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RESUMO 

 

O gênero Aulacoseira Thwaites é exclusivo de águas continentais e possui ampla 

distribuição mundial. As espécies do gênero vêm sendo estudadas, principalmente para 

regiões temperadas da América do Norte e Europa. Atualmente, Aulacoseira conta com 

aproximadamente 60 espécies, dentre fósseis e atuais. No Brasil, apenas 17 espécies foram 

registradas e poucos trabalhos apresentaram informações sobre a ultra-estrutura da frústula. 

Desta forma, o presente estudo teve por objetivos analisar as características morfológicas e 

estruturais das espécies de Aulacoseira do Brasil e a distribuição geográfica das espécies em 

ambientes aquáticos brasileiros. O estudo baseou-se em 286 amostras de plâncton e perifíton, 

procedentes de diversos tipos de ambientes, como rios, lagos, lagoas e reservatórios, 

abrangendo 24 estados brasileiros. Exemplares de Aulacoseira foram analisados sob 

microscopia óptica e eletrônica de varredura e transmissão. Os táxons encontrados foram 

descritos, mensurados, ilustrados e comentados. Uma chave dicotômica foi providenciada 

para auxiliar na determinação das espécies e glossário para compreensão das estruturas. A 

análise do material permitiu a identificação de 23 táxons infragenéricos de Aulacoseira, sendo 

18 espécies, três variedades não típicas e duas formas taxonômicas. Dentre estas, seis 

constituíram novas espécies para ciência (A. brasiliensis, A. calypsi, A. minuscula, A. 

pantanalensis, A. samariana e A. simoniae) e duas não foram determinadas em nível 

específico. Aulacoseira pseudoamericana e A. herzogii var. minor constituíram citação 

pioneira para o Brasil e A. gessneri teve sua ultra-estrutura documentada pela primeira vez. 

Dos 29 táxons infragenéricos de Aulacoseira já registrados para o Brasil, apenas 13 foram 

encontrados durante o estudo, alguns táxons foram reidentificados e outros puderam ser 

revistos devido há ausência de informações complementares nas publicações. Aulacoseira 

calypsi, A. gessneri, A. pantanalensis, A. pseudoamericana, A. samariana e A. herzogii var. 

minor apresentaram distribuição restrita à áreas de clima tropical enquanto que Aulacoseira 

cf. alpigena, A. granulata var. angustissima f. spiralis e Aulacoseira sp.2 ocorreram 

exclusivamente em regiões subtropicais. O elevado número de novas espécies encontradas 

ressalta a importância de estudos taxonômicos mais aprofundados para melhor conhecimento 

das características diacríticas das espécies que ocorrem em ambientes continentais brasileiros.  

Palavras-chave: ambientes continentais, diatomáceas cêntricas, taxonomia, ultra-estrutura. 
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ABSTRACT 

 

The genus Aulacoseira Thwaites is exclusive of continental waters and has worldwide 

distribution. The species of this genus have been widely studied, mainly to temperate regions 

of North America and Europe, and the taxa that occur in South America are poorly known. 

Currently, Aulacoseira has approximately 60 species, among fossil and recent. In Brazil, only 

17 species were recorded and few studies presents data on the ultrastructure of the frustule. 

Thus, this study aimed to analyze the structural and morphological features of the Aulacoseira 

genus and geographical distribution of species in aquatic environments in Brazil. The study 

was based on 286 samples of plankton and periphyton, collected in different types of 

environments such as rivers, lakes, ponds and reservoirs distributed in 24 states. Specimens of 

Aulacoseira were examined under light and electron microscopy. The taxa were described, 

measured, illustrated and discussed. Dichotomous key was provided to assist in determining 

the species and glossary for understanding the structures described. The analysis allowed the 

identification of 23 infrageneric taxa of Aulacoseira, with 18 species, three varieties and two 

non typical taxonomic forms. Among these, six new species for science were found (A. 

brasiliensis, A. calypsi, A. minuscula, A. pantanalensis, A. samariana e A. simoniae) and two 

were not determined at specific level. Aulacoseira pseudoamericana and A. herzogii var. 

minor were first recorded in Brazil and A. gessneri its ultrastructure was first revealed. Of the 

29 taxa of Aulacoseira already recorded in Brazil, only 13 were found during the study, some 

taxa were reidentified and others could not be revised because there is no additional 

information in publications. Aulacoseira calypsi, A. gessneri, A. pantanalensis, A. 

pseudoamericana, A. samariana and A. herzogii var. minor present distribution restricted to 

tropical areas while Aulacoseira cf. alpigena, A. granulata var. angustissima f. spiralis and 

Aulacoseira sp.2 occurred exclusively in the subtropics.The high number of new species 

found highlights the importance of more detailed taxonomic studies to improve knowledge of 

diacritical features of the species occurring in Brazilian environments. 

Keywords: continental environments, centric diatoms, taxonomy, ultrastructure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO GÊNERO AULACOSEIRA 

 

O gênero Aulacoseira Thwaites caracteriza-se pelas frústulas cilíndricas unidas em 

cadeias por meio de espinhos de ligação de tamanho e número variado, formando colônias 

filamentosas. A face valvar é plana a levemente convexa com espinhos de separação e 

conexão em ângulo reto com o manto. As aréolas estão distribuídas sobre o manto e na face 

valvar da maioria das espécies, geralmente ocluídas por cribra ou vola. No manto ocorrem 

poucas rimoportulae, pedunculadas ou sésseis, e um espessamento anelar interno, sólido ou 

oco, mais ou menos desensenvolvido denominado ringleist (Round et al., 1990; Siver & 

Kling, 1997; Edgar & Theriot, 2003; Houk, 2003; Houk & Klee, 2007; Potapova et al., 2008). 

A altura do manto, ultra-estrutura e forma dos espinhos de conexão, densidade, tamanho e 

padrão de distribuição das aréolas, além de posição, número e forma das rimoportulae, são 

utilizados na distinção das espécies (Siver & Kling, 1997; Houk, 2003; Houk & Klee, 2007). 

Aulacoseira foi proposto por Thwaites em 1848 para abrigar alguns representantes de 

Melosira C.A. Agardh que apresentavam colo (Krammer, 1991a), mas somente na década de 

70 a maior parte das espécies foi transferida para o gênero por Simonsen (1979). Além do 

colo, outras características também diferenciam Aulacoseira de Melosira, tais como: espinhos 

marginais em ângulo reto com a face valvar, os quais podem ser de conexão ou de separação; 

presença de um espessamento anelar interno (ringleist), sólido ou oco, mais ou menos 

desenvolvido próximo a região do colo; ausência de estruturas unindo a membrana do 

auxósporo à célula inicial, e posição terminal do auxósporo no filamento (Round et al., 1990; 

Jewson et al., 1993).  

Atualmente, Aulacoseira está incluída na família Aulacoseiraceae Crawford 1990 

juntamente com quatro gêneros fósseis: Brevisira Krammer 2001, Miosira Krammer, Lange-

Bertalot & Schiller 1997 (Alveolophora Moiseeva & Nevretdinova 1990), Pseudoaulacosira 

Lupikina & Khursevich 1991 e Eoseira Wolfe & Edlund 2005 (Krammer et al., 1997; Wolfe 

& Edlund 2005; Houk & Klee, 2007). O gênero conta com aproximadamente 60 espécies, 

sendo que 15-20% encontram-se extintas (Edgar & Theriot, 2004). Algumas espécies, bem 

como suas variedades, necessitam de estudos mais delicados da frústula, muitas vezes 

dificilmente observados com a microscopia óptica convencional (Hickel & Håkansson, 1991; 

Tuji & Houk, 2004). Desta maneira, a falta de trabalhos taxonômicos descrevendo a ultra-
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estrutura de Aulacoseira dificulta a correta identificação das espécies, bem como, o 

entendimento das características diferenciais destas com outros táxons semelhantes (Siver & 

Kling, 1997). 

Espécies de Aulacoseira ocorrem exclusivamente em águas continentais e possuem 

ampla distribuição mundial. Geralmente, representam importante parcela do fitoplâncton de 

lagos, lagoas e rios eutrofizados, mas também são importante componente algal em águas 

oligotróficas (Haworth, 1988, Denys et al., 2003). Possuem hábito meroplanctônico, ou seja, 

encontram-se durante uma fase do ciclo de vida no plâncton e em outra fase no bento 

(Bondarenko et al., 2006). A circulação da massa d’água ressuspende essas algas que ocupam 

as camadas superiores da coluna de água, onde obtêm melhores condições de luz, temperatura 

e nutrientes para seu desenvolvimento (Lund, 1954, 1955). No plâncton, várias espécies 

destacam-se pela abundância e diversidade, sendo freqüentes casos de florações (Torgan, 

1989). 

Algumas espécies de Aulacoseira podem desenvolver esporos de resistência 

(hipnósporos) ou células de resistência quando em condições ambientais desfavoráveis ao seu 

crescimento. Os esporos de resistência são células metabolicamente inativas com frústulas 

modificadas que podem permanecer viáveis no sedimento por alguns anos. Apresentam 

parede espessada o que provavelmente lhes garante proteção contra escuridão, dessecação e 

herbivoria (Hargraves & French, 1983). As células de resistência são semelhantes às células 

vegetativas, mas possuem uma massa citoplasmática condensada ao redor do núcleo e são 

viáveis por muitos anos (Potapova et al., 2008). 

Algumas espécies podem ser utilizadas na reconstrução de paleoambientes e no 

monitoramento ecológico por apresentar um amplo registro fóssil (Edgar & Theriot, 2004). 

Apesar de Aulacoseira ser freqüentemente utilizada em estudos ecológicos e paleoecológicos, 

maiores contribuições poderiam ser feitas se houvesse um melhor conhecimento sobre a sua 

biologia e sistemática (Edgar, 2003; Crawford & Likhoshway, 2002). 

 

1.2 AVANÇOS NO ESTUDO TAXONÔMICO DE AULACOSEIRA 

 

Até os anos 70, a taxonomia do gênero era baseada, principalmente, nas medidas 

morfométricas das valvas (altura do manto, diâmetro da valva, orientação e número das 

estrias). Com o avanço das técnicas de microscopia eletrônica, vários trabalhos começaram a 

ser realizados (Florin, 1970; Kilham & Kilham, 1975; Kobayasi & Nozawa, 1981, 1982) com 

o intuito de se obter informações complementares sobre a estrutura da parede celular silícea 
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deste grupo de diatomáceas, como: oclusão de aréolas, forma dos espinhos e morfologia e 

posição das rimoportulae. Contudo, algumas espécies e variedades ainda carecem de estudos 

mais detalhados (Denys et al., 2003).  

Hickel & Håkansson (1991) ressaltaram a importância da microscopia eletrônica de 

varredura e transmissão na observação das características morfológicas da frústula, uma vez 

que detalhes mais delicados, como forma dos espinhos de ligação e posição, número e forma 

das rimoportulae, não são facilmente visualizados em microscopia óptica. Krammer (1991a) e 

Crawford & Likhoshway (1999) corroboram esta afirmação alegando que a observação da 

ultra-estrutura dos espinhos é de extrema relevância para a distinção das espécies de menores 

dimensões, como os de A. distans (Ehrenberg) Simonsen e suas variedades. 

Krammer (1991a,b), Siver & Kling (1997), Crawford & Likhoshway (1999), 

Likhoshway & Crawford (2001) e Crawford et al. (2003) determinaram com base em 

microscopia eletrônica de varredura caracteres precisos e objetivos para a identificação das 

espécies deste gênero, entretanto, em muitos táxons específicos e infra-específicos esses 

caracteres ainda precisam ser documentados.  

Siver & Kling (1997) realizaram um importante estudo de ultra-estrutura envolvendo 

19 espécies de ocorrência comum na América do Norte, visando novas informações sobre a 

morfologia de algumas espécies e discutindo problemáticas taxonômicas do grupo. A 

dificuldade em se distinguir táxons como A. distans de A. perglabra (Østrup) Haworth e A. 

alpigena (Grunow) Krammer de A. lirata (Ehrenberg) Ross foi mencionada pelos autores. 

Trabalhos relevantes sobre a taxonomia do grupo, com análise de materiais tipo, 

proposição de novas espécies ou descrição de detalhes ultra-estruturais da frústula, vêm sendo 

realizados no mundo inteiro (e.g. Krammer, 1991a,b; Siver & Kling, 1997; Crawford & 

Likhoshway, 1999, 2002; Genkal & Lupikina, 1998; Genkal, 1999; Genkal & Trifonova, 

2002, 2005; Crawford et al., 2003; Houk, 2003; Tuji & Williams, 2006a,b; Houk & Klee, 

2007; Usoltseva & Likhoshway, 2007; Genkal & Kharitonov, 2009). No entanto, poucas 

investigações realizaram análise em microscopia eletrônica de material brasileiro, ressaltando-

se Moro (1992) que estudou A. granulata (Ehrenberg) Simonsen e A. ambigua (Grunow) 

Simonsen com base em amostras do reservatório de Alagados em Ponta Grossa, Paraná. 

Hickel & Håkansson (1991) analisaram a ultra-estrutura da frústula de A. herzogii 

(Lemmermann) Simonsen presente no rio Solimões, região Amazônica. Raupp et al. (2006) 

que ilustraram frústulas de A. ambigua (Grunow) Simonsen f. ambigua, A. ambigua f. spiralis 

(Skuja) Ludwig & Valente-Moreira, A. pusilla (Meister) Tuji & Houk e A. tenella (Nygaard) 

Simonsen a partir de amostras da represa de Canastra, no Rio Grande do Sul. 
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A morfologia da frústula pode variar em decorrência de variáveis ambientais, como 

disponibilidade de nutrientes e intensidade luminosa, fato constatado por Stoermer et al. 

(1981 apud Stoermer et al., 1985) para A. islandica na região dos Grandes Lagos na África, 

por O’Farrell et al. (2001) para A. granulata no rio Paraná na Argentina, por Turkia & Lepistö 

(1999) para as espécies encontradas em lagos da Finlândia e por Edgar & Theriot (2004) para 

clones de A. subarctica provenientes de três lagos dos Estados Unidos. Esta variação na 

morfologia de Aulacoseira pode dificultar a determinação taxonômica das espécies em 

trabalhos limnológicos (Stoermer et al., 1985). 

Estudo filogenético baseado em caracteres morfológicos e moleculares foi 

desenvolvido por Edgar & Theriot (2004) para 45 espécies de Aulacoseira, a fim de esclarecer 

dúvidas sobre o relacionamento entre as espécies e variedades do gênero. Cinco clados 

principais foram encontrados: (1) A. crenulata (Ehrenberg) Thwaites e A. italica (Ehrenberg) 

Simonsen, (2) complexo A. granulata (Ehrenburg) Simonsen, (3) A. ambigua (Grunow) 

Simonsen, (4) A. subarctica (Müller) Haworth e A. distans (Ehrenberg) Simonsen e (5) A. 

islandica (Müller) Simonsen, espécies já extintas e outras endêmicas do lago Baikal, Siberia. 

A maior parte das espécies foram analisadas com base nos caracteres morfológicos. Apenas 

14 espécies foram analisadas com dados moleculares, pois as demais eram fósseis, não 

cresceram em cultivo ou não foram encontradas vivas em campo. Os autores concluíram que 

os dados morfológicos e métricos tem que ser analasidos em conjunto, pois separadamente 

dão sinal filogenético fraco. E que, apesar de ambos os dados serem muito variáveis, 

aparentemente refletiram a variação de caracteres ou transformações dentro de espécies, 

originando um cladograma semelhante ao obtido somente com dados moleculares. A árvore 

formada pela combinação de ambos os dados, morfométricos e moleculares, resultaram em 

uma melhor estimativa filogenética, indicando a monofilia do grupo Aulacoseira (Edgar & 

Theriot, 2004). 

 

1.3 ESTUDOS SOBRE O GÊNERO AULACOSEIRA NO BRASIL 

 

As espécies do gênero Aulacoseira vêm sendo amplamente estudadas, principalmente 

em regiões temperadas da América do Norte e Europa (Krammer, 1991a,b; Krammer & 

Lange-Bertalot, 1991; Siver & Kling, 1997; Camburn & Charles, 2000; Potapova et al., 2008; 

English & Potapova. 2009). Para a América do Sul, registros foram realizados por Frenguelli 

(1923, 1924, 1926, 1933, 1941, 1942) para a Argentina, Oliveira & Steinitz-Kannan (1992) 

para a Amazônia Equatoriana, Sala et al. (1999, 2002, 2008) para a Colômbia, Metzeltin et al. 
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(2005) para o Uruguai e Metzeltin & Lange-Bertalot (2007) para regiões tropicais sul-

americanas. 

No levantamento dos estudos realizados sobre diatomáceas no Brasil, somente 17 

espécies, nove variedades não típicas e quatro formas de Aulacoseira foram registradas 

(Tabela 1). Os estudos de Patrick (1940 a,b) sobre o gênero Aulacoseira no Brasil foram 

pioneiros. Através da análise de amostras de vários estados brasileiros, foram registradas 

quatro espécies e uma forma taxonômica, além da proposição de Melosira (Aulacoseira) 

italica var. multistriata Patrick. 

Na região Norte do país, Huszar (1996) registrou espécies para o rio Trombetas e 

lagos Batata e Mussurá, e Costa et al. (2010) para o lago Água Preta, no Estado do Pará. Na 

região amazônica brasileira foram citadas duas espécies no estudo realizado por Souza-

Mosimann et al. (1997) quando da análise do conteúdo estomacal de peixes, e três espécies 

por Raupp et al. (2009) quando analisou as diatomáceas planctônicas do lago Cutiuaú, no 

Parque Nacional do Jaú. 

Na região Nordeste, espécies registradas por Souza et al. (2007) para a Reserva 

Ecológica de Dois Irmãos em Recife, e por Barbosa et al. (2010) para o rio São Francisco.  

Para a região Centro-Oeste (ver Silva et al., 2011), algumas espécies de Aulacoseira 

foram encontradas em Goiás por Macedo-Saidah et al. (1987) para o rio Meia Ponte, por 

Contin & Oliveira (1993) na lagoa Santa, por Campos & Macedo-Saidah (1990) e Brandão & 

Kravchenko (1997) para o Campus Samambaia, por Nogueira & Leandro-Rodrigues (1999) 

para o lago do Jardim Botânico Chico Mendes, por Silva et al. (2001) para o reservatório de 

Corumbá, Souza & Oliveira (2007) para a bacia do rio Paraná, e por Nogueira et al. (2008) 

para quatro lagos artificiais urbanos; no Mato Grosso por Bicudo et al. (1995) e por Junk et 

al. (2006) para a região do Pantanal; no Mato Grosso do Sul por Oliveira & Calheiros (2000) 

para a região sul do Pantanal, e por Silva et al. (2000) para o canal do Tamengo e rio 

Paraguai; no Distrito Federal por Souza & Moreira-Filho (1999) para dois bancos de 

macrófitas na lagoa Bonita, e por Mendonça-Galvão (2005) para o Lago Paranoá. Nabout et 

al. (2006) identificou três espécies do gênero após análise do fitoplâncton das lagoas do rio 

Araguaia, localizadas nos estados de Goiás e Mato Grosso. 

Para a região Sudeste, espécies foram estudadas no lago da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, Minas Gerais por Costa & Torgan (1991), em lagoas no estado do Espírito Santo 

por Huszar et al. (1990), e nas lagoas de Juturnaíba e de Cima por Huszar (1985) e Huszar et 

al. (1987), no Rio de Janeiro. Em São Paulo, Nakamoto et al. (1976) estudaram a taxa de 

crescimento dos filamentos de A. italica no lago Broa, após longo período de seca; Novo & 



6 

 

Leite (1996) registraram a dominância de A. italica e A. granulata no reservatório de Barra 

Bonita; Bicudo et al. (1993) e Henry et al. (2006) identificaram espécies de Aulacoseira para 

o rio Paranapanema e entorno, e Sant’Anna et al. (1989), Morandi et al. (2006) e Tucci et al. 

(2006), as espécies que ocorreram em lagos do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. 

Para a região Sul, espécies de Aulacoseira foram registradas em ambientes lóticos 

paranaenses (ver Tremarin et al., 2009) por: Ludwig & Flôres (1995) e Brassac et al. (1999) 

na área a ser inundada pela instalação da usina hidrelétrica de Segredo e Salto Caxias, 

respectivamente; Contin (1990) na região de captação de água na barragem do rio Iguaçu, 

Curitiba; Bittencourt-Oliveira (2002) no rio Tibagi; Borges et al. (2003) no rio Pirapó e 

Landucci & Ludwig (2005) em estudo de nove rios pertencentes à bacia hidrográfica litorânea 

e Ferrari & Ludwig (2007) na bacia do rio Ivaí, município de Prudentópolis. Registros em 

ambientes lênticos iniciaram-se com Cecy et al. (1976) em estudo de amostras do Passeio 

Público de Curitiba e Momoli (1967) no tanque de Senegaglia, São José dos Pinhais. As 

diatomáceas cêntricas foram estudadas por Shirata & Valente-Moreira (1989) no lago do 

parque São Lourenço, Ludwig & Valente-Moreira (1990) no parque regional do Iguaçu, em 

Curitiba, Moro & Fürstenberger (1993) na lagoa Dourada, Moro (1995) na represa de 

Alagados, em Ponta Grossa e Silva et al. (2005) em cinco reservatórios situados no rio 

Iguaçu, sudoeste do estado do Paraná. Táxons também foram encontrados por Tavares & 

Valente-Moreira (2000) em levantamento da flora de diatomáceas do lago de Cascavel, por 

Ludwig et al. (2005) nos lagos do Jardim Botânico de Curitiba, e por Perbiche-Neves et al. 

(2007, 2011) para o lago do Passeio Público de Curitiba e para o baixo rio Iguaçu, 

respectivamente. Finalmente, Moreira-Filho & Momoli (1966) em focos larvários de 

anofelinos, Lozovei & Luz (1976), Lozovei & Hohmann (1977) e Lozovei (1989) em estudo 

do conteúdo estomacal de larvas de dípteros no rio Passaúna e demais localidades, registraram 

espécies de Aulacoseira. Apesar de o gênero Aulacoseira apresentar hábito planctônico, 

algumas espécies também foram encontradas em análise de amostras perifíticas do 

reservatório do Iraí por Cetto et al. (2004) e por Silva et al. (2010), do alto rio Paraná por 

Rodrigues & Bicudo (2001) e Algarte et al. (2006), e do reservatório do Passaúna por Bertolli 

et al. (2010). 

Para o estado de Santa Catarina, os registros das espécies do gênero foram realizados 

por Souza-Mosimann (1975-1976, 1982, 1983) para a represa do rio Tavares, córrego Grande, 

e lagoa do Peri, respectivamente; e por Rodrigues (1991) para o rio Tubarão. 

Em catálogo das diatomáceas dulcícolas, salobras e marinhas do estado do Rio Grande 

do Sul, Torgan et al. (1999) listaram 12 espécies, seis variedades e quatro formas de 
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Aulacoseira. O gênero foi registrado em trabalhos desenvolvidos em sistemas reófilos 

continentais, como o de Martau et al. (1977) para o rio dos Sinos, Torgan & Aguiar (1978) no 

rio Guaíba, Buselato & Aguiar (1979) no rio Mampituba, Torgan et al. (1979) no rio Caí, 

Rosa et al. (1988), Lobo et al. (1996) no rio Jacuí e Laux & Torgan (2011) na foz dos rios que 

formam o delta do Jacuí. Espécies também foram encontradas quando da análise do 

fitoplâncton das represas de Santa Bárbara, Tarumã, Águas Belas, Canastra, da região de 

Charqueadas e do Turvo por Huszar (1979, 1984), Callegaro (1981a), Torgan (1985), Raupp 

et al. (2006), Rosa et al. (1987) e Callegaro et al. (1993), respectivamente. Outros 

ecossistemas do Estado, tais como, arroios, lagos e lagoas foram estudados por Côrte-Real & 

Aguiar (1972), Aguiar & Martau (1979), Callegaro (1991b,c), Torgan (1984), Laudares-Silva 

(1987), Callegaro & Salomoni (1988), Lobo & Torgan (1988), Lobo et al. (1991, 1992, 1994, 

1995), Torgan (1989), Garcia & Vélez (1995), Becker & Motta-Marques (2004), Cardoso & 

Motta-Marques (2004), Ludwig et al. (2004) e Crossetti et al. (2007). Registros em ambientes 

salobros foram feitos por Rosa & Aguiar (1975), Callegaro et al. (1981), Rosa et al. (1994) e 

Torgan et al. (1995, 1998). Além disso, Abreu et al. (1987) realizaram estudo paleogeográfico 

com amostras de Morretes. 

Vale ressaltar que a maior parte dos registros de espécies de Aulacoseira que ocorrem 

em ambientes continentais brasileiros está contida em trabalhos florísticos ou de cunho 

ecológico, sem uma análise mais detalhada frústula. Trabalhos taxonômicos específicos sobre 

Aulacoseira são raros no Brasil (e.g. Moro 1991, 1992). Desta forma, há necessidade de uma 

análise mais minuciosa das espécies, principalmente com observação da ultra-estrutura da 

frústula, para confirmação de registros duvidosos [ex. A. distans, A. alpigena, A. agassizii 

(Ostenfeld) Simonsen], documentação da ultra-estrutura de táxons ainda não bem estudados 

(ex. A. ambigua f. spiralis) e para possível proposição de novas espécies. 
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2 OBJETIVOS 

 

• Realizar estudo taxonômico das espécies de Aulacoseira presentes em amostras 

procedentes de diferentes ambientes aquáticos continentais brasileiros; 

• Descrever e ilustrar a variação morfológica das espécies com base em microscopias 

óptica e eletrônica de varredura e transmissão; 

• Registrar e ampliar a distribuição geográfica das espécies de Aulacoseira no Brasil. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 AMOSTRAGEM  

 

O presente estudo baseou-se na análise de amostras pertencentes ao Projeto Brasil das 

Águas cedidas pela Dra.. Vera Huszar (UFRJ). Além disso, foram revisadas algumas amostras 

depositadas nos seguintes Herbários: Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul (HAS 

ou coleção de lâminas), Universidade Federal do Paraná (UPCB), Instituto de Botânica de São 

Paulo, Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade de Brasília (UB) e Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Materiais adicionais cedidos por outros 

pesquisadores da área também complementaram o estudo.  

