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Apresentação

E

ste material didático é fruto de um projeto financiado pelo
edital MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal Nº35/2010
– Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro, especificamente na Linha Temática 4: capacitação de educadores e
agentes de extensão, mais especificamente ainda no que concerne
à possibilidade de produção, publicação, tiragem e distribuição
de materiais paradidáticos, contextualizados com a realidade da
região semiárida. A perspectiva que se tem é de que os materiais
produzidos funcionem como um incentivo ao ensino de ciências
com vistas à convivência com o ambiente semiárido e sua sustentabilidade, podendo ser utilizados por educadores em escolas de
educação básica, ou por agentes de extensão, em seu trabalho com
comunidades do semiárido brasileiro, precisamente o semiárido do
estado do Rio Grande do Norte.
Os materiais foram escritos a partir da colaboração de uma equipe multidisciplinar de várias universidades – Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Semiárido
(UFERSA), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) –, aspecto que facilitou viabilizar a
tarefa proposta a partir da produção científica regional, da cultura e
da transposição didática de conhecimentos gerados na universidade
e que possam ser dirigidos às populações dessa região. Assim, esperamos contribuir para a diminuição das diferenças sociais e regionais,
além de promover a valorização da cultura e alfabetização científica
no contexto delimitado pelo projeto.
O material produzido está pautado na necessidade de se garantir
uma continuidade e incremento de ações de educação científica que
já vêm sendo desenvolvidas há cerca de dez anos na região da bacia
hidrográfica do rio Piranhas-Assu, região Semiárida do Rio Grande do

Norte, onde boa parte do grupo de pesquisa envolvido nesta proposta
atua estudando uma série de reservatórios dessa bacia hidrográfica,
com vasta produção científica na área.
A ênfase dos materiais produzidos se dá sobre microrganismos,
grupos fitoplanctônicos e zooplanctônicos, bactérias e protozoários,
abordando sua ecologia e diversidade. A toxicidade encontrada nos
açudes da região é retratada em cordéis e cartilhas, além de termos
uma produção específica sobre a literatura sertaneja com o enfoque
sobre o tema seca/água, todas advindas de estudos realizados na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A oportunidade materializada no edital em que se insere este projeto nos remete a um
esforço de sistematização dos dados já acumulados pela equipe de
pesquisadores, contribuindo sobretudo para o ensino de ciências e
biologia nas escolas e favorecendo a divulgação da diversidade de
organismos típicos dos ambientes aquáticos locais – os seus reservatórios ou açudes. Isso deverá contribuir com a otimização e ampliação de trabalhos já realizados, dando maior sentido às ações de
divulgação e alfabetização científica do grupo, uma vez que permitirá
a produção de materiais paradidáticos para professores e alunos da
região. Aliado a isso, foram incorporados ao grupo pesquisadores
da área de literatura e cultura, com o intuito de ampliar o enfoque
interdisciplinar do projeto, mas sem deixar de ter a água como tema
organizador da proposta.
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo – UFRN
Coordenadora do projeto

Para início de conversa

E

ste material, em formato didático e ilustrado, nasce das experiências que acumulamos ao longo de, pelo menos, dez anos de
estudos na região semiárida, com o foco no conhecimento dos
protozoários, dentre outros temas. Nesse período, pudemos observar
que esse grupo de microrganismos é muito pouco conhecido, mesmo
nas escolas, mesmo entre os professores. A referência que se faz a eles,
quando isso ocorre, é ressaltando sempre a sua ligação com aspectos
negativos, como, por exemplo, as doenças.
A nossa ideia, com a produção deste material, é apresentar os protozoários numa perspectiva positiva, remetendo-os à importância que
eles têm na natureza e nos ambientes aquáticos, de uma maneira geral.
Ao longo desse paradidático são apresentadas imagens fotografadas
dos ambientes do semiárido do estado do Rio Grande do Norte, sendo eles açudes, como são chamados os reservatórios da região ou de
trechos de rios, nos períodos em que estão com água, uma vez que a
maioria deles é intermitente.
Colocamos à disposição de professores e alunos de região semiárida
do Rio Grande do Norte, também, uma descrição básica e didática de
cada espécie ou gênero identificado, facilitando ao professor, no futuro,
identificá-los, se ele fizer uma opção por dar aulas práticas com a água
dos ambientes aquáticos locais, e do aluno, que terá em mãos as imagens para comparar com o que estiver vendo com a ajuda de um microscópio. Se isso não for possível, os desenhos e fotografias representam
uma boa parte do que, normalmente, é encontrado nesses ambientes.
A ausência de materiais sobre protozoários e o pouco estudo relativo
a esse grupo de seres vivos nos faz acreditar que esse material será uma
ferramenta de grande contribuição para a divulgação e conhecimento
desses organismos, além de podermos suscitar uma discussão sobre
o real papel deles nos ambientes aquáticos, desmistificando a ideia de
que eles sempre causam doenças. Por isso, queremos apresentar o lado
positivo dos protozoários e seu importante papel na natureza.
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Objetivos
1

Conhecer os protozoários de uma maneira geral.

2

Enfocar, de modo particular, a sua contribuição para o ambiente aquático.

3

4

Caracterizar informações ecológicas,
para professores e alunos do ensino
básico, sobre os protozoários de vida
livre encontrados em açudes do estado
do Rio Grande do Norte.
Analisar os organismos com vista ao reconhecimento de seus aspectos morfológicos e de sua importância ambiental.

