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RESUMO 
 

O gênero de dinoflagelados Alexandrium Halim conta, atualmente, com 30 espécies descritas, 

incluindo algumas das espécies mais tóxicas e de maior freqüência na formação de florações 

de microalgas em escala mundial. A taxonomia do gênero fundamenta-se essencialmente nas 

características morfológicas das placas tecais das células vegetativas, além da forma e o 

tamanho da célula. Espécies deste gênero são conhecidas como produtoras de potentes 

neurotoxinas do grupo da saxitoxina (STX) responsáveis pela síndrome paralisante pelo 

consumo de moluscos (PSP). Nas últimas duas décadas os impactos econômicos e de saúde 

pública desses eventos aumentaram em freqüência, intensidade e distribuição geográfica. 

Neste contexto, o presente trabalho visou estudar a morfologia, a presença de toxinas e a 

distribuição da espécie Alexandrium fraterculus na costa de Santa Catarina, a fim de ampliar o 

conhecimento desta espécie comumente encontrada em nosso litoral. As células cultivadas em 

meio f/2 sem sílica, com salinidade 34 e mantidas a 21ºC sob irradiação de 100-136 µEm2s-1 

em ciclos de 12:12 h claro:escuro, apresentaram características similares às descritas por 

Balech no Atlântico Sul Ocidental. Através da análise em espectrometria de massas não foi 

evidenciado nenhum análogo da saxitoxina nas duas temperaturas testadas, 21ºC e 28ºC. 

Alexandrium fraterculus ocorreu em 7,1% do total de 1860 amostras analisadas em 38 pontos 

de coleta distribuídos em onze municípios do litoral de Santa Catarina, sendo as maiores 

freqüências de ocorrência registradas nos meses com as menores temperaturas médias. A 

presença da espécie esteve relacionada com temperaturas da água entre 16°C e 28,2°C e 

salinidades entre 23 e 34,8.  Os pontos localizados no litoral norte do estado apresentaram as 

maiores freqüências de ocorrências, sendo que estas podem estar relacionadas com a 

influência do transporte dessas células através da corrente marinha do Brasil, uma corrente de 

contorno oeste, que flui para o sul bordejando o continente sul-americano.  

 

Palavras-chaves: Alexandrium; taxonomia; saxitoxina. 
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ABSTRACT 
 
The genus of dinoflagellates Alexandrium Halim has currently 30 species described, including 

some of the most toxic and bloom-forming microalgae species. The taxonomy of the genus is 

based primarily on morphological characteristics of the thecal plates of the vegetative cells, as 

well as on the shape and size of the cell. Species of this genus are known to produce saxitoxin 

(STX) and others powerful neurotoxins analogues, causative of the Paralytic Shellfish 

Poisoning (PSP). In the last two decades the economic and public health impacts of these 

events increased in frequency, intensity and geographical distribution. This study aimed to 

investigate morphology, presence of toxins and distribution of Alexandrium fraterculus on the 

coast of Santa Catarina, Brazil, in order to enhance the knowledge of this commonly reported 

species. Cells grown in f / 2 without silica, salinity 34 and maintained at 21 ° C under 

irradiation of 100-136 µEm2s-1 in cycles of 12:12 h light: dark and showed characteristics 

similar to those described by Balech in the southwestern Atlantic. Mass spectrometry analyses 

did not show the presence of any saxitoxina analog in A. fraterculus grown at two 

temperatures: 21 ° C and 28 º C. A. fraterculus occurred in 7.1% of total 1860 samples in 38 

sampling points distributed in eleven cities of the coast of Santa Catarina, with the highest 

frequencies of occurrence during the coldest months. The presence of the species was related 

to water temperatures between 16 ° C and 28.2° C and salinities between 23 and 34.8. The 

points located on the North coast of the State had the highest frequencies of occurrence, and 

these may be related to the influence of transport of these cells through the Brazilian Current, 

a western boundary current, which flows southward bordering the South American continent. 

 

Key-words: Alexandrium; taxonomy; saxitoxin. 
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INTRODUÇÃO 
 

As microalgas planctônicas são responsáveis por mais de 90% da biomassa marinha, 

sendo consideradas como base da cadeia trófica alimentar, fornecendo matéria orgânica e 

oxigênio para vários organismos (HALLEGRAEFF, 2003). Estão amplamente distribuídas 

por todo o planeta e a sua abundância e composição podem variar de acordo com vários 

fatores como disponibilidade de luz, nutrientes, temperatura, salinidade entre outros. 

Quando encontram condições favoráveis, as microalgas podem aumentar 

significativamente sua biomassa em um curto espaço de tempo, formando florações. Essas 

florações são benéficas para a aqüicultura e pesca uma vez que esses organismos são 

alimentos para moluscos bivalves filtradores como ostras e mariscos, assim como para larvas 

de peixes e crustáceos de grande importância econômica. Entretanto, em algumas situações, 

as florações de microalgas podem causar efeitos negativos, sendo denominadas de florações 

de algas nocivas (FANs) ou HABs, do inglês “harmful algal blooms”, acarretando em perdas 

econômicas para a aqüicultura e pesca além de problemas de saúde publica 

(HALLEGRAEFF, 2003). 

Entre as 5.000 espécies descritas do fitoplâncton marinho, 300 podem formar 

florações, entretanto, apenas 80 ou mais podem produzir potentes toxinas. Assim, podem-se 

classificar as florações em três grupos: tóxicas, ocasionadas por organismos que produzem 

toxinas, as não tóxicas, ocasionadas por organismos que não produzem toxinas, mas causam 

outros tipos de efeitos deletérios, como por exemplo, depleção do oxigênio dissolvido e as 

nocivas, causadas por organismos que causam algum dano mecânico a organismos marinhos, 

como por exemplo, entupimento das brânquias em peixes (GEOHAB, 2001).  

Embora as florações sejam um fenômeno natural que ocorre há milhões de anos, estas 

vêm aumentando em freqüência, intensidade e distribuição global nas duas últimas décadas 

com severos impactos na saúde pública e na economia (HALLEGRAEFF, 2003). Apesar das 

florações de algas nocivas, muitas vezes, estarem associadas ao aumento do aporte de 

nutrientes para os ecossistemas costeiros, como conseqüência da pressão antrópica, muitos 

eventos ocorrem em águas onde a atividade humana e a poluição não são consideradas fatores 

contribuintes (GEOHAB, 2001).  

Não há um registro mundial do número de incidentes de intoxicação humana causados 

por frutos do mar contaminados (SCHRAMM & PROENÇA, 2005). No Brasil, pesquisas 

realizadas desde 1996 têm registrado a ocorrência de microalgas produtoras de toxinas da 
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ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) e PSP (Paralytic 

Shellfish Poisoning) em águas costeiras dos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul (ODEBRECH et al., 2002; PROENÇA & MAFRA Jr. 2005; PROENÇA 

et al., 2007). Porém, poucos casos de intoxicação são registrados. Apenas em 2007, em um 

único evento de floração, aproximadamente 130 pessoas sofreram intoxicação alimentar pela 

DSP no estado de Santa Catarina (PROENÇA et al., 2007). 

Dentre as microalgas marinhas, os dinoflagelados são o grupo de microalgas com o 

maior número de espécies produtoras de toxinas. Reúnem organismos eucariontes 

unicelulares, com nado em movimento em espiral para frente propulsionado por dois flagelos 

dimórficos, reprodução através de divisão binária, algumas espécies com registro de 

reprodução sexuada e formação de cistos (FAUST & GULLEDGE, 2002). Podem ser 

encontrados em ambientes de água doce, salobra ou marinha (HANSEN et al., 2001).  