Duzentas e oitenta e seis amostras contendo representantes de Aulacoseira foram 

observadas, abrangendo de rios, lagos, lagoas e reservatórios distribuídos em 24 Estados 

brasileiros, como seguem: 

 

REGIÃO NORTE 

Estado do Acre: 

UPCB 72.500 - Brasil, Acre, município de Rio Branco, lago Amapá, lago de várzea na 

margem direita do rio Acre, fitoplâncton, 2009, coletor: M.R.M. Lopes 

 

Estado do Amapá: 

Lâmina nº. 6.265 - Brasil, Amapá, município de Oiapoque, rio Oiapoque, fitoplâncton, 

30.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

 

Estado do Amazonas: 

Lâmina nº. 6.268 - Brasil, Amazonas, município de Codajás, lago Badajós, fitoplâncton, 

18.XI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.269 - Brasil, Amazonas, município de Manacapuru, rio Manacapuru, 

fitoplâncton, 18.XI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.270 - Brasil, Amazonas, município de Itacoatiara, rio Madeira, fitoplâncton, 

21.X.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.271 - Brasil, Amazonas, município de Codajás, rio Piorini, fitoplâncton, 

18.XI.2004, Projeto Brasil das Águas 

 



10 

 

Lâmina nº. 6.272 - Brasil, Amazonas, município de Codajás, lago Acará, fitoplâncton, 

18.XI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.275 - Brasil, Amazonas, município de Coari, rio Solimões, fitoplâncton, 

19.XI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.276 - Brasil, Amazonas, município de Borba, rio Canumã, fitoplâncton, 

02.XII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.278 - Brasil, Amazonas, município de Aripuanã, rio Aripuanã, fitoplâncton, 

09.XI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.279 - Brasil, Amazonas, município de Novo Aripuanã, rio Aripuanã, Vila 

Monte Alegre, fitoplâncton, 09.XI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.283 - Brasil, Amazonas, município de Novo Aripuanã, rio Aripuanã, à jusante 

da Vila do Espero-em–Deus, fitoplâncton, 09.XI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.287 - Brasil, Amazonas, município de Pauini, rio Purus, fitoplâncton, 

12.X.2004, Projeto Brasil das Águas 

INPA 223.886 - Brasil, Amazonas, município de Manaus, lago Tupé, fitoplâncton, X.2002, 

coletor: A.C. Pereira 

INPA 223.892 - Brasil, Amazonas, município de Manaus, lago Tupé, fitoplâncton, II.2003, 

coletor: A.C. Pereira 

INPA 223.907 - Brasil, Amazonas, município de Manaus, lago Tupé, fitoplâncton, XII.2003, 

coletor: A.C. Pereira 

UPCB 72.260- Brasil, Amazonas, município de Santarém, rio Tapajós, vila Alter do Chão, 

fitoplâncton, 14.X.2010, coletor: A.M. Silva 

UPCB 72.264 - Brasil, Amazonas, município de Manaus, rio Solimões, fitoplâncton, 

02.II.2008, coletor: A.M. Silva 

UPCB 72.501 - Brasil, Amazonas, município de Manaus, lago Catalão, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.502 - Brasil, Amazonas, município de Badajós, rio Badajós, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.503 - Brasil, Amazonas, município de Coari, rio Urucú (1), fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.504 - Brasil, Amazonas, município de Coari, rio Urucú (2), fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.505 - Brasil, Amazonas, município de Coari, lago de ria Urucú, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 
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UPCB 72.506 - Brasil, Amazonas, município de Anamã, lago Anamã, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.507 - Brasil, Amazonas, município de Coari, lago de ria Coari, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.508 - Brasil, Amazonas, município de Coari, lago de ria Coarizão, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.509 - Brasil, Amazonas, município de Coari, lago de ria Aruã, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.510 - Brasil, Amazonas, município de Barcelos, rio Jaú, fitoplâncton, 04.XIII.2008, 

coletor: P. Mera 

UPCB 72.511 - Brasil, Amazonas, município de Manaus, rio Solimões, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.512 - Brasil, Amazonas, município de Coari, lago Mamiá, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

UPCB 72.513 - Brasil, Amazonas, município de Manaus, lago Janauari, fitoplâncton, 

04.XIII.2008, coletor: P. Mera 

 

Estado do Pará: 

Lâmina nº. 6.266 - Brasil, Pará, município de Belterra, rio Tocantins, fitoplâncton, 

22.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.267 - Brasil, Pará, município de Belterra, rio Tapajós, fitoplâncton, 

22.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.273 - Brasil, Pará, município de Altamira, rio Xingu, jusante do rio Iriri, 

fitoplâncton, 27.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.274 - Brasil, Pará, município de Altamira, rio Xingu, montante do rio Iriri, 

fitoplâncton, 27.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.280 - Brasil, Pará, município de Altamira, rio Iriri, montante do município de 

Relógio do Sol, fitoplâncton, 20.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.281 - Brasil, Pará, município de Altamira, rio Curuá, próximo ao município de 

Bom Futuro, fitoplâncton, 20.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.284 - Brasil, Pará, município de São Félix do Xingu, rio Xingu, montante do 

município, fitoplâncton, 21.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.289 - Brasil, Pará, município de São Félix do Xingu, rio Xingu, fitoplâncton, 

21.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 
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Lâmina nº. 6.292 - Brasil, Pará, município de Novo Progresso, rio São Benedito, 

fitoplâncton, 24.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.334 - Brasil, Pará, município de Paraupebas, rio Parauapebas, jusante do 

município, fitoplâncton, 25.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.335 - Brasil, Pará, município de Abaetetuba, rio Tocantins, foz na Baía de 

Marajó, fitoplâncton, 04.IX.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.337 - Brasil, Pará, município de Barcarena, rio Moju, fitoplâncton, 04.IX.2004, 

Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.341 - Brasil, Pará, município de Marabá, rio Parauapebas, próximo a foz de 

Iracaiúvas, fitoplâncton, 25.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.342 - Brasil, Pará, município de Altamira, rio Curuá, jusante do município de 

Limão, fitoplâncton, 20.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.343 - Brasil, Pará, município de São Félix do Xingu, rio Xingu, fitoplâncton, 

24.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

UFG 46.262 - Brasil, Pará, lago Grande Curuai, fitoplâncton, 19.III.2005. 

UFG 46.263 - Brasil, Pará, lago Poção, fitoplâncton, 16.III.2004. 

UFG 46.264 - Brasil, Pará, lago Sant’Anna, fitoplâncton, 18.III.2004. 

UFG 46.265 - Brasil, Pará, lago Açai, fitoplâncton, 17.III.2004. 

UFG 46.266 - Brasil, Pará, lago Pirapitinga, fitoplâncton, 16.III.2004. 

UPCB 58.045 - Brasil, Pará, município de Belém, ilha do Murutucu, sedimento de igarapé, 

16.VII.2003, coletor: F. Ferrari e P.I. Tremarin 

UPCB 72.036 - Brasil, Pará, município de Belém, lago Água Preta, Reserva estadual do 

Utinga, fitoplâncton, 29.VIII.2007, coletor: R.S. Paiva 

UPCB 72.271 - Brasil, Pará, município de Barcarena, praia de Itupanema, fitoplâncton, 

31.X.2005, coletor: R.S. Paiva  

UPCB 72.272 - Brasil, Pará, município de Belém, praia do Farol, Ilha de Mosqueiro, 

fitoplâncton, 26.IX.2008, coletor: R.S. Paiva 

UPCB 72.273 - Brasil, Pará, município de Belém, foz do rio Guamá, fitoplâncton, 

31.VIII.2009, coletor: R.S. Paiva 

UPCB 72.274 - Brasil, Pará, município de Santarém, lago Mapiri, fitoplâncton, 15.II.2003, 

coletor: R.S. Paiva 

UPCB 72.275 - Brasil, Pará, município de Barcarena, praia do Caripi, fitoplâncton, 

29.II.2008, coletor: R.S. Paiva 
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UPCB 72.276 - Brasil, Pará, município de Barcarena, praia de Vila do Conde, fitoplâncton, 

29.II.2008, coletor: R.S. Paiva 

UPCB 72.277 - Brasil, Pará, município de Itupiranga, rio Tocantins, em frente a cidade de 

Itupiranga, fitoplâncton, 15.V.2002, coletor: R.S. Paiva 

UPCB 72.278 - Brasil, Pará, município de Belém, foz do Igarapé Tucanduba, fitoplâncton, 

01.VI.2010, coletor: R.S. Paiva 

UPCB 72.514 - Brasil, Pará, município de Tucuruí, Reservatório do Tucuruí, rio Tocantins, 

fitoplâncton, 2006, coletor: L.F. Fernandes 

 

Estado de Rondônia: 

Lâmina nº. 6.294 - Brasil, Rondônia, município de Machadinho D’Oeste, rio Jiparaná ou 

Machado, montante do município de Tabajara, fitoplâncton, 02.VII.2004, Projeto Brasil das 

Águas 

Lâmina nº. 6.304 - Brasil, Rondônia, município de Costa Marques, rio Guaporé, fitoplâncton, 

04.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.345 - Brasil, Rondônia, município de Machadinho D’Oeste, rio Jiparaná ou 

Machado, montante do município de Aliança, fitoplâncton, 02.VII.2004, Projeto Brasil das 

Águas 

Lâmina nº. 6.346 - Brasil, Rondônia, município de Guajará-Mirim, rio Guaporé, fitoplâncton, 

03.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.347 - Brasil, Rondônia, município de São Francisco do Guaporé, rio Guaporé, 

vila de Santo André, Pantanal Bacabalzinho, fitoplâncton, 04.VII.2004, Projeto Brasil das 

Águas 

 

Estado do Tocantins: 

Lâmina nº. 6.286 - Brasil, Tocantins, município de Pau D’Arco, rio Araguaia, foz do rio, 

fitoplâncton, 22.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.288 - Brasil, Tocantins, município de Bernardo Sayão, rio Araguaia, colônia 

Cocalinho, fitoplâncton, 22.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.295 - Brasil, Tocantins, município de Pium, rio Araguaia, jusante do município 

de Caseara, fitoplâncton, 21.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

UPCB 72.291- Brasil, Tocantins, municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, Usina 

Hidrelétrica de Lajeado, rio Tocantins, jusante, próximo a ponte Fernando Henrique Cardoso, 

X.2009, coletor: A.K. Marques 
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UPCB 72.292- Brasil, Tocantins, municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, Usina 

Hidrelétrica de Lajeado, rio Lajeado, X.2009, coletor: A.K. Marques 

UPCB 72.293- Brasil, Tocantins, município de Dianópolis, PCH Porto Franco, IX.2009, 

coletor: A.K. Marques 

 

REGIÃO NORDESTE 

Estado do Alagoas: 

Lâmina nº. 6.297 - Brasil, Alagoas, município de Marechal Deodoro, lagoa Manguaba, 

fitoplâncton, 17.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.298 - Brasil, Alagoas, município de Piaçabuçu, rio São Francisco, fitoplâncton, 

22.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

 

Estado da Bahia: 

Lâmina nº. 6.293 - Brasil, Bahia, município de Curaçá, rio São Francisco, fitoplâncton, 

17.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.296 - Brasil, Bahia, município de Curaçá, rio São Francisco, à jusante da 

represa de Sobradinho, fitoplâncton, 15.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.305 - Brasil, Bahia, município de Cachoeira, rio Paraguaçu, fitoplâncton, 

23.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

UPCB 59.590 - Brasil, Bahia, município de Salvador, lagoa do Parque Metropolitano da 

Lagoa e Dunas do Abaeté, fitoplâncton, 30.I.2008, coletor: A.M. Silva 

UPCB 59.591 - Brasil, Bahia, município de Salvador, lagoa do Abaeté, Parque Metropolitano 

da Lagoa e Dunas do Abaeté, sedimento, 30.I.2008, coletor: A.M. Silva 

UPCB 59.592 - Brasil, Bahia, município de Salvador, lagoa do Pituaçu, fitoplâncton, 

30.I.2008, coletor: A.M. Silva 

UPCB 65.979 - Brasil, Bahia, município de Itabuna, rio Cachoeira, fitoplâncton, VII.2009, 

coletor: K.P. Cavalcante 

UPCB 65.980 - Brasil, Bahia, município de Itabuna, rio Cachoeira, perifíton, VII.2009, 

coletor: K.P. Cavalcante 

UPCB 72.516 - Brasil, Bahia, município de Salvador, rio Jacuípe, fitoplâncton, 2008, coletor: 

D.F. Gomes 
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Estado do Ceará: 

Lâmina nº. 6.338 - Brasil, Ceará, município de Acaraú, rio Acaraú, próximo a foz, 

fitoplâncton, 31.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

 

Estado do Maranhão: 

Lâmina nº. 6.277 - Brasil, Maranhão, município de Conceição do Lago Açu, lago Açu, 

fitoplâncton, 27.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.336 - Brasil, Maranhão, município de Viana, lago próximo a Cajari, 

fitoplâncton, 29.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.340 - Brasil, Maranhão, município de Viana, lago próximo a Cajari, 

fitoplâncton, 29.VII.2004, Projeto Brasil das Águas 

 

Estado da Paraíba: 

Lâmina nº. 6.285 - Brasil, Paraíba, município de João Pessoa, rio Paraíba, Baía do município, 

delta do Paraíba, fitoplâncton, 18.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

 

Estado de Pernambuco: 

Lâmina nº. 6.290 - Brasil, Pernambuco, município de Belém de São Francisco, rio São 

Francisco, montante do município Abaré, fitoplâncton, 17.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.291 - Brasil, Pernambuco, município de Belém de São Francisco, rio São 

Francisco, jusante do município Abaré, fitoplâncton, 17.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.344 - Brasil, Pernambuco, município de Floresta, rio Pajeú, fitoplâncton, 

17.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

UPCB 72.279 - Brasil, Pernambuco, município de São Lourenço da Mata, reservatório de 

Tapacurá, fitoplâncton, 2008, coletor: equipe do LACEN 

UPCB 72.280 - Brasil, Pernambuco, município de Salgueiro, rio São Francisco, na captação 

de Salgueiro, fitoplâncton, 2008, coletor: equipe do LACEN 

 

Estado do Piauí: 

Lâmina nº. 6.339 - Brasil, Piauí, município de Altamira, rio Xingu, fitoplâncton, 

27.VIII.2004, Projeto Brasil das Águas 

 

 

 



16 

 

Estado do Rio Grande do Norte: 

Lâmina nº. 6.282 - Brasil, Rio Grande do Norte, município de Jardim de Piranhas, rio 

Piranhas ou Açu, montante da barragem de Passagem de Traíras, fitoplâncton, 20.V.2004, 

Projeto Brasil das Águas 

UPCB 72.281 - Brasil, Rio Grande do Norte, município de Santana do Matos, açude rio da 

Pedra, fitoplâncton, 2008, coletor: J. Brasil 

UPCB 72.282 - Brasil, Rio Grande do Norte, município de Santana do Matos, açude do 

Alecrim, fitoplâncton, 2008, coletor: J. Brasil 

UPCB 72.283 - Brasil, Rio Grande do Norte, município de Tenente Ananias, açude de Jesus 

Maria José, lago artificial formado pelo barramento do rio São Braz, fitoplâncton, 2008, 

coletor: J. Brasil 

 

Estado do Sergipe: 

Lâmina nº. 6.301- Brasil, Sergipe, município de Aracajú, rio Sergipe, próximo ao município 

de Riachuelo, fitoplâncton, 22.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.302 - Brasil, Sergipe, município de São Cristóvão, rio Vaza-Barris, próximo ao 

município de Laranjeiras, fitoplâncton, 22.V.2004, Projeto Brasil das Águas 

 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

Estado do Distrito Federal: 

UB 01.773 – Brasil, Distrito Federal, município de Brasília, Fazenda Água Limpa, Poço do 

Lourival, fitoplâncton, 25.III.2009, coletores: M.G.M. Souza e B.R. Oliveira. 

UPCB 72.265 - Brasil, município de Brasília, lago Paranoá, vários pontos, fitoplâncton, 1988, 

coletor: M.G.M. Souza.  

UPCB 72.266 - Brasil, município de Brasília, lago Paranoá, próximo a ponte do Broqueto, 

fitoplâncton, 06.V.2009, coletor: M.G.M. Souza.  

 

Estado de Goiás: 

Lâmina nº. 6.332 - Brasil, Goiás, município de Araguaiana, rio Claro, próximo ao rio 

Araguaia, fitoplâncton, 16.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

UFG 29.865 - Brasil, Goiás, município de Britânia, lago dos Tigres, 2004. 

UFG 29.905 - Brasil, Goiás, município de Britânia, rio Vermelho, VIII.2004. 

UFG 29.918 - Brasil, Goiás, município de Britânia, rio Água Limpa, fazenda Água Limpa, 

16.X.2004. 
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Estado do Mato Grosso: 

Lâmina nº. 6.299 - Brasil, Mato Grosso, município de Pium, rio Tavaés, fitoplâncton, 

21.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.300 - Brasil, Mato Grosso, município de Pium, rio Araguaia, jusante, 

fitoplâncton, 21.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.303 - Brasil, Mato Grosso, município de São Félix do Araguaia, rio Araguaia, 

fitoplâncton, 19.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.306 - Brasil, Mato Grosso, município de Cocalinho, rio Cristalino, fitoplâncton, 

19.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.307 - Brasil, Mato Grosso, município de Poconé, lagoa Guaíba, fitoplâncton, 

27.XII.2003, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.322 - Brasil, Mato Grosso, município de Aquidauana, lagoa baía Pantaneira, 

fitoplâncton, 27.XII.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.333 - Brasil, Mato Grosso, município de Apiacás, rio Juruena, antes da foz no 

rio Teles Pires, fitoplâncton, 25.VI.2004, Projeto Brasil das Águas 

UPCB 67.019 – Brasil, Mato Grosso, município de Barão do Melgaço, lagoa Sinhá Mariana, 

fitoplâncton, IX.1997 a VIII.1998, coletor: S.M. Loverde-Oliveira 

UPCB 67.020 – Brasil, Mato Grosso, município de Nossa Senhora do Livramento, lagoa do 

Coqueiro, fitoplâncton, IV.2002 a V.2003, coletor: S.M. Loverde-Oliveira 

 

Estado do Mato Grosso Do Sul: 

Lâmina nº. 6.323 - Brasil, Mato Grosso do Sul, município de Maracaju, represa de uma 

fazenda, fitoplâncton, 28.XII.2003, Projeto Brasil das Águas 

UPCB 59.643 - Brasil, Mato Grosso do Sul, município de Taboco, rio Taboco, pontos, 

fitoplâncton, 28.I.2008, coletores: F.B. Lara e G.R. Teitge 

UPCB 59.644 - Brasil, Mato Grosso do Sul, município de Corguinho, rio Taboco, 

fitoplâncton, 28.I.2008, coletores: F.B. Lara e G.R. Teitge 

 

REGIÃO SUDESTE 

Estado de Minas Gerais: 

Lâmina nº. 6.308 - Brasil, Minas Gerais, município de Pompéu, reservatório rio Paraopebas, 

represa Três Marias, fitoplâncton, 03.X.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.331 - Brasil, Minas Gerais, município de Itambacuri, lago Grande, fitoplâncton, 

23.II.2004, Projeto Brasil das Águas 
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UPCB 72.267 - Brasil, Minas Gerais, município Belo Oriente, rio Doce (ponto 2), 

fitoplâncton, 16.IV.2009, coletor: J.M. Lopes 

UPCB 72.268 - Brasil, Minas Gerais, município Belo Oriente, rio Doce (ponto 3), 

fitoplâncton, 16.IV.2009, coletor: J.M. Lopes 

UPCB 72.269 - Brasil, Minas Gerais, município Várzea de Palma, rio das Velhas (amostra 

148), fitoplâncton, 28.V.2009, coletor: J.M. Lopes 

UPCB 72.270 - Brasil, Minas Gerais, municípios de Guaicui/Várzea da Palma, rio das Velhas 

(amostra 149), a montante da sua foz no rio São Francisco em Guaicuí, fitoplâncton, 

29.V.2009, coletor: J.M. Lopes 

 

Estado de São Paulo: 

SP 188.212 – Brasil, São Paulo, município de São Carlos, SP 310, km 220, lagoa com 

macrófitas, fitoplâncton, 08.IV.1990, coletores: D.C. Bicudo e C.E.M. Bicudo 

SP 188.219 – Brasil, São Paulo, município de Rio Claro, Horto Florestal Navarro de Andrade, 

lago com macrófitas, fitoplâncton, 17.III.1989, coletores: A.A.J. Castro e C.E.M. Bicudo 

SP 188.436 – Brasil, São Paulo, município de São Pedro, SP 304, km 127, lago do 

Restaurante do Lago com macrófitas, fitoplâncton, 20.III.1990, coletores: A.A.J. Castro e 

C.E.M. Bicudo 

SP 188.520 – Brasil, São Paulo, município de Pindamonhangaba, SP 13, lago com macrófitas, 

fitoplâncton, 24.IV.1990, coletores: A.A.J. Castro e C.E.M. Bicudo 

SP 239.043 – Brasil, São Paulo, município de Uchoa, SP 310, km 410.7, charco com 

gramíneas e fundo argiloso, fitoplâncton, 10.IV.1990, coletores: D.C. Bicudo e C.E.M. 

Bicudo 

SP 239.085 – Brasil, São Paulo, município de Paraguaçu Paulista, SP 310, km 457, riacho, 

fitoplâncton, 21.VII.1991, coletor: M.C. Bittencourt-Oliveira 

SP 239.094 – Brasil, São Paulo, município de Itaí, SP 255, km 308.3, represa Jurimirim, 

fitoplâncton, 10.IX.1991, coletores: A.A.J. Castro, C.E.M Bicudo e M.R.M. Lopes 

SP 239.095 – Brasil, São Paulo, município de Piracicaba, rio Piracicaba, fitoplâncton, 

29.X.1991, coletor: A.A.J. Castro 

SP 239.096 – Brasil, São Paulo, município de Batatais, SP 330, km 355.5, represa com 

poucas macrófitas, fitoplâncton, 16.XI.1991, coletor: A.A.J. Castro 

SP 239.138 – Brasil, São Paulo, município de Vargem Grande Paulista, SP 270, km 42.4, 

Chácara Ise, córrego represado, perifíton, 18.II.1992, coletor: A.A.J. Castro 
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SP 239.140 – Brasil, São Paulo, município de Piraju, represa de Jurimirim, fitoplâncton, 

22.I.1992, coletores: D.C. Bicudo e D.M. Figueiredo 

SP 239.141 – Brasil, São Paulo, município de Paranapanema, rio Paranapanema próximo a 

nascente, SP 79, km 230, fitoplâncton, 21.I.1991, coletores: D.C. Bicudo e D.M. Figueiredo 

SP 239.144 – Brasil, São Paulo, município de Reginópolis, SP 331, km 115.2, brejo com 

macrófitas, fitoplâncton, 22.II.1992, coletores: D.C. Bicudo e C.E.M. Bicudo 

SP 255.530 – Brasil, São Paulo, município de Pindamonhangaba, SP 13, lago com macrófitas, 

perifíton, 24.IV.1990, coletores: A.A.J. Castro e C.E.M. Bicudo 

SP 255.723 – Brasil, São Paulo, município de Capivari, SP 308, km 132, charco com 

macrófitas, perifíton, 20.III.1990, coletores: A.A.J. Castro e C.E.M. Bicudo 

SP 255.725 – Brasil, São Paulo, município de Itu, SP 312, km 112.5, Fazenda Potiguara, 

represa com macrófitas, perifíton, 20.III.1990, coletores: A.A.J. Castro e C.E.M. Bicudo 

SP 255.727 – Brasil, São Paulo, município de São Carlos, SP 310, km 220, lago com 

macrófitas, perifíton, 08.IV.1990, coletores: D.C. Bicudo e C.E.M. Bicudo 

SP 255.736 – Brasil, São Paulo, município de Campo do Jordão, Parque Florestal de Campos 

do Jordão, riacho, epilíton, 27.VIII.1990, coletor: C.E.M. Bicudo  

SP 255.737 – Brasil, São Paulo, município de Campo do Jordão, Parque Florestal de Campos 

do Jordão, açude, perifíton, 27.VIII.1990, coletor: C.E.M. Bicudo  

SP 255.742 – Brasil, São Paulo, município de Barra Bonita, rio Tietê, perifíton, 02.I.1991, 

coletor: L.B. Zanini 

SP 255.751 – Brasil, São Paulo, município de São Paulo, Lago das Garças, perifíton, 

18.VII.1991, coletores: D.C. Bicudo, T.A.V. Ludwig e D.M. Figueiredo 

SP 255.752 – Brasil, São Paulo, município de São Paulo, Lago das Garças, fitoplâncton, 

18.VII.1991, coletores: D.C. Bicudo, T.A.V. Ludwig e D.M. Figueiredo 

SP 255.759 – Brasil, São Paulo, município de Avaré, represa Jurimirim, SP 255, km 278, 

perifíton, 10.IX.1991, coletores: A.A.J. Castro, C.E.M. Bicudo e M.R.M. Lopes 

SP 255.763 – Brasil, São Paulo, município de Miracatu, rio Itariri, BR 116, km 383, 

fitoplâncton, 29.XII.1991, coletores: D.C. Bicudo e C.E.M. Bicudo 

SP 255.766 – Brasil, São Paulo, município de Piedade, SP 79, km 132.3, córrego represado, 

perifíton, 30.XII.1991, coletores: D.C. Bicudo e C.E.M. Bicudo 

SP 255.767 – Brasil, São Paulo, município de Piedade, SP 79, km 132.3, córrego represado, 

fitoplâncton, 30.XII.1991, coletores: D.C. Bicudo e C.E.M. Bicudo 

SP 255.768 – Brasil, São Paulo, município de Jaú e Bariri, SP 304, km 317.5, Fazenda Santa 

Fé, açude com macrófitas, perifíton, 22.II.1992, coletores: D.C. Bicudo e C.E.M. Bicudo 
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SP 255.773 – Brasil, São Paulo, município de Avaré, represa Jurimirim, SP 255, km 278, 

fitoplâncton, 10.IX.1991, coletores: A.A.J. Castro, C.E.M. Bicudo e M.R.M. Lopes 

SP 294.905 – Brasil, São Paulo, município de São Paulo, lago das Garças, Parque Estadual 

das Fontes do Ipiranga, fitoplâncton, 14.I.1997, coletores: D.C. Bicudo e L.L. Morandi 

SP 294.907 – Brasil, São Paulo, município de São Paulo, lago do Centro de Ciência e 

Tecnologia, Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, fitoplâncton, 15.I.1997, coletores: D.C. 

Bicudo e L.L. Morandi 

UPCB 72.286 - Brasil, São Paulo, município de Salto Grande/Cambará-PR, barragem do 

reservatório de Salto Grande, rio Paranapanema, fitoplâncton, X.2005 a VII.2006, coletor: 

G.P. Neves 

UPCB 72.287 - Brasil, São Paulo, município de Ourinhos, montante do reservatório de Salto 

Grande, rio Paranapanema, fitoplâncton, X.2005 a VII.2006, coletor: G.P. Neves 

UPCB 72.288 - Brasil, São Paulo, município de Salto Grande, Pedra Branca, barragem do 

reservatório de Salto Grande, rio Paranapanema, fitoplâncton, X.2005 a VII.2006, coletor: 

G.P. Neves 

UPCB 72.289- Brasil, São Paulo, município de Chavantes/Rio Claro-PR, barragem do 

reservatório de Chavantes, rio Paranapanema, fitoplâncton, X.2005 a VII.2006, coletor: G.P. 

Neves 

UPCB 72.290 - Brasil, São Paulo, município de Ribeirão Claro, reservatório de Chavantes, 

rio Paranapanema, fitoplâncton, X.2005 a VII.2006, coletor: G.P. Neves 

UPCB 72.515 - Brasil, São Paulo, município de Fartura, reservatório de Chavantes, rio 

Paranapanema, fitoplâncton, X.2005 a VII.2006, coletor: G.P. Neves 

 

REGIÃO SUL 

Estado do Paraná: 

UPCB 44.533 – Brasil, Paraná, município de Morretes, rio Iporanga, próximo à estação de 

tratamento de água da SANEPAR, perifíton, 18/III/2000, coletores: M. Landucci e E.L. 

Corrêa 

UPCB 44.535 – Brasil, Paraná, município de Morretes, rio Nhundiaquara, Vila Freitas, 

rodovia PR-408, perifíton, 25/III/2000, coletores: M. Landucci e E.L. Corrêa 

UPCB 44.536 – Brasil, Paraná, município de Morretes, rio Nhundiaquara, Vila Freitas, 

rodovia PR-408, fitoplâncton, 25/III/2000, coletores: M. Landucci e E.L. Corrêa 

UPCB 44.537 – Brasil, Paraná, município de Antonina, rio do Nunes, rodovia PR-340, 

perifíton, 25/III/2000, coletores: M. Landucci e E.L. Corrêa 
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UPCB 44.538 – Brasil, Paraná, município de Antonina, rio do Nunes, rodovia PR-340, 

fitoplâncton, 25/III/2000, coletores: M. Landucci e E.L. Corrêa 

UPCB 44.540 – Brasil, Paraná, município de Antonina, rio Cachoeira, fitoplâncton, 

25/III/2000, coletores: M. Landucci e E.L. Corrêa 

UPCB 44.543 – Brasil, Paraná, município de Paranaguá, rio Cambará, rodovia Alexandra-

Matinhos (PR-508), Colônia Cambará, perifíton, 1/IV/2000, coletores: M. Landucci e E.L. 

Corrêa 

UPCB 44.544 – Brasil, Paraná, município de Paranaguá, rio Cambará, rodovia Alexandra-

Matinhos (PR-508), Colônia Cambará, fitoplâncton, 1/IV/2000, coletores: M. Landucci e E.L. 