7

Protozoários: quem são eles?
Os protozoários (palavra que deriva do grego: protos = primeiro
e zoon = animal) são organismos formados por uma única célula e
seu tamanho pode variar entre 2 e 1000 μm.

Figura 1 – A variedade de formas de protozoários
Fonte: <http://dc400.4shared.com/doc/ZomMaLDl/preview002.png>. Acesso em: 22 maio 2012.

Alguns deles podem ser parasitas, isso significa dizer que eles
vivem sobre ou dentro de plantas e animais, incluindo o homem,
causando doenças. A amoeba (ameba), por exemplo, é o protozoário
causador da amebíase, uma doença diarreica bastante conhecida.

8
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a

b

Figura 2 – (a)Desenho esquemático de uma ameba; (b) Fotomicrografia de uma ameba.
Fonte: (a) Ilustrado por Carolina Costa; (b) <http://downloads.open4group.com/wallpapers/furacao-de-ameba-b82f6.jpg>.
Acesso em: 22 maio 2012.

No entanto, a maioria dos protozoários são de vida livre. Podemos encontrá-los em uma grande variedade de habitats, como, por
exemplo, no solo, na água, no interior e na superfície de animais ou,
ainda, em qualquer lugar do ambiente, na forma de esporos1. Eles têm
diferentes formas e tamanhos e estão organizados em quatro grupos
denominados: flagelados, ciliados, esporozoários e sarcodíneos.
1

Esporos são formas latentes, com revestimento externo resistente, que podem viver no ambiente por muito
tempo, até que condições ambientais favoráveis permitam seu retorno à forma anterior, ativa.
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a

b

c

d

Figura 3 – Os diversos grupos de protozoários
Fonte: Ilustrado por Carolina Costa e Natália Quinino de Medeiros. Adaptado de: <http://media.wiley.com/Lux/75/8375.nfg026.jpg> e
<http://www.wikipedy.com/kinds_of_protozoans.htm>. Acesso em: 12 jul. 2013.
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Os protozoários são móveis e sua mobilidade pode se dar por
meio de:

Cílios: estruturas finas como um cabelo, que recobrem a parte
externa do organismo. Os cílios batem de maneira regular e contínua, permitindo o deslocamento do protozoário.
a

b

Figura 4 – Protozoários ciliados
Fonte: (a) <http://www.liacs.nl/~rbrijder/views_gene_assembly/real_ciliates.jpg>; (b) <http://www.tpwd.state.tx.us/landwater/water/
environconcerns/hab/ga/images/tree/ciliates.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012..



a

Flagelos: são estruturas alongadas e finas que se estendem de
dentro da célula. Os movimentos flagelares lembram chicotadas,
as quais impulsionam o organismo.
b

Figura 5 – Protozoários flagelados. Aumento de 400x.
Fonte: (a) <http://www.microscopy-uk.org.uk/mag//imagsmall/flagellate.jpg>; (b) <http://www.tpwd.state.tx.us/landwater/water/
environconcerns/hab/ga/images/tree/euglenoid.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.
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Movimentos ameboides: os organismos ameboides se locomovem
emitindo pseudópodes, que são emissões reversíveis formadas por
seu próprio citoplasma, o que lhes permitem movimentarem-se.



a

b

Figura 6 – Organismos ameboides e seus pseudópodes. Aumento de 400x.
Fonte: (a) <http://www.goscienceseven.com/cells/images/amoebafeeding3.jpg>; (b) <http://www.tpwd.state.tx.us/landwater/water/
environconcerns/hab/ga/images/tree/amoebas.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.

É importante ressaltar que os organismos classificados como amebas podem se apresentar de duas formas: com ou sem envoltório
externo. Nas amebas sem envoltório, os pseudópodes ficam livres,
sem nenhum revestimento e, por isso, são chamadas de amebas nuas
(Figura 7a). Já as amebas que possuem carapaça, ou seja, as amebas
com envoltório, são chamadas de tecadas ou testáceas. A parte móvel
da ameba fica inserida dentro deste revestimento, que é formado,
principalmente, por sílica. Para se alimentar e se locomover, a ameba
tecada emite seus pseudópodes para o ambiente externo (Figura 7).

12
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a

b

Figura 7 – (a) Ameba nua; (b) Ameba tecada. Aumento de 400x.
Fonte: Fotos de Luisa Medeiros.

Alguns protozoários não possuem estruturas locomotoras, como
é o caso dos esporozoários. Eles não precisam se locomover, já que
se encontram em um período intermediário do seu ciclo de vida, um
estado de latência e, portanto, consomem o mínimo de energia. Um
dos protozoários que utilizam os esporos como dispersão é o Plasmodium vivax, causador da malária, pertencente ao filo Apicomplexa.

Figura 8 – Esporozoários
Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Immature_and_mature_trophozoites_of_the_Plasmodium_vivax_
parasite_PHIL_2720_lores.jpg/300px-Immature_and_mature_trophozoites_of_the_Plasmodium_vivax_parasite_PHIL_2720_lores.jpg>.
Acesso em: 22 maio 2012.
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Alguns protozoários formam cistos de resistência, quando
se encontram em condições ambientais desfavoráveis para
seu desenvolvimento. Os cistos de resistência, portanto, são
diferentes dos esporos, que são obrigatórios no ciclo de vida
de alguns protozoários parasitas.

