTI et al.,

2005).

A riqueza da biodiversidade marinha está correndo grandes riscos de

diminuição das populações, face às mudanças climáticas, o aumento

progressivo da temperatura da água do mar e a destruição de biomas e

ecossistemas (BEARDALL; BEER; RAVEN, 1998).

Desta forma, a Educação Ambiental assume papel fundamental na

formação de cidadãos conscientes, que busquem a preservação e

conservação dos recursos naturais, incluindo as comunidades de

macroalgas, visto que são de grande importância tanto para o homem,

quanto para a natureza (PHILIPPI JÚNIOR; PELICIONI, 2005).

 
 
 
 



 

 
 
 

O que são as Coleções Biológicas?

s coleções biológicas são um conjunto de organismos, ou

parte de organismos, preservados fora do ambiente os quais

pertencem, ou seja, seu ambiente natural, como no caso das

algas, o mar ou lagos. A coleção biológica funciona como um

acervo que traz diversas informações sobre as espécies que

contém, como o local de coleta, estilo de vida e hábitat, e a

sua identificação taxonômica, conferindo uma característica

mais científica para a coleção (ARANDA, 2014).

Existem vários tipos de coleções biológicas utilizadas nas

Ciências Biológicas, entre elas estão as coleções de Botânica,

Entomologia, Zoologia dos Invertebrados, Peixes, Mamíferos,

Aves e Algas. Estas coleções podem ser desenvolvidas por

professores de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino

Superior e serem utilizadas na pesquisa e extensão, como

forma de aproximar o aluno da espécie estudada, já que nem

sempre é possível levar o estudante até o objeto de estudo na

natureza, seja por escassez de recursos financeiros ou pelo

tempo limitado para o desenvolvimento das atividades.

Fonte: Matheus Gimenez Guasti, UFRJ, 2020. 
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Importância das Coleções Biológicas para 
o ensino e conservação das espécies de 

macroalgas

notável crescimento das atividades humanas, com alto

nível de poluição, vem piorando cada vez mais as condições da

água do mar. Em contrapartida, ocorre a morte de diversas algas

e diversos organismos, levando ao risco de desaparecimento

das espécies. Sendo assim, há a preocupação no

desenvolvimento de recursos didáticos que possam

conscientizar a população e os estudantes e, ao mesmo tempo,

apresentar as diversas espécies de macroalgas, sua importância

e ecologia. Portanto, as coleções biológicas são ferramentas

ideais para se alcançar este objetivo (DOS SANTOS, 2013)..

As coleções biológicas de macroalgas podem ser utilizadas como

ferramenta didática para que o aluno tenha mais familiaridade

com o objeto de estudo. Estas possuem grande capacidade de

fascínio e interesse por parte dos alunos, se tornando fonte de

prazer e observação científica. Tornam possível a introdução a

diversos conteúdos e caracterizam novas estratégias para o

ensino de ciências.

 
 
 
 



Tipos de macroalgas marinhas e sua 
utilização 

s macroalgas marinhas são dividas em três grupos: as algas

verdes, as algas pardas e as algas vermelhas. As algas

marinhas ocorrem em costões rochosos, manguezais, recifes de

corais, estuários, substratos artificiais, bancos arenosos, entre

outros locais. Estas algas não apresentam tecidos, algumas

possuem talos cilíndricos ou achatados. As algas verdes

assemelham-se às plantas, possuem clorofila a e b, armazenam

amido como reserva dentro dos plastídios e têm a parede celular

bem rígida, composta de celulose.

Com cerca de 1.500 espécies, as algas pardas dominam os

costões rochosos em todas as regiões mais frias do mundo,

podendo ocorrer desde o nível das marés até cerca de 30

metros de profundidade. Estas algas possuem clorofila a e c,

armazenam óleos e laminarina e têm a parede celular bem

rígida, composta por celulose e algina. As algas pardas podem

apresentar rizóide, caulóide e filóide.

ALGAS VERDES

ALGAS PARDAS

ALGAS VERMELHAS
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As algas vermelhas são mais abundantes em águas tropicais

quentes, mas também podem ser encontradas em regiões de

águas mais frias. Compõem um grupo de cerca de 4.000

espécies e estão em maior número de espécies do que as algas

verdes e pardas juntas. Estas algas crescem presas às rochas ou

sobre outras algas. Possuem clorofila a e d, armazenam amido

como reserva energética e sua parede celular é rígida, composta

por celulose, ágar e carragenina (NASSAR, 2012).