Corrêa 

UPCB 44.545 – Brasil, Paraná, município de Matinhos, rio da Onça, reserva Parque Rio da 

Onça (nascente), perifíton, 1/IV/2000, coletores: M. Landucci e E.L. Corrêa 

UPCB 44.546 – Brasil, Paraná, município de Matinhos, rio da Onça, reserva Parque Rio da 

Onça (nascente), fitoplâncton, 1/IV/2000, coletores: M. Landucci e E.L. Corrêa 

UPCB 44.548 – Brasil, Paraná, município de Guaratuba, rio Cabaraquara, loc. de 

Cabaraquara, próximo à PR-412, fitoplâncton, 2/IV/2000, coletores: M. Landucci e D. Atab 

UPCB 44.553 – Brasil, Paraná, município de Quintandinha, rio da Várzea, perifíton, 2000, 

coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig, L. Ludwig e M. Landucci 

UPCB 44.554 – Brasil, Paraná, município de Quintandinha, rio da Várzea, fitoplâncton, 

06.VII.2000, coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig, L. Ludwig e M. Landucci 

UPCB 44.555 – Brasil, Paraná, município de Fazenda Rio Grande, rio Maurício, perifíton, 

06.VII.2000, coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig, L. Ludwig e M. Landucci 

UPCB 44.556 – Brasil, Paraná, município de Fazenda Rio Grande, rio Maurício, fitoplâncton, 

20.XI.2000, coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig, L. Ludwig e M. Landucci 

UPCB 44.558 – Brasil, Paraná, município de Piraquara, rio Iraí, fitoplâncton, 20.XI.2000, 

coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig 

UPCB 44.559 – Brasil, Paraná, município de Quatro Barras, rio Timbu, perifíton, 20.XI.2000, 

coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig 

UPCB 44.561 – Brasil, Paraná, município de Almirante Tamandaré, rio Barigui, perifíton, 

10.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig. 

UPCB 44.562 – Brasil, Paraná, município de Almirante Tamandaré, rio Barigui, fitoplâncton, 

10.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig 

UPCB 44.563 – Brasil, Paraná, município de Itaperuçu, rio Tacaniça, perifíton, 10.I.2001, 

coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig 
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UPCB 44.564 – Brasil, Paraná, município de Itaperuçu, rio Tacaniça, fitoplâncton, 10.I.2001, 

coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig 

UPCB 44.566 – Brasil, Paraná, município de Rio Branco do Sul, rio Santaria, fitoplâncton, 

10.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig 

UPCB 44.567 – Brasil, Paraná, município de Balsa Nova, rio dos Papagaios, perifíton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig e L. Ludwig 

UPCB 44.568 – Brasil, Paraná, município de Balsa Nova, rio dos Papagaios, fitoplâncton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig e L. Ludwig 

UPCB 44.569 – Brasil, Paraná, município de Campo Magro, rio Verde, perifíton, 11.I.2001, 

coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig e L. Ludwig 

UPCB 44.570 – Brasil, Paraná, município de Campo Magro, rio Verde, fitoplâncton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig e L. Ludwig 

UPCB 44.571 – Brasil, Paraná, município de Curitiba, rio Passaúna, perifíton, 11.I.2001, 

coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig e L. Ludwig 

UPCB 44.572 – Brasil, Paraná, município de Curitiba, rio Passaúna, fitoplâncton, 11.I.2001, 

coletores: N.D. Visinoni, T.A.V. Ludwig e L. Ludwig 

UPCB 44.573 – Brasil, Paraná, município de Doutor Ulisses, rio Ribeira, perifíton, 11.I.2001, 

coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig 

UPCB 44.574 – Brasil, Paraná, município de Doutor Ulisses, rio Ribeira, fitoplâncton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig  

UPCB 44.576 – Brasil, Paraná, município de Campo Magro, rio Cachoeirinha, fitoplâncton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e N. Suckow  

UPCB 44.578 – Brasil, Paraná, município de Tunas do Paraná, rio Ouro Fino, fitoplâncton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig  

UPCB 44.579 – Brasil, Paraná, município de Bocaiúva, rio Capivari, perifíton, 11.I.2001, 

coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig  

UPCB 44.580 – Brasil, Paraná, município de Bocaiúva, rio Capivari, fitoplâncton, 11.I.2001, 

coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig  

UPCB 44.581 – Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, rio Una, perifíton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig  

UPCB 44.582 – Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, rio Una, fitoplâncton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig  

UPCB 44.584 – Brasil, Paraná, município de Araucária, rio das Onças, fitoplâncton, 

11.I.2001, coletores: N.D. Visinoni e T.A.V. Ludwig  
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UPCB 47.493 – Brasil, Paraná, município de Pontal do Paraná, rio Guaraguaçu, fitoplâncton, 

16.IV.2003, coletores: P.I. Tremarin, T. Ludwig e A. Campos 

UPCB 47.495 – Brasil, Paraná, município de Pontal do Paraná, rio Guaraguaçu, fitoplâncton, 

16.IV.2003, maré baixa, coletores: P.I. Tremarin, T. Ludwig e A. Campos 

UPCB 47.496 – Brasil, Paraná, município de Pontal do Paraná, rio Guaraguaçu, perifíton, 

16.IV.2003, maré baixa, coletores: P.I. Tremarin, T. Ludwig e A. Campos 

UPCB 53.795 - Brasil, Paraná, município de General Carneiro, Salto Amazonas, perifíton, 

II.2005, coletor: E.M. Santos 

UPCB 59.500 - Brasil, Paraná, município de Guaraniaçu, Distrito Rocinha, Açude na fazenda 

do Ponto Certo (ponto 1), fitoplâncton, 20.X.2007, coletor: L.L. Wolff 

UPCB 59.501 - Brasil, Paraná, município de Guaraniaçu, Distrito Rocinha, Açude na fazenda 

do ponto Certo (ponto 2), fitoplâncton, 20.X.2007, coletor: L.L. Wolff  

UPCB 59.502 - Brasil, Paraná, município de Guarapuava, rio Cascavel, fitoplâncton, 

25.X.2007, coletor: L.L. Wolff 

UPCB 59.503 - Brasil, Paraná, município de Guarapuava, rio Guabiroba, fitoplâncton, 

26.X.2007, coletor: L.L. Wolff 

UPCB 59.505 - Brasil, Paraná, município de Guarapuava, Parque do Lago, fitoplâncton, 

25.X.2007, coletor: L.L. Wolff 

UPCB 59.507 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, reservatório Iraí, perifíton em lâmina, 

31.VII.2007, coletores: A.M. Silva e T. Ludwig 

UPCB 59.508 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, reservatório Iraí, epilíton, 31.VII.2007, 

coletores: A.M. Silva e T. Ludwig 

UPCB 59.509 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, reservatório Iraí, epifíton, 31.VII.2007, 

coletores: A.M. Silva e T. Ludwig 

UPCB 59.513 - Brasil, Paraná, município de Piraquara, reservatório Piraquara, fitoplâncton, 

27.IX.2007, coletor: T. Ludwig 

UPCB 59.514 - Brasil, Paraná, município de Piraquara, reservatório Piraquara, fitoplâncton, 

16.I.2008, coletores: A.M. Silva, T. Ludwig e E.A. Lehmkuhl 

UPCB 59.515 - Brasil, Paraná, município de Tamarana, UH Apucaraninha (E2), fitoplâncton, 

24.VIII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.516 - Brasil, Paraná, município de Antonina, UH Capivari (E2), fitoplâncton, 

01.VIII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.517 - Brasil, Paraná, município de Itapejara d’Oeste, UH Chopim (E2), 

fitoplâncton, 29.VI.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 
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UPCB 59.518 - Brasil, Paraná, município de Pinhão, UH Foz do Areia (E2), fitoplâncton, 

12.VII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.519 - Brasil, Paraná, município de Pinhão, UH Foz do Areia (E3), fitoplâncton, 

13.VII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.520 - Brasil, Paraná, município de Reserva do Iguaçu, UH Jordão (E2), 

fitoplâncton, 27.VII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.521 - Brasil, Paraná, município de Ponta Grossa, UH Pitangui (E2), fitoplâncton, 

23.VII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.522 - Brasil, Paraná, município de Prudentópolis, UH Rio dos Patos (E2), 

fitoplâncton, 23.VIII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.523 - Brasil, Paraná, município de Ponta Grossa, UH São Jorge (E2), fitoplâncton, 

23.VII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.524 - Brasil, Paraná, município de Tamarana, UH Apucaraninha (E2), fitoplâncton, 

07.XI.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.525 - Brasil, Paraná, município de Antonina, UH Capivari (E2), fitoplâncton, 

30.X.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.526 - Brasil, Paraná, município de Virmond, UH Cavernoso (E2), fitoplâncton, 

19.IX.2007 e 14.XII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.527 - Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, UH Chaminé (E2), 

fitoplâncton, 13.IX.2007 e 22.XII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.528 - Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, UH Chaminé (E4), 

fitoplâncton, 13.IX.2007 e 21.XII.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.529 - Brasil, Paraná, município de Itapejara d’Oeste, UH Chopim (E2), 

fitoplâncton, 21.IX.2007 e 30.XI.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.530 - Brasil, Paraná, município de Pinhão, UH Foz do Areia (E2), fitoplâncton, 

17.X.2007 e 16.I.2008, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.531 - Brasil, Paraná, município de Pinhão, UH Foz do Areia (E3), fitoplâncton, 

18.X.2007 e 17.I.2008, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.533 - Brasil, Paraná, município de Guaratuba, UH Guaricana (E2), fitoplâncton, 

12.IX.2007 e 21.XI.2007, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.534 - Brasil, Paraná, município de Reserva do Iguaçu, UH Jordão (E2), 

fitoplâncton, 05.X.2007 e 11.I.2008, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 59.588 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, reservatório Iraí, fitoplâncton, 

16.I.2008, coletores: A.M. Silva, T. Ludwig e E.A. Lehmkuhl 
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UPCB 59.589 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, reservatório Passaúna, fitoplâncton, 

17.I.2008, coletores: A.M. Silva, T. Ludwig e E.A. Lehmkuhl 

UPCB 60.529 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, lago do Jardim Botânico de Curitiba, 

fitoplâncton, 2008, coletor: P.I. Tremarin 

UPCB 63.475 -Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, represa Itaqui, perifíton 

associado a substrato artificial, 15.V.2008, coletor: D.M. Faria 

UPCB 63.476 - Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, represa Itaqui, perifíton 

associado a substrato artificial, 15.VIII.2008, coletor: D.M. Faria 

UPCB 63.477 - Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, represa Itaqui, perifíton 

associado a substrato artificial, 15.XI.2008, coletor: D.M. Faria 

UPCB 63.478 - Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, represa Itaqui, perifíton 

associado a substrato artificial, 15.II.2009, coletor: D.M. Faria 

UPCB 65.978 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, lagoa do Parque Tingui, fitoplâncton, 

13.IX.2008, coletor: E.K.F. Santos 

UPCB 67.014 - Brasil, Paraná, município de General Carneiro, lagoa Reflora II, fitoplâncton, 

II.2005, coletor: E.M. Santos 

UPCB 67.015 - Brasil, Paraná, município de General Carneiro, lagoa Reflora II, perifíton, 

II.2005, coletor: E.M. Santos 

UPCB 72.237 - Brasil, Paraná, município de Antonina, UH Capivari (E2), fitoplâncton, 2011, 

coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 72.239 - Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, UH Chaminé (E2), 

fitoplâncton, 2011, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 72.240 - Brasil, Paraná, município de São José dos Pinhais, UH Chaminé (E4), 

fitoplâncton, 2011, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 72.245 - Brasil, Paraná, município de Guaratuba, UH Guaricana (E2), fitoplâncton, 

2011, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 72.249 - Brasil, Paraná, município de Ponta Grossa, UH Pitangui (E2), fitoplâncton, 

2011, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 72.254 - Brasil, Paraná, município de Ponta Grossa, UH São Jorge (E2), fitoplâncton, 

2011, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 72.255 - Brasil, Paraná, município de Mangueirinha, UH Segredo (E2), fitoplâncton, 

2011, coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 72.256 - Brasil, Paraná, município de Mangueirinha, UH Segredo (E3), fitoplâncton, 

2011, coletor: equipe técnica da COPEL. 
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UPCB 72.257 - Brasil, Paraná, município de Candói, UH Santa Clara, fitoplâncton, 2011, 

coletor: equipe técnica da COPEL. 

UPCB 72.297 - Brasil, Paraná, município de Piraquara, delta do rio Piraquara, fitoplâncton, 

X.2010, coletor: M. Dallicani 

UPCB 72.298 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, lago do Jardim Botânico de Curitiba, 

fitoplâncton, 15.IX.2010, coletor: L.K. Procopiak 

UPCB 75.517 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, lago da Ópera de Arame, fitoplâncton, 

21.IX.2010, coletor: L.F. Fernandes 

UPCB 75.518 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, lago da Ópera de Arame, fitoplâncton, 

27.X.2010, coletor: L.F. Fernandes 

UPCB 75.519 - Brasil, Paraná, município de Curitiba, lago do Passeio Público, fitoplâncton, 

27.X.2010, coletor: L.F. Fernandes 

 

Estado do Rio Grande do Sul: 

Lâmina nº. 6.312 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Três Cachoeiras, lagoa Itapeva, 

fitoplâncton, 07.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.313 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de São Francisco de Assis, rio 

Ibicuí, confluência dos rios Jaguari e Santa Maria, fitoplâncton, 20.I.2004, Projeto Brasil das 

Águas 

Lâmina nº. 6.314 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Uruguaiana, rio Uruguai, 

fitoplâncton, 16.I.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.315 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Cacequi, rio Ibicuí, foz do rio 

Ibicuimirim fitoplâncton, 20.I.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.316- Brasil, Rio Grande do Sul, município de Barra do Quaraí, rio Quaraí, 

fitoplâncton, 18.I.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.317 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Rosário do Sul, rio Santa Maria, 

fitoplâncton, 20.I.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.318 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Mostardas, lagoa dos Patos, 

próximo a Ponta do Simão, fitoplâncton, 05.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.319 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Santa Vitória do Palmar, lagoa 

do Pacheco, fitoplâncton, 06.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.320 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Santa Vitória do Palmar, lagoa 

Mirim, região da Ponta de Santiago, fitoplâncton, 06.II.2004, Projeto Brasil das Águas 
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Lâmina nº. 6.321 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Santa Vitória do Palmar, lagoa 

Mangueira, próximo a vila de Curral Alto, fitoplâncton, 06.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.325 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Uruguaiana, arroio Touro Passa,  

fitoplâncton, 18.I.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.326 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Rosário do Sul, rio Santa Maria, 

pequena represa particular, fitoplâncton, 20.I.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.327 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Palmares do Sul, lagoa do 

Casamento, fitoplâncton, 04.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.328 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Tavares, lagoa do Peixe, 

fitoplâncton, 05.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.329 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Santa Vitória dos Palmares, rio 

que deságua na lagoa Mirim, fitoplâncton, 06.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.330 - Brasil, Rio Grande do Sul, município de Porto Alegre, rio Guaíba, 

fitoplâncton, 07.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

HAS 16.893 - Brasil, Rio Grande do Sul, municípios de Tapes e Mostardas, lagoa dos Patos, 

fitoplâncton, 08.XII.1987, coletor: L.C. Torgan 

HAS 16.894 - Brasil, Rio Grande do Sul, municípios de Tapes e Mostardas, lagoa dos Patos, 

fitoplâncton, XII.1987, coletor: L.C. Torgan 

HAS 16.900 - Brasil, Rio Grande do Sul, municípios de Tapes e Mostardas, lagoa dos Patos, 

fitoplâncton, 09.I.1988, coletor: L.C. Torgan 

HAS 16.968 - Brasil, Rio Grande do Sul, municípios de Tapes e Mostardas, lagoa dos Patos, 

fitoplâncton, IV.1988, coletor: L.C. Torgan 

HAS 108.783 - Brasil, Rio Grande do Sul, rio Jacuí, fitoplâncton, VI.2010. coletor: M. Laux 

 

Estado de Santa Catarina: 

Lâmina nº. 6.309 - Brasil, Santa Catarina, município de São Francisco do Sul, lagoa do 

Acaraí, fitoplâncton, 11.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.310 - Brasil, Santa Catarina, município de Florianópolis, lagoa da Conceição, 

fitoplâncton, 11.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.311 - Brasil, Santa Catarina, município de Laguna, lagoa do Imaruí, 

fitoplâncton, 08.II.2004, Projeto Brasil das Águas 

Lâmina nº. 6.324 - Brasil, Santa Catarina, município de Caxambu do Sul, rio Uruguai, 

fitoplâncton, 16.I.2004, Projeto Brasil das Águas 
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UPCB 59.510 - Brasil, Santa Catarina, município de São Martinho, rio Capivari, sedimento, 

08.IX.2007, coletor: E.A. Lehmkuhl 

UPCB 59.511 - Brasil, Santa Catarina, município de São Martinho, rio Capivari (ponto 1), 

fitoplâncton, 09.IX.2007, coletor: E.A. Lehmkuhl 

UPCB 59.512 - Brasil, Santa Catarina, município de São Martinho, rio Capivari (ponto 2), 

fitoplâncton, 09.IX.2007, coletor: E.A. Lehmkuhl 

UPCB 72.284 - Brasil, Santa Catarina, município de Pedras Grandes, rio Azambuja, 

fitoplâncton, 2008, coletor: A.M. Silva 

UPCB 72.285 - Brasil, Santa Catarina, município de Florianópolis, lagoa do Peri, 

fitoplâncton, 27.VII.2011, coletores: P.I.T. Tremarin e E.G. Freire  

 

 

3.2 COLETA, PRESERVAÇÃO, PREPARAÇÃO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS  

 

As amostras foram coletadas com frascos e fixadas com solução Lugol acético (0,1%), 

ou com rede de plâncton (abertura de malha de 25 µm) e preservadas com solução Transeau 

(1:1) (Bicudo & Menezes, 2006).  

Lâminas com material não oxidado foram preparadas para a visualização de 

filamentos íntegros. Para a análise das frústulas, o material foi oxidado com HCl e KMnO4 

segundo a metodologia de Simonsen (1974) modificada por Moreira-Filho & Valente-Moreira 

(1981), ou com água oxigenada e dicromato de potássio pela metodologia de Van der Werff 

(1957). As lâminas permanentes foram montadas com Naphrax® (I.R.: 1,74) e observadas ao 

microscópio óptico (MO) OLYMPUS BX40 com contraste de fase. Os exemplares 

encontrados foram fotografados em 1.000x com câmera de captura de imagem OLYMPUS 

DP71 acoplada ao microscópio. 

 Para a análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV) o material oxidado foi 

depositado sobre suportes de alumínio, seco em placa de aquecimento e metalizado com ouro-

paládio a 1 kV pelo tempo de 4 minutos em aparelho BALZERS SCD030. A análise do 

material e as ilustrações foram realizadas em microscópio JEOL JSM 6360LV, voltagens de 

15 kV a 20 kV, e distância de trabalho de 8 mm. 

 Sempre que possível, as diatomáceas foram analisadas em vista interna e externa. A 

morfologia dos espinhos, tipo de oclusão das aréolas e formato, número e distribuição das 

rimoportulae foram observados e registrados. Quando necessário, foi induzida a quebra das 

frústulas para melhor visualização das estruturas internas. Para tal, os exemplares foram secos 
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em chapa de aquecimento sobre lâmina, capturados e aderidos em fita dupla face de cobre 

com auxílio de uma agulha de acupuntura e microscópio óptico, quebrados e metalizados 

sobre suportes de alumínio (stubs). 

Para a análise em microscopia eletrônica de transmissão (MET), parte da amostra 

oxidada foi colocada sobre tela de parlódio, seca sob luminária e visualizada em microscópio 

JEOL JEM 1200EXII, voltagem de 80 kV. Ambas as análises, MEV e MET, foram realizadas 

no Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Paraná (CME). 

 Todas as espécies encontradas foram descritas, mensuradas (até 100 indivíduos 

quando possível) e fotografadas. Chave dicotômica foi elaborada para determinação dos 

táxons com base nos resultados obtidos e em dados presentes em literatura. Comentários 

sobre a problemática taxonômica do grupo foram realizados, bem como o levantamento da 

distribuição geográfica das espécies para o território brasileiro com base nas amostas 

analisadas e registros anteriores em literatura. Um glossário ilustrado sobre as estruturas 

descritas e/ou mencionadas foi acrescentado ao término do trabalho. Os táxons que ainda não 

foram transferidos do gênero Melosira para Aulacoseira, foram citados entre aspas. 

Os táxons foram determinados com base em literatura clássica e recente, como: 

Hustedt (1930), Kobayasi & Nozawa (1981, 1982), Simonsen (1987), Krammer & Lange-

Bertalot (1991), Krammer (1991a,b), Hickel & Håkansson (1991), Siver & Kling (1997), 

Crawford & Likhoshway (1999, 2002), Crawford et al. (2003), Houk (2003), Houk & Klee 

(2007) entre outros. A classificação taxonômica seguiu Medlin & Kaczmarska (2004) e 

Round et al. (1990), e a terminologia empregada nas descrições foi baseada em Round et al. 

(1990), bem como em obras específicas sobre a morfologia do gênero, como por exemplo, 

Moro (1992), Siver & Kling (1997) e Likhoshway & Crawford (2001). Basiônimos e 

sinonímias foram obtidos no Catalogue of Diatom Names (2011) da California Academy of 

Sciences.  



30 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise qualitativa de 286 amostras provenientes de 24 Estados brasileiros permitiu 

a identificação de 23 táxons de Aulacoseira, sendo 18 espécies, 3 variedades não típicas e 2 

formas taxonômicas. Uma chave dicotômica para os táxons encontrados é apresentada a 

seguir, seguida da descrição, comentários e distribuição geográfica dos mesmos no Brasil. 

 

 

4.1 CHAVE DICOTÔMICA PARA AS ESPÉCIES DE AULACOSEIRA DE 

AMBIENTES CONTINENTAIS BRASILEIROS 

 

1. Heterovalvaridade presente: cadeia formada por valvas de separação e conexão 

2. Ringleist largo, ocupando metade do diâmetro da valva 

3. Estrias retas; rimoportulae próximas ao ringleist; duas interestrias para cada espinho 

de conexão ......................................................................................... Aulacoseira sp.1 

3. Estrias oblíquas; rimoportulae sobre o ringleist; uma intertestria para cada espinho 

............................................................................................... Aulacoseira cf. alpigena 

2. Ringleist estreito, ocupando menos ⅓ do diâmetro da valva 

4. Espinhos de conexão com ápices em forma de âncora; aréolas delicadas (≥30 µm/10 

µm) de difícil resolução em MO ............................................................. A. laevissima 

4. Espinhos de conexão de outras formas; aréolas conspícuas (≤25 µm/10 µm) 

5. Valvas de separação com estrias retas e valvas de conexão com estrias oblíquas 

6. Diâmetro valvar ≥7 µm; rimoportulae pedunculadas 

7. Vários espinhos de separação curtos, um por interestria ..... Aulacoseira sp.2 

7. Uma a cinco espinhos de separação longos, um para cada duas interestrias 

8. Um a dois espinhos de separação; 1 rimoportula de difícil visualização no 

manto, pouco espiralada ............................... A. granulata var. granulata 

8. Dois a cinco espinhos de separação; 1-8 rimoportulae bem demarcadas 

no manto, pouco a fortemente espiraladas 

.................................................................. A. granulata var. australiensis 

6. Diâmetro valvar <3 µm; rimoportulae sésseis 

9. Filamentos retos ................. A. granulata var. angustissima f. angustissima 

9. Filamentos curvados .................... A. granulata var. angustissima f. spiralis 
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5. Valvas de separação e conexão com mesmo padrão de estriação 

10. Espinhos de conexão longos; rimoportulae pedunculadas, dispersas no manto 

.......................................................................................... A. italica var. italica 

10. Espinhos de conexão curtos; rimoportulae sésseis, próximas ao ringleist 

11. Manto com estrias retas 

12. Espinhos de conexão espatulados a tridenteados; manto com 10-14 

estrias/10 µm; espinhos de separação de diferentes tamanhos 

.............................................................................................. A. gessneri 

12. Espinhos de conexão largamente espatulados; manto com 14-18 

estrias/10 µm; Espinhosc de separação de mesmo 

tamanho;................................................................. Aulacoseira calypsi 

11. Manto com estrias oblíquas 

13. Filamentos retos ............................................. A. ambigua f. ambigua 

13. Filamentos espiralados ................................... A. ambigua f. japonica  

1. Heterovalvaridade ausente: cadeia formada apenas por valvas de separação ou de conexão 

14. Manto valvar desprovido de ornamentação .................................... A. pseudoamericana 

14. Manto valvar ornamentado com estrias 

15. Ringleist largo, ocupando metade do diâmetro da valva; rimoportulae pedunculadas 

sobre o ringleist ............................................................................................. A. pusilla 

15. Ringleist estreito, ocupando menos de um terço do diâmetro valvar; rimoportulae 

sésseis em outras posições 

16. Espinhos de separação alongados (>3 µm de comprimento), quase de mesmo 

comprimento que o manto 

17. Um a quatro espinhos de separação (3-20 µm de comprimento); areolação 

delicada (>22 aréolas/10 µm), inconspícua ou de difícil resolução em MO 

18. Altura do manto superior a 11 µm .................... A. herzogii var. herzogii 

18. Altura do manto inferior a 7 µm ........................ ‘A.’ herzogii var. minor 

17. Mais que quatro espinhos de separação; areolação grosseira (2-3 por estrias 

ou <15 aréolas/10 µm), conspícua 

19. Face valvar com aréolas marginais; abertura externa da rimopótula em 

forma de meia lua .............................................................. A. samariana 

19. Face valvar completamente areolada; abertura externa da rimoportula 

achatada, alongada transversalmente ............................... A. brasiliensis 
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16. Espinhos de separação curtos (<3 µm de comprimento) ou ausentes, menores que 

a metade da altura do manto 

20. Espinhos atenuados com ápices em forma de âncora ou espatulados com 

margens arredondadas ......................................................... A. pantanalensis 

20. Espinhos cônicos com ápices arredondados 

21. Estrias formadas por 3-5 aréolas; valvas mais altas que largas (razão 

altura do manto/diâmetro >0,6) ........................................... A. minuscula 

21. Estrias formadas por 1-3 aréolas; valvas mais largas que altas (razão 

altura do manto/diâmetro <0,4) 

22. Face valvar completamente areolada, aréolas densamente 

distribuídas; rimoportulae próximas ao colo com abertura externa 

elíptica ................................................................................... A. tenella 

22. Face valvar parcialmente areolada ou com aréolas esparsamente 

distribuídas por toda a face valvar; rimoportulae na região entre a face 

valvar e manto com abertura externa em forma de fenda .. A. simoniae 

 

 

 

4.2 DESCRIÇÕES E COMENTÁRIOS SOBRE AS ESPÉCIES DE AULACOSEIRA 

 

Divisão Bacillariophyta Haeckel 1878 

Subdivisão Coscinodiscophytina Medlin & Kaczmarska 2004 

Classe Coscinodiscophyceae Round & Crawford 1990 emend Medlin & Kaczmarska 2004 

Ordem Aulacoseirales Crawford 1990 

Família Aulacoseiraceae Crawford 1990 

Gênero Aulacoseira Thwaites 1848 
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Aulacoseira cf. alpigena (Grunow) Krammer  

Nova Hedwigia 52(1-2): 93, figs 1-15, 1991. 

Basiônimo: Melosira distans var. alpigena Grunow in Van Heurck, Synopsis des Diatomées 

de Belgique, pl. 86, fig. 28-29, 1882. 

Sinônimos: Melosira italica var. alpigena (Grunow in Van Heurck) Cleve-Euler, 1934. 

Melosira distans subsp. alpigena (Grunow in Van Heurck) Skabichevskii, 1960. 

Aulacoseira distans var. alpigena (Grunow) Simonsen, 1979. 

Aulacoseira lirata var. alpigena (Grunow) Haworth, 1990. 

Aulacoseira distans var. alpigena (Grunow) Valeva & Temniskova-Topalova, 

1993. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 1-8): 

Frústulas cilíndricas unidas por meio de pequenos espinhos de conexão formando 

filamentos retos. Heterovalvaridade não observada. Valvas de conexão com face valvar plana 

ornamentada por uma fileira de aréolas marginais. Manto ornamento por estrias oblíquas, 

levemente curvadas, dextrógiras. Aréolas arredondadas. Duas a três rimoportulae sob o 

ringleist. Ringleist bem desenvolvido. Diâmetro: 4,8-7,9 µm; altura do manto: 4,8-7,4 µm; 

16-18 estrias em 10 µm; 16-18 aréolas em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 1,0-1,16. 

 

COMENTÁRIOS: a variação métrica da frústula, presença de um espinho a cada interestria e 

padrão de estriação da valva e manto de Aulacoseira cf. alpigena foram coincidentes com os 

citados em literatura para A. alpigena (ver Krammer, 1991a; Houk, 2003; Houk & Klee, 

2007; Potapova et al., 2008). No entanto, os indivíduos encontrados apresentaram ringleist 

mais desenvolvido semelhante ao de A. distans (Ehrenberg) Simonsen (ver Crawford & 

Likhoshway, 1999, figs. 2, 7), e rimoportulae visíveis em MO, projetando-se sobre o 

ringleist, assim como em A. pusilla (Meister) Tuji & Houk (ver Tuji & Williams, 2006a, figs. 