Os protozoários precisam respirar?
A maioria dos protozoários necessitam de um ambiente com presença de oxigênio para sobreviverem. Aos que se enquadram nesta
condição, dizemos que eles possuem respiração aeróbica, ou seja,
aquela que consiste na captação do oxigênio (O2) por difusão, com
posterior liberação de dióxido de carbono (CO2). Há, também, aqueles que são anaeróbios. Esses últimos podem pertencer a dois grupos:
os anaeróbios obrigatórios e os anaeróbios facultativos. Os obrigatórios
vivem em ambientes com total ausência de oxigênio. É o caso dos protozoários que vivem em simbiose no trato digestivo dos animais. Já as

espécies aquáticas associadas à decomposição de matéria orgânica
podem ser anaeróbias facultativas (utilizam o oxigênio quando estiver
presente, mas, também, são capazes de respirar em sua ausência).
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Como os protozoários se alimentam?
Além de serem estruturas de locomoção, os flagelos, os cílios e
os pseudópodes auxiliam na captação de alimentos por meio dos
seus movimentos.
A maioria dos protozoários é heterotrófica. Isso que dizer que eles
precisam capturar seus alimentos do ambiente para conseguir energia.
Contudo, em certas condições particulares, alguns protozoários que
estão no ambiente aquático podem adquirir capacidade autotrófica,
ou seja, eles podem obter energia realizando a fotossíntese. Essa
capacidade do organismo em realizar a heterotrofia e autotrofia é
denominada mixotrofia.
Veja o seguinte quadro:
Modo de nutrição

Heterotróficos

São organismos que conseguem energia por meio de
alimentos capturados do ambiente.

Autotróficos

São organismos capazes de produzir, eles mesmos, a
energia necessária para realizar suas funções vitais.

Mixotróficos

São organismos capazes de realizar tanto a
heterotrofia, como a autotrofia.

Quadro 1 – Principais modos de nutrição dos protozoários

Protozoários de vida livre em açudes do Rio Grande do Norte
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Como os protozoários se reproduzem?
Os protozoários podem se reproduzir de várias maneiras, sendo a
mais frequente a forma assexuada. A divisão binária é um exemplo
de reprodução assexuada na qual o organismo se divide ao meio,
formando dois novos organismos idênticos ao que os gerou. Por isso,
dizemos que esses organismos gerados são clones.

Figura 9 – Um paramécio dividindo-se em dois: reprodução
assexuada por divisão binária ou cissiparidade.
Fonte: <http://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos/protozoarioreproducao.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.

Eles também realizam um processo de transferência de genes que,
às vezes, é considerado um tipo de reprodução sexuada. Entretanto,
o que ocorre, realmente, é uma conjugação, que se caracteriza pela
ligação temporária de dois indivíduos, com transferência de material
genético entre eles, mas sem a formação de novos indivíduos, por esse
motivo, não pode ser considerado como um processo de reprodução.
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A conjugação ocorre com mais frequência nos protozoários ciliados e
acredita-se que, para que ela ocorra, é necessário que existam sinais
químicos que são emitidos pelos protozoários.

Figura 10 – Conjugação entre protozoários ciliados
Fonte: <http://img.sparknotes.com/figures/0/0a2e2068b60c8b7f8cfbe21c26e87498/conjugation.gif>.
Acesso em: 22 maio 2012. Adaptado por Carolina Costa.
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Figura 11 – Dois protozoários ciliados (formas ovoides, gênero Coleps)
iniciando, possivelmente, um processo de conjugação. Aumento de 400x.
Fonte: Foto de Luisa Medeiros

Podemos dizer que os
protozoários pertencem a um grupo
artificial, ou seja, que eles NÃO se originaram
de um ancestral comum. A única condição para
ser do grupo dos protozoários é ser unicelular e
eucarionte. Isso explica a grande diversidade de formas desses organismos.

18
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Atividade

1

Vamos pensar?
Observe a ilustração a seguir:

Fonte: Adaptado de <http://www.offthemark.com>. Acesso em: 22 maio 2012.

1

A imagem acima mostra uma situação fictícia e cômica envolvendo seis protozoários. Descreva, com suas palavras, o
que você entende sobre essa situação. Em seguida, identifique qual estrutura está ausente no protozoário que se
encontra mais afastado dos demais e quais as funções vitais
dele estariam comprometidas, caso a situação apresentada
pudesse ocorrer.

2

Todo protozoário causa doença?

3

Você conhece alguma doença causada por protozoário?

Protozoários de vida livre em açudes do Rio Grande do Norte
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Você sabia que os protozoários parasitas, aqueles que apresentam
risco à saúde do homem e de outros animais, são uma minoria? Entretanto, aqueles que causam doenças podem ter um grau considerável
de complexidade, no caso, por exemplo, de doenças como a doença
de chagas, a malária e a toxoplasmose. Existem outras doenças que
são consideradas menos graves, como a giardíase e amebíase, mas
que, se não tratadas, podem levar a sérias complicações.
a

b

c

Figura 12 – (a) Entamoeba histolytica; (b) Giardia lamblia; (c)Toxoplasma gondii. Aumento de 400x.
Fonte: (a) <http://www.brasilescola.com/upload/e/ameba(1).jpg>; (b) <http://futuramedica.org/Docs/Fotos/43_20100619185313.jpg>;
(c) <http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo_legenda/fb863c67a6b2c51c4vz5a9377ea15b7475.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.
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É importante destacar que existem protozoários que vivem dentro de outros organismos e não causam nenhum mal para eles. Um
exemplo disso é a relação de simbiose que ocorre entre espécies de
cupins e protozoários do gênero Triconinfa.