O gênero Alexandrium Halim conta, atualmente, com 30 espécies descritas, incluindo 

algumas das espécies mais tóxicas e de maior freqüência na formação de florações em escala 

mundial (SEBASTIAN  et al., 2005). Membros desse gênero são encontrados na maioria de 

águas costeiras temperadas, entretanto, espécies tropicais têm sido descritas (BALECH, 

1995). Além da forma e do tamanho das células, a taxonomia do gênero Alexandrium 

fundamenta-se essencialmente nas características morfológicas das placas tecais das células 

vegetativas (BALECH, 1995). As feições das placas tecais com importância para a 

identificação das espécies do gênero são (Figura 1): a forma da primeira placa apical (placa 

1’); presença ou ausência da ligação entre as placas 1’ e placa do poro (Po); presença ou 

ausência do poro ventral (v); tamanho e forma da sexta placa pré-cingular (placa 6’’); 

tamanho e forma das placas sulcal anterior (S.a.), sulcal posterior (S.p.) e do poro (Po).   

 

  

 

epiteca 

hipoteca 

cíngulo 

Vista dorsal 
Vista ventral 
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Figura 1. Tabulação das placas tecais de Alexandrium. Modificado de Balech, 1995. Legenda: Po – poro, sda – placa sulcal 
anterior direita; sdp - placa sulcal posterior direita; S.a. – placa sulcal anterior; ssa – placa sulcal anterior esquerda; ssp – 
placa sulcal posterior esquerda; S.p.  – placa sulcal posterior; v – poro ventral. Fonte: Balech, 1995. 

 

Espécies do gênero Alexandrium são conhecidas como produtoras de potentes neurotoxinas 

do grupo da saxitoxina (STX) responsáveis pela síndrome paralisante pelo consumo de 

moluscos, do inglês Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) (HALLEGRAEFF, 2003). Além da 

saxitoxina (Figura 2), mais de vinte outros congêneres também podem causar este tipo de 

intoxicação. O grupo das toxinas paralisantes é composto por diferentes toxinas divididas em 

4 sub-grupos químicos; a) carbamoil, b) N-sulfo-carbamoil, c) decarbamoil e; d) 

deoxidecarbamoil. Estas toxinas bloqueiam a corrente de excitação das células nervosas e 

musculares, resultando em paralisia (ESTRADA, SANCHEZ e FRAGA, 1984). 

 

 

 
Figura 2. Estrutura química da saxitoxina. 

 

 

Na América do Sul, um dos registros mais antigos da ocorrência da síndrome 

paralisante é a de 1886 no Chile, e esteve associado ao dinoflagelado Alexandrium catenella 

epiteca hipoteca 
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(Whedon e Kofoid) Balech. Na costa da Argentina as ficotoxinas paralisantes foram 

detectadas em 1980 depois do registro de duas mortes causadas pelo consumo de mexilhões 

contaminados. Posteriormente, a intoxicação de humanos por ficotoxinas paralisantes também 

foi associada com a ocorrência de dinoflagelados dos gêneros Alexandrium e Gymnodinium 

na Argentina, Uruguai e Brasil (REGUERA, 2002).   

No Brasil, os primeiros registros de toxinas paralisantes foram feitos na costa de São 

Paulo, que identificaram baixos níveis de toxinas associados a bactérias presentes em 

moluscos bivalves (FREITAS et al., 1992). Porém, somente no ano de 1997 foram detectadas 

toxinas paralisantes na carne do molusco bivalve Perna perna Linnaeus 1758 associadas a 

presença de dinoflagelados na água. Nesta ocasião também foram encontrados pela primeira 

vez níveis superiores àqueles considerados como seguros para o consumo humano 

(PROENÇA et al., 1999a). Recentemente, outros registros detectaram a presença de toxinas 

paralisantes, saxitoxina (STX) na costa de Santa Catarina (SCHRAMM et al., 2006), no Rio 

de Janeiro (Menezes et al., 2007) e na Bahia (Menezes et al., 2010). 

Uma identificação minuciosa das espécies é de extrema importância, embora a 

determinação exata das espécies do gênero em microscopia óptica nem sempre seja 

facilmente realizada, considerando que a maioria das espécies possui placas tecais 

relativamente finas e lisas, além da plasticidade fenotípica que podem apresentar. Por esta 

razão, e devido à ocorrência de cepas tóxicas e não tóxicas da mesma espécie, todas as 

espécies de Alexandrium devem ser consideradas como potencialmente tóxicas até que a 

realização de análise de toxinas possa provar o contrário (HANSEN et al., 2001).  

A distribuição mundial das espécies tóxicas e não tóxicas de Alexandrium e sua 

implicação nos eventos de florações tem incitado vários estudos na filogenia, toxicidade e 

biogeografia do gênero (MACKENZIE et al., 2004). Como conseqüência deste conjunto de 

trabalhos, a biogeografia e a filogeografia do gênero Alexandrium é mais bem conhecida do 

que a de qualquer outro dinoflagelado marinho (SEBASTIAN, et al., 2005). Entretanto, 

existem poucas informações em relação a dados moleculares das espécies pertencentes a este 

gênero, as quais são mais restritas ao hemisfério norte. Recentemente, um pequeno número de 

espécies de Alexandrium isolados da Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Chile, África do 

Sul e Brasil foram seqüenciados (SCHOLIN et al., 1995; CÓRDOVA & MÜLLER 2002; 

MACKENZIE et al., 2004; SEBASTIAN et al., 2005; PITCHER et al., 2007; PERISH et al., 

2006; MENEZES et al., 2010).  

No Brasil, o gênero Alexandrium está representado pela ocorrência de seis espécies. 

Na Praia do Cassino (RS), uma floração de A. tamarense (Lebour) Balech foi registrada com 



 5

concentrações superiores a 2.105 cel/L por Odebrech et al. (1997), sendo considerado o 

primeiro registro de floração desta espécie na costa brasileira. As espécies foram isoladas e 

estabelecidas em cultura as quais tiveram sua seqüência genética interpretada e sua toxicidade 

confirmada por Perish et al. (2006). Alexandrium minutum foi encontrado formando florações 

tóxicas na costa do Rio de Janeiro com abundância de células variando de 1.104 a 4,3. 105 

cel/L (MENEZES et al., 2007). Alexandrium fraterculus (Balech) Balech foi registrado no sul 

e sudeste do Brasil (BALECH, 1995; RÖRIG et al., 1998; PROENÇA et al., 2002) e, em 

Santa Catarina foi reportado formando floração não tóxica com abundância de 7.103 cel/L por 

Omachi et al., (2007). Alexandrium kutnerae (Balech) Balech e A. gaadneri (=A. concavum 

(Gaarder) Balech foram encontradas uma única vez por Balech (1995). Isolados de A. 

tamiyavanichi Balech procedentes da costa da Bahia foram analisados quanto a sua 

morfologia, perfil de toxina e seqüência genética (MENEZES et al.,2010). 

Em Santa Catarina, um novo registro de A. fraterculus foi realizado por Tavares 

(2004) e outra espécie pertencente ao gênero foi registrada por Miotto (2008) e somente 

identificada como pertencente ao “complexo tamarense”, não sendo possível visualizar 

algumas placas, uma vez que sua ocorrência foi classificada como esporádica, aparecendo 

somente em uma amostra durante o ano estudado.  

O interesse em identificar espécies de dinoflagelados potencialmente nocivos, 

principalmente do gênero Alexandrium, recebeu reconhecimento mundial recente devido ao 

aumento das florações de algas nocivas, mortalidade de peixes, intoxicações pelo consumo de 

frutos do mar contaminados relatados nos ecossistemas marinhos (BALECH, 1995). Por 

exemplo, a Figura 3, mostra o aumento global da distribuição da Síndrome Paralisante pelo 

consumo de moluscos nos anos de 1970 e 2006.  
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Figura 3. Distribuição global dos casos de intoxicação por PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) em 1970 e 2006. Fonte: 
WHOI/Red Tides. 