17-18, 23, 29). Já A. alpigena apresenta ringleist pouco desenvolvido e uma a várias 

rimoportulae pedunculadas próximas ao ringleist, não visíveis em MO (Houk & Klee, 2007; 

Potapova, 2009). O padrão de estriação reto no manto e superfície valvar totalmente areolada 

são caracteres que distinguem A. distans dos exemplares encontrados nas amostras. A. pusilla 

apresenta padrão de areolação mais delicado no manto e ringleist medianamente 

desenvolvido. O pequeno número de exemplares presentes no material impossibilitou a 

visualização de valvas em microscopia eletrônica de varredura para uma análise comparativa 

mais detalhada dos exemplares. 
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Em vista pleural, A. alpigena assemelha-se a A. distans, A. pusilla e A. nivalis [≈A. 

pfaffiana (Reinsch) Krammer]. No entanto, apresenta diferenças com relação ao padrão de 

areolação da valva e manto, forma e distribuição dos espinhos e rimoportulae (Tabela 2). 

Aulacoseira alpigena possui maior densidade de estrias do que A. distans e A. nivalis, além de 

estrias e aréolas mais grosseiras do que as de A. pusilla. Os espinhos de conexão estão 

presentes ao término de cada interestria em A. alpigena, enquanto que em A. pusilla são duas 

interestrias para cada espinho. Além disso, A. alpigena é comumente encontrada em águas 

oligotróficas, enquanto que A. pusilla ocorre em ambientes eutrofizados e A. distans em 

sedimentos fósseis (Krammer, 1991a, Denys et al., 2003). 

A maioria das citações de A. alpigena para o país corresponde, na verdade, a outras 

espécies de Aulacoseira. É o caso do trabalho de Ludwig & Valente-Moreira (1990, figs. 10a-

b) cujas ilustrações referem-se a A. pusilla e A. simoniae Tremarin, Torgan & Ludwig; 

Landucci & Ludwig (2005, figs. 11-12) a A. tenella (Nygaard) Simonsen e A. simoniae; 

Ludwig & Flôres (1995, fig. 7), Bicudo et al. (1993, figs. 1, 2), Brassac et al. (1999, fig. 9) e 

Ludwig et al. (2005, fig. 9) a A. pusilla. Outros registros não puderam ser verificados pela 

ausência de ilustrações e/ou descrições com medidas dos exemplares. 

Aulacoseira cf. alpigena foi um táxon raro, ocorrendo em apenas duas das 286 

amostras analisadas. 

 

ECOLOGIA: espécie cosmopolita que ocorre preferencialmente em águas oligotróficas com 

baixa condutividade (Krammer, 1991a; Houk, 2003). 
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Tabela 2. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira alpigena e espécies relacionadas. 

características 

morfométricas 

A. cf. alpigena1 A. alpigena,2,3,4,5 A. distans2,3,4,6,7 A. pusilla8,9 A. nivalis2,3,10,11 

Diâmetro (µm) 4,8-7,9 4-15 3,5-20 4-9 4-23 

Altura do manto (µm) 4,8-7,4 4-7 3,5-8,5 2-4 3-11 

Altura do manto/diâmetro 1,0-1,16 > 0,35 <1 0,39-0,75 0,2-0,8 

Face valvar 
1 fileiras marginais de 

aréolas 

sem ornamentação ou 

com 1-2 fileiras 

marginais de aréolas 

geralmente, 

completamente areolada 

completamente areolada 

ou com várias fileiras 

marginais de aréolas 

completamente 

areolada, aréolas 

marginais alongadas e 

centrais arredondadas 

Forma do espinho de 

conexão 
.... espatulado dendrítico cônico a agudo atenuado âncora 

Padrão de estriação oblíquo, curvado oblíquo, curvado reto oblíquo, curvado reto a oblíquo 

Estrias (em 10 µm) 16-18 15-22 11-15 20-28 12-15 

Forma das aréolas no 

manto 
arredondadas arredondadas a elípticas 

arredondadas a 

alongadas 
arredondadas quadradas 

Aréolas    (por estria) 

                (em 10 µm) 

7-9 

16-18 

5-12 

15-22 

> 6 

13-17 

... 

25-38 

2-6 

16-18 

Número e forma das 

rimoportulae 

2-3 em forma de tubo 

sobre o ringleist 

1 ou + próximas ao 

ringleist, pedunculadas 

4-6, 12-13 em forma de 

tubo sobre o ringleist 

poucas em forma de 

tubo sobre o ringleist 

1 próxima ao ringleist, 

séssil 

Ringleist bem desenvolvido pouco desenvolvido bem desenvolvido 
medianamente 

desenvolvido 
pouco desenvolvido 

1neste estudo, 2Krammer (1991a), 3Houk (2003), 4Houk & Klee (2007), 5Siver & Kling (1997), 6Crawford & Likhoshway (1999), 7Potapova et al. (2008), 
8Denys et al. (2003), 9Tuji & Williams (2007), 10Tuji & Williams (2006b), 11Tuji (2010). 
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OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Paraná: UPCB 44.558, 53.795 

 

 

 

 

Fig. 11. Distribuição de Aulacoseira cf. 

alpigena no Brasil. 

 

 

 

 

 

 
Figs. 1-10. Aulacoseira cf. alpigena, MO. Escala: 10 µm. Fig. 1. Vista valvar. Figs. 2-4. Vista do 

lúmen celular mostrando as rimoportulae sobre o ringleist (setas). Figs. 5-10. Vista pleural. 
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Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen f. ambigua 

Bacillaria 2: 56, 1979. 

Basiônimo: Melosira crenulata var. ambigua Grunow in Van Heurck, Synopsis der 

Diatomées de Belgique, pl. 88, figs 12-15, 1882. 

Sinônimos: Melosira granulata var. ambigua (Grunow) Thum, 1889. 

Melosira ambigua (Grunow) Müller, 1903. 

Melosira italica f. ambigua (Grunow) Balachonzew, 1909. 

Melosira italica var. ambigua (Grunow) A. Cleve-Euler in Backmann & Cleve-

Euler, 1922. 

Melosira italica subsp. ambigua (Grunow) Cleve-Euler, 1938. 

Melosira italica var. ambigua (Grunow) Cleve-Euler, 1951. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 12-43): 

 Frústulas cilíndricas unidas por meio de pequenos espinhos de conexão formando 

longos filamentos retos a pouco curvados. Heterovalvaridade presente. Valvas de separação 

com espinhos marginais alongados (até 3 µm de comprimento), agudos. Face valvar plana 

com uma a duas fileiras irregulares de aréolas marginais arredondadas. Manto ornamento por 

estrias oblíquas levemente curvadas, dextrógiras. Aréolas do manto arredondadas a elípticas 

próximas a base dos espinhos, mais grosseiras nas valvas terminais. Sulco profundo em forma 

de “U” e pseudosulco profundo em forma de ‘V’. Uma a quatro rimoportulae próximas ao 

colo. Ringleist medianamente desenvolvido. Diâmetro: 4-23 µm; altura do manto: 6-17 µm; 

14 estrias em 10 µm nas valvas de separação; 14-18 estrias em 10 µm nas valvas de conexão; 

10-14 aréolas em 10 µm nas valvas de separação; 12-20 aréolas em 10 µm nas valvas de 

conexão. Razão altura do manto/diâmetro: 0,38-4,0. Auxósporo: 17-26 µm de diâmetro.  

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 44-58): 

 Face valvar plana a levemente côncava nas valvas de conexão, ornamentadas com uma 

a duas fileiras irregulares de aréolas arredondadas próximas a margem. Valvas de separação 

com espinhos alongados, agudos a cônicos, de mesmo comprimento, projetando-se de 1-2 

interestrias e com aréolas elípticas alongadas na junção entre a face valvar e o manto. Valvas 

de conexão com espinhos de ligação pequenos, espatulados a fortemente bidenteados, 

projetando-se de cada interestria. Manto valvar ornamentado por estrias oblíquas pouco 

curvadas, compostas por aréolas arredondadas a quadrangulares nos exemplares maiores. 

Aréolas ocluídas internamente por velum tipo vola. Uma a quatro rimoportulae presentes 
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próximo ao colo, ocupando o lugar de uma aréola. Abertura externa da rimoportula grosseira, 

retangular e oblíqua, localizada ao término de uma estria. Rimoportula internamente séssil, 

justaposta ao ringleist, disposta perpendicularmente em relação à margem valvar. Colo e 

manto geralmente ornamentado por delicadas saliências em forma de verrugas. Ringleist 

medianamente desenvolvido e oco. Cíngulo composto por bandas largas, abertas, com lígula e 

antilígula evidentes, ornamentadas por pequenos poros arredondados. 

 

COMENTÁRIOS: ampla variação morfológica e métrica foram encontradas nas populações 

analisadas, e estas concordaram com os dados presentes nas literaturas consultadas (e.g. 

Kobayasi & Nazawa, 1981; Le Cohu, 1991; Houk & Klee, 2007). A morfologia da espécie foi 

bem documentada, principalmente para ambientes temperados da América do Norte e Europa 

(e.g. Le Cohu, 1991; Krammer & Lange-Bertalot, 1991; Siver & Kling, 1997; Houk, 2003). 

A ocorrência de valvas de separação em A. ambigua foi documentada por Kobayasi & 

Nozawa (1981) e Le Cohu (1991). E apesar de menos freqüentes, estas estiveram presentes na 

maior parte das amostras analisadas. Siver & Kling (1997) comentam que a superfície da 

valva de conexão é geralmente desprovida de ornamentação, porém no material estudado as 

valvas sempre apresentaram face valvar ornamentada por um a dois anéis descontínuos de 

aréolas marginais. 

Aulacoseira ambigua também apresentou ampla distribuição geográfica, ocorrendo em 

17 Estados brasileiros. A espécie ocorreu em lagos, reservatórios e rios, geralmente 

apresentando frústulas delgadas (≈ 8 µm de diâmetro). Filamentos mais largos (até 23 µm 

diâmetro) com ou sem auxósporos foram encontrados apenas em amostras com maior número 

de indivíduos, provenientes de locais lênticos. Não houve preferência pelo estado trófico da 

água uma vez que tais filamentos foram encontrados desde ambientes oligotróficos a 

eutróficos, como o lago da Ópera de Arame e do Parque Tingui/PR, os reservatórios de 

Piraquara, Iraí, São Jorge e Pitangui/PR e a lagoa do Peri/SC (Silva, 2009; IAP, 2005-2008; 

LACTEC, 2010-2011a,b; Hennemann, 2010). 

Aulacoseira ambigua foi anteriormente encontrada na lagoa do Peri como dominante 

por Souza-Mosimann (1983, fig. 7) que registrou a espécie como Melosira italica (Ehrenberg) 

Kützing [=Aulacoseira italica (Ehr.) Sim.]. As duas espécies podem ser distinguidas, 

principalmente, através da morfologia dos espinhos de conexão, padrão de areolação da face 

valvar e manto, e estrutura do ringleist (Tabela 3). 
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Tabela 3. Variação morfológica e métrica de Aulacoseira ambigua e espécies relacionadas. 

características morfométricas A. ambigua1,2,3,4 A. italica1,2,5 A. valida2,6,7 

Diâmetro (µm) 4-15 3-23 10-25 

Altura do manto (µm) 3,5-15 8-20 10-18 

Superfície valvar plana com aréolas marginais 
plana a levemente convexa com 

poucas aréolas espalhadas 

levemente convexa, totalmente 

areolada 

Espinhos de conexão curtos, espatulados, bidenteados longos, espatulados, tridenteados longos, em forma de T 

Padrão de estriação oblíquo, dextrógiro 
paralelo a levemente oblíquo, 

sinistrógiro 
oblíquo, curvado, dextrógiro 

Estrias (em 10 µm) 14-26 13-18 12-15 

Forma das aréolas no manto 

arredondadas a alongadas 

longitudinalmente próximo a 

superfície valvar 

sub-circulares, alongadas 

longitudinalmente em todo o 

manto  

arredondadas a alongadas 

longitudinalmente próximo a 

superfície valvar 

Aréolas (em 10 µm) 18-20 20 18-22 

Rimoportulae 1-3, sésseis, sob o ringleist 

alongadas transversalmente em 

relação às estrias, próxima ao 

ringleist 

... 

Ringleist oco, estreito sólido, pouco desenvolvido sólido, largo 
1 Le Cohu (1991), 2 Houk (2003), 3 Huber-Pestalozzi (1942), 4 Siver & Kling (1997), 5 Crawford et al. (2003), 6 Krammer (1991), 7 Krammer & Lange-Bertalot 

(1991). 
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Os exemplares registrados por Metzeltin & Lange-Bertalot (2007, figs. 1-3) como 

Aulacoseira cf. valida (Grunow) Krammer provavelmente correspondem a filamentos mais 

largos de A. ambigua, uma vez que estes apresentam uma região mais sombreada próxima ao 

colo, característica do canal oco (ringleist) da espécie e não parecem possuir espinhos de 

conexão tão alongados quantos os de A. valida. Além disso, ambas as espécies diferem com 

relação à ornamentação da face valvar e desenvolvimento do ringleist (Tabela 3). 

A. ambigua se distingue das demais espécies do gênero, principalmente, por apresentar 

ringleist oco, característica que pode ser constatada em microscopia óptica, como sendo uma 

estrutura em forma de “U” (Fig. 31) presente no manto próximo ao colo. Siver & Kling 

(1997) comentam que esta estrutura, geralmente descrita como sendo o sulco, na verdade 

corresponde à forma da cavidade interna do ringleist. Sendo a forma do sulco resultante da 

morfologia externa da parede do manto, o sulco nesta espécie é quase inexistente. 

 

ECOLOGIA: espécie cosmopolita, ocorrente em todos os tipos de ambientes, sendo mais 

abundante em condições mesotróficas a eutróficas (Siver & Kling, 1997; Houk, 2003). 

Quando presente em ambientes com alta concentração de nitratos, a espécie tende a formar 

frústulas mais estreitas e mais altas (Turkia & Lepistö, 1999). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Alagoas: lâmina nº. 6.297, 6.298 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.268, 

6.270, 6.271, 6.272, 6.276, 6.278, 6.283, 

INPA 223.907, UPCB 72.260, 72.502, 

72.503, 72.504, 72.506, 72.508, 72.509, 

72.510, 72.511 

Estado da Bahia: lâmina nº. 6.293 

Estado do Ceará: lâmina nº. 6.338 

Estado do Distrito Federal: UPCB 72.266 

Estado de Goiás: UFG 29.905, 29.865 

Estado do Maranhão: lâmina nº. 6.277 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.299, 

6.303, 6.306, 6.322, UPCB 67.019, 67.020  

Estado do Mato Grosso do Sul: lâmina nº. 

6.323  

Estado de Minas Gerais: lâmina nº. 6.308, 

UPCB 72.270  

Estado do Pará: lâmina nº. 6.266, 6.341, 

6.342, 6.273, 6.274, 6.280, 6.281, 6.284, 

6.289, 6.334, UPCB 58.045, 72.036, 

72.273, 72.274, 72.275, 72.278, 72.514, 

UFG 46.264, 46.265 

Estado do Paraná: UPCB 44.535, 44.536, 

44.537, 44.538, 44.544, 44.548, 44.553, 

44.554, 44.555, 44.556, 44.558, 44.559, 

44.561, 44.562, 44.563, 44.564, 44.566, 

44.567, 44.568, 44.570, 44.571, 44.572, 

44.574, 44.576, 44.579, 44.580, 44.581, 

44.582, 44.584, 47.495, 59.500, 59.501, 

59.502, 59.503, 59.505, 59.507, 59.508, 
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59.509, 59.513, 59.514, 60.529, 63.478, 

65.978, 67.014, 67.015, 72.237, 72.239, 

72.245, 72.249, 72.254, 72.257, 72.295, 

72.296, 72.298, 72.5017, 72.518, 72.519 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.313, 6.314, 6.316, 6.317, 6.319, 6.321, 

6.325, 6.327, 6.330, HAS 16.893, 16.894, 

16.900, 16.968, HAS 108.783 

Estado de Rondônia: lâmina nº. 6.294, 

6.304, 6.346, 6.347 

Estado de Santa Catarina: lâmina nº. 6.309, 

UPCB 59.510, 59.511, 59.512, 72.284 

Estado de São Paulo: SP 188.520, 188.436, 

239.095, 239.096, 239.138, 255.723, 

255.725, 255.742, 255.759, 255.766, 

294.905, UPCB 72.288 

Estado do Sergipe: lâmina nº. 6.302 

Estado do Tocantins: lâmina nº. 6.288, 

6.295, UPCB 72.291, 72.292, 72.293 

 

 

Fig. 59. Distribuição de A. ambigua f. 

ambigua no Brasil. 
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Figuras 12-29. Aulacoseira ambigua f. ambigua, MO. Escala: 10 µm. Fig. 12-14. Face de valvas de 

conexão. Figs. 15-19. Vista do lúmen celular mostrando as rimoportulae e ringleist. Fig. 20. 

Auxósporo. Figs. 21-22. Aspecto da célula inicial. Figs. 23-29. Aspecto dos filamentos. Note a célula 

terminal do filamento com espinhos de separação nas figs. 27-29. 
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Figuras 30-43. Filamentos de Aulacoseira ambigua f. ambigua, MO. Escala: 10 µm. Fig. 35. Note o 

sulco e pseudosulco (setas). Fig. 41. Disposição das rimoportulae nas células do filamento (setas). 
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Figuras 44-49. Aulacoseira ambigua f. ambigua, MEV, vista externa. Escalas: 2 µm (Figs. 44-48) e 

0,5 µm (Fig. 49). Fig. 44. Face da valva de separação. Fig. 45-46. Vista pleural da valva de separação, 

note os espinhos. Figs. 47-48. Aspecto da face na valva de conexão. Fig. 49. Detalhe das aréolas do 

manto. 
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Figuras 50-55. Aulacoseira ambigua f. ambigua, MEV. Escalas: 2 µm (Figs. 50-52, 54-55) e 5 µm 

(Fig. 53). Figs. 50-51. Detalhe dos espinhos de ligação. Fig. 52. Aspecto do ringleist. Fig. 53. Aspecto 

do manto das células intercalares e posição das aberturas externas das rimoportulae (setas). Fig. 54. 

Detalhe do colo e da abertura externa da rimoportula. Fig. 55. Vista interna da abertura da rimoportula 

e do ringleist. 
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Figuras 56-58. Aspecto das bandas do cíngulo de Aulacoseira ambigua f. ambigua, MEV. Escalas: 5 

µm (Figs. 56, 57), 2 µm (Fig. 58). Fig. 58. Detalhe na ornamentação da banda do cíngulo. 
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Aulacoseira ambigua f. japonica (Meister) Tuji & Williams 

Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. B, 33(2): 69-79, 2007. 

Basiônimo: Melosira japonica Meister, Archiv für Hydrobiologie 8: 311, f. 1, 1913. 

Sinônimo: Aulacoseira ambigua f. spiralis (Skuja) T. Ludwig & Valente-Moreira, 1990. 

      non Melosira ambigua var. ambigua f. spiralis Skuja, 1948. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 60-75): 

 Frústulas cilíndricas unidas por meio de pequenos espinhos de conexão, formando 

filamentos alongados, espiralados, 3-12 circunvoluções. Heterovalvaridade presente. Valvas 

de separação com espinhos marginais pouco alongados, cônicos. Manto valvar ornamentado 

com estrias oblíquas levemente curvadas, dextrógiras. Aréolas arredondadas. Sulco profundo 

em forma de ‘U”e pseudosulco em forma de ‘V’. Rimoportulae próximas ao colo. Ringleist 

medianamente desenvolvido. Diâmetro: 4-6 µm; altura do manto: 7-17 µm; 14-20 estrias em 

10 µm; 15-20 aréolas em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 1,17-4,25. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E TRANSMISSÃO (FIGS. 76-88): 

 Face valvar plana, ornamentada com uma fileira de aréolas arredondadas próximas a 

margem nas valvas de separação, e desprovida de aréolas nas valvas de conexão. Espinhos de 

separação pouco alongados (até 2 µm de comprimento), cônicos, e com aréolas elípticas 

levemente alongadas na junção entre a face valvar e o manto. Espinhos de conexão pequenos, 

bidenteados. Manto valvar ornamentado por estrias oblíquas pouco curvadas, compostas por 

aréolas arredondadas, ocluídas internamente por vola. Uma a três rimoportulae presentes 

próximo ao colo, ocupando o lugar de uma aréola. Abertura externa da rimoportula grosseira 

e oblíqua; internamente séssil e justaposta ao ringleist. Rimoportulae internamente sésseis, 

com abertura perpendicular ou tangencial em relação à margem valvar. Colo e manto 

geralmente ornamentado por delicadas saliências em forma de verrugas. Ringleist oco e 

medianamente desenvolvido. Cíngulo composto por bandas largas, abertas, com lígula 

evidente, ornamentadas por pequenos poros arredondados. 

  

COMENTÁRIOS: Aulacoseira ambigua f. japonica apresentou valvas de separação com 

espinhos menos alongados, aréolas mais delicadas na junção da face valvar com o manto e 

filamentos mais delgados do que a forma típica. A. ambigua f. ambigua possui 18-20 aréolas 

em 10 µm e 4-15 µm de diâmetro (Huber-Pestalozii, 1942; Le Cohu, 1991; Siver & Kling, 
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1997; Houk, 2003). Além disso, a forma espiralada dos filamentos é a principal característica 

distintiva entre os dois táxons. 

O nome Melosira japonica foi atribuído a duas espécies: M. japonica Pantocsek, 1892 

e M. japonica Meister, 1913. Estas diferem basicamente na curvatura da cadeia e na 

densidade de aréolas. Filamentos retos e 10 aréolas/10 µm na espécie de Pantocsek 

(Pantocsek, 1905) e filamentos espiralados e 16-18 aréolas/10 µm na espécie de Meister 

(Tabela 4). 

Melosira japonica Meister foi originalmente descrita para o lago Suwa, no Japão. Tuji 

& Williams (2007) realizaram a análise em microscopia óptica do material tipo da espécie 

(coleção de Hustedt, BRM A3/57, 1908) e realizaram a nova combinação devido a 

semelhanças estruturais da frústula com A. ambigua. 

Material da coleção de Akihiro Tuji proveniente do lago Inba-numa, no Japão (Nos. 

028, publicado no Algae Aquae Dulcis Japonicae Exciccatae, Fasc. II. National Museum of 

Nature and Science) foi utilizado para mensuração de exemplares de A. ambigua f. japonica, 

uma vez que na obra de Tuji & Williams (2007) não é fornecida variação métrica e há apenas 

uma ilustração do táxon. 

O material brasileiro foi morfometricamente semelhante ao material tipo e aquele do 

lago Inba-numa, exceto por ter apresentado filamentos com espirais pouco mais largas 

(Tabela 4). Uma vez que o lectótipo restringe-se a material montado em lâmina (com. pes. A. 

Tuji, 2008), não foi possível realizar uma análise comparativa mais minuciosa sob 

microscopia eletrônica de varredura. A única ilustração em MEV do táxon é uma vista geral 

do filamento dada por Raupp et al. (2006, fig. 17). Desta forma, os detalhes ultra-estruturais 

de A. ambigua f. japonica apresentados neste estudo são inéditos na literatura. 

Exemplares semelhantes a Aulacoseira ambigua f. japonica foram registrados pela 

primeira vez no país por Ludwig & Valente-Moreira (1990) quando estudaram amostras do 

Parque Regional do Iguaçu, Paraná. Os autores registraram o táxon como A. ambigua f. 

spiralis (Skuja) Ludwig & Valente-Moreira realizando a nova combinação. Melosira ambigua 

f. spiralis foi proposta por Skuja (1948) para lagos na Suécia, apenas com uma breve 

descrição dos filamentos e sem nenhuma ilustração representativa da forma. As dimensões da 

frústula são semelhantes as da f. japonica, no entanto, a largura da espira é superior. 
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Tabela 4. Variação métrica de Aulacoseira ambigua f. japonica e Melosira ambigua f. 

spiralis. 

características 

morfométricas 
A. ambigua f. japonica 

M. ambigua f. 

spiralis 

Obra neste estudo 
Material da Col. 

Tuji (Nos. 028) 

Ludwig & 

Valente-Moreira 

 (1990) 

Skuja (1948) 

Diâmetro (µm) 4-5 3,5-6 5,7-6,1 6-7,6 

Altura do manto (µm) 8,5-17 8,5-11,5 9,4-11,5 8,5-11 

Estrias (em 10 µm) 14-20 12-18 8-9 ... 

Aréolas (em 10 µm) 15-20 16-18 ... ... 

Altura da espira (µm) 46,2-81,1 47-70 ... ... 

Largura da espira (µm) 44,7-66 32-45 ... < 400 

Local Brasil Japão Brasil Suécia 

 

A procura pelo material tipo de M. ambigua f. spiralis foi fracassada, pois não se 

conhece o local onde tal amostra foi depositada. Com base nisso, sugere-se que A. ambigua f. 

spiralis (não M. ambigua f. spiralis Skuja) seja sinonimizada com A. ambigua f. japonica, 

pois: (1) ambas as formas não podem ser precisamente comparadas devido à perda do 

lectótipo de M. ambigua f.spiralis Skuja; (2) Ludwig & Valente-Moreira (1990) basearam-se 

em material brasileiro para propor a combinação A. ambigua f. spiralis; (3) o nome M. 

japonica Meister é anterior a M. ambigua f. spiralis Skuja. 

Os filamentos de A. ambigua f. spiralis se quebram facilmente durante o processo de 

oxidação, sendo necessária a visualização de amostras a fresco ou de montagem de lâminas 

com material não oxidado para a visualização das cadeias espiraladas. 

O presente estudo ampliou a distribuição geográfica de A. ambigua f. japonica uma 

vez que o táxon só havia sido registrado anteriormente (como A. ambigua f. spiralis) para 

Estados da região sul e sudeste do Brasil por: Bicudo et al. (1993) para o Estado de São 

Paulo; Ludwig & Valente-Moreira (1990), Moro (1992), Moro & Fürstenberger (1993), 

Ludwig & Flôres (1995), Moro (1995), Brassac et al. (1999), Bittencourt-Oliveira (2002), 

Ludwig et al. (2005) para o Estado do Paraná; e Torgan et al. (1995), Torgan et al. (1999), 

Raupp et al. (2006) para o Rio Grande do Sul. 

 

ECOLOGIA: ambientes eutrofizados (Tanaka, 2002 apud Tuji & Williams, 2007). Nas amostras 

analisadas, o táxon foi comum em ambientes mesotróficos a hipereutróficos, como o 
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reservatórios da usina hidrelétrica de São Jorge, Pitangui e Foz do Areia e os lagos da Ópera 

de Arame, do Passeio Público e do Jardim Botânico de Curitiba, no Paraná (IAP, 2005-2008; 

LACTEC, 2010-2011). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Alagoas: lâmina nº. 6.298 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.276 

Estado da Bahia: lâmina nº. 6.293, 6.296 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.300 

Estado do Mato Grosso do Sul: lâmina nº. 

6.323, UPCB 59.643, 59.644 

Estado de Minas Gerais: UPCB 72.267, 

72.268 

Estado do Paraná: UPCB 44.533, 47.493, 

59.513, 59.514, 59.524, 72.237, 72.245, 

72.249, 72.254, 72.255, 72.256, 72.257, 

72.297, 72.517, 72.518, 72.519 

Estado de Pernambuco: lâmina nº. 6.290, 

6.291 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.317, 6.325, 6.327, 6.330, HAS 16.893, 

16.894, 16.968, 16.900, HAS 108.783 

Estado de São Paulo: SP 239.140, 255.723, 

255.742, 255.759, 255.773, 294.905 

 

Fig. 89. Distribuição de A. ambigua f. japonica 

no Brasil. 
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Figuras 60-66. Aulacoseira ambigua f. japonica, MO. Escala: 10 µm. Figs. 60, 62. Coll. A. Tuji, Nos. 

028, lago Inba-numa. Fig. 61. Aspecto do geral filamento. Figs. 63-66. Vista pleural. Note o sulco e 

pseudosulco (setas) na Fig. 65. 
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Figuras 67-75. Aulacoseira ambigua f. japonica, MO. Escala: 10 µm. Figs. 67, 72. Aspecto de um 

filamento fraturado. Figs. 68, 69. Note a valva terminal do filamento com espinhos de separação e a 

posição das rimoportulae (setas). Figs. 70, 71, 73-75. Aspecto do manto das valvas de conexão. 