Figura 13 – Protozoário Trichonympha, visto por meio de microscópio.
Fonte: <http://starcentral.mbl.edu/microscope/portal.php?pagetitle=assetfactsheet&imageid=867>. Acesso em: 22 maio 2012.

Esses protozoários só conseguem sobreviver no interior do tubo
digestivo dos cupins e, por outro lado, eles ajudam os cupins a digerir
celulose obtida da madeira, uma vez que eles não conseguem fazer
isso sozinhos. Por isso, a presença dos protozoários é fundamental
para a sobrevivência dos cupins.

Protozoários de vida livre em açudes do Rio Grande do Norte
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E para que servem os protozoários
dos ecossistemas aquáticos?
A maioria dos protozoários é de vida livre e está presente em
abundância nos ecossistemas aquáticos. Eles habitam os rios, os lagos, os açudes, os oceanos e até as águas geladas dos lugares mais
extremos do nosso planeta. Por eles serem minúsculos e não terem a
capacidade de vencer os movimentos da água, eles vivem livremente na coluna d´água. Dizemos que os organismos que vivem dessa
forma compõem o plâncton (da palavra grega planktos, que significa
errante). Juntamente com os protozoários, encontramos, também,
no plâncton, dispersos na coluna d´água, as bactérias, as algas e
minúsculos animais. Devido a sua localização, eles são chamados,
respectivamente, de Bacterioplâncton, Fitoplâncton, Zooplâncton e
os protozoários de Protozooplâncton.

Figura 14 – Relações alimentares em um ambiente aquático
Fonte: Ilustrado por Carolina Costa. Adaptado de: <http://educar.sc.usp.br/ciencias/ecologia/fig16.JPG> e <http://200.198.28.154/sistema_crv/
banco_objetos_crv/%7B242F357E-4B0A-43CC-89B7-AC181E608A82%7D_mm5_exercicios_002.jpg>. Acesso em: 09 ago. 2013.
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Dentre esses organismos, muitos protozoários já tiveram sua ocorrência registrada nas águas dos açudes do estado do Rio Grande do
Norte, sendo comuns também em outras regiões do nordeste e do
país. Com o auxílio de um simples microscópio óptico, uma pequena
amostra de água de um açude pode revelar vários exemplares desses
organismos, como por exemplo: Coleps, Stentor, Vorticela.
a

Coleps

b

c

Stentor

Vorticela

Figura 15 – Exemplos de protozoários encontrados em açudes do RN
Fonte: Fotos de Luisa Medeiros.

Percebemos, então, que é algo comum, frequente e natural a presença de protozoários nos mais variados ecossistemas aquáticos. Mais do
que isso, é fundamental sua presença na água, pois, como todo organismo vivo, eles também desempenham funções ecológicas únicas que
permitem, de uma maneira geral, o equilíbrio do ecossistema aquático.
Entre as funções mais importantes está a sua participação no ciclo de
vários elementos químicos, com destaque para o ciclo do carbono (C).
Protozoários de vida livre em açudes do Rio Grande do Norte
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O carbono (C) é um elemento químico indispensável para
os seres vivos, já que sua presença é necessária para a ocorrência de várias reações químicas, como a respiração e a
fotossíntese, por exemplo, além de formar as estruturas dos
organismos, de plantas e animais. O carbono também está
envolvido em diversas atividades ecológicas.

Os protozoários conseguem assimilar o carbono que se encontra
dissolvido na água, mas, também, captam carbono de outros organismos menores, na medida em que se alimentam de algas e bactérias.
Quando os protozoários são ingeridos por animais do zooplâncton,
repassam o carbono para estes. Veja o esquema seguinte:

Animais minúsculos
(zooplâncton)

Carbono (C)
dissolvido na
água

Algas

Protozoários
(protozooplâncton)

Bactérias

Fonte: Ilustrado por Carolina Costa.
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A posição estratégica ocupada pelos protozoários na cadeia alimentar faz com que eles formem o chamado elo da cadeia alimentar
ou elo microbiano (microbial loop, em inglês). Esse nome vem do fato
desses organismos fazerem a ligação (elo) dos níveis tróficos inferiores
(algas e bactérias) com os níveis tróficos superiores (zooplâncton e
peixes), o que está nitidamente evidenciado no esquema acima.
Além do ciclo do carbono, os protozoários também estão envolvidos nos ciclos do Nitrogênio (N) e do Fósforo (P). Eles conseguem
regenerar os nutrientes citados, na medida em que se alimentam de
bactérias e algas e liberam o excesso de amônia e fosfato, provenientes
do nitrogênio e fósforo, respectivamente, nos ecossistemas aquáticos.

Os protozoários são os
maiores consumidores de bactérias e
algas no ambiente aquático. Por isso, podemos dizer que eles controlam a abundância das
bactérias e algas. Além disso, os protozoários
podem se alimentar de partículas virais
e até mesmo de cianobactérias.