 

Antes de 1970, florações de Alexandrium eram registradas apenas em águas 

temperadas da Europa, America do Norte e Japão. Já a partir de 1990, este fenômeno foi 

também registrado no Hemisfério Sul (HALLEGRAEFF, 2003). Este aumento no número de 

registro de florações pode ser atribuído a diferentes fatores como, por exemplo: mecanismos 

de dispersão de algas como correntes e tempestades, aumento da concentração de nutrientes 

em águas costeiras devido à atividade humana favorecendo a proliferação de algas nocivas, 

aumento da atividade de aqüicultura, relevando a presença de espécies conhecidas, transporte 

e dispersão de algas através da água de lastro, mudanças climáticas, aumento no 

desenvolvimento de metodologias e implantação de atividades de monitoramento para 

detectar espécies nocivas e toxinas (GEOHAB, 2001).  

Embora nenhuma floração tenha sido observada antes de 1995 (FUKUYO et al., 1990; 

BALECH, 1995), A. fraterculus tornou-se um fenômeno observado freqüentemente na Nova 

Zelândia desde 1998, com concentrações superiores à ordem de 103 cel/L (MACKENZIE et 

al., 2004). Em Santa Catarina, o primeiro registro de floração foi em 2004 por Omachi et al., 

(2004) em Cabeçudas, Itajaí. Porém, este organismo tem sido comumente encontrado em 
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águas costeiras do estado em baixas concentrações (RÖRIG et al., 1998; PROENÇA et al., 

2002, OMACHI et al., 2004; MIOTTO, 2008).   

 Neste contexto, o presente trabalho objetiva caracterizar a morfologia e avaliar a 

presença de toxinas em isolados de A. fraterculus da Costa de Santa Catarina. Informações 

sobre a distribuição e freqüência ao longo da costa do estado são apresentadas com o intuito 

de ampliar o conhecimento desta espécie para o litoral brasileiro.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral 

 

Caracterizar a morfologia e avaliar a presença de toxinas em isolados de A. fraterculus 

da Costa de Santa Catarina, assim como a distribuição e freqüência ao longo da costa do 

estado com o intuito de ampliar o conhecimento desta espécie para o litoral brasileiro. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Avaliar a ocorrência e a distribuição de A. fraterculus na costa de Santa Catarina, 

associando-as a fatores ambientais;  

- Caracterizar a morfologia de células isoladas de A. fraterculus; 

- Investigar a produção de toxinas paralisantes por A. fraterculus em laboratório. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

 

 O litoral de Santa Catarina (Figura 4) apresenta-se bastante rico em feições 

geomorfológicas, principalmente entre o Cabo de Santa Marta Grande ao sul até a fronteira 

com o Paraná ao norte. Entre essas feições destacam-se dezenas de enseadas e baías, que em 

função de suas posições geográficas constituem locais propícios para o desenvolvimento de 

atividades de maricultura (SCHETTINI et al., 1999).  

 Do extremo sul até a região do Cabo de Santa Marta Grande (latitude 27º S) a linha de 

costa possui uma orientação sudoeste-nordeste, situada na região norte da plataforma 

continental do sul (PCS) que é caracterizada por uma zona exposta a ventos de grande 

energia. A partir do Cabo de Santa Marta Grande e estendendo-se até o limite norte de Santa 

Catarina (latitude 26º S) o litoral de Santa Catarina encontra-se sobre a porção sul da 

plataforma continental do sudeste (PCSE) que é caracterizada pela proximidade da zona 

costeira com a Serra do Mar e de outras formações rochosas, pela pouca contribuição do 

aporte continental e pela forte influência das águas quentes e oligotróficas da corrente do 

Brasil (GONZALEZ-SILVEIRA et al., 2004).  

 A estrutura oceanográfica do litoral sul do Brasil é influenciada pela Água Tropical 

(AT), transportada para o sul pela CB, contraposta à Água Sub-Antártica (ASA) transportada 

pela corrente das Malvinas, que flui para o norte onde o encontro destas origina a zona de 

confluência Brasil-Malvinas (ZCBM). A água proveniente da mistura da AT com a ACAS 

forma a Água Sub-Tropical (AST), que sobre a plataforma, interagindo com as diversas 

massas d’água com influências costeiras, origina a água de plataforma Subtropical (APST) 

(CIOTTI et al., 1995; LIMA et al., 1996; BRANDINI et al., 2000;  MÖLLER et al., 2008).  
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Figura 4. Localização da área de estudo e dos pontos amostrados.  
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Amostragem  
 

Para estabelecer a espécie alvo em cultivo, amostras de plâncton foram coletadas por 

arrastos verticais com rede de malha de 20µm, no âmbito do programa de monitoramento de 

Algas Nocivas e Ficotoxinas, realizado em parceria com a EPAGRI/CEDAP. A amostragem 

abrangeu as principais áreas de cultivo de moluscos de Santa Catarina durante o período de 

julho de 2008 a novembro de 2009. As informações referentes ao monitoramento são 

disponibilizadas no site  http://cedap.epagri.sc.gov.br . 

As amostras foram coletadas em 48 pontos divididos em três grandes áreas do litoral 

de Santa Catarina (Tabela 1): Litoral Centro-norte (A) representado por 21 pontos nos 

municípios de São Francisco do Sul, Penha, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas e 

Governador Celso Ramos; Baía Norte (B) representado por 7 pontos nas cidades de 

Florianópolis (Baia Norte) e Biguaçú e, Litoral Sul (C) representado por 10 pontos nos 

municípios de Palhoça, São José e Florianópolis (Baia Sul). 

 

Tabela 1. Localização dos pontos amostrais nos seus respectivos municípios e códigos.  

Área  Município   Ponto Código 

A São Francisco do Sul Laranjeiras 69 
  Enseada 68 
  Paulas 67 
  Estaleiro 65 
 Penha Armação do Itapocorói - Fora 55 
  Armação do Itapocorói 54 
  Praia Alegre 53 
 Balneário Camboriú Barra  52 
  Laranjeiras 51 
 Itapema Canto da Praia 50 
 Porto Belo Ilha João da Cunha 47 
  Araçá 46 
  Perequê 45 
 Bombinhas Zimbros 41 
  Canto Grande  40 
 Gov. Celso Ramos Calheiros 38 
  Canto dos Ganchos 37 
  Ganchos de Fora 36 
  Fazenda Armação 35 
B Biguaçú Tijuquinhas 31 
  São Miguel 30 
 Florianópolis Costeira do ribeirão 27 
  Praia do Forte 26 
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  Sambaqui 25 
  Santo Antônio 24 
  Cacupé 23 
C  Barro Vermelho 22 
  Freguesia do Ribeirão 21 
  Caiera da Barra do Sul 20 
 São José Serraria 17 
  Barreiros 16 
  Ponta de Baixo 15 
 Palhoça Barra do Aririu 10 
  Praia do Pontal 9 
  Praia do Cedro 8 
  Eseado do Brito 7 
  Passagem do Maciambú 6 
  Ponta do Papagaio 5 

 

 

Dados de temperatura da água foram obtidos através da base de dados online do 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), disponível em: 

<http://las.pfeg.noaa.gov/oceanWatch/oceanwatch_safari.php. A salinidade da água foi 

mensurada em laboratório utilizando-se um salinômetro digital marca YSI Yellow Springs 

modelo 30/10 FT, a partir das amostras trazidas ao laboratório.  

 

Ocorrência e Distribuição  
 

A ocorrência e a distribuição de A. fraterculus no litoral de Santa Catarina foram 

determinadas através da freqüência de ocorrência da espécie analisando os 40 pontos 

amostrados durante o período de julho de 2008 a novembro de 2010.  

