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Algas

Ficologia

Características gerais

▪ Eucariontes

▪ Uni ou multicelulares

▪ Micro ou macroscópicas

▪ Seres autotróficos fotossintetizantes

▪ Possuem cloroplastos com clorofila

▪ Vivem em ecossistemas aquáticos: água doce ou salgada

FORMAM O 
FITOPLÂNCTON

Cadeias alimentares aquáticas.

O2 atmosférico.
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Importância econômica

ALIMENTOS

COSMÉTICOS

FERTILIZANTES

SUPLEMENTOS

CONSTRUÇÕES

diatomito

Classificação
1. Chlorophyta (algas verdes)

ESTRUTURA
Uni ou multicelulares.

PIGMENTOS E RESERVA
Clorofilas a e b | Carotenoides.
Amido.

HABITAT
Água salgada e doce.
Ambientes terrestres úmidos.

IMPORTÂNCIA
Proximidade evolutiva com as plantas.
Simbiose:

- Liquens: fungos + algas
- Cnidários + zooclorelas

Alimentação.
ASSOCIAÇÕES SIMBIÓTICAS

ALGAS VERDES MARINHAS
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Clorofilas

Clorofila a – Presente em todas as plantas e algas e em algumas cianobactérias.
Clorofila b – Presente em plantas e algas verdes, principalmente.
Atua como pigmento acessório da fotossíntese.

Classificação
2. Euglenophyta (euglenoides)

ESTRUTURA
Unicelulares.
Flagelos.
Mixotrofia (maioria).

PIGMENTOS E RESERVA
Clorofilas a e b | Carotenoides.
Paramilo (polissacarídeo).

HABITAT
Água doce.
Ambientes terrestres úmidos.

IMPORTÂNCIA
Fitoplâncton.

EUGLENAS
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2. Euglenophyta (euglenoides)

Classificação
3. Bacillariophyta (diatomáceas)

ESTRUTURA
Unicelulares.
Carapaça de sílica.

PIGMENTOS E RESERVA
Clorofilas a e c | Fucoxantina (carotenoide).
Crisolaminarina (polissacarídeo).

HABITAT
Marinho (maioria).

IMPORTÂNCIA
Parcela relevante do fitoplâncton.
Diatomito: compactação das carapaças 
em certas regiões do fundo marinho.

DIATOMÁCEAS DE DIFERENTES FORMAS

CARAPAÇA DE SÍLICA
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Classificação
4. Dinophyta (dinoflagelados)

ESTRUTURA
Unicelulares.
Flagelados.
Autotrofia, Heterotrofia e Mixotrofia.

PIGMENTOS E RESERVA
Clorofilas a e c | Peridinina
(carotenoide marrom-avermelhado).
Amido.

HABITAT
Marinho (maioria).

IMPORTÂNCIA
Fitoplâncton                 Maré vermelha
Bioluminescência        Corais (zooxantelas)

BIOLUMINESCÊNCIA POR Noctiluca sp.

AS CORES DOS CORAIS DECORREM DA
ASSOCIAÇÃO COM DINOFLAGELADOS

BRANQUEAMENTO DOS CORAIS

Estresse térmico

BRANQUEAMENTO DOS CORAIS

Algas
zooxantelas.

4. Dinophyta (dinoflagelados)
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4. Dinophyta (dinoflagelados)

Maré vermelha

Floração de algas nocivas.

Classificação
5. Phaeophyta (algas pardas)

ESTRUTURA
Multicelulares.
Kelps formadores de “florestas aquáticas”.

PIGMENTOS E RESERVA
Clorofilas a e c | Fucoxantina (carotenoide).
Laminarina (polissacarídeo).

HABITAT
Marinho.

IMPORTÂNCIA
Fotossíntese.
Habitat para várias espécies.
Alimentação.
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Classificação
6. Rhodophyta (algas vermelhas)

ESTRUTURA
Uni ou multicelulares.

PIGMENTOS E RESERVA
Clorofilas a e d | Ficobilina.
Amido das florídeas.

HABITAT
Água salgada e doce.
Ambientes terrestres úmidos.

IMPORTÂNCIA
Alimentação (alto teor de vit. C)
Corais (amortecimento das ondas).

COMPOSIÇÃO DOS CORAIS

NORIALGA VERMELHA

▪ Mitocôndrias: evento inicial de 
endossimbiose primária em que 
células eucarióticas englobaram 
bactérias aeróbias.