Protozoários de vida livre em açudes do Rio Grande do Norte
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Atividade

2

“O papel dos infinitamente pequenos é infinitamente grande”.
(Louis Pasteur)
Relacione, com suas palavras, a afirmação de Louis Pasteur com o papel
que os protozoários de vida livre desempenham no ambiente aquático.
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O homem e os protozoários
dos ecossistemas aquáticos
Você pode reagir com estranheza ao falarmos da existência de possíveis relações entre o homem e os protozoários. É bem verdade que, provavelmente, a maioria
das pessoas nunca tenha visto um protozoário na vida,
devido ao seu tamanho microscópico, mas algumas atividades que elas executam podem influenciar diretamente
na vida e nas funções dos protozoários, com destaque
para aqueles que têm a água como habitat.
Já vimos que os protozoários dos ecossistemas aquáticos interagem com vários outros organismos e, por isso,
acontecem os ciclos dos nutrientes (carbono, nitrogênio e
fósforo), as populações dos organismos são controladas
(algas e bactérias, principalmente) e há passagem de
energia por meio dos níveis tróficos da cadeia alimentar,
porém, alguns fatores podem desequilibrar essas relações
afetando toda a dinâmica da cadeia alimentar.
Os protozoários, assim como algas e bactérias, são
organismos sensíveis a diversas variações ambientais.
Às vezes, essas variações podem ser provenientes de
fatores naturais, como a quantidade de luz no ambiente,
a temperatura e a pluviosidade. O homem interfere na dinâmica dos microrganismos, na medida em que ele joga
lixo na água ou promove atividades de carcinicultura e
piscicultura com utilização excessiva de fertilizantes ou,
ainda, quando despeja agrotóxicos oriundos da agricultura e dejetos da pecuária.
As alterações nas comunidades microbianas podem
ser de ordem quantitativa ou qualitativa e podem afetar
toda a cadeia alimentar, já que todos os organismos ali
presentes estão interligados.
Protozoários de vida livre em açudes do Rio Grande do Norte
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Além das possíveis modificações qualitativas e quantitativas das
espécies aquáticas, quando há contaminação por alguma fonte de
poluição em um corpo d´água, há o risco de acontecer o fenômeno
conhecido como magnificação trófica ou bioacumulação. Esse fenômeno consiste na acumulação crescente de uma determinada substância tóxica, não biodegradável, por meio dos níveis tróficos da cadeia
alimentar. Os microrganismos, ao ingerir essas substâncias tóxicas,
repassam para os pequenos animais, que, por sua vez, são ingeridos
pelos peixes que servem de alimento para o homem. Segundo a magnificação trófica, o ocupante do nível trófico mais alto, nesse caso o
homem, receberá maior quantidade da substância tóxica que foi acumulada por todos os outros seres vivos ao longo da cadeia alimentar.
As maiores fontes responsáveis pela biomagnificação são os DDT´s
(pesticidas) utilizados, principalmente, na agricultura e os metais
pesados, como, por exemplo, o mercúrio. Uma vez no organismo do
ser humano, essas substâncias podem causar sérios problemas de
saúde, inclusive câncer e doenças neurológicas.
Para ilustrar melhor essa situação, temos a figura a seguir:

DDT
Protozoários

Figura 16 – O problema da biomagnificação de substâncias tóxicas na água
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento. Adaptado de: <http://www.desconversa.com.br/biologia/wp-content/
uploads/2009/05/bioacumulacao.jpg>. Acesso em: 02 ago. 2013.
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O DDT é a sigla de Dicloro-Difenil-Tricloroetano. Trata-se
de um pesticida para combater possíveis pragas de plantações. As propriedades inseticidas do DDT foram descobertas
pelo suíço Paul Müller, no fim da década de 1930, ganhando
o Prêmio Nobel da Medicina, devido ao estudo do uso do
DDT no combate à malária.

Atividade

3

É muito comum, no interior do estado do Rio Grande do Norte, assim como em outras localidades do semiárido, a prática da agricultura
próxima aos rios e açudes, já que esses locais costumam ficar mais
úmidos, mesmo em época de estiagem. Para manter insetos longe das
plantações, é bastante frequente o uso de pesticidas. Sabendo que a
maioria dos pesticidas usados NÃO é solúvel na água, discuta com
seus colegas e responda:

1

Como os pesticidas que são aplicados nas plantas chegam
até a água dos açudes e rios?

2

Como se dá a contaminação dos organismos vivos
pelos pesticidas?

3

De que modo os protozoários participarão desse processo?

4

Quais serão os organismos mais contaminados na cadeia alimentar?
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Entendendo como
as fontes poluidoras agem
O despejo de esgoto e lixo para dentro dos rios, dos lagos e dos
açudes faz com que aumente, consideravelmente, a matéria orgânica nesses ecossistemas aquáticos. Já o escoamento de fertilizantes
utilizados na agricultura aumenta bastante os níveis de nitrogênio e
fósforo na água, tendo em vista que esses fertilizantes são compostos,
principalmente, por esses dois elementos. Esse aumento de matéria
orgânica, de nitrogênio e de fósforo é responsável pela multiplicação
exorbitante dos microrganismos, principalmente, das microalgas que
formam uma camada densa na superfície que impede que a luz do
sol penetre no corpo aquático.
Visualmente, a água fica com uma coloração esverdeada, como na
foto abaixo, que foi tirada na Barragem Engenheiro Armando Ribeiro
Gonçalves, no Rio Grande do Norte, na altura do município de São
Rafael/RN.