A freqüência percentual de ocorrência foi calculada, de acordo com Lobo & Leighton 

(1986), da seguinte forma: 

F = (Pa/P) * 100 

Onde: Pa = número de amostras em que A. fraterculus esteve presente; P = número 

total de amostras analisadas. 
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 Cultivo 

 

Células vegetativas de A. fraterculus foram isoladas com o auxílio de um capilar de 

vidro, e incubadas em placas de cultivo com meio f/2 sem sílica (GUILLARD, 1975) com 

salinidade 34. Após um crescimento inicial, as culturas monoclonais foram transferidas a 

frascos Erlyenmeyer de 125 ml, contendo o mesmo meio de cultivo, e mantidos a 21°C sob 

irradiação de 100-136 µEm-2s-1 em ciclos de 12:12 h claro: escuro provenientes de lâmpadas 

fluorescentes. 

 

Identificação da espécie  

 

 Para a identificação da espécie estabelecida em cultura, uma alíquota do cultivo foi 

fixada com formaldeído 4%. O estudo das placas dos dinoflagelados foi realizado através da 

adição de 5% de calcoflour White MR2 (2mg.l-1) sob excitação de luz ultravioleta (Lim et al., 

2003) em microscópio Olympus BX 41 e, também, através da clarificação e dissociação das 

placas com a adição de hipoclorito de sódio em concentrações variadas (5 – 30%) e 

observação em contraste de fase (Boltovskoy, 1995) em microscópio Olympus IX 50 e BX 

51. Os indivíduos foram fotografados através de câmara digital acoplada aos microscópios 

com sistema de captura de imagem para fotos e software de análise de imagem Image Pro 

Plus version 6.1® e QCapture version 2.68®.   

A identificação das espécies se baseou na forma, tamanho e tabulação das placas tecais 

de acordo com Balech (1995).  

 

Análise da Presença de Toxinas 

 
Para análise da presença de toxinas, as células dos cultivos pré-estabelecidos foram 

retiradas na fase estacionária, filtradas em filtro de fibra de vidro de 2,5 cm de diâmetro 

(Macherye Nagel, poros de 0,6µm) extraídas com metanol 80% sobre sonicação para 

posterior análise por cromatografia líquida (LC) e detecção em espectrômetro de massas 3200 

QTrap® triplo quadrupolo íon trap linear (LC-MS/MS) equipado com uma armadilha de 

ionização de pressão atmosférica (API) e com uma fonte de ionização electrospray (turbo V® 

Source) da Applyed Biosystems.  
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O espectrômetro foi acoplado a um sistema LC Agilent 1200 series composto por um 

desgaseificador, uma bomba binária, um forno de coluna e um amostrador automático. As 

transições usadas e as configurações do instrumento estão apresentadas na Tabela 2. A 

presença de toxinas também foi analisada em células de A. fraterculus cultivadas a 21ºC e 

28ºC. 

Como fase sólida, foi utilizada uma coluna Phenomenex Luna HILIC (100x4.6mm) 

3µm de tamanho da partícula. A fase móvel consistiu em dois eluentes, A (100% água 

deionizada) e B (95%, v/v, acetonitrila), ambos contém 2 mM de formidato de amônio e 

3,6mM de ácido fórmico. Uma vazão de 0,75 ml/min foi utilizada na análise.  

A temperatura da coluna foi de 35ºC e o volume injetado foi de 25µl, com a separação 

de toxinas realizada sob seguinte gradiente de eluição: inicialmente 50% A por 15 min, 50-

85% A por mais 15mim, mantido em 85% A por mais 5 min, re-equilibrado sob condições 

iniciais por 15min.  

 A identificação das toxinas foi feita através da massa do composto por meio de duas 

transições apresentadas na tabela 2 e a quantificação através dos padrões alfa composto pelas 

toxinas: gonyautoxinas 1-5; N-sulfocarbamoil C toxinas e decarbamoil gonyaulatoxina, e beta 

composto pelas toxinas: saxitoxina, neosaxitoxina, decarbamoil saxitoxina e decarbamoil 

neosaxitoxina, adquiridos do NRC do Canadá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

Tabela 2. Parâmetros (transições) utilizados para a análise de toxinas da PSP em Espectrômetro de Massas 3200 QTrap® 
Triplo Quadrupolo Íon Trap Linear.    

Toxina PSP Transições Perda de 

GTX1 e GTX4 412.0>332.1 -SO3 

 412.0>314.1 -SO3-H20 

 412.0>394.2 -H20 

C1, C2, GTX2 e GTX3 396.0>316.1 GTX2/3 –SO3, C1/2 –NH3-2SO3 

 396.0>298.1 GTX2/3 –SO3-H2O, C1/2 –NH3-2SO3-H2C 

 396.0>196.0  

dcGTX2 e dcGTX3 353.0>273.2 -SO3 

 353.0>255.2 -SO3-H2O 

 353.0>335.1 -H2O 

 353.0>196.2 -SO3-H2O-NH3-HNCNH 

GTX5 380.0>300.2 -SO3 

 380.0>204.0 -SO3-2H2O-NHCO-NH3 

 380.0>179.1  

STX 300.0>204.0 -2H2O-NHCO-NH3 

 300.0>282.3 -H2O 

dcSTX 257.1>239.1 -H2O 

 257.1>222.3 -H2O-NH3 

 257.1>180.1 -H2O-NH3-HNCNH 

NEO 316.1>298.1 -H2O 

 316.1>220.2 -2H2O-NHCO- NH3 

 316.1>177.2 -2H2O-NH3-CO2-NHCNH 

dcNEO 273.0>197.1  

 273.0>180.1  

 273.0>162.2  

 
Modificado de Turrell, E. et al., 2008.  
GTX1-5= Gonyautoxinas 1-5; C1 e C2 = N-sulfocarbamoil C toxinas; dcGTX2-3= decarbamoil 
gonyaulatoxinas; STX= saxitoxina; NEO= neosaxitoxina; dcSTX= decarbamoil saxitoxina; dcNEO= 
decarbamoil neosaxitoxina.  
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RESULTADOS 
 

Dados abióticos 
 

A temperatura da água apresentou uma variação sazonal, com valores mais altos nos 

meses de verão e menores nos meses de inverno para todos os pontos amostrados, variando de 

16,4ºC a 28,2ºC (Figura 5).  
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Figura 5. Variação da temperatura da água em todos os pontos amostrados durante o período de julho de 2008 a novembro 
de 2010.   

 
 

Os valores de salinidade nos pontos amostrados variaram de 12,6 a 35,8, sendo 

observada uma diferença significativa (p=0,03) entre os valores de salinidade média nos 

pontos onde A. fraterculus esteve presente (31,64±2,23) e nos pontos onde a espécie esteve 

ausente (30,98±3,07), evidenciando que sua ocorrência está relacionada com valores de 

salinidade entre 23 a 34,8 (Figura 6). 

  

 

 

 



 17

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 6. Variação da salinidade nos pontos amostrados durante os meses de julho de 2008 a novembro de 2010. (A) pontos 
onde A. fraterculus esteve ausente, (B) pontos onde A. fraterculus esteve presente nas amostras.   

 
 

Ocorrência e Distribuição de A. fraterculus 
 

 Durante o período estudado, que compreendeu julho de 2008 a novembro de 2010, A. 

fraterculus ocorreu em 7,10% do total de 1860 amostras analisadas. Dentre os meses, A. 

fraterculus apresentou a maior freqüência de ocorrência em setembro/2008 com presença em 

38,24% das amostras, seguido por agosto/2009 com 26,74%, junho/2010 com 19,05%, 

novembro/2010 com 18,75%, outubro/2010 com 18,51%, setembro/2009 com 17,39% e 

dezembro/2008 com 16,67% de ocorrência (Figura 7).  