53 

 

Figuras 76-79. Aulacoseira ambigua f. japonica, MEV. Escalas: 10 µm (Fig. 76), 2 µm (Fig. 77) e 1 

µm (Figs. 78, 79). Fig. 76. Aspecto geral de um filamento com valvas de separação e conexão. Fig. 77. 

Valva de separação. Fig. 78. Face da valva de separação. Fig. 79. Face das valvas de conexão. 
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Figuras 80-85. Aulacoseira ambigua f. japonica, MEV (Figs. 80-82, 84, 85) e MET (Fig. 83). 

Escalas: 1 µm (Figs. 80-82, 84, 85), 0,5 µm (Fig. 83). Figs. 80, 81. Região de união entre duas valvas 

de conexão. Fig. 82. Detalhe da abertura externa da rimoportula (seta) e colo. Fig. 83. Aspecto da 

rimoportula (seta) sob o ringleist e da oclusão das aréolas. Figs. 84, 85. Aspecto do ringleist e posição 

das rimoportulae no manto (setas). 
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Figuras 86-88. Aulacoseira ambigua f. japonica, MEV. Escalas: 5 µm (Fig. 88), 1 µm (Figs. 86, 87). 

Fig. 86. Detalhe da abertura interna da rimoportula e do ringleist. Fig. 87. Aspecto da ornamentação 

das bandas do cíngulo e da lígula. Fig. 88. Aspecto geral de um filamento com cíngulo. 
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Aulacoseira brasiliensis Tremarin, Torgan & T. Ludwig  

Fottea 12(2): 2012 (no prelo). 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 90-118): 

Frústulas cilíndricas geralmente solitárias, podendo estar unidas por meio de longos 

espinhos de separação (4-7 µm de comprimento), formando filamentos retos, curtos com até 

três células. Heterovalvaridade ausente. Face valvar totalmente areolada. Manto valvar 

ornamentado por estrias retas. Aréolas arredondadas a elípticas. Sulco pouco profundo em 

forma de ‘U’ e pseudosulco profundo em forma de ‘V’. Rimoportulae inconspícuas. Ringleist 

medianamente desenvolvido. Diâmetro: 8-24 µm; altura do manto: 4-10 µm; 10-16 estrias em 

10 µm; 10-15 aréolas em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 0,20-0,88. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E TRANSMISSÃO (FIGS. 119-131): 

Face valvar plana, ornamentada por aréolas arredondadas dispostas aleatoriamente, 

ocluídas internamente por delicada vola. Manto com estrias retas compostas por aréolas 

arredondadas, elípticas ou irregulares. Espinhos de separação obovado-atenuados, de 

diferentes tamanhos. Manto valvar com pequenas depressões, locais onde estavam encaixados 

os espinhos da célula irmã. Colo estreito ornamentado por delicadas saliências lineares. Colo 

delimitado por uma fileira de aréolas mais largas e grosseiras que as demais. Abertura externa 

da rimoportula achatada, transversalmente alongada e um tanto mais deslocada em direção ao 

colo, ocupando o local de aréola. Outras aberturas externas de rimoportulae, com delicado 

espessamento, presentes entre os espinhos marginais da valva ou próximas a base destes. 

Internamente, duas fileiras de rimoportulae, uma próxima à superfície valvar e outra próxima 

ao ringleist. Aberturas das rimoportulae alternadas, arranjadas em zigue-zague. Internamente, 

rimoportulae pequenas e sésseis, localizadas a cada seis ou mais estrias, orientadas 

radialmente próximas a valva e tangencialmente próximas ao ringleist em relação à margem 

valvar. Ringleist sólido, medianamente desenvolvido. Cíngulo composto por 5-10 bandas 

abertas, ornamentadas por pequenos poros arredondados. Lígula proeminente e antilígula 

pouco evidente. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira brasiliensis é caracterizada principalmente pelas cadeias curtas, 

espinhos ovado-atenuados, ringleist estreito e duas fileiras de rimoportulae arranjadas em 

zigue-zague. Além disso, a morfologia da abertura externa das rimoportulae é diferente nas 

duas fileiras. A presença de dupla fileira de rimoportulae é única no gênero. 
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A nova espécie é similar a Aulacoseira muzzanensis (Meister) Krammer com relação 

as frústulas quadrangulares, ringleist estreito, sulco pouco profundo e longos espinhos de 

separação. Contudo, A. muzzanensis forma longas cadeias, tem estrias retas e oblíquas, 

geralmente curvadas nas células de conexão, face valvar com aréolas restritas a margem, um 

anel de alongadas e curvadas rimoportulae próximas ao ringleist, e manto com maior 

densidade de aréolas quadrangulares(Hustedt 1930, Krammer 1991) (Tabela 5). 

Apesar de Aulacoseira muzzanensis apresentar espinhos de separação e conexão, a 

heterovalvaridade nem sempre é observada. Filamentos formados exclusivamente por 

espinhos de conxão foram registrados por Meister (1912) quando propos a espécie. 

Filamentos contendo somente espinhos de separação foram observados por Krammer (1991), 

quando examinou material recente da localidade tipo. 

A heterovalvaridade não foi registrada em A. brasiliensis, e nenhum filamento foi 

encontrado com espinhos de conexão. Muitas cadeias observadas em MEV mostraram suas 

células de conexão cobertas por bandas do cíngulo, as quais impediram a visualização da 

região de união das células. Além disso, exemplars geralmente ocorreram isolados e a 

formação de cadeias foi restrita a amostras com alta densidade de indivíduos. Acredita-se que 

não haja espinhos de conexão em A. brasiliensis, assim como em outras espécies do gênero 

[e.g. A. herzogii (Lemmerman) Simonsen, A. pusilla (Meister) Tuji & Willliams, A. tenella 

(Nygaard) Simonsen]. 

Outra espécie semelhante a A. brasiliensis é A. agassizii (Ostenfeld) Simonsen var. 

agassizii pelo padrão de areolação da valva e presença de espinhos de separação alongados. 

No entanto, a última apresenta ringleist bem desenvolvido, estrias retas nas valvas de 

separação e oblique-curvadas nas de conexão e estrias em menor densidade. Adicionalmente, 

A. agassizii var. agassizii tem um padrão irregular de distribuição das rimoportulae próximas 

ao ringleist, levemente pedunculadas e orientadas tangencial ou radialmente em relação a 

margem valvar. 

Krammer (1991) comenta que A. agassizii var. agassizii pode ter filamentos 

compostos por espinhos de separação e conexão, ou somente por um destes. Contudo, a 

morfologia dos espinhos de conexão nunca foi descrita. As poucas imagens em MEV 

apresentadas na literatura, ilustram somente os espinhos de separação (Crawford 1979, 1980). 

Outro fato não documentado é o diferente padrão de areolação da face valvar desta espécie. 

As valvas de separação são parcial ou completamente areoladas, enquanto que as valvas de 

conecão exibem apenas aréolas marginais. 
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Tabela 5. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira brasiliensis e de espécies semelhantes. 

características 

morfométricas 
A. brasiliensis A. muzzanensis A. agassizii var. agassizii 

A. agassizii var. 

malayensis 

Obra  Meister (1912) Krammer (1991) Hustedt (1930) Ostenfeld (1909) 
Hubber-

Pestalozzi (1942) 
Hustedt (1942) 

Diâmetro (µm) 9-24 12-14 8-25 12-25 (12) 24-42 12-42-60 16-58* 

Altura do manto (µm) 4-9 6-8 4-8 4-8 9-14 9-15.5 7-10* 

Estriae (10 µm) 12-16 11-13 11-13 12 10-12 10-12 8-10 

Aréolaa (10 µm) 10-15 20 20 20 12-13* 14-15 10* 

Face valvar 
completamente 

areolada 

aréolas somente 

na margem 

3-4 fileiras de 

aréolas marginais 

aréolas somente 

na margem 

total ou parcialmente 

areolada* 

completamente 

areolada 

completamente 

areolada 

Espinhos de separação ovado-atenuado … 

atenuado, 

continuo com o 

manto 

atenuado, 

continuo com o 

manto* 

atenuado, continuo 

com o manto 
… 

atenuado, continuo 

com o manto 

Espinhos de conexão ausente curtos … espatulados* 

espatulados com 

margem irregular e 

ápices atenuados 

… ausente 

Ringleist 

pouco 

desenvolvido, 

estreito 

… 

pouco 

desenvolvido, 

estreito 

pouco 

desenvolvido, 

estreito 

desenvolvido, largo 
desenvolvido, 

largo 

muito 

desenvolvido, largo 

Rimoportulae 
séssil, 2 fileiras, 

em zigue-zague 
… ... 

pedunculada, 1 

fileira regular* 

pouco pedunculada, 

1 fileira irregular* 
... 

séssil, 1 fileira 

irregular* 

Cadeia curta longa longa longa longa longa curta 

*dados obtidos de material da coleção de Hustedt. 
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Dentre todas as espécies do gênero, A. agassizii var. malayensis (Hustedt) Simonsen é 

a mais semelhante a A. brasiliensis, principalmente pela face valvar totalmente areoladas, pelo 

padrão de estriação reto no manto e pelos filamentos curtos formados exclusivamente por 

espinhos de separação. As características particulares desta espécie são um largo ringleist, 

menor densidade de estrias e aréolas mais justapostas uma das outras, assim como ilustrado 

por Hustedt (1942, fig. 458 a, f-h) quando propôs a espécie. As rimoportulae sésseis 

arranjadas em padrão irregular próxima ao ringleist, também diferem daquelas de A. 

brasiliensis as quais são em fileira dupla, alternadas. 

Hustedt (1942) distinguiu A. agassizii var. malayensis pela menor densidade de estrias 

(8-10/10 µm) e pelo ringleist mais desenvolvido que da variedade típica. Além disso, após 

examinação da ultra-estrutura da var. malayensis, encontrou-se frústulas mais espessas e a 

posição e morfologia das rimoportulae também distinguem esta variedade. 

Outro fato que diferencia A. brasiliensis das demais espécies é a forma obovado-

atenuada dos espinhos de separação e que tem espessamentos longitudinais em sua base. Em 

A. muzzanensis, A. agassizii e A. agassizii var. malayensis os espinhos são agudos e contínuos 

com as estrias, sem nenhuma diferenciação entre o manto e a base do espinho. Isto  pode ser 

claramente constatado nas ilustrações de Crawford (1979, pl. 2, fig. 8) and Krammer (1991, 

pl. 2, figs 10, 11, pl. 4, figs 17, 17a). Adicionalmente, A. brasiliensis não tem pequenos 

espinhos em forma de dente entre espinhos longos como citado para as espécies citadas 

acima. Em A. agassizii os espinhos de conexão são espatulados e justapostos, geralmente com 

ápices apiculados e margens irregulares, e em A. muzzanensis eles são espatulados, com 

ápices pontiagudos e não tão justapostos. 

O estudo da ultra-estrutura de A. agassizii var. malayensis é inédita. Espécimes de A. 

muzzanensis e A. agassizii tiveram sua morfologia analisada por outros pesquisadores [e.g. 

Crawford (1979, 1980), Stoermer & Andresen (1990), Krammer (1991), Fourtanier et al. 

(1993)]. No entanto, a forma, número e posição das rimoportulae destas espécies não foram 

registradas na literatura. 

Aulacoseira brasiliensis fo encontrada em regiões tropicais e subtropicais do Brasil. 

As populaces estudadas foram semelhantes com respeito as características morfológicas da 

valve. Porém, foram encontrados espécimes maiores no lago Tupé (diâmetro < 24 µm) do que 

em outros locais (represa Reflora II, rio Maurício, rio Guaraguaçu e lagoa Sinhá Mariana) 

onde o diâmetro valvar não excedeu 15 µm (Tabela 6). 
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Tabela 6. Variação morfométrica de Aulacoseira brasiliensis em rios e lagos brasileiros. 

características 

morfométricas 
rio Cascavel 

represa 

Reflora II 

rio 

Maurício 

rio 

Guaraguaçu 

lago em São 

Carlos 
lago Tupé 

lago Água 

Preta 

lagoa Sinhá 

Mariana 

Diâmetro (µm) 10-21 9-13 10-15 12-13 8-18 17-24 13-22 14-15 

Altura do manto (µm) 4-8 5-9 6-7 6 5-9 5-8 6-10 6 

Razão altura do 

manto/diâmetro 
0,22-0,60 0,37-0,80 0,40-0,58 0,20-0,46 0,33-0,88 0,28-0,40 0,36-0,61 0,40-0,43 

Estriae (10 µm) 12-14 12-14 12-14 12-16 10-12 12-14 10-14 12 

Aréolas (10 µm) 10-14 10-15 12-14 10 10-12 10-12 10-12 10 

nº de valvas mensuradas 50 50 10 10 40 22 37 5 
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Espécimes de A. brasiliensis foram encontrados anteriomente por outros pesquisadores 

brasileiros, em ambientes lóticos e lênticos, mas com identificação equivocada. O primeiro 

registro foi realizado por Brassac et al. (1999), determinando o táxon como A. agassizii. Já, 

Visinoni (2002), Morandi (2008) e Faria (2010) citar a espécie como A. muzzanensis. As 

populaces estudadas por estes autores foram semelhantes a deste trabalho, tanto em 

morfologia quanto em dimensões da frútulas. 

Uma vez que a variação métrica de A. brasiliensis se sobrepõe com a de outras 

espécies de Aulacoseira, a observação de cadeias e da ultra-estrutura é recomendada para uma 

determinação taxonômica mais precisa. 

 

ECOLOGIA: a espécie foi encontrada em locais com temperaturas elevadas (21,3-29,9ºC), pH 

variando de 5,5-7,7, condutividade baixa (6.3-26 µS.cm-1), DBO e DQO altas (2,5-4,8 

mgO2/L e 8,1-45,1 mgO2/L, respectivamente) (Peres et al. 2008, Pereira 2009). Poucos 

indivíduos ocorrem em locais eutrofizados, como a lagoa Sinhá Mariana/MT e a represa do 

Itaqui/PR (Loverde-Oliveira & Huszar 2007, Faria 2010). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.276, 

6.268, 6.269, 6.271, INPA 223.907, UPCB 

72.510 

Estado de Goiás: UFG 29.905; 29.918 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.306, 

UPCB 67.019 

Estado do Pará: UPCB 72.036, UFG 

46.264, 46.265, 46.266 

Estado do Paraná: UPCB 44.538, 44.543, 

44.554, 47.493, 58.052, 59.502, 59.505, 

67.014, 67.015, 63.477, 63.478, 72.239, 

72.240, 72.245, 72.294 

Estado de Santa Catarina: UPCB 59.510, 

59.511, 59.512 

Estado de São Paulo: SP 188.212, 239.043, 

239.085, 255.727, 255.751, 255.752 

 

 

Fig. 137. Distribuição de A. brasiliensis no 

Brasil. 
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Figuras 90-118. Aulacoseira brasiliensis, MO. Escala: 10 µm. Fig. 90. Célula com plastos. Figs. 91-

93. Vista valvar. Figs. 94, 95. Vista do lúmen celular mostrando o ringleist. Figs. 96-118. Aspecto dos 

filamentos em vista pleural. Note o sulco e pseudosulco na Fig. 105. 
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Figuras 119-125. Aulacoseira brasiliensis, MEV e MET. Escalas: 5 µm (Fig. 119), 2 µm (Fig. 124), 1 

µm (Figs. 120, 123, 125), 100 nm (Figs. 121, 122). Fig. 119. Vista externa da face valvar e do Mülle- 

step no manto. Fig. 120. Detalhe das aréolas. Figs. 121, 122. Oclusão das aréolas. Fig. 123. Vista da 

região entre a face valvar e o manto com espinhos marginais. Fig. 124. Vista pleural. Note as 

depressões no manto. Fig. 125. Detalhe dos espinhos marginais. 
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Figuras 119-131. Aulacoseira brasiliensis, MEV. Escalas: 5 µm (Figs. 126, 130, 131), 2 µm (Fig. 

127), 1 µm (Figs. 128, 129). Fig. 126. Valvas de separação unidas por espinhos longos. Fig. 127. 

Abertura externa das rimoportulae (setas) na região entre a face valvar e manto. Fig. 128. Detalhe da 

abertura externa da rimoportula. Fig. 129. Detalhe da abertura externa das rimoportulae próximas ao 

colo (setas). Figs. 130, 131. Vista interna da valva. 
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Figuras 132-136. Aulacoseira brasiliensis, MEV. Escalas: 10 µm (Fig. 134), 5 µm (Fig 132), 1 µm 

(Figs. 133, 135, 136). Fig. 132. Vista interna da valva mostrando as rimoportulae dispostas em zigue-

zague. Note o ringleist sólido e medianamente desenvolvido. Fig. 133. Detalhe da abertura interna da 

rimoportula próxima ao ringleist. Fig. 134. Vista externa de uma frústula com cíngulo. Figs. 135, 136. 

Detalhe das bandas do cíngulo ornamentadas por pequenos poros e da lígula. 
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Aulacoseira calypsi Tremarin, Torgan & Ludwig 

Phycological Research (no prelo) 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 138-150): 

Frústulas cilíndricas unidas por meio de espinhos de separação curtos, formando 

longos filamentos retos. Heterovalvaridade presente. Valvas de separação com espinhos 

marginais curtos (<2 µm de comprimento). Face valvar completamente areolada ou com 

aréolas marginais e esparsas na região central. Manto valvar ornamentado por estrias retas. 

Aréolas arredondadas a elípticas. Sulco pouco profundo em forma de ‘U’ e pseudosulco 

profundo em forma de ‘U’. Rimoportulae delicadas, não eqüidistantes, próximas ao colo. 

Ringleist medianamente desenvolvido. Diâmetro: 8-10 µm; altura do manto: 4,5-9 µm; 14-18 

estrias em 10 µm; 12-16 aréolas em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 0,28-0,82. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 151-157): 

Face valvar plana, ornamentada por aréolas dispostas em fileiras marginais a esparsas 

no restante da valva. Valvas de separação com espinhos obovados a cônicos, 1-3 interestrias 

por espinho. Espinhos de conexão amplamente espatulados, ao término de uma interestria. 

Manto com estrias retas, unisseriadas, compostas por aréolas arredondadas a irregulares. Uma 

fileira de aréolas mais grosseiras que as demais delimitando o colo. Colo estreito ornamentado 

por saliências longitudinais. Cinco a dez rimoportulae dispostas em anel próximo ao ringleist. 

Rimoportulae não eqüidistantes. Abertura externa da rimoportula indistinta das aréolas. 

Abertura interna séssil e orientada perpendicularmente em relação à margem valvar. Ringleist 

sólido e medianamente desenvolvido. Cíngulo não observado. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira calypsi assemelha-se a outras espécies do gênero como A. 

muzzanensis, A. gessneri and A. islandica (Müller) Simonsen pelo tamanho das frústulas, 

formação de longas cadeias retas, presença de heterovalvaridade e ringleist estreito. A nova 

species difere de outras similares, principalmente, pela morfologia dos espinhos de separação 

e pelos espinhos de conexão mais largos (Tabela 7). 
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Tabela 7. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira calypsi e de espécies semelhantes. 

características morfométricas A. calypsi A. muzzanensis1,2,3 A. gessneri4,5 A. islandica6,7,8 

Diâmetro (µm) 8-10 8-25 8-21 3-29 

Altura do manto (µm) 4.5-9 4-8 4-11 4-36 

Estriae (10 µm) 14-18 11-13 10-14 8-18 

Aréolas (10 µm) 12-16 20 14-20 8-26 

Face valvar 

aréolas na margem, algumas 

esparsas na região central ou 

em toda a face valvar 

aréolas somente na margem 

aréolas na margem, algumas 

esparsas na região na região 

central da face valvar 

aréolas em toda a face valvar 

Espinhos de separação obovados a cônicos, curtos atenuados, longos e curtos atenuados, longos atenuados, curtos 

Espinhos de conexão largamente espatulados espatulados espatulados espatulados 

Padrão de estriação reto reto a oblíquo reto reto a oblíquo 

Ringleist estreito estreito estreito estreito 

Rimoportulae sésseis, I fileira pedunculadas, 1 fileira sésseis, 1 fileira 
sésseis, várias esparsas no 

manto 

Cadeias longas, retas longas, retas longas, retas longas, retas ou curvadas 
1 Meister (1912), 2 Krammer (1991), 3 Hustedt (1930), 4 Hustedt (1965), 5 Tremarin et al. (2011), 6 Genkal and Popovskaya (1991), 7 Babanazarova et al. 

(1996), 8 Usoltseva and Likhosway (2007). 
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Aulacoseira calypsi não possui diferença no padrão de estriação entre as valvas de 

conexão e separação, como em A. muzzanensis, A. islandica e A. granulata (Ehr.) Simonsen 

(Meister, 1912; Hustedt, 1930; Usoltseva & Likhosway, 2007). As estrias do manto são 

sempre retas, semelhantes àquelas de A. gessneri (Tremarin et al., 2011). Além disso, a 

morfologia, disposição e posição das rimoportulae de A. calypsi lembram somente as de A. 

gessneri. No entanto, as duas espécies podem ser distinguidas pela forma e comprimento dos 

espinhos de separação, desnidade de estrias no manto e orientação da abertura interna das 

rimoportulae. Em Aulacoseira calypsi as rimoportulae são perpendiculares enquanto que em 

A. gessneri são radiais ou tangenciais (Tremarin et al., 2011, figs. 48-49). 

Aulacoseira calypsi ocorreu com outras espécies do gênero como: A. gessneri, A. 

brasiliensis, A. herzogii, A. granulata var. angustissima e A. granulata var. angustissima f. 

curvata. 

 

ECOLOGIA: a espécie ocorreu em águas com alta temperatura (30,8ºC) e pH próximo ao neutro 

(com. pes., R.S. Paiva, 2011). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Pará: UPCB 72.036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 158. Distribuição de A. calypsi no Brasil. 
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Figuras 138-150. Aulacoseira calypsi, MO. Escala: 10 µm. Figs. 138-140. Vista valvar. Figs. 141, 

142. Vista do lúmen celular mostrando a disposição das rimoportulae (setas) e o ringleist estreito. Fig. 

143. Vista pleural. Note as rimoportulae próximas ao colo (setas). Fig. 144. Sulco e pseudosulco 

pouco pronunciados (setas). Figs. 145-150. Aspecto geral dos filamentos em vista pleural. 
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Figuras 151-157. Aulacoseira calypsi, MEV. Escalas: 5 µm (Figs. 151, 154, 156), 2 µm (Figs. 152, 

155), 1 µm (Figs. 153, 157). Figs. 151, 152. Aspecto da face da valva de separação. Fig. 153. Detalhe 

dos espinhos de separação. Fig. 154. Morfologia dos espinhos de conexão e das aréolas no manto. Fig. 

155. Aspecto geral do filamento com valva de separação. Note a fileira de aréolas mais grosseiras 

próxima ao colo (seta). Fig. 156. Vista interna da valva, rimoportulae próximas ao ringleist (setas). 

Fig. 157. Detalhe da abertura interna da rimoportula. 
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Aulacoseira gessneri (Hustedt) Simonsen 

Atlas and Catalogue of the Diatom Types of Friedrich Hustedt, p. 497, pl. 759, figs 9-12, 

1987. 

Basiônimo: Melosira gessneri Hustedt, Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie, 

1965. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 159-189): 

Frústulas unidas por meio de espinhos de conexão curtos, formando longos filamentos 

retos. Heterovalvaridade presente. Valvas de separação raras, com espinhos de separação 

alongados (1,5-4,3 µm de comprimento), agudos. Face valvar ornamentada com número 

variável de fileiras de aréolas marginais, geralmente de 2-5, podendo apresentar aréolas 

esparsas no centro da valva. Manto valvar ornamentado com estrias retas, compostas por 

aréolas arredondadas. Sulco pouco profundo em forma de ‘U’ e pseudosulco profundo em 

forma de ‘V’. Ringleist medianamente desenvolvido. Rimoportulae indistintas. Diâmetro: 8-

25,3 µm; altura do manto: 4-11 µm; 10-14 estrias em 10 µm; 14-20 aréolas em 10 µm. Razão 

altura do manto/diâmetro: 0,25-1,12 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E TRANSMISSÃO (FIGS. 190-207): 

Face valvar plana, ornamentada com variável número de fileiras de aréolas marginais, 

arredondadas. Aréolas decrescendo em tamanho em direção ao centro da valva. Valvas de 

separação com espinhos longos, agudos, e manto com leves depressões longitudinais 

demarcando o local de encaixe da célula irmã. Valvas de conexão com espinhos curtos, um a 

cada interestria, espatulados, às vezes, tridenteados. Estrias retas, compostas por aréolas 

arredondadas, elípticas ou irregulares em forma, ocluídas internamente por delicado velum, 

tipo vola. Uma fileira de rimoportulae sésseis próxima ao colo, com abertura externa não 

diferenciada das aréolas. Ringleist sólido e medianamente desenvolvido. Cíngulo composto 

por bandas abertas ornamentadas com pequenos poros arredondados. Lígula proeminente e 

antilígula pouco desenvolvida. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira gessneri foi originalmente descrita por Hustedt (1965), para o rio 

Tapajós, região norte do Brasil em dezembro de 1956 (Simonsen, 1987, pl. 759, figs 9-12). 

Hustedt (1965) descreveu a espécie baseado em MO, comentando sobre os longos filamentos 

com espinhos de conexão indistintos, e sobre as raras células terminais com espinhos de 
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moderadamente alongados. Estas características foram coincidentes com os exemplares 

encontrados nas lagoas do Pantanal. 

 Características morfométricas das populacões examinadas foram maiores do que as 

registradas por Hustedt (diâmetro: 13-16 µm, altura do manto 5-7 µm, 10-12 estrias em 10 

µm, 16 aréolas em 10 µm). 

 Hustedt (1965) notou similaridades entre A. gessneri e ambas Aulacoseira islandica 

(O. Müller) Simonsen e A. distans (Ehrenberg) Simonsen. Aulacoseiraislandica apresenta 

face valvar plana com aréolas esparsas, espinhos de conexão espatulados, espinhos de 

separação atenuados e estrias do manto em fileiras retas como em A. gessneri (Usoltseva & 

Likhoshway, 2007). De acordo com Hustedt (1965), A. gessneri difere de A. islandica por ter 

filamentos sempre retos e de A. distans pela estrutura da valva e desenvolvimento do sulco. 

No presente, outras diferenças foram constatadas entre estas espécies. Usoltseva & 

Likhoshway (2007), analisando o material tipo de A. islandica descrevem filamentos retos e 

curvados, frustules mais largas e altas (diâmetro: 7-28 µm, altura do manto: 6-25,5 µm) do 

que em A. gessneri, rimoportulae visíveis em MO localizadas próximas ao ringleist e na 

porção mediana do manto, e ausência de espinhos alongados nas valvas de separação. 

Aulacoseira distans possui valvas menores (cerca de 8-10 µm em diâmetro), sulco profundo, 

um ringleist mais largo que ocupa entre ⅓ a ½ do lúmen celular e face valvar completamente 

areolada (Crawford & Likhoshway, 1999). Além disso, A. distans tem numerosas 

rimoportulae no manto que podem ser observadas e enumeradas em MO quando em vista 

valvar (Crawford & Likhoshway, 1999). 

 Aulacoseira gessneri pode ser confundida com A. muzzanensis devido a semelhança 

nas medidas da valva (diâmetro: 12-25 µm, altura do manto: 4-8 µm), densidade de estrias e 

aréolas (12 estrias e 20 aréolas em 10 µm), ornamentação da face valvar e desenvolvimento 

do ringleist (Hustedt, 1930). Contudo, a forma dos espinhos de conexão, orientação das 

estrias e forma das aréolas no manto são características que podem ser usadas para distinguir 

estas duas espécies. Em A. muzzanenis as valvas de conexão tem espinhos bifurcados, estrias 

oblíquas e aréolas quadrangulares. Além disso, as valvas de separação apresentam depressões 

longitudinais entre as estrias, locais de inserção dos espinhos da célula adjacente (Krammer 

1991). Como A. gessneri, A. muzzanensis também ocorre no plâncton de lagos e lagoas 

eutrofizadas durante o verão, geralmente em altas densidades (Hustedt, 1930). 