Os três grupos de algas são utilizados mundialmente,

principalmente pelos países da Ásia, na culinária, em que são

colhidas de populações naturais nos mares do mundo inteiro. As

algas marinhas suprem a necessidade de sais, de inúmeras

vitaminas e de elementos traços importantes na dieta humana.

Um exemplo é a alga kelp, do grupo das algas pardas, rica em

potássio e sódio, sendo de grande importância em diversos

processos industriais, como na produção de fertilizante. Algumas

substâncias presentes nas kelps são utilizadas nas indústrias

alimentícias, têxteis, cosméticas, farmacêuticas, de papel e de

solda, na fabricação de creme dental, pomadas e produtos de

higiene e beleza. As algas kombu e wakame (Laminaria e

Undaria), também do grupo das algas pardas, são consumidas

em restaurantes no Brasil, Japão e diversos outros países. Fonte: Revista EcoDebate, 2018.

Algas kelps.

Fonte: Revista EcoDebate, 2018.

 
 
 
 



As algas também possuem grande importância ecológica, pois

algumas espécies do grupo das algas pardas são utilizadas como

bioacumuladoras de metais pesados, auxiliando no tratamento e

recuperação de efluentes. Já outras espécies do grupo de algas

vermelhas, são importantes por serem bioindicadoras de qualidade

da água e, ao terem crescimento expressivo, indicam um ambiente

pouco impactado (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 1996).

Ainda na culinária, dentre as algas vermelhas, a alga nori

(Porphyra) é muito utilizada no Brasil, inclusive por

descendentes orientais e por pessoas que apreciam a culinária

oriental, já que esta alga é utilizada em sushis, lámens e outros

alimentos.

Uma substância muito importante produzida a partir das algas é

o ágar, extraído da parede celular de diversas algas vermelhas.

Este produto tem sua utilidade na fabricação das cápsulas de

contém as vitaminas e fármacos, assim como base para

cosméticos e meio de cultura para bactérias e microrganismos.

Além disso, o ágar também é utilizado para a produção de

gelatinas, sorvetes e sobremesas instantâneas, também como

conservante temporário de carnes e peixes.

Fonte: Teixeira, 2013.
 

 
 
 



Algumas algas verdes também podem ser bioindicadoras,

contudo, seu crescimento expressivo indica maior acúmulo de

matéria orgânica. As algas calcárias também têm a sua

contribuição ecológica na absorção do excesso de CO2 que

existe na atmosfera do planeta.

Outra contribuição das macroalgas é a proteção da costa

marinha, pois estas a protegem do intemperismo causado pelas

ondas do mar, servindo de abrigo para os seres que vivem

próximos a elas se defenderem de predadores e para poderem

crescer.

Como realizar a coleta das macroalgas?

s algas marinhas podem ser encontradas no litoral, da

região entremarés até profundidades onde penetra a luz do sol,

fixas ao substrato rochoso, conchas, pedras soltas, madeiras e

etc. Já em manguezais, podem se localizadas fixas em troncos e

raízes de árvores de mangue. Vale ressaltar que o melhor

momento para a coleta das macroalgas na região litorânea é na

maré baixa (VIVEIRO, 2009).

Imagens cedidas por Danielle Mattos de Sousa.

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Material necessário para coleta de macroalgas
(PEDRINI, 2010):

✓ Balde plástico;

✓ Espátula ou faca com ponta arredondada;

✓ Frasco de polietileno com tampa em vários tamanhos;

✓ Sacos plásticos;

✓ Martelo comum ou de geólogo;

✓ Talhadeira.

Passo a passo para realizar a coleta: 

✓ Com o auxílio da espátula, remova o exemplar inteiro do

substrato;

✓ Para algas incrustantes, utilize o martelo ou a talhadeira;

✓ Utilize os sacos plásticos ou frascos com tampa (quando

pequenas) para armazená-las, mantendo-as sempre úmidas e

protegidas do sol e calor;

✓ Coloque uma etiqueta com informações sobre o local de

coleta, a data de coleta, substrato, cor, entre outros.

Obs.: A coleta de macroalgas submersas até 50 m de

profundidade é feita a mergulho livre ou com equipamento de

mergulho. As amostras coletadas são armazenadas em sacos

plásticos ou nylon, contendo pequenos furos. Já em

profundidades maiores que 50 m devem ser utilizadas dragas

de arrasto ou mordedura (Holme, van Veen, Pettersen).