 Já nos meses de junho/2008, janeiro e dezembro/2009 e março e julho de 2010, A. 

fraterculus não foi observado em nenhuma das amostras analisadas. Pode-se observar que a 

espécie apresenta uma sazonalidade, porém com período não muito bem definido.  
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Figura 7. Representação em porcentagem da freqüência de ocorrência de A. fraterculus durante os meses de julho de 2008 a 
novembro de 2010 em todos os pontos amostrados.  

 

Dentre todos os pontos amostrados, verificou-se que o ponto com maior freqüência de 

ocorrência de A. fraterculus foi o localizado em Armação do Itapocorói – Fora (Penha) com 

29%. O ponto localizado na Barra (Balneário Camboriú) apresentou a segunda maior 

freqüência, 25%, com que A. fraterculus esteve presente nas amostras de água, seguido por 

Perequê (Porto Belo) com 18,42%. O ponto localizado na Praia Alegre (Penha) apresentou 

15,87% de ocorrência, seguido pelos pontos localizados em Calheiros (Gov. Celso Ramos) 

com 15,78%, Armação do Itapocorói – Dentro (Penha) com 14,06%, Zimbros (Bombinhas) 

com 13,04%, Praia do Forte (Baía Norte) com 13,04%, Canto Grande (Bombinhas) com 

12,96%, Fazenda da Armação (Gov. Celso Ramos) com 12,76%, Enseada (São Francisco) 

com 12,5%, Araçá (Porto Belo) com 10,52% e Ilha João da Cunha (Porto Belo) com 10,25%. 

Sambaqui (Baía Norte) apresentou 8,89% de freqüência de ocorrência, Tijuquinhas (Biguaçú) 

7,69%, Ponta do Papagaio (Palhoça) 7,69%, Ganchos de Fora (Gov. Celso Ramos) 7,41%, 

Barreiros (São José) 6,25%, Caieira da Barra do Sul (Baía Sul) 5,97% e Canto dos Ganchos 

(Gov. Celso Ramos) 5%. 

Os demais pontos localizados no Canto da Praia (Itapema), Costeira do Ribeirão (Baía 

Sul), Paulas (São Francisco), Enseada do Brito (Palhoça), Praia do Cedro (Palhoça), 

Passagem do Maçiambu (Palhoça), Santo Antônio (Baía Norte), Barra do Aririú (Palhoça), 

Barro Vermelho (Baía Sul), Freguesia do Ribeirão (Baía Sul), Laranjeiras (São Francisco), 

Estaleiro (São Francisco), São Miguel (Biguaçú), Cacupé (Baía Norte), Serrarias (São José), 
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Ponta de Baixo (São José) e Praia do Pontal (Palhoça) apresentaram freqüência de ocorrência 

menor que 5% (Figura 8).  
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Figura 8. Variação da temperatura média da água e a freqüência de ocorrência de A. fraterculus em cada ponto amostrado.  

 

Dados Abióticos e Relação com a Ocorrência de A. fraterculus  
 

As médias das temperaturas da água de cada mês apresentaram uma relação inversa 

com as freqüências de ocorrência de A. fraterculus. Nos meses onde a temperatura da água 

apresentou valores médios menores, a freqüência com que A. fraterculus ocorreu foi maior, 

podendo afirmar que sua ocorrência está associada a águas mais frias durante o período do 

inverno (Figura 9). Somente nos meses de setembro, outubro e novembro de 2010, a relação 

entre a ocorrência de A. fraterculus e a temperatura da água foi diretamente proporcional.  

 

Sul  Norte  
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Figura 9. Variação da freqüência de ocorrência de A. fraterculus, e das médias da temperatura da água durante os meses de 
julho de 2008 a novembro de 2010.  

 

   Ao analisar as temperaturas médias da água em cada ponto durante o período 

amostral, observamos que há uma tendência das temperaturas médias aumentarem conforme a 

localização dos pontos. Assim, os pontos situados mais ao sul do litoral de Santa Catarina 

apresentaram uma temperatura média mais baixa, aumentando gradualmente até os pontos 

localizados mais ao litoral norte.  Pode-se observar que à medida que a temperatura média da 

água aumenta em cada ponto, há um aumento na freqüência com que A. fraterculus ocorreu 

(Figura 8).   

 

Caracterização Morfológica 

 

 As células de A. fraterculus cultivadas apresentaram de 30-40 µm de comprimento 

com uma média de 33,62 µm e largura de 30-40 µm, com média de 32,77 µm (n = 20). São 

isodiamétricas, um pouco mais longas que largas, pentagonais, formam cadeias de duas 

células até cadeias maiores (Figura 5 a,b) com mais de 64 células, sendo estas mais comuns 

em amostra viva. Em cultivo, a grande maioria (80%) apresentou cadeias de duas células 

(Figura 5a), sendo também encontradas cadeias de quatro até oito células (Figura 5b). O 

cíngulo é descendente e profundo (Figura 5c).  
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 A placa do poro apical (Po) é estreita, possui forâmen em forma de vírgula levemente 

deslocado para a margem esquerda da placa (Figura 5d). A primeira placa apical (1’) está 

diretamente ligada ao Po e apresenta um poro ventral localizado no meio da margem direita, 

na sutura com a quarta placa apical (4’) (Figura 5e).  

 A placa sulcal posterior (S.p.) possui um poro acessório grande situado no centro da 

placa, possui forma de “v” devido a uma sutura localizada na parte ventral (Figura 5f). A 

placa sulcal anterior (S.a.) possui forma crescente. 
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Figura 10. Morfologia geral das células de A. fraterculus: (a-b) microscopia óptica: (a) células pareadas de cultivo; (b) 
células em cultivo formando cadeias; (c-f) células coradas com calcofluor em microscopia de fluorescência: (c) cadeias de 
células de populações naturais preservadas em formaldeído; (d) vista apical da célula mostrando a placa Po e o forâmen em 
forma de vírgula; (e) vista apical da célula mostrando a placa 1’ e o poro apical (seta); (f) vista antapical, mostrando a placa 
S.p. , o poro central e a sutura na parte ventral da célula. 
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Análise da Presença de Toxinas  
 

Para preparação do extrato da cepa mantida a 21ºC, 580 ml de células em cultivo na 

fase exponencial foram filtrados, a densidade celular obtida foi de 1.702.000 cel.L-1. O 

mesmo procedimento foi realizado com as células cultivadas a 28ºC, sendo o volume filtrado 

de 500 ml e a densidade celular obtida de 6.100 cel.L-1 . 

As análises em espectrometria de massas não detectaram a presença de nenhum 

análogo da saxitoxina nas duas temperaturas testadas.  Ao analisar os cromatogramas dos 

padrões alfa e beta e compará-los com os cromatogramas das amostras, não foi visualizado 

nenhum pico com a o mesmo tempo de retenção (Figura 13).  
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Figura 11.  Cromatogramas dos padrões alfa (A) e beta (B) e das amostras de Alexandrium fraterculus nas temperaturas de 
21ºC (C) e a 28ºC (D).   
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DISCUSSÃO 
 

Alexandrium fraterculus (Balech) Balech 1985 [sinônimos Gonyaulax fratercula 

Balech 1964; Gessnerium fraterculum (Balech) Loeblich & Loeblich 1979; Protogonyaulax 

fratercula (Balech) Taylor 1979] é um dinoflagelado marinho encontrado em águas quentes 

nas áreas costeiras do Oceano Pacífico no Japão, Coréia, Tailândia e nas Filipinas. No Oceano 

Atlântico Sul, é encontrado entre a costa Sudeste do Brasil, associado à Corrente do Brasil, e 

no litoral norte da Argentina (BALECH, 1995).  