Figura 17 – Barragem Armando Ribeiro Gonçalves com água esverdeada devido à
multiplicação excessiva das microalgas
Fonte: Foto de Fabrício Camacho.
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Em casos extremos, a camada superficial da água fica com aspecto
de espuma verde:

Figura 18 – Floração de microalgas em açude
Fonte: Foto de Magnólia Araújo.

Devido à camada espessa na superfície da água, a luz solar não
chega às camadas mais profundas do ecossistema aquático, diminuindo drasticamente a taxa de fotossíntese (que precisa da luz solar
para ser realizada) que ocorre debaixo d´água e que é realizada por
plantas e algas verdes.
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A fotossíntese, quando realizada na água, libera oxigênio, que
serve, principalmente, para os peixes, o zooplâncton e os protozoários
respirarem, logo, sem oxigênio esses organismos serão prejudicados.
Observe o seguinte esquema:
Despejo de esgoto na água → multiplicação das microalgas → formação de camada densa na superfície da água que impede a luz solar
chegar ao fundo → plantas e algas não conseguem realizar fotossíntese sem luz → sem fotossíntese não há oxigênio → comprometimento
da vida de vários organismos. Ou redesenhar esse esquema:
5 Comprometimento da vida
de vários organismos.
1 Despejo de esgoto na água.

?

3 Formação de camada densa
na superfície da água que impede
a luz solar de chegar ao fundo.
2 Multiplicação das microalgas.

O2
O2
4 Plantas e algas não conseguem
realizar fotossíntese sem luz. Sem
fotossíntese não há oxigênio.

O2

O2

O2
O2

O2

Baixa quantidade de
Oxigênio
Microalgas

Figura 19 – O processo de eutrofização
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento. Adaptado de: <http://2.bp.blogspot.com/_zNpDVbAiO1I/TArA96LiJPI/
AAAAAAAAABs/zwW1s90EU3I/s1600/eutrofizao.jpg>. Acesso em: 02 ago. 2013.
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Por causa da eutrofização, muitos organismos que dependem do
oxigênio para respirar começam a morrer. Há registros de mortandade em massa de peixes. Com os seres mortos, entram em ação os
decompositores, principalmente, as bactérias anaeróbias facultativas,
que atuam degradando a matéria morta, liberando compostos que
agravam ainda mais a situação dos ambientes afetados, comprometendo toda a cadeia alimentar, além da água ficar imprópria para
consumo humano.
Como já dissemos, todo esse processo que acabamos de ver é chamado de eutrofização. Quando a eutrofização é causada por despejo
de esgotos nos corpos d´água ou qualquer atividade que o homem
exerça que contribua para tal, chamamos de eutrofização artificial,
que é a mais comum. No entanto, ainda pode ocorrer que, devido
à própria dinâmica do ambiente, principalmente por fatores como
temperatura, sedimentos dos corpos d´água e pluviosidade, os ecossistemas aquáticos fiquem eutrofizados. Para esse fenômeno, damos
o nome de eutrofização natural.
Infelizmente, a maioria dos corpos d´água do semiárido nordestino encontra-se eutrofizados e, em alguns casos, hipereutrofizados.
As próprias características físicas e químicas do semiárido provocam
essa condição nos açudes e reservatórios da região, mas, independente da eutrofização ter origem natural ou artificial, ela não é bem
vinda, já que, como já foi dito antes, as alterações em uma parcela
de organismos em um ambiente afetarão todos os outros, já que eles
estão interligados pela cadeia alimentar. No caso da eutrofização,
começará com a proliferação de algas, mas refletirá nas populações
de protozoários, bactérias, plantas, até chegar aos peixes e até mesmo no homem que depende, muitas vezes, desse peixe para comer e
dessa água para beber.
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Conhecendo os protozoários
Agora, você vai conhecer alguns protozoários que podem ser encontrados nos nossos açudes. Não se importe com os nomes difíceis,
mas dar nomes aos seres é necessário para que as pessoas que estudam esses organismos reconheçam as diferentes espécies existentes.
Para você, o importante é saber que eles existem e como eles são.
O papel fundamental que eles têm, na água, nós já discutimos, por
esse motivo, apresentamos, a seguir, uma listagem com os nomes
científicos dos principais gêneros encontrados:

a)

Halteria

i)

Euglypha

b)

Coleps

j)

Trinema

c)

Aspidisca

k)

Stentor

d)

Paramecium

l)

Vorticella

e)

Arcella

m)

Anisonema

f)

Litonotus

n)

Cryptomonas

g)

Peranema

o)

Centropyxis

h)

Difflugia

p)

Euglena

A seguir, para um maior conhecimento desses organismos, apresentamos uma descrição de cada um dos gêneros, com suas características morfométricas principais.
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Halteria
Halteria é um protozoário ciliado, considerado relativamente comum, que mede em torno de 20 a 40 μm (micrometros). Seu corpo é
um pouco oval e circundado por cílios que formam cerdas, principalmente na parte equatorial do corpo. Locomove-se, frequentemente,
por saltos e com bastante rapidez. A presença do vacúolo contrátil
permite que esse organismo expulse o excesso de água do seu interior
juntamente com excretas.

Figura 20 – Ilustração esquemática de Halteria
Fonte: Ilustrado por Natália Quinino de Medeiros.
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Veja a foto de uma Halteria, visualizada em uma amostra d´água
com a ajuda de um microscópio óptico:

Figura 21 – Halteria observada com o auxílio de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Ciliophora/Halteria/Halteria.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.