 Até o momento, A. gessneri foi encontrada somente em águas brasileiras, incluindo a 

localidade tipo, rio Tapajós (Amazonas) e no rio Gurupá (Pará), onde foi considerada muito 

rara nas amostras (Gessner & Simonsen, 1967). Além destes registros, a espécie foi 
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encontrada por Bicudo et al. (1995) quando estudou as Centrales e Eunotiales do Pantanal 

Poconé, Mato Grosso, sendo registrada como A. muzzanensis. A população analisada por 

Bicudo et al. (1995) é similar a descrita no presente trabalho, incluindo a variação métrica da 

valva (diâmetro: 9-20,7 µm, altura do manto: 4.4-7 µm, 11-14 estrias em 10 µm, razão altura 

do manto/diâmetro: 0,5-0,9 µm). 

Até o momento, a espécie tem distribuição limitada a regiões tropicais do Brasil.  

 

ECOLOGIA: a espécie ocorreu em ambientes lênticos, eutrofizados, com temperaturas elevadas 

(28-30ºC) e pH entre 5,8-6,6 (Tremarin et al., 2011). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: INPA 223.907, 

lâmina nº. 6.269, 6.276, UPCB 72.508, 

72.260 

Estado de Goiás: UFG 29.905, 29.918, 

29.865 

Estado do Maranhão: lâmina nº. 6.277 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.299, 

6.300, 6.322, UPCB 67.019, 67.020 

Estado do Mato Grosso do Sul: UPCB 

59.644  

Estado do Pará: lâmina nº. 6.284, 6.267, 

UPCB 72.036, UFG 46.263 

Estado de São Paulo: SP 255.768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 208. Distribuição de A. gessneri no Brasil. 
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Figuras 159-179. Aulacoseira gessneri, MO. Escala: 10 µm. Figs. 159-168. Vista valvar. Figs. 69-

171. Vista do lúmen celular, note o ringleist estreito. Figs. 172-179. Vista pleural. Aspecto dos 

filamentos com célula terminal e espinhos de separação. 
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Figuras 180-189. Aspecto dos filamentos de Aulacoseira gessneri, MO. Escala: 10 µm. Fig. 182. 

Sulco e pseudosulco (setas). Fig. 189. Filamento com espinhos de conexão e separação (seta). 
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Figuras 190-195. Aulacoseira gessneri, MEV (Figs. 190-192, 194, 195) e MET (Fig. 193). Escalas: 5 

µm (Figs. 190, 191, 194, 195), 1 µm (Fig. 192), 200 nm (Fig. 193). Fig. 190. Aspecto externo da face 

da valva de conexão. Fig. 191. Vista interna da valva de conexão. Fig. 193. Detalhe da oclusão das 

aréolas. Fig. 194. Aspecto da região de união entre valvas de conexão (esquerda) e valvas de separação 

(direita). Fig. 195. Porção terminal do filamento. Note as leves depressões no manto da valva de 

separação.
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Figuras 191-196. Aulacoseira gessneri, MEV, vista externa. Escala: 10 µm (Fig. 196), 5 µm (Fig. 

197), 2 µm (Figs. 198-201). Figs. 196, 197. Aspecto geral do filamento com valvas de conexão. Figs. 

198-200. Detalhe dos espinhos de conexão. Fig. 201. Detalhe dos espinhos de separação. 
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Figuras 197-202. Aulacoseira gessneri, MEV. Escalas: 5 µm (Fig. 205), 2 µm (Figs. 202-204, 206, 

207). Figs. 202, 203. Vista interna da valva. Note a disposição das rimoportulae (setas) e o ringleist 

sólido. Figs. 204, 205. Aspecto do das bandas do cíngulo. Figs. 206, 207. Detalhe das bandas 

mostrando a ornamentação e a morfologia da lígula e antilígula. 
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Aulacoseira granulata var. angustissima (O. Müller) Simonsen f. angustissima 

Bacillaria 2: 58. 1979. 

Basiônimo: Melosira granulata var. angustissima O. Müller, Nova Hedwigia 38(5-6): 315, pl. 

12, fig. 28. 1900. 

Sinônimos: Melosira granulata ssp. angustissima (O. Müller) Cleve-Euler, 1938. 

Melosira granulata ssp. angustissima (O. Müller) Skabichevskii, 1960. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 209-223): 

 Frústulas alongadas, isoladas ou unidas por meio de espinhos de conexão curtos, 

formando filamentos retos a pouco curvados, com 2-31 células. Heterovalvaridade presente. 

Valvas de separação com um espinho longo e agudo (≈ 7,5-14 µm de comprimento), quase de 

mesmo comprimento que o manto valvar, e dois encurtados; estrias retas. Valvas de conexão 

com estrias oblíquas, dextrógiras. Aréolas arredondadas. Sulco e pseudosulco pouco 

profundos em forma de “V”. Rimoportula e ringleist indistintos. Diâmetro: 1,7-4 µm; altura 

do manto 9,5-19,5 µm; 10-18 estrias em 10 µm; 11-18 aréolas em 10 µm. Razão altura do 

manto/diâmetro: 3,8-8,0. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E TRANSMISSÃO(FIGS. 224-241): 

 Face valvar plana sem ornamentação ou perfurada por uma fileira irregular de aréolas 

marginais arredondadas. Valvas de separação com espinhos marginais, um longo e demais 

curtos e cônicos; manto com uma forte depressão longitudinal; estrias retas; duas 

rimoportulae, uma próxima a face valvar e outra próxima ao colo, ambas inseridas dentro da 

abertura de uma aréola. Valvas de conexão com espinhos bifurcados curtos, um por 

interestria; manto ornamentado com estrias oblíquas; uma rimoportula próxima ao colo. 

Aréolas arredondadas, elípticas a irregulares, ocluídas internamente por cribra. Colo estreito 

geralmente com saliências em forma de verrugas. Rimoportula próxima ao colo internamente 

séssil, pouco ou fortemente curvada em forma “C”. Ringleist sólido e pouco desenvolvido. 

 

COMENTÁRIOS: Melosira granulata var. angustissima foi descrita por Müller (1900) para El 

Kab, sul do Egito, como um táxon desprovido de espinhos, com estrias espiraladas compostas 

por poros grosseiros e sulco pouco profundo. O táxon foi proposto com base em uma valva de 

conexão, cujos espinhos são, na verdade, pequenos e difíceis de discernir pela microscopia 

convencional. Valvas de separação com espinho visivelmente alongado e estrias retas só 

foram descritas para a variedade anos depois (Müller, 1905). 
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Aulacoseira granulata var. angustissima assemelha-se a A. italica var. tenuissima 

(Grunow) Simonsen com relação à altura e diâmetro dos filamentos e pela presença de estrias 

oblíquas nas valvas de conexão. No entanto, A. italica var. tenuissima apresenta maior 

densidade de estrias e aréolas (20-22/10 µm), e pelo colo ligeiramente mais encurtado 

(Grunow, 1882; Müller, 1905; Krammer & Lange-Bertalot, 1991). Análise do material tipo de 

ambas as variedades faz-se necessário para melhor caracterização dos táxons, detalhando a 

morfologia dos espinhos, aréolas e rimoportulae em microscopia eletrônica. 

A variação métrica encontrada para os exemplares brasileiros foi pouco diferente da 

citada no protólogo (3 µm de diâmetro, 60 µm de altura, 8-9 estrias em 10 µm, 10-12 aréolas 

em 10 µm), no entanto concorda com as demais características da frústula e com outros 

exemplares registrados na literatura (English & Potapova, 2010). 

 Cholnoky (1962) e Kammer & Lange-Bertalot (1991) comentam sobre a necessidade 

de estudos populacionais mais detalhados para averiguar se a var. angustissima não seria uma 

fase transicional de A. granulata var. granulata. Esta hipótese já havia sido corroborada por 

Kilham & Kilham (1975) quando realizaram estudos populacionais de Aulacoseira granulata 

em meio de cultivo. Os autores afirmaram que a var. jonensis (Grunow) Simonsen e a var. 

angustissima são formas menores dentro da população de A. granulata típica, portanto, não 

constituem táxons distintos. Apesar disso, diferenças morfométricas entre a variedade típica e 

a var. angustissima foram encontradas por English & Potapova (2010) e também neste estudo. 

A princípio a var. angustissima difere da nominal, principalmente, por apresentar apenas um 

espinho alongado nas valvas de separação, menor diâmetro valvar (3-5 µm) e maior razão 

altura do manto/diâmetro (3,2-10) (Hustedt, 1930; Krammer & Lange-Bertalot, 1991). Nos 

exemplares estudados esta razão ficou entre 3.8-8.0. A. granulata var. granulata possui 1-4 

(mais comumente dois) espinhos de separação alongados, diâmetro entre 5-35 µm e razão 

altura do manto/diâmetro inferior a 4.5 (Kammer & Lange-Bertalot, 1991). Além disso, 

podem-se observar através da microscopia eletrônica de varredura, diferenças entre as duas 

variedades com relação à oclusão das aréolas, forma e posição da rimoportula no manto. As 

aréolas na var. angustissima são ocluídas por uma cribra complexa, semelhante àquela 

descrita para o gênero Achnanthes Bory por Round et al. (1990), e a rimoportula está 

adjacente ao colo, internamente curvada formando um semicírculo. Já a var. granulata 

apresenta aréolas ocluídas por cribra simples, consistindo de uma placa com numerosas 

perfurações arredondadas delicadas, rimoportula distando 2 a 3 aréolas do colo (Siver & 

Kling, 1997; Potapova et al., 2008), tendo sua projeção interna na forma de um círculo 

completo.
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Geralmente, A. granulata var. angustissima ocorre coexistindo com a variedade típica 

da espécie, todavia isso não impede que populações isoladas possam ocorrer. Van 

Landingham (1965) acredita em uma distinção ecológica e geográfica entre as duas 

variedades, pois encontrou populações abundantes compostas apenas pela var. angustissima. 

 Apesar de ser comumente encontrada em amostras brasileiras, A. granulata var. 

angustissima teve sua ultra-estrutura pouco investigada. Registros de material estrangeiro se 

limitam a aspectos gerais do filamento (Siver & Kling, 1997, fig. 25 - citada como A. 

granulata; English & Potapova, 2010), sem uma descrição mais detalhada das estruturas da 

frústula. 

 

ECOLOGIA: ocorre em ambientes eutrofizados (Krammer & Lange-Bertalot, 1991). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Alagoas: lâmina nº. 6.298  

Estado do Amapá: lâmina nº. 6.265 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.268, 

6.270, 6.287, 6.271, 6.272, 6.278, 6.279, 

6.283, INPA 223.907, UPCB 72.260, 

72.264, 72.503, 72.507, 72.508, 72.511, 

72.513 

Estado da Bahia: lâmina nº. 6.296 

Estado do Distrito Federal: UPCB 72.266 

Estado de Goiás: UFG 29.925, 29.918, 

29.865 

Estado do Maranhão: lâmina nº. 6.277, 

6.340, 6.336 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.299, 

6.300, 6.30, 6.322, UPCB 67.019, 67020 

Estado do Mato Grosso do Sul: lâmina nº. 

6.323 

Estado de Minas Gerais: UPCB 72.268, 

72.269, 72.270 

Estado do Pará: lâmina nº. 6.266, 6.273, 

6.274, 6.280, 6.281, 6.341, 6.342, 6.334, 

UPCB 58.045, 72.271, 72.514, UFG 

46.262, 46.264, 46.265, 46.266 

Estado da Paraíba: lâmina nº. 6.285  

Estado do Paraná: 44.536, 44.544, 44.545, 

44.546, 44.554, 44.555, 44.556, 44.559, 

44.561, 44.562, 44.564, 44.568, 44.571, 

44.572, 44.574, 44.578, 44.579, 44.581, 

44.582, 47.493, 59.500, 59.501, 59.505, 

59515, 59.516, 59.518, 59.519, 59.520, 

59.521, 59.523, 59.524, 59.525, 59.527, 

59.528, 59.530, 59.531, 59.533, 59.534, 

63.475, 63.476, 63.477, 63.478, 72.237, 

72.239, 72.245, 72.249, 72.254, 72.255, 

72.256, 72.294, 72.295, 72.519 

Estado de Pernambuco: lâmina nº. 6.291 

Estado do Rio Grande Norte: UPCB 

72.281, 72.282, 72.283   

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.313, 6.316, 6.314, 6.317, 6.319, 6.325, 

6.326, 6.327, 6.330, HAS 16.893, 16.894, 

16.968, 16.900, HAS 108.783 
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Estado de Rondônia: lâmina nº. 6.294, 

6.304, 6.345, 6.346, 6.347  

Estado de São Paulo: SP 239.140, 239.095, 

239.138, 255.751, 255.752 

Estado do Tocantins: lâmina nº. 6.286, 

6.288, 6.295, UPCB 72.291, 72.292, 

72.293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 242. Distribuição de A. granulata var. 

angustissima f. angustissima no Brasil. 
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Figuras 209-223. Aspecto dos filamentos de Aulacoseira granulata var. angustissima f. angustissima, 

MO. Escala: 10 µm. Figs. 209-213. Filamento com valvas de conexão. Figs. 214-223. Filamentos com 

valvas de separação e conexão. Fig. 215. Sulco e pseudosulco (setas). 
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Figuras 224-230. Aulacoseira granulata var. angustissima f. angustissima, MEV, vista externa. 

Escala: 5 µm (Figs. 224-226), 1 µm (Figs. 227-230). Figs. 224-226. Aspecto geral da valva de 

separação. Fig. 227. Face da valva de separação. Figs. 228, 229. Detalhe dos espinhos da célula 

terminal, abertura externa da rimoportula (seta) próxima à junção da superfície valvar com o manto e 

oclusão das aréolas. Fig. 230. Detalhe de dois filamentos, um mostrando a morfologia dos espinhos de 

conexão (esquerda), outro os espinhos de separação (direita), e a abertura externa da rimoportula 

(seta).
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Figuras 231-236. Aulacoseira granulata var. angustissima f. angustissima, MEV. Escalas: 2 µm 

(Figs. 233, 236), 1 µm (Figs. 231, 232, 234, 235). Fig. 231. Detalhe dos espinhos de conexão. Fig. 

232. Detalhe do colo da valva e da abertura externa da rimoportula (seta). Fig. 233. Vista pleural da 

valva de separação. Fig. 234. Detalhe da abertura interna da rimoportula. Fig. 235. Rimoportula 

próxima ao ringleist (seta). Fig. 236. Vista interna da valva. Note o ringleist sólido e pouco 

desenvolvido e a oclusão das aréolas. 
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Figuras 237-241. Aulacoseira granulata var. angustissima f. angustissima, MET. Escalas: 1 µm (Fig. 

237), 0,5 µm (Figs. 238-241). Fig. 237. Disposição das aréolas na face da valva de conexão. Fig. 238. 

Oclusão das aréolas do manto. Figs. 239-241. Aspecto da rimoportula próxima ao colo. 
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Aulacoseira granulata var. angustissima f. spiralis (Hustedt) Czarnecki & Reinke 

Transactions of the Kansas Academy of Sciences 85(3): 174-175, 1982. 

Basiônimo: Melosira granulata var angustissima f. curvata vel spiralis Hustedt in 

Rabenhorst, Akademische Verlagsgesellschaft 7(1): 251, pl. 80, fig. 7, 1927. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 243-246):  

 Frústulas unidas por meio de espinhos de conexão pequenos, formando filamentos 

curvados, com 2-5 células. Heterovalvaridade presente. Valvas de separação com espinhos 

agudos, um alongado (9-11 µm de comprimento) quase de mesmo comprimento que o manto 

valvar, e os demais curtos; estrias retas. Valvas de conexão com espinhos encurtados; estrias 

oblíquas, dextrógiras. Aréolas arredondadas. Sulco e pseudosulco pouco profundos em forma 

de “V”. Rimoportula e ringleist indistintos. Diâmetro: 2,7-3,2 µm; altura do manto: 8,2-14,1 

µm; 13-18 estrias em 10 µm; 18-20 aréolas em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 3,18-

5,17. 

 

COMENTÁRIO: Hustedt (1927) propôs a nova forma como Melosira granulata var. 

angustissima f. curvata vel spiralis. De acordo com artigo 23.1 do Código de Nomenclatura 

Botânica (2007) epítetos compostos por dois adjetivos não são aconselhados, no entanto não 

devem ser rejeitados e sim usados juntos ou hifenizados. Apesar disso, o táxon vem sendo 

comumente citado com os dois nomes, como sendo duas entidades distintas, inclusive sua 

transferência para o gênero Aulacoseira foi realizada apenas com o epíteto spiralis. 

 Em MO, não foram encontradas diferenças entre a f. spiralis e a forma típica, exceto 

pela curvatura dos filamentos. Poucos exemplares foram encontrados no material analisado, 

impossibilitando a análise de detalhes ultra-estruturais da frústula.  

 No Brasil, o táxon só foi encontrado na região sul ocorrendo no Estado do Rio Grande 

do Sul (Torgan et al., 1999) e no Estado do Paraná (Shirata & Valente-Moreira, 1989; Train 

& Rodrigues, 2004). 

 

ECOLOGIA: não foram encontrados dados na literatura. No presente estudo, o táxon foi 

encontrado no lago do Passeio Público de Curitiba-PR, lago artificial urbano classificado 

como muito poluído com tendência a eutrofização (IAP, 2005-2008). 
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OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Paraná: UPCB 72.519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 247. Distribuição de A. granulata var. 

angustissima f. spiralis no Brasil. 
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Figuras 244-246. Aspecto dos filamentos de Aulacoseira granulata var. angustissima f. spiralis, MO. 

Escala: 10 µm. Fig. 246. Note o sulco e pseudosulco (setas). 
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Aulacoseira granulata var. australiensis (Grunow) Moro 

Arquivos de Biologia e Tecnologia 34(2): 353-359, 1991. 

Basiônimo: Melosira granulata f. australiensis Grunow in Van Heurck, Synopsis des 

Diatomées de Belgique. Atlas, pl. 87, figs. 13, 14, 16, 1882. 

Sinônimos: Melosira granulata var. australiensis (Grunow) Tempère & Peragallo, 1908. 

Melosira granulata var. australiensis Tempère & Peragallo, 1913. 

Melosira granulata var. australiensis (Grunow) Frenguelli, 1923. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 248- 277):  

 Frústulas unidas por meio de espinhos de conexão curtos (8-10 em 10 µm), formando 

filamentos longos, retos, com 2-12 células. Heterovalvaridade presente. Valvas de separação 

com espinhos agudos, 2-5 longos (16-25 µm de comprimento), quase de mesmo comprimento 

que o manto valvar, e os demais curtos; face valvar ornamentada por 2-4 fileiras de aréolas 

marginais; manto com 2-5 depressões longitudinais; estrias do manto retas, unisseriadas. 

Valvas de conexão com face ornamentada por duas fileiras de aréolas marginais; estrias do 

manto levemente oblíquas, às vezes, oblíquo-curvadas, dextrógiras, uni- a bisseriadas. Aréolas 

quadrangulares a irregulares. Sulco e pseudosulco pouco profundos em forma de “V”. 

Rimoportulae evidentes no manto valvar, distando 1-4 aréolas do colo, em número de 1-8 por 

valva formando um anel irregular. Ringleist medianamente desenvolvido. Auxósporo 

fortemente convexo, ornamentado por aréolas arredondadas na região central e por aréolas 

mais grosseiras formando estrias retas na região do manto. Diâmetro: 7-29 µm; altura do 

manto: 10,9-27 µm; 7-16 estrias em 10 µm; 6-15 aréolas em 10 µm. Razão altura do 

manto/diâmetro: 0,73-2,53. Auxósporo: 27,7-32 µm de diâmetro. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E TRANSMISSÃO (FIGS. 278-302): 

 Face valvar plana, com 1-4 fileiras de pequenas aréolas marginais. Valvas de 

separação com espinhos agudos, formados pela projeção de 2 interestrias; estrias unisseriadas, 

retas; 1-8 rimoportulae próximas ao colo e 1-4 próximas a face valvar. Valvas de conexão 

com espinhos curtos, espatulados, bi- a tridenteados, sendo um por interestria; estrias 

oblíquas, dextrógiras, às vezes bisseriadas; rimoportulae próximas ao colo. Aréolas 

quadrangulares a irregulares, ocluídas externamente por cribra. Manto ornamentado por 

pequenas verrugas. Colo estreito com verrugas em fileiras longitudinais. Rimoportulae com 

abertura externa arredondada a elíptica, dentro de uma aréola. Rimoportulae internamente 

pedunculadas, pouco a fortemente espiraladas (1 a 6 voltas), com abertura em forma de fenda. 
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Ringleist medianamente desenvolvido, sólido. Cíngulo composto por 4-5 bandas abertas, 

ornamentadas por pequenos poros arredondados. Valvocópula fimbriada. 

 

COMENTÁRIOS: Grunow propôs Melosira granulata var. australiensis para o rio Richmond, na 

Austrália, apresentando ilustrações de duas valvas de separação e uma de conexão (Fig. 303), 

sem descrição ou diagnose (Van Heurck, 1880-1885). Posteriormente, o táxon foi registrado 

por Tempère & Peragallo (1907-1915) para Cantal, na França e Yeso no Japão; por Meister 

(1913) para o lago Suwa, no Japão; e por Freguelli (1923) para o rio Primero, na Argentina, 

quando realizou a primeira descrição da variedade. Ilustrações em MO e MEV só foram feitas 

recentemente por Moro (1991, 1992, 1995), quando analisou amostras do reservatório de 

Alagados, em Ponta Grossa, Paraná. 

 

 

Fig. 303. Lectótipo de Aulacoseira granulata var. australiensis (Van Heurck, 1880-1885). 

 
Frenguelli (1923) comenta que a var. australiensis distingue-se da típica por 

apresentar de 3 a 4 espinhos de separação e sulcos bem marcados no manto, os quais também 

podem ser visualizados como concavidades na margem da valva. Esta característica difere da 

ilustração de Grunow, provavelmente porque Frenguelli encontrou valvas de separação 

enquanto que Grunow observou apenas células de conexão em vista valvar, as quais 

apresentam espinhos encurtados (Van Heurck, 1880-1885). Moro (1991) diferencia a var. 

australiensis da var. granulata (Ehrenberg) Simonsen também pelo maior diâmetro valvar e 

pela ornamentação da valva de separação. Segundo a autora, a variedade típica da espécie 

apresenta valvas com 9-15 µm de diâmetro e face valvar desprovida de areolação. A var. 

australiensis teria 18-31 µm de diâmetro e face valvar ornamentada por aréolas esparsas, 

semelhante à ilustrada por Grunow (Van Heurck 1880-1885, fig. 16). Tais diferenças não 

puderam ser aplicadas no presente estudo, uma vez que as populações analisadas 
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apresentaram indivíduos também com menor diâmetro, abrangendo a variação da var. 

granulata (5-21 µm de diâmetro, 5-18 µm de altura do manto – Hustedt, 1927-1930), e foram 

registradas valvas de separação ornamentadas apenas por fileiras de aréolas marginais. Tais 

indivíduos foram encontrados também no reservatório de Alagados, local anteriormente 

estudado por Moro (1991), quando realizou a transferência do táxon para o gênero 

Aulacoseira. Com relação às características métricas e merísticas, o material encontrado foi 

semelhante ao registrado em literatura (Tabela 8). 

Detalhes ultra-estruturais da var. australiensis foram observados, permitindo constatar 

diferenças com a var. granulata com relação ao número, posição e morfologia das 

rimoportulae. A. granulata (Ehrenberg) Simonsen var. granulata possui uma rimoportula não 

ou pouco evidente em MO, pedunculada, espiralada (com 1 espira), distante 2 a 3 aréolas do 

colo, e uma rimoportula adicional às vezes presente próxima a junção da face valvar com o 

manto (Siver & Kling, 1997). Na var. australiensis há de 1-8 rimoportulae evidentes em MO, 

pedunculadas, espiraladas (com 1-6 espiras), distante 1-4 aréolas do colo e 2-4 rimoportulae 

próximas a face valvar. Vale ressaltar, que rimoportulae próximas a face valvar só foram 

encontradas em valvas de separação. Além disso, foi constatada a ocorrência de 2-5 espinhos 

de separação na var. australiensis, contra 1-2 da variedade típica da espécie. 

Semelhanças também podem ser observadas com A. muzzanensis, porém esta 

diferencia-se, principalmente, pelo manto mais encurtado, aréolas mais delicadas e pela forma 

das rimoportulae no manto (Tabela 8). 

Exemplares muito semelhantes à A. granulata var. australiensis foram ilustrados por 

Metzeltin et al. (2005) como A. italica (pl. 1, fig. 14) e A. granulata var. ambigua (Hustedt) 

Simonsen (pl. 1, figs. 15-17) para o Uruguai. No Brasil, maior variação morfológica e métrica 

de A. granulata var. australiensis foi encontrada em ambientes eutrofizados como os 

reservatórios da UH São Jorge e UH Pitangui/PR, inclusive com produção de auxósporos e 

células iniciais durante o verão de 2011. É possível que alguns registros de A. granulata var. 

granulata realizados no país possam corresponder à var. australiensis, devido a semelhança 

entre estes táxons. 

 

ECOLOGIA: no presente estudo o táxon ocorreu em ambientes mesotróficos a hipereutróficos 

(LACTEC, 2010-2011). 
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Tabela 8. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira granulata var. australiensis e de espécies semelhantes. 

características 

morfométricas 
A. granulata var. australiensis 

A. granulata var. 

granulata 
A. muzzanensis 

Obra 

Grunow in Van 

Heurck (1880-

1885) 

Frenguelli 

(1923) 

Moro (1991, 

1995) 
neste estudo 

Hustedt (1930), Siver & 

Kling (1997), Houk 

(2003) 

Meister (1912), Hustedt 

(1930), Krammer 

(1991a) 

Diâmetro (µm) 9-19* 17-19 15-31 7-29 3-30 8-25 

Altura do manto (µm) 16-18* 16,5-18 11-19 10,9-27 4-24 4-8 

Estrias (em 10 µm) 10* 9-11 8-16 7-16 7-15 11-13 

Aréolas (em 10 µm) 9-10* 8-10 8-16 6-15 8-12 20 

Face valvar 
completamente 

areolada 

completamente 

areolada 

com aréolas 

esparsas em toda 

a superfície 

1-3 fileiras 

marginais de 

aréolas 

completamente areolada 

ou com aréolas 

marginais ou 

desprovida de 

ornamentação 

3-4 fileiras marginais 

de aréolas 

Espinhos de separação 1, atenuados atenuados 3-4, atenuados 2-5, atenuados 1-2, atenuados atenuados 

Espinhos de conexão ... ... ... 
espatulados, bi- 

a tridenteados 

espatulados a 

bidenteados 
espatulados 

Ringleist  ... 
medianamente 

desenvolvido 

medianamente 

desenvolvido 

medianamente 

desenvolvido 

medianamente 

desenvolvido 
estreito 

Rimoportulae ... ... ... 

em espiral, 1-8 

próximas ao 

ringleist 

em espiral, 1 próxima 

ao ringleist 

em forma de “C”, 2-8 

próximas ao ringleist 

* dados mensurados a partir das ilustrações de Grunow in Van Heurck (1880-1885). 
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OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.306 

Estado do Paraná: UPCB 59.514, 59.518, 

59.519, 59.521, 59.523, 59.531, 59.533, 

72.237, 72.249, 72.254 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.327, 6.330 

Estado de São Paulo: SP 239.140, 255.742, 

255.759, 294.905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 304. Distribuição de A. granulata var. 

australiensis no Brasil. 
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Figuras 248-257. Aulacoseira granulata var. australiensis, MO. Escala: 10 µm. Figs. 248-250. Vista 

valvas das células de separação. Fig. 251. Vista valvar da célula de conexão. Figs. 252-257. Aspecto 

dos filamentos com valvas de separação e conexão. Fig. 255. Note o sulco e pseudosulco (setas). 
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Figuras 258-267. Aulacoseira granulata var. australiensis, MO. Escala: 10 µm. Figs. 258-263. Vista 

do lúmen celular mostrando o ringleist e as rimoportulae próximas ao colo. Figs. 264-267. Aspecto 

dos filamentos em vista pleural. 
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Figuras 268-277. Aulacoseira granulata var. australiensis, MO. Escala: 10 µm. Figs. 268-269. 

Auxósporo. Figs. 270, 271. Célula inicial do filamento. Figs. 272-277. Aspecto dos filamentos em 

vista pleural com rimoportulae evidentes (setas, fig. 275). 