A caracterização taxonômica de espécies do gênero Alexandrium é baseada 

primeiramente em características morfológicas (FUKUYO, 1985; BALECH, 1995).  Segundo 

Balech (1995), a formação de cadeia, tamanho e forma da célula, número de placas tecais e a 

presença do poro ventral são as características mais importantes para se distinguir as espécies.  

De acordo com Balech (1995) o qual agrupou A. fraterculus juntamente com A. affine 

(H. Inoue e Y. Fukuyo) E. Balech, A. cohorticula (Balech) Balech e A. tamiyavanichi, no 

grupo fraterculus, as espécies pertencentes a este grupo possuem a teca ligeiramente mais 

longa do que larga a isodiamétricas, formam cadeias, possuem um poro ventral e listas sulcais 

fortemente desenvolvidas exceto em A. affine.  A. cohorticula e A. tamiyavanichi possuem a 

placa s.a. com uma parte pré-cingular, o que não ocorre nas outras duas espécies. Além disso, 

A. fraterculus e A. affine podem ser distinguidos um do outro pela posição do poro acessório, 

na parte dorsal da placa p.o. em A. affine e a direita da cabeça da vírgula em A. fraterculus. 

As células cultivadas no presente estudo apresentaram características similares às 

células de A. fraterculus descritas por Balech (1995), as quais possuíam tamanho médio, a 

teca pentagonal, irregular, isodiamétrica ou ligeiramente mais longa que larga. O cíngulo é 

descendente e profundamente escavado. O núcleo possui forma de “U” e está localizado na 

parte central da célula. A epiteca é cônica truncada e possui uma parte um pouco saliente, a 

hipoteca é trapezoidal e possui uma concavidade antapical larga, pequena e simétrica. A placa 

Po é muito característica, bastante estreita e irregular, o forâmen possui forma de vírgula, é 

estreito e deslocado para a esquerda. A placa também possui um poro auxiliar circular e 

grande à direita da cabeça da vírgula.  

A palca 1’ é conectada ao complexo do poro apical (APC) por possuir a extremidade 

anterior pontiaguda, e possui um poro ventral normalmente localizado na sutura com a placa 
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4’. No entanto, mais freqüentemente, a extremidade final é pontiaguda e muitas vezes 

prolongada por um pequeno filamento que proporciona uma ligação indireta ao APC.  

A placa S.p. é larga, ligeiramente mais larga que comprida. Possui forma de “V” na 

borda ventral e um poro conector circular localizado centralmente. As placas em geral 

possuem poros que são irregulares tanto no tamanho como na distribuição. As cadeias são 

muito instáveis, porém quando não são destruídas por agitação ou outros distúrbios podem ser 

constituídas por mais de sessenta células. Apresentaram largura (L) entre 32 - 49,5µm, sendo 

a maioria entre 35 e 41µm e comprimento (A) entre 29 – 47 µm sendo predominante A=L.    

As células de A. fraterculus encontradas no presente trabalho, isoladas do litoral de 

Santa Catarina apresentaram comprimento variando entre 30-40µm e largura de 30-40µm, um 

pouco mais longas que largas. Estas medidas foram similares as de células descritas por 

Omachi et al. (2004) durante uma floração em Itajaí, SC, as quais apresentaram comprimento 

variando entre 25-40µm e largura entre 27,5-42,5µm. Em estudo de Mackenzie et al. (2004) 

na Nova Zelândia, as células eram morfologicamente mais compridas que largas, 

apresentando de 32-35µm de comprimento e 30-34µm de largura, Larsen & Ngueyen (2004), 

descreveram as células encontradas em águas vietnamitas como sendo mais arredondadas, 

levemente mais compridas que largas, com 38-45µm de diâmetro. As células encontradas por 

Fukuyo et al. (1990) no Japão, apresentaram tanto a largura como comprimento entre 28-

43µm.  

 A cepa de A. fraterculus isolada apresentou a fórmula das placas tecais característica 

do gênero Alexandrium (Po, 4’,6”,5’’’2””, 6C e 9-10S, com a placa 1’ conectada a placa Po). 

A ligação da placa 1’ com a placa do poro, segundo Balech (1995), pode ser também indireta 

através de um pequeno prolongamento na extremidade final da placa 1’ em direção à placa do 

poro, como também foi descrito por Mackenzie et al. (2004) para todas as células observadas.  

A placa do poro (Po) é bastante distinta em A. fraterculus, o que segundo Fukuyo (1981) e 

Balech (1995) definitivamente separa esta espécie de outras como A. cohorticula, A. affine,  

A. compressum (Fukuyo, Yoshida e Inoue) Balech e A. catenella. 

    De acordo com Anderson (1994), a presença do poro ventral em espécies de 

Alexandrium pode ser regulado por mais de um gene e Gayoso & Fulco (2006) mostraram 

que há tanto variação intra-específica assim como entre clones crescendo em diferentes 

temperaturas e irradiância, podendo indicar que a expressão gênica pode ser influenciada pelo 

ambiente. Nas células descritas no presente trabalho, todas apresentaram o poro ventral 

localizado no meio da sutura entre as placas 1’ e 4’, mesmo em diferentes condições de 
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temperatura. A placa sulcal posterior (S.p.) também é similar as descritas por Balech (1995) e 

Mackenzie et al., (2004), apresentando forma bem característica, com um poro circular 

grande situado na porção posterior e uma sutura conectando a uma cavidade na margem 

ventral.  

 Em nosso litoral, A. fraterculus ocorreu na faixa de temperatura entre 16,4ºC até 

28,2ºC e em salinidades entre 23 e 34,8. Segundo Steidinger (1997), a temperatura da água 

pode afetar as taxas de divisão, fotossíntese e respiração, tamanho das células e outros fatores 

em espécies formadoras de florações. De acordo com Anderson et al. (1984) a temperatura é 

um dos fatores ambientais que afeta o desenvolvimento de florações de dinoflagelados. As 

baixas temperaturas são responsáveis pela diminuição da taxa de crescimento de 

dinoflagelados produtores de toxinas da PSP como Alexandrium catenella, Alexandrium 

cohorticula e Gymnodinium catenatum (OGATA et al., 1989 apud GRANÉLI et al., 1998).  

 Durante o período amostral, as maiores freqüências com que A. fraterculus ocorreu 

foram em períodos de baixas temperaturas, principalmente nos meses de outono e inverno, o 

que segundo trabalhos de Brandini (1988; 1980) e Brandini & Moraes (1986) pode estar 

associada às taxas de produção fitoplanctônica mais elevadas no inverno em relação ao verão, 

devido à intrusão lateral das águas subantárticas ricas em nutrientes da frente do Rio da Prata 

(CARVALHO et al., 1998; PIOLA et al., 2000). Essas intrusões de águas sub-antárticas 

típicas da Plataforma Continental Sul (PCS), são características no litoral de Santa Catarina, 

por este estar localizado ao sul da Plataforma Continental Sudeste (PCSE) (CARVALHO et 

al., 1998). No inverno, também são mais freqüentes detecções de feições da Corrente do 

Brasil (CB) sobre a plataforma continental (GAETA & BRANDINI, 2006), as quais podem 

ser responsáveis pelo transporte das células de A. fraterculus encontradas, uma vez que esta 

espécie segundo Balech (1995) está associada à Corrente do Brasil.  