Coleps
Coleps é um protozoário ciliado, que tem forma oval, parecendo
um barril. Seu corpo é formado por placas de carbonato de cálcio
que se dispõe de forma simétrica. Ele é todo recoberto por cílios
e, no microscópio, apresenta um aspecto espinhoso. Mede cerca de
40 μm (micrômetros).
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Figura 22 – Ilustração esquemática de Coleps
Fonte: Natália Quinino de Medeiros.

Com a ajuda de um microscópio óptico, vemos Coleps em uma
amostra d´água da seguinte forma:

Figura 23 – Coleps visto com o auxílio de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Ciliophora/Coleps/coleps.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.
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Aspidisca
Aspidisca também é um protozoário ciliado. Os organismos pertencentes a esse gênero apresentam forma ovoide e tamanho médio
entre 30 e 50 μm. Possui, na parte anterior e posterior, os cirros, que
são conjuntos de cílios que conferem a esses protozoários agilidade
em sua locomoção. Há uma membranela bastante notória que se situa
do lado oposto dos cirros.

Figura 24 – Ilustração esquemática de Aspidisca
Fonte: Natália Quinino de Medeiros
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Observe uma imagem feita por meio de um microscópio óptico
de uma Aspidisca:

Figura 25 – Aspidisca por meio de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Ciliophora/Aspidisca/index.html>. Acesso em: 22 maio 2012.

Paramecium
O Paramecium, embora microscópico, é considerado um ciliado de
grandes dimensões, com aproximadamente, 80 μm de comprimento.
Seu corpo é todo circundado por cílios. Sua forma assemelha-se a
uma “sola de sapato”. É possível visualizar, em seu interior, grandes e
pequenos vacúolos. Possui movimento relativamente rápido. É um dos
protozoários de vida livre mais conhecido. Ele foi descoberto em 1773.
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Figura 26 – Ilustração esquemática de Paramecium
Fonte: Natália Quinino de Medeiros

Um Paramecium visto com a ajuda de um microscópio:

Figura 27 – Paramecium visto com a ajuda de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/PCD2004/htmls/24.html>. Acesso em: 22 maio 2012.
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Arcella
Arcella é uma ameba tecada, ou seja, uma ameba que possui um
envoltório externo. Sua teca, ou seja, seu envoltório externo é arredondado e apresenta uma coloração que pode variar entre o amarelo
e o marrom, passando pelo laranja. A abertura das amebas tecadas
chama-se piloma. Essa abertura, em algumas espécies, é bem evidente. Para se locomover ou se alimentar, as tecamebas lançam seus
pseudópodes para o meio externo. Elas se alimentam de diatomáceas,
microalgas, outros protozoários flagelados e ciliados.

Figura 28 – Ilustração esquemática de Arcella
Fonte: Natália Quinino de Medeiros

Com a ajuda de um microscópio óptico, você verá uma Arcella
da seguinte forma:
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Figura 29 – Arcella vista com o auxílio de um microscópio óptico. Observe os pseudópodes.
Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Sarcodina/Arcella/arcellas.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.

Litonotus
Litonotus é um protozoário ciliado com mais de 50 μm de
comprimento. Seu corpo tem formato peculiar que dá a impressão de ter, na parte anterior, uma pequena cabeça e um
longo pescoço. Os seus cílios estão mais destacados na sua parte
direita superior. Ainda são observados dois macronúcleos, na
sua parte intermediária, e um vacúolo, na sua porção terminal.

Figura 30 – Ilustração esquemática de Litonotus
Fonte: Natália Quinino de Medeiros

42

Protozoários de vida livre em açudes do Rio Grande do Norte

Figura 31 – Imagem microscópica de Litonotus. Aumento 400x.
Fonte: <http://www.friendsofwarnhamlnr.org.uk/images/pondlife/protists/litonotus005.jpg>.
Acesso em: 22 maio 2012.

Peranema
Peranema é um protozoário flagelado, alongado e incolor. Ele
possui dois flagelos, mas somente um é visível, já que o outro está
aderido ao seu corpo. Ao se movimentar, demonstra ser bastante
maleável e flexível.

Figura 32 – Ilustração esquemática de Peranema
Fonte: Natália Quinino de Medeiros
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Figura 33 – Peranema vista por meio de um microscópio óptico. Aumento: 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Mastigophora/Peranema/Peranemas.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.

Difflugia
Existem várias espécies de Difflugia. Elas, geralmente, possuem
uma teca esferoidal, de parede grossa, que é formada por partículas
minerais aglutinadas, podendo apresentar, eventualmente, partículas maiores, além de frústulas e diatomáceas. Seu piloma pode
ser arredondado ou possuir outros formatos, como os mostrados
na ilustração.
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Figura 34 – Ilustração esquemática de Difflugia
Fonte: Natália Quinino de Medeiros

50 μm

Figura 35 – Várias espécies de Difflugia. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Sarcodina/Difflugia/Difflugia.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.
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Euglypha
Euglypha é uma ameba incolor que possui teca ovalada recoberta
por inúmeras placas que dão um aspecto escamoso. la possui projeções na parte posterior que se assemelham a espinhos. Esses podem
ser individuais ou em grupos de dois ou três. Por sua teca ser incolor,
é fácil a visualização de estruturas no interior desses organismos.
Ela possui abertura na extremidade anterior rodeada de estruturas
pontiagudas com aspecto denteado.