▪ Cloroplastos: evento mais tardio 
de endossimbiose primária, em 
que eucariotos que já tinham 
mitocôndrias englobaram 
cianobactérias.

Obs.: transferência lateral de
genes para o núcleo da célula.

Endossimbiose e 

evolução dos eucariontes
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Reprodução

Assexuada

▪ DIVISÃO BINÁRIA

Algas unicelulares

Euglena

Diatomácea

▪ FRAGMENTAÇÃO

Algas multicelulares.

▪ ZOOSPORIA

(ESPORULAÇÃO)

Algas multicelulares.

Ulothrix sp.

Reprodução assexuada
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▪ CICLO HAPLOBIONTE HAPLONTE (ou apenas HAPLONTE)

Haplobionte (pois não há alternância entre gerações n e 2n).

Haplonte (pois os indivíduos da geração são haploides).

Exemplo: grande parte dos fungos, alguns protozoários e algumas algas.

Meiose
ocorre
no zigoto.

Reprodução sexuada

Mitose

Geração adulta

▪ CICLO HAPLOBIONTE DIPLONTE (ou apenas DIPLONTE)

Haplobionte (pois não há alternância entre gerações n e 2n).

Diplonte (pois os indivíduos da geração são diploides).

Exemplo: animais e algumas algas.
Meiose ocorre na 
formação dos gametas.

Reprodução sexuada

Geração adulta
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▪ CICLO DIPLOBIONTE (ou HAPLONTEDIPLONTE)

Alternância de gerações

Exemplo: plantas e algumas algas.
Meiose ocorre na 
formação dos esporos.

Reprodução sexuada

Mitose

[ Questão 01 – Enem 2020]

Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento
clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma
alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz,
representada pelo microespectro. Após a explicação, um aluno esquematizou na
lousa o resultado do referido experimento.

Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de

realização fotossintética é a do:

a) Anil. b) Verde. c) Violeta. d) Amarelo. e) Vermelho.

A faixa do microespectro em

que a alga possui maior taxa

de realização fotossintética é

a vermelha, pois, ao realizar

muita fotossíntese, há maior

liberação de oxigênio e maior

aglomeração de bactérias

aeróbias.
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[ Questão 02 – Enem PPL 2019]

As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem
estrutura simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da
grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Esses organismos não são
constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais,
possuem parede celular.

Algas podem substituir metade do petróleo e inaugurar química verde (Agência Fapesp, 16/08/2010). 

Para obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no
processo a enzima

a) amilase.

b) maltase.

c) celulase.

d) fosfatase.

e) quitinase.

A enzima celulase é um catalisador biológico capaz de acelerar a

hidrólise da celulose presente na parede celular das algas e dos

vegetais. A digestão da celulose produz a glicose utilizada na

produção do biocombustível.
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constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais,
possuem parede celular.
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Para obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no
processo a enzima

a) amilase.

b) maltase.

c) celulase.

d) fosfatase.

e) quitinase.

A enzima celulase é um catalisador biológico capaz de acelerar a
hidrólise da celulose presente na parede celular das algas e dos
vegetais. A digestão da celulose produz a glicose utilizada na
produção do biocombustível.
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[ Questão 03 – Enem 2013]

Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade
nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida
e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados
nesse ambiente, temos: aves, caranguejos, insetos, peixes e algas.

Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a
manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são

a) aves.

b) algas.

c) peixes.

d) insetos.

e) caranguejos.

A produção de matéria orgânica em ecossistemas aquáticos é determinada pela
atividade fotossintética das algas componentes do fitoplâncton.

PRODUTIVIDADE
Eficiência com que os organismos de um determinado nível trófico
aproveitam a energia recebida para produzir biomassa.

[ Questão 04 – Enem PPL 2012]

Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos

inorgânicos presentes na água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa

capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de

ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo

de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados

nas águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma

associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico.

SORIANO, E. M. Filtros vivos para limpar a água. Revista Ciência Hoje. V. 37, n° 219, 2005 (adaptado).
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[ Questão 04 – Enem PPL 2012]

A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma

proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado porque

a) os animais eliminam metais pesados, que são usados pelas algas para a síntese de

biomassa.

b) os animais fornecem excretas orgânicos nitrogenados, que são transformados em

gás carbônico pelas algas.

c) as algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam gás

carbônico na fotossíntese, usado na respiração aeróbica.

d) as algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais

e, durante a síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente.

e) as algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, durante a

quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente.
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