Fonte: Prolab, 2020.
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Como preservar as algas montando uma 
exsicata?

ma exsicata é uma amostra de um vegetal seco, prensado e

acompanhado de uma etiqueta contendo informações sobre local

de coleta, data, nome do coletor e outras informações pertinentes

ao estudo da espécie herborizada. A herborização é o processo

realizado para a montagem da exsicata.

Material necessário para a herborização
(PEDRINI, 2010):

✓ Água;

✓ Bandeja plástica;

✓ Chapa lisa, de metal ou vidro (tamanho A4);

✓ Pinça;

✓ Pincel;

✓ Microscópio estereoscópico ou lupa de mão;

✓ Tecido de algodão cru, tergal ou nylon;

Imagem cedida por Danielle Mattos de Sousa.

Imagem arquivo pessoal.

 
 
 
 
 



✓ Folha de papelão;

✓ Jornal (ou folha de papel-chupão, mata-borrão);

✓ Folhas de papel sulfite branco, cartolina ou papel duplex (em

vários tamanhos);

✓ Prensas de madeira;

✓ Cordas de nylon ou algodão;

✓ Lápis;

✓ Cola branca hidrossolúvel;

✓ Cartolina branca (42x32 cm);

✓ Ficha de identificação contendo o nome da espécie

(anteriormente identificada), local de coleta, nome do coletor,

data e demais informações pertinentes;

✓ Papel Kraft (70x45 cm).

Passo a passo para a herborização:

✓ Separe os exemplares com o auxílio do microscópio

estereoscópico (ou lupa de mão) e da pinça;

✓ Distenda os exemplares em uma bandeja contendo água;

✓ Coloque as amostras sobre o papel sulfite branco e este sobre

a placa de metal, que deve ser mergulhada na bandeja;

✓ Distenda os exemplares utilizando pincel e pinça, procurando

preservar ao máximo possível as características da espécie, se

preciso, podem ser removidos alguns ramos;

✓ Retire o papel sulfite com a alga lentamente, escorrendo a

água;

✓ Coloque sobre o jornal;

✓ Posicione o algodão cru cobrindo a amostra, tanto na frente,

quanto no verso;

✓ Coloque outra folha de jornal (frente e verso);

✓ Sobre a folha de jornal, coloque uma de papelão (também

frente e verso);

Imagem arquivo pessoal.

 
 
 
 
 



✓ Coloque as várias preparações (até 30) em uma prensa de madeira

e amarre com a corda, com cuidado para não comprimí-las

excessivamente;

✓ Acondicione as amostras em uma estufa para a secagem de 40 a

50 C por até 72 horas. Pode-se colocar as amostras para secar ao sol

também, verificando diariamente as folhas mais úmidas de jornal até

ficarem secas e não quebradiças;

✓ Utilize cola hidrossolúvel branca para fixar a alga sobre a cartolina

ou cole o papel, ao qual ela foi estendida, direto na cartolina tamanho

padrão;

✓ Cole a ficha de identificação de cada amostra no canto inferior

direto da cartolina;

✓ Para finalizar a exsicata, envolva na folha de papel Kraft, dobrada

no meio.

Imagens arquivo pessoal.
 

 
 
 
 



Material necessário para a fixação em formol
(PEDRINI, 2010):

Passo a passo para a fixação em fomol:

✓Dilua a formalina 4% em água è encha os frascos;

✓ Coloque os exemplares coletados na formalina diluída;

✓Com o auxílio da pinça, utilizando o microscópio

estereoscópico, separe os exemplares, retirando possíveis

animais que vieram associados no momento da coleta e

epífitas;

✓Após 48 horas da primeira fixação, substitua o conteúdo do

frasco por álcool a 20%;

✓Aumente a concentração progressivamente até atingir

álcool a 70%;

Como preservar as algas em meio líquido?
preservação das espécies em meio líquido pode ser

iniciada a campo, fixando-as no local da coleta e terminando

o processo no laboratório.

Imagem arquivo pessoal.

✓ Frascos de vidro ou polietileno em diversos tamanhos, com 

tampa;

✓ Microscópio estereoscópico ou lupa de mão;

✓ Água do mar ou da torneira;

✓ Bandeja de plástico;

✓ Etiquetas;

✓Formalina 4%;

✓Pinça;

✓ Lápis.

✓Armazene as amostras em frascos de 

polietileno ou vidro protegidos da luz.
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