Figura 36 – Imagem esquemática de Euglypha
Fonte: Natália Quinino de Medeiros.
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Figura 37 – Euglypha vista com o auxilio de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Sarcodina/Difflugia/Difflugia.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.

Trinema
O protozoário Trinema é uma ameba tecada, também sem cor e,
visualmente, sem nenhum anexo evidente. É semelhante à Euglypha,
no formato ovalado e no tamanho (aproximadamente 50 μm). O que
difere, basicamente, é a parte anterior que faz uma espécie de “dobra”,
dando-lhe um aspecto bem peculiar.

Figura 38 – Imagem esquemática de Trinema
Fonte: Natália Quinino de Medeiros
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Figura 39 – Imagem de Trinema por meio de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Sarcodina/Trinema/Trinema.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.

Stentor
O protozoário Stentor é um ciliado com tamanho, consideravelmente, maior que os demais. Ele se prende ao substrato por sua
haste. Seus cílios, que ficam na sua extremidade, giram com bastante
rapidez, isso faz com que ele “puxe” a água e os alimentos para si. É
possível observar, no seu interior, canais e vacúolos digestivos.

Figura 40 – Ilustração esquemática de Stentor
Fonte: Natália Quinino de Medeiros
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Figura 41 – Stentor visto por meio de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/PCD3038/htmls/59.html>. Acesso em: 22 maio 2012.

Vorticella
Vorticella é um ciliado que está em um grupo grande e distinto
de protozoários denominado peritríquios. Esse ciliado possui a parte
superior semelhante a um sino invertido, que está fixado a uma haste
que se contrai quando estimulado, e esse, por sua vez, encontra-se
aderido a um substrato. Na sua extremidade (no sino invertido), os
cílios vibram e possibilita a filtração de água e de alimentos. Ainda
é possível a observação de uma membrana, que se localiza na parte
anterior do “sino invertido”. Essa estrutura possui movimento ondulatório circular que está relacionado com a captura de alimentos.
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Figura 42 – Ilustração esquemática de Vorticella
Fonte: Natália Quinino de Medeiros

Figura 43 – Imagem de Vorticella visto por meio de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB2/PCD1762/htmls/68.html>. Acesso em: 22 maio 2012.
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Anisonema
Anosonema é um flagelado de pequeno tamanho, incolor e possuidor de dois flagelos, sendo um na porção anterior e outro na porção
posterior. Ele apresenta-se ovoide e bastante rígido. Além disso, é
possível observar uma superfície estriada.

Figura 44 – Ilustração esquemática de Anisonema
Fonte: Natália Quinino de Medeiros

Figura 45 – Anisonema visto com a ajuda de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Mastigophora/Anisonema/Anisonema.jpg>. Acesso em: 22 maio 2012.
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Cryptomonas
O flagelado Cryptomonas também tem forma ovoide e possui dois
flagelos que estão inseridos, ambos, em um sulco na sua extremidade.
Eles estão na mesma direção. É bastante ágil e sua coloração pode
variar do verde ao marrom.

Figura 46 – Ilustração esquemática de Cryptomonas
Fonte: Natália Quinino de Medeiros.

Figura 47 – Cryptomonas visto com a ajuda de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/PCD2460/htmls/32.html>. Acesso em: 22 maio 2012.
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Centropyxis
Centropyxis é uma ameba tecada bastante peculiar. Apresenta, em
sua região posterior, projeções em forma de espinhos. No geral, ela
tem mais de 80μm de diâmetro. Sua composição, se analisada cuidadosamente, pode-se perceber que, além de ter material arenáceo,
como já é relatado na literatura, são encontradas frústulas e diatomáceas. A coloração da teca varia entre o amarelo e o marrom.

Figura 48 – Ilustração esquemática de Centropyxis
Fonte: Natália Quinino de Medeiros.

Figura 49 – Centropyxis visto com a ajuda de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/PCD3057/htmls/14.html>. Acesso em: 22 maio 2012.
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Euglena
Euglena é um flagelado heterotrófico que, em algumas condições,
pode realizar a fotossíntese, já que ela possui cloroplastos. Esse comportamento heterotrófico e autotrófico faz da Euglena um organismo
Mixotrófico, ou seja, que realiza as duas modalidades de nutrição.
Apesar de possuir dois flagelos, apenas um é aparente.

Figura 50 – Ilustração esquemática de Euglena
Fonte: Natália Quinino de Medeiros
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Figura 51 – Euglena visto com a ajuda de um microscópio óptico. Aumento de 400x.
Fonte: <http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB3/PCD1860/htmls/16.html>. Acesso em: 22 maio 2012.

Leituras complementares
Para conhecer mais um pouco dos protozoários, você pode acessar o site: Protist Information Server: <http://protist.i.hosei.ac.jp/>.
Trata-se de uma base de dados com mais de 80 mil imagens de protozoários de vida livre de ecossistemas aquáticos. Você também encontrará vídeos feitos por meio da observação desses organismos
analisados com a ajuda de um microscópio óptico.
Outro site que você pode acessar para aprofundar mais no assunto é o site do Periódico Capes: <http://www.periodicos.capes.gov.
br/>. Esse site contém artigos científicos de diversos temas. Nele você
encontrará um espaço para fazer sua busca. Ao digitar palavras como
“protozoários”, “protozoários de vida livre”, para buscar os artigos
que se relacionam com esse tema.
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