98 

 

Figuras 278-283. Aulacoseira granulata var. australiensis, MEV, vista externa. Escalas: 5 µm (Figs. 

278, 279, 283), 2 µm (Fig. 280), 1 µm (Figs. 281, 282). Fig. 278. Superfície da valva de separação. 

Fig. 279. Vista do manto da valva de separação. Fig. 280. Detalhe dos espinhos de separação. Figs. 

281, 282. Detalhe dos espinhos de conexão. Fig. 283. Vista pleural de duas valvas de conexão. 
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Figuras 284-289. Aulacoseira granulata var. australiensis, MEV (Figs. 284, 286-289) e MET (Fig. 

285). Escalas: 5 µm (Fig. 288), 1 µm (Figs. 284, 286, 287, 289) 0,5 µm (Fig. 285). Figs. 284, 285. 

Detalhe da oclusão das aréolas em vista externa. Fig. 286. Aspecto da abertura interna das aréolas. 

Figs. 287, 288. Abertura externa e interna das rimoportulae próximas a face valvar (setas), 

respectivamente. Fig. 289. Abertura externa da rimoportula próxima ao colo (seta). 
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Figuras 290-296. Aulacoseira granulata var. australiensis, MEV (Figs. 290-295) e MET (Fig. 296). 

Escalas: 5 µm (Fig. 292), 2 µm (Figs. 290, 291, 293), 1 µm (Figs. 294-296). Figs. 290, 291. Abertura 

externa e interna das rimoportulae (setas) próximas ao colo. Figs. 292, 293. Posição das rimoportulae 

no manto (setas), em uma valva de separação e conexão, respectivamente. Note o ringleist sólido. 

Figs. 294-296. Detalhe da abertura interna da rimoportula próxima ao ringleist. 
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Figuras 297-302. Aulacoseira granulata var. australiensis, MEV. Escalas: 5 µm (Figs. 300, 301), 2 

µm (Figs. 297, 298), 1 µm (Figs. 299, 302). Figs. 297, 298. Aspecto do ringleist e das projeções 

internas das rimoportulae (setas). Fig. 299. Detalhe da rimoportula. Fig. 300. Cíngulo. Fig. 301. 

Valvocópula. Fig. 302. Detalhe da ornamentação da valvocópula e das fímbrias.  
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Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen var. granulata 

Bacillaria 2: 58, 1979. 

Basiônimo: Gaillonella granulata Ehrenberg var. granulata, Abhandlungen der Königlichen 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1841, p. 415, 1843. 

Sinônimos: Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs in Pritchard, 1861. 

Melosira punctata var. granulata (Ehrenberg) Cleve & Möller, 1879. 

Lysigonium granulatum (Ehrenberg) Kuntze, 1891. 

Orthosira granulata (Ehrenberg) Schonfeldt, 1907. 

Melosira polymorpha subsp. granulata (Ehrenberg) Bethge, 1925. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 305-328): 

 Frústulas unidas por meio de espinhos de conexão curtos (8 em 10 µm) formando 

filamentos retos. Face valvar não observada. Heterovalvaridade presente. Valvas de separação 

com 1 a 2 espinhos agudos, alongados, geralmente de tamanhos diferentes (12-24 µm de 

comprimento), e demais espinhos curtos; manto com 1-2 depressões longitudinais, estrias 

unisseriadas retas. Valvas de conexão com estrias levemente oblíquas, dextrógiras, uni- a 

bisseriadas. Aréolas quadrangulares. Sulco e pseudosulco pouco pronunciados em forma em 

forma de “V”. Rimoportulae indistintas. Ringleist não observado. Diâmetro: 7-14 µm; altura 

do manto: 16-26 µm; 7-10 estrias em 10 µm; 6-8 aréolas em 10 µm. Razão altura do 

manto/diâmetro: 1,21-3,45. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 329-340): 

 Valvas de separação com espinhos longos e curtos, agudos, compreendendo duas 

interestrias; face ornamentada por uma fileira marginal de aréolas; estrias retas; uma 

rimoportula próxima ao ringleist e outra próxima a face valvar. Valvas de conexão com 

espinhos curtos, espatulados a bifurcados com extremidades arredondadas; face valvar não 

observada; estrias oblíquas. Aréolas quadrangulares ocluídas externamente por cribra. Manto 

e colo ornamentados com saliências semelhantes a verrugas. Colo estreito. Uma rimoportula 

próxima ao colo, distando 1-3 aréolas, pedunculada, pouco espiralada, com abertura externa 

entre as aréolas do manto. Ringleist medianamente desenvolvido, sólido. Cíngulo composto 

por bandas abertas, largas, ornamentadas por pequenos poros arredondados. Lígula e 

antilígula proeminentes. 
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COMENTÁRIOS: Aulacoseira pseudogranulata (Cleve-Euler) Simonsen é a espécie mais 

semelhante à A. granulata var. granulata, principalmente por apresentar espinhos de 

separação alongados. A. pseudogranulata foi descrita para Tierra Del Fuego/Argentina, e 

posteriormente estudada por Rivera (1967) para o lago Ranco/Chile e por Emiliani (1973) 

para o lago Moscardi/Argentina. Caracteriza-se por apresentar dois (raramente três ou quatro) 

espinhos longos, frústulas mais compridas do que largas (diâmetro: 6,5-20 µm, altura da 

frústula: 21-40 µm), estrias retas (9-14 em 10 µm) e aréolas arredondadas a quadrangulares, 

espassadas (6-12 em 10 µm) (Rivera, 1967; Emiliani, 1973). 

 Rivera (1967) e Emiliani (1973) comentam que Aulacoseira pseudogranulata 

diferencia-se de A. granulata var. granulata, principalmente, pelo padrão de estriação reto no 

manto, como também pela presença de dois longos espinhos de igual comprimento, maior 

razão altura/diâmetro valvar e menor densidade de aréolas. Entretanto, exemplares de A. 

pseudogranulata com estrias levemente oblíquas foram registrados por Rivera (1967) e 

Emiliani (1973), e os demais caracteres descritos em literatura como variação morfológica de 

A. granulata var. granulata. Sugere-se, portanto, que estudos mais detalhados sejam 

realizados com A. pseudogranulata para averiguar se há outras características diagnósticas 

que sustentem a espécie, como a morfologia dos espinhos de conexão, a forma, número e 

posição das rimoportulae no manto. 

 Ao longo dos anos, muitas variedades e formas foram descritas para Melosira 

granulata (Catalogue of Diatom Names, 2011), sendo algumas destas propostas com base em 

caracteres aparentemente pouco consistentes. A variedade valida Hustedt foi proposta por 

possuir paredes celulares mais fortes e estrutura mais bruta que a típica; além das formas que 

tem filamentos espiralados (Huber-Pestalozzi, 1942). Dúvidas sobre a validade destes táxons 

surgiram e questionou-se se estes não poderiam ser estágios intermediários do ciclo de vida de 

A. granulata típica (Krammer & Lange-Bertalot, 1991). Análise dos materiais tipo ou 

observação do ciclo de vida, ecologia, ou mesmo de biologia molecular destes táxons devem 

ser realizados para comprovar sua identidade taxonômica, uma vez que trabalhos recentes tem 

demonstrado que certos componentes da frústula de Aulacoseira (ex. tamanho das aréolas, 

altura do manto) podem variar de acordo com as características físico-químicas do meio, 

como disponibilidade de luz, turbulência e nutrientes (Turkia & Lepistö, 1999; O’Farell et al., 

2001; Edgar & Theriot, 2003). 

A variação métrica encontrada nas populações analisadas concordou com a registrada 

em literatura para a espécie (3-30 µm de diâmetro, 4-24 µm de altura do manto, 7-15 estrias 

em 10 µm e 5-9 aréolas em 10 µm) (Krammer & Lange-Bertalot, 1991; Houk, 2003; 
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Potapova et al., 2008). Apesar de Houk (2003) e Potapova et al. (2008) descreverem que os 

espinhos de separação de A. granulata apresentam comprimentos iguais, o mesmo nem 

sempre ocorreu nos exemplares analisados, concordando com o material estudado por 

Krammer & Lange-Bertalot (1991).  

A presença de uma segunda rimoportula próxima a face valvar só foi documentada 

por Siver & Kling (1997). No material analisado, esta rimoportula esteve presente apenas nas 

valvas de separação. O mesmo fato ocorreu com as demais variedades de A. granulata 

estudadas. A. granulata var. granulata possui rimoportulae de difícil visualização em MO. 

Esta característica pode auxiliar na sua distinção com a var. australiensis cujas rimoportulae 

aparecem como pontos escuros grosseiros no manto. 

 Aulacoseira granulata var. granulata foi comumente encontrada nas amostras 

analisadas, apresentando ampla distribuição geográfica no Brasil. 

 

ECOLOGIA: espécie cosmopolita, de ambientes meso a eutróficos, de águas estagnadas a 

levemente correntes (Houk, 2003). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.275, 

6.278, UPCB 72.264, 72.502, 72.503, 

72.506, 72.507, 72.510, 72.511, 72.513 

Estado do Distrito Federal: UPCB 72.265 

Estado de Goiás: UFG 29.905, 29.918, 

29.865 

Estado do Maranhão: lâmina nº. 6.340, 

6.277 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.306, 

6.333 

Estado do Mato Grosso do Sul: UPCB 

59.643, 59.644 

Estado de Minas Gerais: UPCB 72.267, 

72.268 

Estado do Pará: lâmina nº. 6.342, 6.273, 

6.274, 6.289, UPCB 72036, 72.274, UFG 

46.262, 46.263, 46.264, 46.266 

Estado da Paraíba: lâmina nº. 6.285 

Estado do Paraná: 44.533, 44.536, 44.544, 

44.546, 44.555, 44.559, 44.561, 44.562, 

44.564, 44.566, 44.569, 44.571, 44.572, 

44.574, 44.579, 44.580, 44.582, 47.493, 

59.516, 59.518, 59.519, 59.520, 59.521, 

59.522, 59.523, 59.524, 59.525, 59.526, 

59.527, 59.528, 59.530, 59.531, 59.534, 

72.237, 72.239, 72.245, 72.249, 72.255, 

72.257, 72.298, 72.517, 72.518 

Estado do Piauí: lâmina nº. 6.339 

Estado do Rio Grande do Norte: lâmina nº. 

6.282, UPCB 72.281 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.313, 6.314, 6.315, 6.317, 6.319, 6.321, 

6.325, 6.326, 6.329, HAS 16.893, 16.894, 

16.968, 16.900, HAS 108.783 
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Estado de Rondônia: lâmina nº. 6.294, 

6.304, 6.345, 6.346, 6.347 

Estado de Santa Catarina: lâmina nº. 6.309, 

6.324 

Estado do Sergipe: lâmina nº. 6.302 

Estado de São Paulo: SP 188.520, 239.094, 

239.095, 239.138, 239.141, 255.530, 

255.723, 255.759, 255.763, 255.773, 

294.905, UPCB 72.286, 72.287, 72.288, 

72.289, 72.290 

Estado do Tocantins: lâmina nº. 6.286, 

6.295, 6.288, UPCB 72.291, 72.293 

 

 

Fig. 341. Distribuição de A. granulata var. 

granulata no Brasil. 
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Figuras 305-315. Aulacoseira granulata var. granulata, MO. Escala: 10 µm. Figs. 305-311. 

Filamentos com valvas de separação e conexão. Figs. 312-315. Filamentos com valvas de separação.
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Figuras 316-328. Aspecto dos filamentos de Aulacoseira granulata var. granulata, MO. Escala: 10 

µm. Fig. 327. Sulco e o pseudosulco (setas). 
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Figuras 329-335. Aulacoseira granulata var. granulata, MEV, vista externa. Escalas: 5 µm (Figs. 

329, 330), 2 µm (Figs. 331, 332), 1 µm (Figs 333, 334, 335). Figs. 329, 330. Aspecto da valva de 

separação. Fig. 331. Face da valva de separação e rimoportula (seta). Figs. 332, 333. Detalhe dos 

espinhos de conexão e das aréolas. Figs. 334-335. Abertura externa da rimoportula (setas) e 

ornamentação do colo. 
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Figuras 336-340. Aulacoseira granulata var. granulata, MEV. Escalas: 10 µm (Fig. 338), 2 µm (Figs. 

336, 337), 1 µm (Figs. 339, 340). Figs. 336, 337. Detalhe da abertura interna da rimoportula (seta). 

Note o ringleist sólido. Fig. 338. Filamento com bandas do cíngulo. Fig. 339. Detalhe da 

ornamentação da valvocópula. Fig. 340. Note a lígula e antilígula. 
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Aulacoseira herzogii (Lemmerman) Simonsen var. herzogii 

Bacillaria 2: 59, 1979. 

Basiônimo: Melosira herzogii Lemmerman, Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde 5: 

316, figs 12-13, 1910. 

Sinônimo: Melosira herzogii var. tenuis Lemmermann, 1910. 

Melosira polymorpha var. herzogii (Lemmermann) Bethge, 1925. 

Melosira polymorpha f. tenuis (Lemmermann) Bethge, 1925. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 342-374): 

 Frústulas isoladas ou unidas por meio de 1-4 espinhos longos (8-20 µm de 

comprimento), formando filamentos retos a levemente curvados com até 3 células. 

Heterovalvaridade ausente. Valvas de separação com manto apresentando 1-4 ranhuras 

longitudinais hialinas. Estrias retas. Aréolas delicadas, arredondadas, geralmente de difícil 

resolução. Sulco pouco pronunciado em forma de ‘V’ e pseudosulco pronunciado em forma 

de ‘V’. Uma a oito rimoportulae pequenas próximas ao colo e 1-4 rimoportulae curvadas 

próximas a junção da face superfície valvar com o manto. Diâmetro: 2-22 µm; altura do 

manto: 11-24 µm; 20-24 estrias em 10 µm; 22-24 aréolas em 10 µm. Razão altura do 

manto/diâmetro: 0,71-7,0. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E TRANSMISSÃO (FIGS. 375-393): 

 Frústulas com espinhos de separação longos, quase de mesmo comprimento, opostos 

na face valvar, com ápices agudos e bases achadas com contorno arredondado, não contínuo 

com a parede do manto. Face valvar completamente areolada. Manto com leves depressões 

longitudinais desprovidas de aréolas, locais de inserção dos espinhos da célula irmã. Estrias 

retas, unisseriadas. Interestrias geralmente com espessamentos longitudinais de sílica 

próximos a superfície valvar. Aréolas arredondadas, pequenas, ocluídas internamente por 

velum delicado. Colo estreito, às vezes ornamentado por pequenas saliências longitudinais. 

Uma a quatro rimopótulas na região de junção entre a superfície valvar e manto, com abertura 

externa levemente alongada; internamente sésseis, projetando-se em um tubo alongado mais 

ou menos curvado, em forma de gancho. Uma a oito rimoportulae próximas ao colo com 

abertura externa elíptica, levemente maior que a da aréola; internamente sésseis, pouco 

alongadas, com abertura radial, perpendicular ou tangencialmente orientada em relação à 

margem valvar. Ringleist sólido, pouco desenvolvido. Cíngulo composto por bandas abertas 
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ornamentadas por pequenos poros arredondados, lígula proeminente e antilígula indistinta. 

Müller-step às vezes presentes no manto ou colo. 

 

COMENTÁRIOS: a espécie mais próxima a A. herzogii var. herzogii é A. zautigensis Houk & 

Klee devido às dimensões da frústula e padrão de estriação, porém esta última apresenta 

espinhos mais encurtados, ringleist mais largo e registro apenas fóssil (Houk & Klee, 2007). 

Aulacoseira herzogii foi descrita para o rio Paraguai/Paraguai por Lemmermann 

(1910) apresentando como características diagnósticas dois longos espinhos em posição 

oposta e areolação delicada de difícil resolução em MO (Fig. 394). Na mesma obra, 

Lemmermann (1910) propôs a var. tenuis Lemmermann com base em filamentos mais 

estreitos. No entanto, no presente trabalho foi encontrada ampla variação morfológica e 

métrica, a qual permitiu constatar que a var. tenuis faz parte de um continuum da espécie, 

como já observado por Hustedt (1952). 

 

 

Fig. 394. Lectótipo de Aulacoseira herzogii, figs. 12-13 variedade típica, fig. 14 var. tenuis 

(Lemmermann, 1910). 

 

O material analisado foi morfologicamente semelhante àquele descrito e ilustrado por 

Hickel & Håkansson (1991) para o rio Solimões/BR e lago Dummond/USA, e por Houk & 

Klee (2007) a partir do material do Amazonas/Hustedt collection, exceto por ter apresentado 

variação métrica mais ampla (Tabela 9). De maneira geral, a ornamentação do manto foi de 

difícil resolução em MO. Em alguns indivíduos de maiores dimensões (18-24 µm de diâmetro 

e 20-24 µm de altura do manto), as estrias foram mais grosseiras (20-24/10 µm) com aréolas 

conspícuas (22-24/10 µm). Da mesma forma, o número de rimoportulae próximas ao colo 

tendeu a ser maior com o aumento do tamanho da frústula. 
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Tabela 9. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira herzogii e de espécie semelhante. 

características 

morfométricas 
A. herzogii var. herzogii A. zautigensis  

Obra 
Lemmermann 

(1910) 
Hustedt (1952) 

Hickel & 

Håkansson 

(1991) 

Houk & Klee 

(2007) 

Potapova & 

English (2011) 
neste estudo 

Houk & Klee 

(2007) 

Diâmetro (µm) 6-6,5 3,5-15 3,5-9 3,5-15 3-7 2-22 5-12 

Altura do manto (µm) 15-18 11-17 11-19 11-19 7-14 11-24 12-22 

Estrias (em 10 µm) ... ... 15-30 35-40 30-32 20-40 35-40 

Aréolas (em 10 µm) ... ... > 15 25-35 27-37 22-32 20-25 

Face valvar ... ... plana plana 
plana a levemente 

côncava  

plana 

completamente 

areolada 

plana 

Espinhos de separação 
2 com 15-16 µm 

de comprimento 
2 2-4 2 2 

1-4 com 3-20 

µm de 

comprimento 

cerca de 2 

Ringleist  ... ... estreito estreito estreito estreito largo 

Rimoportulae ... ... 

1 próximo ao 

colo 

1 próxima a face 

valvar 

várias 

próximas ao 

colo 

e face valvar 

... 

1-8 próximas ao 

colo 

1-4 próximas a 

face valvar 

várias em 

qualquer 

posição no 

manto 

Filamentos 2-4 células até 6 células até 6 células até 6 células 2 1-3 células curtos 



113 

A presença de dois tipos de rimoportulae, juntamente com a ausência de espinhos de 

conexão e morfologia dos espinhos de separação em A. herzogii levou Hickel & Håkansson 

(1991) a duvidarem se a espécie realmente pertencia ao gênero Aulacoseira. Entretanto, 

outras espécies contendo apenas espinhos de separação já foram descritas para o gênero [ex. 

A. subarctica Haworth, A. agassizii var. malayensis (Hustedt) Simonsen]. Apesar da 

morfologia diferenciada das rimoportulae, estas já foram encontradas próximas ao colo e face 

valvar ao mesmo tempo, exclusivamente em valvas de separação, principalmente no 

complexo granulata, mas também em A. brasiliensis Tremarin, Torgan & Ludwig e A. 

samariana Tremarin, Torgan & Ludwig. 

A maioria dos exemplares analisados apresentou espessamentos longitudinais de sílica 

contínuos com cada interestria, presentes próximos à superfície valvar. Hickel & Håkansson 

(1991) descrevem tais estruturas como saliências decorrentes da projeção das interestrias 

formando um anel irregular no manto. Os autores levantam a hipótese destas saliências 

poderem ser espinhos reduzidos. Entretanto, não foram observados espessamentos na região 

de junção entre a face valvar e o manto, de forma a auxiliar na união das células (Fig. 383). 

As valvas podem apresentar de 1 a 4 espinhos de separação, mas geralmente os 

indivíduos apresentam 2 e raramente 1 espinho nas formas mais estreitas. Este fato também 

constatado por Jensow et al. (1993) quando estudou a ciclo de vida de A. herzogii no lago 

Banani, sul da Ásia. Os autores comentam que A. herzogii é comumente encontrada em locais 

onde ocorre a macrófita Eichornia crassipes (Mart.) Solms., e sugerem uma possível 

associação entre estas espécies.  

Hustedt (1952) comenta que Aulacoseira herzogii ocorre em regiões tropicais e 

subtropicais da América do Sul, sendo provavelmente endêmica da região. Hickel & 

Håkansson (1991) contestam a afirmação alegando a facilidade de disseminação de algumas 

espécies e a falta de trabalhos detalhados em algumas regiões. Tanto que A. herzogii foi 

registrada para países como Suécia, Austrália, Ghana, Estados Unidos e Bangladeche, 

comprovando ter uma distribuição mais ampla (Hickel & Håkansson, 1991; Jewson et al., 

1993). 

 No Brasil, A. herzogii var. herzogii foi anteriormente registrada para os estados do 

Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul (Apêndice 

1, Tabela 1), sendo este trabalho a primeira citação da espécie para o Ceará, Maranhão, Pará, 

Rondônia, São Paulo e Tocantins. 
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ECOLOGIA: espécie planctônica de água doce, provavelmente ocorrendo na região litorânea de 

ambientes meso a eutróficos ou de águas com pouca correnteza (Jewson et al., 1993; Houk &

Klee, 2007). Ocorre em locais rasos, de temperaturas elevadas (25-32º C), sob diferentes 

condições de pH, estando adaptada a baixa luminosidade, turbidez e oxigênio dissolvido, 

condições que podem ser encontradas abaixo da copa das macrófitas (Jewson et al., 1993). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.268, 

6.269, 6.272, 6.275, 6.276, 6.283, 6.287, 

INPA 223.907, UPCB 72.260, 72.264, 

72.502, 72.504, 72.507, 72.508, 72.509, 

72.511, 72.512, 72.513 

Estado do Ceará: lâmina nº. 6.338 

Estado de Goiás: UFG 29.905, 29.218, 

29.865 

Estado do Maranhão: lâmina nº. 6.340, 

6.282 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.299, 

6.300, 6.303, 6.306, 6.307, 6.322, 6.333, 

UPCB 67.019, 67.020  

Estado do Mato Grosso do Sul: lâmina nº. 

6.323 

Estado do Pará: lâmina nº. 6.266, 6.273, 

6.274, 6.280, 6.281, 6.284, 6.289, 6.337, 

6.342, UPCB 58.045, 72.036, 72.274, 

72.275, 72.514, UFG 46.263, 46.264, 

46.265, 46.266 

Estado do Paraná: UPCB 44.559, 44.567, 

44.568, 44.579, 44.580, 47.493, 59.502, 

59.528, 63.478, 67.014, 67.015, 72.239, 

72.245, 72.249, 72.254, 72.255, 72.294 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.313, 6.314, 6.317, 6.321, 6.325, 6.327, 

HAS 108.783 

Estado de Rondônia: lâmina nº. 6.294, 

6.304, 6.345, 6.346, 6.347 

Estado de São Paulo: SP 188.212, 188.219, 

188.436, 255.725, 255.766, UPCB 72.289, 

72.290 

Estado do Tocantins: lâmina nº. 6.295, 

6.288, UPCB 72.292 

 

 

Fig. 395. Distribuição de A. herzogii var. 

herzogii no Brasil. 
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Figuras 342-357. Aspecto dos filamentos de Aulacoseira herzogii var. herzogii, MO. Escala: 10 µm. 

Fig. 345. Note o sulco e o pseudosulco (setas). 
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Figuras 358-374. Variação morfológica de Aulacoseira herzogii var. herzogii, MO. Escala: 10 µm. 

Fig. 361. Note a posição das rimoportulae no manto (setas). Fig. 374. Frústula com cíngulo. 
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Figuras 375-383. Aulacoseira herzogii var. herzogii, MEV, vista externa. Escalas: 5 µm (Figs. 377-

379, 383), 2 µm (Figs. 375, 376, 380-382). Figs. 375-379. Aspecto geral manto. Fig. 380. Face valvar. 

Figs. 381, 382. Detalhe da base dos espinhos, do local de inserção do espinho da célula adjacente e das 

pequenas projeções de sílica na região próxima a face valvar. Fig. 383. Células irmãs unidas por 

espinhos.
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Figuras 384-389. Aulacoseira herzogii var. herzogii, MEV. Escalas: 2 µm (Figs. 385-388), 1 µm 

(Figs. 384, 389). Fig. 384. Müller-step presente no colo (seta). Figs. 385, 386. Abertura externa da 

rimoportula na região entre a face valvar e manto (setas). Fig. 387. Abertura interna das rimoportulae 

próximas a face valvar. Figs. 388, 389. Abertura externa e interna das rimoportulas localizadas 

próximas ao colo, respectivamente (setas).  
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Figuras 390-393. Aulacoseira herzogii var. herzogii, MEV. Escalas: 2 µm (Fig. 393), 1 µm (Figs. 

390-392). Figs. 390-392. Abertura interna das rimoportulae próximo ao ringleist. Note o ringleist 

sólido na fig. 392. Fig. 393. Aspecto das bandas do cíngulo. Note a lígula. 
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Aulacoseira italica Simonsen var. italica 

Bacillaria 2: 60, 1979. 

Basiônimo: Gaillonella italica Ehrenberg, Infusionsthierchen, p. 171, pl. 10, fig. 6, 1838. 

Sinônimos: Gaillonella crenulata Ehrenberg, 1843. 

Melosira italica (Ehrenberg) Kützing, 1844. 

Melosira crenulata (Ehrenberg) Kützing, 1844. 

Melosira italica var. crenulata (Ehrenberg) Kützing, 1844. 

Aulacoseira crenulata (Ehrenberg) Thwaites, 1848. 

Lysigonium crenulatum (Ehrenberg) Trevisan, 1848. 

Melosira crenulata (Ehrenberg) Rabenhorst, 1853. 

Melosira orichalcea var. crenulata (Ehrenberg) Brun, 1880. 

Melosira crenulata var. italica (Ehrenberg) Grunow in Van Heurck, 1882. 

Lysigonium crenulatum (Ehrenberg) Kuntze, 1891. 

Melosira italica f. crenulata (Ehrenberg) O. Müller, 1906. 

Melosira italica var. crenulata (Ehrenberg) Meister, 1912. 

Aulacoseira italica f. crenulata (Ehrenberg) Ross in Hartley, 1986. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 396-421): 

 Frústulas unidas por meio de longos espinhos de conexão formando filamentos retos 

alongados. Heterovalvaridade presente. Valvas de separação com espinhos agudos, curtos (≈ 

4 µm de comprimento). Valvas de conexão com face valvar ornamentada por aréolas 

arredondadas esparsas, de difícil visualização. Manto com estrias retas a levemente oblíquas, 

sinistrógiras. Aréolas delicadas, arredondadas. Sulco em forma de “V” e pseudosulco em 

forma de ‘U’, ambos pouco profundos. Uma a sete rimoportulae localizadas em posições 

variadas no manto, geralmente no terço inferior próximo ao colo. Ringleist não observado. 

Esporos de resistência com paredes espessadas, valvas côncavo-convexas, colo mais largo e 

sulco mais profundo que as células vegetativas. Auxósporos arredondados ornamentados por 

estrias marginais e aréolas esparsas na região central. Diâmetro: 4-26 µm; altura do manto: 9-

20,6 µm; 18-32 estrias em 10 µm; 12-25 aréolas em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 

0,54-3,20. Auxósporo: 20-27 µm. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E TRANSMISSÃO (FIGS. 422-438): 
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 Face valvar plana ornamentada por aréolas esparsas. Espinhos de conexão alongados, 

com ápices largamente espatulados, um por interestria, e às vezes com verrugas em sua base. 

Manto valvar ornamentado por estrias unisseriadas compostas por pequenas aréolas 

arredondadas a elípticas, não eqüidistantes uma das outras, e ocluídas internamente por cribra. 

Müller step às vezes presente no manto valvar. Colo estreito, ornamentado por delicadas 

saliências em forma de verrugas. Rimoportulae presentes no manto em posições variáveis. 

Abertura externa das rimoportulae em forma de fenda longitudinal, ocupando o lugar de duas 

a três aréolas. Rimoportulae internamente sésseis, alongadas, transversalmente em forma de 

tubo, projetando-se em mesma direção ou em direções opostas, e de tamanhos variados. 