 A maior freqüência de ocorrência de A. fraterculus registrada nos pontos de coleta 

localizados na região que compreende o litoral centro-norte do estado de Santa Catarina pode 

ser explicada pela influência de correntes marítimas. Esta região está sob influência da 

Corrente do Brasil, uma corrente de contorno oeste associada ao giro subtropical do Atlântico 

Sul. A CB flui para o sul bordejando o continente sul-americano, podendo transportar as 

células de A. fraterculus, até a região da convergência Subtropical (33-38ºS) (CASTRO et al., 

2006). No talude, onde a CB flui, nota-se o empilhamento de massas de água características 

do Atlântico Sul, sendo a superfície ocupada pela Água Tropical (AT), quente e salina, que 
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em seu trajeto para o sul mistura-se com água de origem costeira, resultando em temperaturas 

maiores que 20ºC e salinidades acima de 36. No paralelo de 20º, essa massa de água sofre 

resfriamento e é denominada de Água Subtropical com temperaturas entre 18ºC e 24ºC e 

salinidades entre 34,5 e 36 (FERNANDES & BRANDINI, 1999), similares aos dados obtidos 

nos pontos coletados. Segundo estudo realizado por Carvalho et al. (1998) no litoral centro-

norte de Santa Catarina, é possível observar um gradiente decrescente de temperatura partindo 

do norte para o sul, o que também foi evidenciado neste trabalho.   

 Em geral, os modelos de dinâmica de florações de algas nocivas têm sido 

tradicionalmente baseados na integração de dados de fatores ambientais, incluindo 

temperatura, níveis de nutrientes, luz e qualidade da água (PAERL, 1988; FRANKS, 1997). 

Há tempos tem sido reconhecido que a toxicidade dos dinoflagelados varia, tanto entre 

diferentes cepas de uma única espécie como entre um mesmo isolado sob condições variadas 

de cultivo (MARANDA et al., 1985; BOYER et al., 1987; OGATA et al., 1897; 

ANDERSON et al., 1990). Recentemente, alguns estudos relacionados com a toxicidade 

celular e fatores ambientais revelaram uma complexa relação da taxa de crescimento com o 

perfil de toxinas e níveis de nutrientes (BATES, 1998; CEMBELLA, 1998; PARKHILL & 

CEMBELLA, 1999).  

Diferentes métodos podem ser utilizados para a identificação e quantificação de 

toxinas paralisantes. A metodologia normativa utilizada internacionalmente é o bioensaio em 

camundongos, descrito na AOAC (2000). O método alternativo ao bioensaio mais utilizado é 

o de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) com derivatização pós-coluna e 

detecção fluorimétrica descrito por Oshima (1995). Atualmente, métodos com a técnica 

híbrida de cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas têm sido 

desenvolvidos com grande potencial, devido à alta especificidade da técnica e seu maior 

limite de detecção.  

A análise para detecção de toxinas realizada por espectrometria de massas, não 

detectou a presença de nenhum análogo da saxitoxina, resultados que corroboram aqueles 

obtidos por Proença et al. (2002) e Omachi et al. (2004), nos quais cepas de A. fraterculus 

isoladas do litoral de Santa Catarina foram analisadas em HPLC. No trabalho realizado por 

Proença et al. (2002) extratos de duas cepas de  A. fraterculus  foram testados em HPLC e 

bioensaios, não sendo observada nenhuma toxina nas corridas cromatográficas, entretanto, no 

bioensaio com uma das cepas, um camundongo morreu após 8h e em ensaios com larvas de 
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Lytechinus variegatus e Perna perna foi observada toxicidade, porém nenhuma atividade 

hemolítica.  

De acordo com Naguchi et al., (1985), A. fraterculus não é um produtor de toxinas 

paralisantes, já que um isolado da Baía de Sunzaki, no Japão, não apresentou a produção de 

toxinas. Durante uma floração na Nova Zelândia, Mackenzie et al. (2004) analisou mais de 

cinqüenta bioensaios para toxinas paralisantes em moluscos expostos por longos períodos a 

altas quantidades deste dinoflagelado, não tendo nenhum dos testes resultado positivo. Além 

disso, análises em HPLC desses moluscos e extratos de culturas de células, também não 

mostraram nenhuma evidência da presença de análogos das toxinas paralisantes.  Entretanto, 

no Uruguai a presença de A. fraterculus coincidiu com a contaminação de moluscos por 

toxinas, quando nenhum outro organismo suspeito foi observado na amostra de plâncton 

(BALECH, 1995).   

Em estudo de Katsuo et al., (2007), onde foram realizados ensaios de citotoxicidade 

usando células Vero, verificou-se que algumas espécies de Alexandrium, entre elas A. 

fraterculus apresentaram citotoxicidade a essas células. Sendo a ordem de potencial 

citotóxico: A. tamarense > A. tamiyavanichii > A. fraterculus > A. affine e não sendo 

observada citotoxicidade em A. catenella e A. taylorii Balech. Esses resultados sugerem que 

certos níveis de substâncias citotóxicas podem ser acumulados em compartimentos 

intracelulares de dinoflagelados. Esse trabalho evidencia que A. fraterculus pode não ser 

produtor de toxinas da PSP, entretanto, esses resultados provam que pode ser potencialmente 

nocivo a organismos marinhos.      

Vários trabalhos descreveram que dinoflagelados apresentam maior toxicidade celular 

em condições de baixa temperatura, salinidade alta e baixa concentração de nutrientes 

(PROCTOR et al., 1975; BOYER et al., 1987; OGATA et al., 1987). Cembella (1998) 

mostrou que baixas temperaturas contribuíam para elevados níveis de produção de toxinas 

paralisantes, o que em parte explica a ocorrência de altos níveis de teor de toxinas em espécies 

de Alexandrium em altas latitudes.  

 Embora tenha sido demonstrado que a luz, temperatura, nutrientes e a salinidade 

causam impacto no crescimento e/ou toxicidade de espécies de Alexandrium (WHITE, 1978; 

OGATA, 1987), permanece a discussão se os fatores ambientais desempenham um papel 

direto na modificação da toxicidade ou é indiretamente uma função das taxas de fotossíntese 

ou crescimento (ETHERIDGE & ROESLER, 2005).  
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Mesmo em condições de cultivo distintas, em duas temperaturas (21ºC e 28ºC), não 

foi evidenciada a produção de toxinas pelo A. fraterculus, novamente comprovando que a 

espécie não é tóxica. Entretanto, esta espécie pertence ao gênero Alexandrium, o qual possui o 

maior número de espécies produtoras de toxinas, merecendo sua devida atenção.  

 Ainda são poucos os estudos envolvendo a espécie A. fraterculus em Santa Catarina e 

no Brasil. Embora sua ocorrência seja considerada como pouco freqüente (7,1%), é a espécie 

pertencente ao gênero Alexandrium que mais ocorre em Santa Catarina, sendo necessários 

mais estudos relacionados com a fisiologia deste organismo, além da produção de toxinas em 

diferentes salinidades, condições de nutrientes e irradiância.  
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CONCLUSÕES 
 

� As células de A. fraterculus cultivadas no presente trabalho possuem 

características concordantes com as células descritas por Balech, 1995; 

� A. fraterculus ocorreu em 7,1% do total de 1.860 das amostras de plâncton 

analisadas; 

� A maior freqüência de ocorrência de A. fraterculus foi registrada no mês de 

setembro de 2008;  

� Sua ocorrência esteve restrita a águas com temperaturas entre 16ºC e 28,2ºC e 

salinidades entre 23 e 34,8; 

� As maiores freqüências de ocorrência foram registradas nos meses quando a 

temperatura da água apresentou os menores valores médios;  

�  O ponto que apresentou a maior freqüência de ocorrência de A. fraterculus foi 

o Armação do Itapocorói –Fora com 29%;  

� Os pontos de coleta localizados do litoral norte, nos municípios de Penha e 

Porto Belo, apresentaram as maiores freqüências de ocorrência, enquanto que os localizados 

para o sul do estado apresentaram os menores valores; 

� Análises de cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas 

não detectaram a presença de nenhum análogo da saxitoxina; 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Composição do meio de cultura f/2 (Guillard, 1975). 

