
2. Diatomáceas (Divisão/Filo Heterokontophyta, Classe Bacillariophyceae) 
(leitura recomendada Raven et. al. Capítulo Protista I) 
 
Uma das características mais tipicas deste grupo é a natureza e morfologia da parede 
celular. Nas diatomáceas o protoplasto está contido num revestimento celular rico em silica, 
a frústula, constituida por duas metades, sendo que uma ligeiramente maior do que a outra 
é a epiteca, e a outra de menores dimensões a hipoteca. Em cada uma das tecas é 
possível reconhecer uma superfície plana, a valva (Fig. 3 e 4 ) (epivalva e hipovalva) e 
um conjunto de aneis ou bandas conectivas que establecem a ligação entre as duas 
valvas. 
Nas diatomáceas reconhecem-se dois grandes grupos morfológicos, as diatomáceas cêntricas 
(de simetria radial em vista valvar) (Fig. 5) e as diatomáceas pinuladas (“em forma de 
pena”, de simetria bilateral em vista valvar) (Figs. 3 e 4). Nos dois casos a frústula é 
profundamente ornamentada e os padrões são em geral diagnosticantes das espécies. Para 
observação rigorosa desses padrões é necessário destruir o protoplasto e montar as frústulas 
num meio de montagem com propriedades ópticas diferentes da silica (e.g. Naphrax). 
A forma e robustez da frústula, a presença de processos (expansões da parede) e a 
formação de cadeias ou colónias está intimamente relacionada com a ecologia das espécies.  
O ciclo de vida das diatomáceas, conhecido unicamente para um conjunto reduzido de 
espécies, é diplonte com meiose gamética, sendo a única fase flagelada conhecida o gâmeta 
masculino de algumas espécies. 
 
São as chamadas “ervas” dos oceanos e das àguas doces, estando presentes em todos os 
habitats em que o grau de humidade o permita. As diatomáceas são talvez o grupo de 
organismos eucarióticos que mais contribui para a  produtividade primária dos ecossistemas 
aquáticos. Embora ocorram unicamente como células isoladas, em cadeias de células ou em 
colónias, as diatomáceas apresentam uma enorme diversidade sendo reconhecidas mais de 
10 000 espécies diferentes, agrupadas em 285 géneros.  
No plâncton predominam as formas cêntricas, de paredes delicadas, com longos processos 
ou filamentos quitinosos, numerosas bandas conectivas  e tendência para formar colónias. 
Todos estes factores contribuem para um aumento da flutuabilidade das células, que de 
outra forma tenderiam a sedimentar mais rapidamente para níveis abaixo da zona fótica.  
Por sua vez, no bentos (formas associadas a um substracto)  perdominam as formas 
pinuladas, com frústulas robustas. Nas formas pinuladas as valvas podem ainda caracterizar-
se pela existência de uma fenda longitudinal, o rafe (Figs. 3 e 4), que se pode localizar no 
centro ou na margem da valva, e que desempenha um papel essencial na locomoção das 
diatomáceas, visto que só as diatomáceas com rafe são capazes de movimento. 
Nos anos 80 foi pela primeira vez identificada uma diatomácea responsável por casos de 
intoxicação em humanos e vertebrados marinhos. O composto produzido é o ácido 
domoico, uma neurotoxina de efeitos irreversíveis no sistema nervoso central por levar à 
degeneração e morte dos neurónios, e cujo sindroma de intoxicação é conhecido por ASP -  
Amnesic Shellfish Poisoning (poderá consultar para informações actualizadas sobre este 
tema - http://www.glf.dfo-mpo.gc.ca/sci-sci/dapr-radp/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 3 e 4 – Valva de diatomáceas pinuladas (vista valvar). Observação com DIC, obj. 
100x. Fig. 3 – Pleurosigma angulatum  (128 µm comp.). Fig 4 - Gyrosigma fasciola (78 
µm comp.). 
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Observação de diatomáceas bênticas em lamas do estuário do Tejo. 
Monte numa lâmina de microscopia uma lamela que se encontra desde há algumas horas na 
superfície de sedimento vasoso colhido na zona entre-marés do estuário do Tejo. Na 
preparação utilize apenas água colhida no rio, visto serem espécies de águas salobras ou 
marinhas. Observe, primeiro a baixa ampliação, certificando-se que a objectiva não toca na 
lamela devido à presença de grãos de areia.  
 
1. É possível observar um grupo de microalgas dominante? Qual a cor dos plastos? Têm 

todos a mesma forma nas diferentes espécies? 
2. Qual a simetria da maioria das células observadas? Observa células em movimento? Que 

tipo de movimento descrevem? Faça um esquema.  
3. Escolha uma célula e faça um esquema em vista valvar e conectiva, se possível. Indique 

a escala do esquema. 
4. Que estrutura indica a letra a nas figuras 3 e 4. 
 
 
 
 

 

Figura 5 – Diatomácea cêntrica em vista 
valvar (Thalassiosira sp.), obj  100x. 