Componente  Solução estoque  Quantidade  Concentração molar final 

NaNO3 75 g/L dH2O 1 mL 8.82 x 10-4 M 

NaH2PO4 H2O 5 g/L dH2O 1 mL 3.62 x 10-5 M 

Na2SiO3 9H2O 30 g/L dH2O 1 mL 1.06 x 10-4 M 

Solução de metais traço  1 mL --- 

Solução de vitaminas  0.5 mL --- 

Metais traços  Solução estoque 1ª  Quantidade  Concentração molar final 

FeCl3 6H2O --- 3.15 g 1.17 x 10-5 M 

Na2EDTA 2H2O --- 4.36 g 1.17 x 10-5 M 

CuSO4 5H2O 9.8 g/L dH2O 1 mL 3.93 x 10-8 M 

Na2MoO4 2H2O 6.3 g/L dH2O 1 mL 2.60 x 10-8 M 

ZnSO4 7H2O 22.0 g/L dH2O 1 mL 7.65 x 10-8 M 

CoCl2 6H2O 10.0 g/L dH2O 1 mL 4.20 x 10-8 M 

MnCl2 4H2O 180.0 g/L dH2O 1 mL 9.10 x 10-7 M 

Vitaminas  Solução estoque 1ª  Quantidade  Concentração molar final 

Tiamina  HCl (vit. B12) --- 200 mg 2.96 x 10-7 M 

Biotina (vit. H) 0.1 g/L dH2O 10 mL 2.05 x 10-9 M 

Cianocobalamina (vit. B12) 1.0 g/L dH2O 1 mL 3.69 x 10-10 M 
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ANEXO II: Chave de classificação taxonômica do gênero Alexandrium.  
 
1a  Células solitárias, ou células ocasionalmente em pares ou raramente em cadeias de 4....... 2 
1b  Espécies formadoras de cadeias ...........................................................................................7 
 
2a  1’ conectada ao APC, presença de poro ventral ................................................................. 3 
2b  1’ conectada ao APC, ausência do poro ventral ................................................................. 5 
2c  1’ não conectada ao APC, poro ventral pode ou não estar presente ................................... 6 
 
3a  Poro ventral grande, 1’ estreita e assimétrica, grupo ostenfeldii .......................A. ostenfeldii  
3b  Poro ventral pequeno, localizado na placa 1’, grupo kutnerae 
     -  s.a com uma parte pré-cingular  
        - células com 50-65µm de comprimento, arredondadas cônico-concexas, 1’ meio larga e 
retangular................................................................................................................... A. kutnerae 
        - células com 60-150µm de comprimento, truncadas cônico-convexas, 1’ comprida, 
estreita e retangular................................................................................................. A. gaarderae 
     - s.a sem uma parte pré-cingular................................................................................... A. leei  
3c  Poro ventral pequeno, localizado na borda da placa 1’, <50µm de comprimento............... 4   
 
4a  Células menores que 60µm de comprimento, 6’’ estreita, placa s.p. mais larga que longa 
com uma borda posterior plana, grupo minutum....................................................... A. minutum   
4b  Células com 25-50µm de comprimento, 6’’ estreita, placa s.p. sem parte pré-cingular 
     - APC sem ou algumas vezes com uma pequena a.a.p. a qual é localizada lateralmente ao     
poro apical, s.p. com dois cornos direcionados ventralmente, grupo tamarense, 
         - células arredondadas, 22-50µm de comprimento, normalmente solitárias, mas 
ocasionalmente em pares ou cadeias de quatro células, poros acessórios podem ou não estar 
presentes, placas tecais com poros ou algumas vezes lisas.................................... A. tamarense 
         - células poligonais, 35-50µm de comprimento, placas tecais com poros e esculturas 
delicadas.................................................................................................................. A. acatenella 
         - células arredondadas pentagonais, 24-30µm de comprimento, solitárias, placas tecais 
com poros levemente projetando protuberâncias .................................................... A. tropicalis 
     - APC com uma placa a.a.p. dorsal, células solitárias ou formando cadeias (veja também 
7)..................................................................................................................................... A. affine 
4c  APC com uma placa a.a.p. grande, s.a. com uma parte pré-cingular, células solitárias ou 
formando cadeias (veja também 7) ................................................................. A. tamiyavanichii 
 
5a   Células mais largas que longas  
       - placas da hipoteca com cristas, a.a.p. e p.a.p. grandes, células solitárias ou formando 
cadeias (veja também 7)...................................................................................... A. compressum   
       - células com a superfície lisa, células solitárias ou formando cadeias ............ A. catenella 
5b  Células mais ou menos isodiamétricas  
       - células com 17-24µm de comprimento.............................................. A. angustitabulatum  
       - células com 27-37µm de comprimento.......................................................... A. fundyense 
 
6a  Presença do poro ventral 
     - células mais largas do que longas, forma mais ou menos pentagonal, poro ventral 
grande.......................................................................................................... A. pseudogonyaulax 
     - células mais ou menos isodiamétricas  
       - espécies pequenas, 25-28µm de comprimento, com a superfície com reticulações 
distintas..................................................................................................................... A. insuetum 
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       - células com 27-39µm de comprimento, 1’ com poro ventral na parte anterior do corno 
esquerdo da placa 4’................................................................................................ A. margalefii  
        - células com 26-28µm de comprimento, 1’ pentagonal, com o poro ventral na margem 
esquerda, 6’’ mais larga que longa............................................................... A. camurascutulum  
        - células com 30-45µm de comprimento, 1’ pentagonal com o poro ventral  na junção das 
placas 1’-2’-4’.............................................................................................................. A. taylorii 
         - células com 18-75µm de comprimento, 1’ pentagonal e estreita com o poro ventral no 
meio da suturas das placas 1’-4’.................................................................................. A. hinaroi 
        - células com 35-42µm de comprimento, 1’ pentagonal com o poro ventral localizado 
margem anterior direita das placas 1’-4’.................................................................. A. globosum  
        - células com 50-65µm de comprimento, 1’ pentagonal e estreita com um pequeno poro 
ventral na sutura das placas 1’-4’ ou algumas vezes dentro da placa 1’, cíngulo 
expandido................................................................................................................ A. concavum 
 
6b  Presença do poro ventral  
      - células mais largas do que longas 
         - células pentagonais, 30-38µm de comprimento, 1’ fortemente assimétrica, poros 
acessórios pequenos............................................................................................... A. satoanum 
         - células ovóides, 28-42µm de comprimento, 1’ pentagonal mais ou menos assimétrica, 
poros acessórios grandes, células solitárias ou em cadeias.................................... A. molinatum 
      - células mais ou menos isodiamétricas  
         - células com 25-40µm de comprimento, 6’ triangular não ligada a 1’, hipoteca com 
cristas.......................................................................................................................... A. balechii 
         - células com 37-49µm de comprimento, 6’ trapezoidal, ligada a 1’................. A. foedum 
 
7a  Células mais ou menos isodiamétricas, presença do poro ventral, grupo fraterculus 
      - s.a. com uma parte pré-cingular.............................................................. A. tamiyavanichii   
      - s.a. sem uma parte pré-cingular, APC com a.a.p. dorsal ....................................... A. affine 
      - s.a. sem uma parte pré-cingular, placa P.o. com terminação afinadas, a.a.p. esta a direita 
do forem em forma de vírgula................................................................................ A. fraterculus 
 
7b  Células mais largas do que longas, ausência do poro ventral 
      - 1’ conectado ao APC, placas hipotecais com cristas, a.a.p. e p.a.p. 
grandes.............................................................................................................. A. compressum 
      - 1’ conectado ao APC, células com a superfície lisa..................................... A. acatenella 
      - 1’ não conectado ao APC.............................................................................. A. monilatum 