Abertura interna da rimoportula radial a tangencialmente orientada em relação à margem 

valvar, seguida de uma estrutura mais globosa. Ringleist sólido e medianamente 

desenvolvido. Cíngulo composto por bandas abertas com lígula e antilígula evidentes, 

ornamentadas por diminutos poros arredondados. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira italica foi proposta por Ehrenberg em 1936 como Gaillonella 

italica, a partir de diatomito de Santa Fiora, Itália. Pouco tempo depois, Ehrenberg propos 

uma espécie semelhante a esta, como G. crenulata para diatomitos da América do Norte (Fig. 

439). A falta de delimitação das características diacríticas de ambas as espécies fez com que 

estas fossem confundidas por muitos anos. Krammer & Lange-Bertalot (1991) distinguem as 

duas espécies pelo grau de curvatura das estrias, forma das aréolas e tamanho dos espinhos de 

conexão. Segundo os autores, Aulacoseira italica apresenta estrias curvadas, aréolas 

circulares e espinhos curtos, enquanto que A. crenulata possui estrias mais retas, aréolas 

alongadas e espinhos mais longos. 

Recentemente, Crawford et al. (2003) analisaram os materiais originais de Gaillonella 

italica e G. crenulata/crenata estudados por Ehrenberg e Kützing e não encontraram 

diferenças morfológicas entre as espécies. Desta forma, os autores concluíram que se tratava 

do mesmo táxon e realizaram a sinonimização, tendo sido atribuído o nome italica por ser o 

mais correto em termos de prioridade.  
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Fig. 439. Ilustrações de Gaillonella italica e G. crenulata (1a, 1c) realizadas por Ehrenberg, e seus 

respectivos lectótipos (1b, 1d) designados por Crawford et al. (2003). 

 

Muitas variedades e formas foram propostas para Aulacoseira italica, havendo 

necessidade de estudos morfológicos mais acurados sob microscopia óptica e eletrônica, para 

averiguar sua relação com a variedade típica e propor a transferência de gênero uma vez que 

algumas destas permanecem dentro de Melosira. Como exemplo pode-se citar o caso da var. 

semilaevis (Grunow) Valeva & Temniskova-Topalova, que provavelmente corresponde a 

esporos de resistência de A. italica devido à curvatura convexa das faces valvares ilustradas 

por Grunow (1882) (ver Fig. 440). Também a var. tenuissima (Grunow) Simonsen proposta 

com base na frústulas mais delgadas (2,8-4 µm) (Grunow, 1882), mas com estrias dextrógiras, 

o que não coincide com o proposto para A. italica; e a var. multistriata Patrick, descrita 

apenas por apresentar maior densidade de estrias: 28-30 em 10 µm (Patrick, 1940b). 
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Fig. 440. Ilustrações de Aulacoseira italica var. semilaevis (Grunow, 1882), var. tenuissima (Grunow, 

1882), var. multistriata (Patrick, 1940), respectivamente. 

 

Genkal (1999) e Metzeltin et al. (2009) não distinguem a var. tenuissima da típica por 

acreditarem que as formas mais delgadas fazem parte do gradiente populacional da espécie, 

não devendo ser diferenciada. No material estudado encontrou-se ampla variação no número 

de estrias, inclusive abrangendo os valores propostos para a var. multistriata. As demais 

características concordaram com as descritas em literatura para A. italica var. italica (Tabela 

10). 

Aulacoseira valida (Grunow) Krammer é semelhante a A. italica, principalmente com 

relação à morfologia dos espinhos de conexão e aréolas. Apesar de ter sido muitas vezes 

confundida com A. italica, pode ser facilmente distinguida pela orientação dextrógira das 

estrias no manto (Crawford et al., 2003). Além disso, A. valida tem a base dos espinhos 

formada por duas interestrias e ringleist mais desenvolvido (Krammer, 1991b, Krammer & 

Lange-Bertalot, 1991; Crawford et al., 2003). 

Por muito tempo acreditou-se que a espécie não formava espinhos de separação, até 

que recentemente Genkal & Korneva (1986 apud Crawford et al., 2003) os descreveu. 

Provavelmente, a baixa frequência com que são produzidas as valvas de separação em A. 

italica foi motivo pelo qual estes espinhos passaram desapercebidos, impedindo seu registro. 

Assim como em Crawford et al. (2003), valvas de separação foram muito raras no material 

analisado neste estudo. 
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Tabela 10. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira italica var. italica e de espécie semelhante. 

características 

morfométricas 
A. italica var. italica A. valida 

Obra Genkal (1999) 
Kobayasi & 

Nozawa (1982) 

Crawford et al. 

(2003) 
Houk (2003) 

Potapova et al. 

(2010) 
neste estudo 

Krammer 

(1991b), Genkal 

(1999), 

Crawford et al. 

(2003) 

Diâmetro (µm) 3-30 9-18 3-30 3-23 4-24 4-26 5-25 

Altura do manto (µm) 6,3-28,5 9-17,5 11-20 8-20 9-20 9-20,6 7,7-21,0 

Face valvar 
variavelmente 

ornamentada 
... 

variavelmente 

ornamentada 

com aréolas 

esparsas 
... 

com aréolas 

esparsas 

uma fileira de 

aréolas 

marginais 

Orientação das estrias 
retas a pouco 

inclinadas 
sinistrógiras sinistrógiras 

quase retas a 

sinistrógiras 

quase retas a 

sinistrógiras 

retas a 

sinistrógiras 
dextrógiras 

Nº estrias (em 10 µm) 12-25 16-22 18-25 3(?)-18 17-25 18-32 10-22 

Nº aréolas (em 10 µm) 8-26 12-16 10-20 ... ... 12-25 10-18 

Espinhos de conexão espatulados 

extremidades 

expandidas 

transversalmente 

extremidades 

em forma de 

bigorna 

espatulados 

espatulados ou 

em forma de 

bigorna 

espatulados espatulados 

Rimoportulae ... 1 2 ou + ... 1 ou + 1-7 1 
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A oclusão das aréolas foi semelhante àquela descrita em MEV por Kobayasi & 

Nozawa (1982), onde a cribra é sustentada por costelas que se projetam da parede do lóculo 

para seu interior. Já as rimoportulae, ao contrário do que foi registrado por Crawford et al. 

(2003) e Potapova et al. (2010), ocorreram em maior número no manto. No presente estudo 

foi possível o registro pioneiro das aberturas externas das rimoportulae, sendo fissuras 

longitudinalmente alongadas presentes entre as aréolas que compõem a estria. 

Na maior parte das amostras, a espécie esteve representada por poucos indivíduos, 

com exceção do material da represa do Itaqui/PR, onde foi encontrada ampla variação 

morfológica e métrica, incluindo auxósporos e formas de resistência. Esta represa é um 

ambiente eutrofizado raso, destinado à pesca e à recreação, que sofre influência de resíduos 

industriais e domésticos das propriedades de seu entorno (Faria et al., 2010). 

 

ECOLOGIA: espécie cosmopolita rara que ocorre em lagos, lagoas e córregos eutrofizados 

(Genkal, 1999; Houk, 2003). Esporos de resistência são formados em lagos rasos polimíticos, 

sendo mais comumente encontrados em materiais fósseis (Potapova et al., 2010). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado de Goiás: UFG 29.918, 29.865 

Estado do Mato Grosso: UPCB 67.020 

Estado do Mato Grosso do Sul: lâmina nº. 

6.323 

Estado do Paraná: UPCB 44.540, 44.554, 

44.556, 44.579, 44.584, 47.493, 59.513, 

59.514, 59.528, 63.475, 63.476, 63.477, 

63.478, 72.295, 72.296 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.313, 6.321 

Estado de São Paulo: SP 239.144, 255.766, 

255.767. 

 

 

Fig. 441. Distribuição de A. italica var. italica 

no Brasil. 
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Figuras 396-408. Aulacoseira italica var. italica, MO. Escala: 10 µm. Fig. 396. Célula inicial. Figs. 

397, 398. Auxósporo. Fig. 399. Face valvar da célula de conexão. Fig. 400. Valva de separação. Figs. 

401-408. Filamentos compostos por células de conexão. Note o pseudosulco e sulco na fig. 408 

(setas). 
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Figuras 409-421. Aulacoseira italica var. italica, MO. Escala: 10 µm. Figs. 409, 410. Localização das 

rimoportulae no manto valvar (setas). Figs. 411-416. Variação morfológica dos filamentos. Figs. 417, 

418. Frústulas com cíngulo. Figs. 419-421. Esporos de resistência. 
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Figuras 422-427. Aulacoseira italica var. italica, MEV. Escalas: 2 µm (Figs. 422, 424-427), 1 µm 

(Fig. 423). Fig. 422. Vista interna da face valvar. Fig. 423. Detalhe da oclusão das aréolas em vista 

interna. Figs. 424-427. Variação morfológica dos espinhos de conexão. 
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Figuras 428-432. Aulacoseira italica var. italica, MET (Figs. 428, 429) e MEV (Figs. 430-432). 

Escalas: 2 µm (Figs. 428, 432), 1 µm (Figs. 430, 431), 0,5 µm (Fig. 429). Fig. 428. Aspecto da 

ornamentação do manto. Fig. 429. Detalhe da oclusão das aréolas. Fig. 430. Aspecto do ringleist. Figs. 

431, 432. Note a localização das aberturas externas das rimoportulae (setas), ornamentação do colo e o 

Müller-step.
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Figuras 433-438. Aulacoseira italica var. italica, MEV (Figs. 433-435, 437,438) e MET (Fig. 436). 

Escalas: 2 µm (Fig. 437), 1 µm (Figs. 433-436, 438). Figs. 433-436. Variação morfológica das 

rimoportulae no manto valvar em vista interna. Fig. 437. Aspecto das bandas do cíngulo. Fig. 438. 

Detalhe da lígula, antilígula e da ornamentação das bandas. 
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Aulacoseira laevissima (Grunow) Krammer 

Nova Hedwigia 52(1-2): 98, 1991a. 

Basiônimo: Melosira laevissima Grunow in Van Heurck, Synopsis des Diatomées de 

Belgique. Atlas, pl. 86, fig. 24, 1882. 

Sinônimos: Aulacoseira distans var. laevissima (Grunow) Haworth, 1990. 

Melosira distans var. laevissima (Grunow) Müller, 1898. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 442-496): 

 Frústulas solitárias ou formando filamentos retos a levemente curvados com duas a 

três células unidas por meio de espinhos agudos, curtos. Heterovalvaridade não observada. 

Valvas de conexão com face totalmente areolada. Aréolas de difícil visualização. Manto com 

estriação delicada, estrias retas a levemente oblíquas em relação ao eixo pervalvar, 

dextrógiras. Sulco pouco pronunciado em forma de ‘U’ e pseudosulco em forma de ‘V’. 

Rimoportulae indistintas. Ringleist pouco desenvolvido, sólido. Diâmetro: 4,3-12 µm; altura 

do manto: 2-7 µm; 22-26 estrias em 10 µm, aréolas inconspícuas. Razão altura do 

manto/diâmetro: 0,23-1,40. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 497-507): 

Frústulas com espinhos de conexão delicados, cerca de 10-15 em 10 µm, agudos, 

estreitos, com leve expansão apical em forma de âncora, projetando-se a cada uma ou duas 

interestrias, levemente destacados da parede do manto. Face valvar plana totalmente areolada. 

Estrias unisseriadas, retas a oblíquas. Aréolas pequenas, 30-35 em 10 µm, elípticas, 

quadrangulares ou irregulares em forma, ocluídas internamente por velum tipo rota. Colo 

estreito, ornamentado por delicadas saliências longitudinais. Rimoportula não visualizada. 

Ringleist pouco desenvolvido. Cíngulo composto por bandas delgadas, abertas, ornamentadas 

por pequenos poros arredondados. Lígula proeminente e antilígula pouco evidente. 

 

COMENTÁRIOS: Grunow (1882) propôs Melosira laevissima para Loch Canmor, Escócia (Fig. 

508). Ilustrações do material tipo em MO foram realizadas por Krammer (1991b, pl. 7, figs. 

57-60), Krammer & Lange-Bertalot (1991, pl. 31, figs. 16, 17), Houk & Klee (2007, pl. 89, 

figs 1-9) e Houk et al. (2007, figs. 121-133). A espécie é caracterizada, principalmente, por 

apresentar padrão de estriação delicado no manto, face valvar completamente areolada e 

espinhos de conexão alongados com extremidades em forma de âncora (Haworth, 1988; 
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Krammer, 1991b, Krammer & Lange-Bertalot, 1991) (Tabela 11). Valvas de separação só 

foram observadas recentemente por Houk & Klee (2007) portando espinhos agudos, curtos.  

 

a)        b)  

Fig. 508. Lectótipos de Aulacoseira laevissima dados por Grunow (1882) (fig. a) e  Krammer (1991b) 

(fig. b), respectivamente. 

 

 Krammer & Lange-Bertalot (1991), apesar de descreverem a face valvar 

completamente areolada de A. laevissima, não a ilustraram. Provavelmente, os autores 

basearam-se na ilustração fornecida por Haworth (1988, fig. 4) quando transferiu a espécie 

para o gênero Aulacoseira, pois até então só havia ilustrações de exemplares em vista pleural. 

Krammer (1991b) equivocou-se ao comparar A. laevissima com A. nygaardii (Camburn) 

Camburn & Charles, espécie proposta em 1986 para os Estados Unidos. O autor diferencia A. 

nygaardii por apresentar superfície valvar completamente areolada, mas na verdade, esta 

espécie possui face valvar com apenas uma ou duas fileiras marginais de aréolas (Camburn & 

Kingston, 1986; Siver & Hamilton, 2005). Anos depois, Houk & Klee (2007) ilustram o 

material tipo de A. laevissima em MO e registram exemplares em MEV a partir de material 

recente da Áustria e Alemanha com espinhos de conexão em forma de gancho e face valvar 

apenas com aréolas marginais ou esparsas na região central (pl. 90, figs. 1, 2). 

Os exemplares de Aulacoseira laevissima analisados por Siver & Kling (1997) para os 

Estados Unidos diferem por apresentar face valvar levemente convexa, estrias retas no manto, 

espinhos mais longos com bases mais largas e compostas por um número maior de interestrias 

(4-5) do que anteriormente descrito para a espécie. 
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Tabela 11. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira laevissima e de espécies semelhantes. 

características 

morfométricas 
A. laevissima A. nygaardii 

A. lacustris var. 

lacustris 

A. lacustris var. 

tenuior 

Obra 

Krammer (1991b), 

Krammer & Lange-

Bertalot (1991) 

Houk & Klee 

(2007) 
neste estudo 

Siver & Hamilton 

(2005) 

Krammer (1991b), 

Krammer & Lange-

Bertalot (1991) 

Krammer (1991a), 

Krammer & Lange-

Bertalot (1991), 

Houk et al. (2007) 

Diâmetro (µm) 6-17 10-17 4,3-12 5-11 10-28 8-22 

Altura do manto (µm) 5-10 6-10 2-7 2-9,5 6-11 5-12 

Face valvar 

plana, 

completamente 

areolada 

plana, 1 fileira 

marginal de aréolas 

plana, 

completamente 

areolada 

plana, 1-2 fileiras 

marginais de 

aréolas 

plana, 

variavelmente 

ornamentada 

plana, completa ou 

parcialmente 

areolada 

Orientação das estrias oblíquas retas retas a oblíquas retas retas retas 

Nº estrias (em 10 µm) 22-28 22-28 22-26 20-30 13-16 12-20 

Forma das aréolas arredondadas ... 

elípticas, 

quadrangulares a 

irregulares 

arredondadas a 

retangulares 

arredondadas a 

alongadas próximas 

a face valvar e colo 

arredondadas a 

alongadas 

Nº aréolas (em 10 µm) 23-30 23-30 30-35 25-48 ... ... 

Espinhos de conexão 

ápices em forma de 

âncora, 1 por 

interestria 

em forma de 

gancho, 1 por 

interestria 

agudos com ápices 

em forma de 

âncora, 1 por 1-2 

interestrias 

cônicos com ápices 

em forma de 

âncora, 1 por 

interestria 

tringulares com 

ápices em forma de 

âncora, 1 por 

interestria 

... 

1 por 2 interestrias 

Ringleist estreito estreito estreito estreito estreito largo 
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Acredita-se que novos estudos ainda devam ser feitos com A. laevissima e A. 

nygaardii para averiguar se estas realmente constituem espécies distintas ou representam um 

mesmo táxon. Visto que a principal diferença entre as duas espécies parece ser apenas a 

ornamentação da face valvar, esta tem se apresentado variavelmente areolada nos materiais já 

estudados. Além disso, como a areolação da face valvar é delicada, torna-se difícil a 

visualização de tal característica apenas em MO, o que pode ter gerado algumas 

determinações duvidosas. Além disso, estudos complementares devem ser realizados, pois 

detalhes como número, forma e posição da rimoportula ainda são desconhecidos para estas 

espécies.  

Semelhança também pode ser constatada entre A. laevissima e exemplares de A. 

lacustris (Grunow) Krammer e sua variedade tenuior (Grunow) Houk, Klee & Passauer, com 

relação ao tamanho da frústula e ornamentação da superfície valvar. No entanto, estes táxons 

possuem estrias descontínuas na porção mediana do manto e em menor densidade, além da 

var. tenuior possuir um ringleist mais desenvolvido (Krammer, 1991b; Houk et al., 2007) 

(Tabela 11). 

O material brasileiro apresentou-se semelhante àquele descrito e ilustrado por 

Haworth (1988), sendo que populações com maior variação morfológica foram encontradas 

no rio Cascavel, região centro-oeste do estado do Paraná e no lago do Centro de Ciência e 

Tecnologia do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, em São Paulo.   

Krammer (1991b) alega que A. laevissima é muito rara, tendo sido encontrada apenas 

para a Escócia, Inglaterra e Suécia. Posteriormente, foi registrada para Áustria e Alemanha 

por Houk & Klee (2007). No Brasil, a espécie foi somente registrada para o estado de São 

Paulo por Morandi et al. (2006). O presente estudo ampliou a distribuição da espécie para os 

estados de Goiás, Paraná e Santa Catarina. 

 

ECOLOGIA: espécie de ocorrência rara e de ecologia ainda pouco conhecida (Krammer, 1991b; 

Houk & Klee, 2007). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado de Goiás: UFG 29.905, 29.918 

Estado do Paraná: UPCB 44.536, 44.554, 

44.579, 47.493, 59.502, 63.476, 67.016, 

67.017, 72.294, 72.297 

Estado de Santa Catarina: UPCB 59.510, 

59.511, 59.512. 

Estado de São Paulo: SP 188.212, 188.219, 

255.736, 255.737, 255.766, 294.907. 
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Fig. 509. Distribuição de A. laevissima no 

Brasil. 
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Figuras 442-496. Aulacoseira laevissima, MO. Escala: 10 µm. Figs. 442-444. Face da valva de 

conexão. Fig. 445. Vista do lúmen celular mostrando o ringleist. Figs. 446-496. Aspecto dos 

filamentos em vista pleural. Note o sulco e pseudosulco na fig. 478 (setas) e o cíngulo na fig. 480. 
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Figuras 497-501. Aulacoseira laevissima, MEV, vista externa. Escalas: 2 µm. Fig. 497. Aspecto da 

face da valva de conexão. Figs. 498, 499. Vista pleural. Figs. 500, 501. Detalhe dos espinhos 

marginais com extremidades em forma de âncora. 
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Figuras 502-507. Aulacoseira laevissima, MEV. Escalas: 5 µm (Fig. 505), 2 µm (Figs. 503, 504, 

507), 1 µm (Figs. 502, 503, 506). Fig. 502. Detalhe da morfologia e oclusão das aréolas no manto. Fig. 

503. Aspecto da ornamentação do colo. Fig. 504. Vista interna da valva. Note o ringleist pouco 

desenvolvido. Fig. 505. Frústula com cíngulo. Fig. 506. Detalhe da ornamentação das bandas do 

cíngulo. Fig. 507. Aspecto da lígula e antilígula. 
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Aulacoseira minuscula Tremarin, Torgan & Ludwig  

Diatom Research, 2012 (no prelo) 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 510-558): 

Frústulas solitárias ou formando cadeias curtas de duas células, unidas por meio de 

espinhos curtos. Heterovalvaridade ausente. Valvas de conexão com face valvar totalmente 

areolada. Manto com estrias retas. Aréolas arredondadas. Sulco em forma de ‘U’ e 

pseudosulco em forma de ‘V’. Rimoportula indistinta. Ringleist pouco desenvolvido. 

Diâmetro: 3-6,5 µm; altura do manto: 2-4,5 µm; 16-20 estrias em 10 µm; aréolas: 3-5 por 

estria. Razão altura do manto/diâmetro: 0,63-1,0. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 559-568): 

Frústulas com espinhos de conexão curtos, cônicos com ápices arredondados, um a 

cada duas ou três interestrias. Face valvar plana totalmente areolada. Estrias unisseriadas, 

retas, compostas por três a cinco aréolas arredondadas, geralmente não eqüidistantes entre si. 

Aréolas ocluídas internamente por delicado velum, tipo vola. Colo largo não ornamentado. 

Uma rimoportula na região de junção entre a face valvar e o manto, com abertura externa em 

forma de fenda presente entre os espinhos marginais, ocupando o local de uma aréola. 

Abertura interna da rimoportula séssil, radialmente orientada em relação à margem valvar. 

Ringleist pouco desenvolvido.  

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira minuscula difere de outras espécies do gênero principalmente 

pelas menores dimensões da frústula (<4,5 µm) e espinhos arredondados, encurtados e maos 

espaçados entre si. 

Forma menores de Aulacoseira nivaloides (Camburn) English & Potapova (Siver & 

Kling, 1997, figs 81, 82; Haworth, 1988, fig. 66) lembram A. minuscula. Ambas espécies tem 

face valvar completamente areolada, estrias retas no manto, espinhos encurtados localizados a 

cada 2-3 interestriae e ringleist estreito. Entretanto, A. nivaloides tem frústulas maiores (4-11 

µm em diâmetro e 4-6 µm em altura do manto), estrias compostas por maior número de 

aréolas (5-12), face valvar convexa ou côncava, espinhos cônicos com ápices em forma de 

âncora, e aréolas alongadas no manto (Siver & Kling, 1997, English & Potapova, 2009). Além 

disso, A. nivaloides foi encontrada em locais com pouco nutrients, com baixa alcalinidade e 

levemente ácidos (Siver & Kling, 1997). 
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ECOLOGIA: a espécie ocorreu em ambientes rasos com alta concentração de nutrientes e pH 

variando entre 5,8-6,6 (lagoas Sinhá Mariana e Coqueiro) (Loverde-Oliveira, 2005; Loverde-

Oliveira & Huszar, 2007; Tremarin et al., 2011). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Acre: UPCB 72.500 

Estado do Amazonas: INPA 223.907, 

UPCB 72.264, 72.509, 72.511, 72.513 

Estado de Goiás: UFG 29.905 

Estado do Maranhão: lâmina nº. 6.340 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.299, 

6.303, UPCB 67.019, 67.020 

Estado do Mato Grosso do Sul: lâmina nº. 

6.323 

Estado do Pará: lâmina nº. 6.335, UPCB 

72.514 

Estado do Paraná: UPCB 59.500, 59.502, 

59.515, 59.516 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.327 

Estado do Tocantins: lâmina nº. 6.295 

 

Fig. 569. Distribuição de A. minuscula no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

Figuras 510-558. Aulacoseira minuscula, MO. Escala: 10 µm. Figs. 510-512. Face valvar. Figs. 513, 

514. Vista do lúmen celular. Figs. 515-558. Frústulas em vista pleural. Note o sulco e o pseudosulco 

na fig. 529 (setas) e o cíngulo nas figs. 543 e 544. 
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Figuras 559-564. Aulacoseira minuscula, MEV, vista externa. Escalas: 2 µm (Fig. 560), 1 µm (Figs. 

559, 561-564). Fig. 559. Face valvar. Fig. 560. Filamento em vista pleural. Fig. 561. Detalhe da 

oclusão das aréolas no manto. Fig. 562. Aspecto dos espinhos de conexão e do colo desprovido de 

ornamentação. Fig. 563. Frústula em vista pleural. Fig. 564. Região de união entre células. 
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Figuras 565-568. Aulacoseira minuscula, MEV. Escalas: 1 µm. Fig. 565. Aspecto do ringleist. Fig. 

566. Abertura interna da rimoportula próxima a face valvar (seta). Figs. 567, 568. Abertura externa da 

rimoportula (setas). 
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Aulacoseira pantanalensis Tremarin, Torgan & Ludwig 

Diatom Research, 2012 (no prelo) 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 570-579): 

Frústulas solitárias ou formando cadeias de até três células unidas por meio de 

espinhos curtos. Heterovalvaridade ausente. Valvas de conexão com face valvar ornamentada 

por uma fileira de aréolas próximo à margem. Manto com estrias retas. Aréolas arredondadas. 

Sulco em forma de ‘U’ e pseudosulco em forma de ‘V’. Rimoportula indistinta. Ringleist não 

observado. 

Diâmetro: 6,3-11 µm; altura do manto: 2,9-6 µm; 14-16 estrias em 10 µm; 13-16 aréolas em 

10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 0,33-1,0. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 580-589): 

Frústulas com espinhos de conexão curtos, espatulados, um por interestria. Face valvar 

plana com uma fileira irregular de aréolas marginais e ampla área hialina central. Manto com 

estrias unisseriadas compostas por três a seis aréolas arredondadas a elípticas, ocluídas 

internamente por delicado velum tipo vola. Colo largo, às vezes ornamentado por pequenas 

saliências longitudinais. Duas rimoportulae localizadas na região de junção entre a face valvar 

e o manto, quase opostas, e com aberturas externas indistintas das aréolas. Rimoportulae 

internamente sésseis com abertura radial a tangencialmente orientada em relação à margem 

valvar. Ringleist sólido, pouco desenvolvido. Cíngulo composto por bandas abertas delgadas, 

ornamentadas por pequenos poros elípticos. Lígula proeminente. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira pantanalensis é semelhante a outras espécies de Aulacoseira de 

pequenas dimensões, quando observada em MO. Entretanto, algumas diferenças podem ser 

melhor visualizadas quando da análise da ultra-estrutura da frústula (Tabela 12). 

A população de A. septentrionalis (Camburn & Charles) Genkal & Kulikovskiy 

estudada por Camburn & Charles (2000) foi semelhante à A. pantanalensis, especialmente no 

padrão de areolação da face valvar e manto, dimensões da frústula (diâmetro: 4-9 µm, altura 

do manto: 6-7 µm) e densidade de estrias (14-16/10 µm). Pouca informação sobre a ultra-

estrutura de A. septentrionalis foi dada por Camburn & Charles (2000). Genkal & Trifonova 

(2005), Genkal & Kharitonov (2009), Kharitonov & Genkal (2010) e Kulikovskiy et al. 

(2010) providenciram estudos mais detalhados das frústulas de A. septentrionalis, contudo a 

oclusão das aréolas, número e posição das rimoportulae ainda são desconhecidas. Porém, é 
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possível verificar que A. septentrionalis tem espinhos cônicos, mais longos que os de A. 

pantanalensis, onde são mais encurtados e espatulados. Também, A. septentrionalis tem 

ringleist mais desenvolvido e colo mais estreito que A. pantanalensis. 

Aulacoseira alpigena é outra espécie semelhante a A. pantanalensis com respeito a 

valores métricos da frústula e padrão de areolação da face valvar (Tabela 12). Entretanto, A. 

alpigena difere na morfologia dos espinhos, tipo de velum, padrão de estriação no manto, 

estrutura do colo e ringleist, número e forma das rimoportulae (Houk & Klee, 2007). Além 

disso, A. alpigena ocorre preferencialmente em águas oligotróficas com baixa condutividade 

(Krammer, 1991a; Houk, 2003; Houk & Klee, 2007), enquanto que A. pantanalensis foi 

encontrada em ambientes eutrofizados (Loverde-Oliveira & Huszar, 2007). 

Outras espécies de Aulacoseira semelhantes, como A. nivalis (Smith) English & 

Potapova [≈ A. pfaffiana (Reinsch) Krammer] e A. distans (Ehrenberg) Simonsen distinguem-

se de A. pantanalensis principalmente pela face valvar completamente areolada, morfologia 

dos espinhos, posição das rimoportulae, ausência de ornamentação nas bandas do cíngulo e 

número de células nas cadeias (Crawford & Likhoshway, 1999; Houk, 2003; Tuji & 

Williams, 2006; English & Potapova, 2009). Aulacoseira tethera Haworth difere na forma dos 

espinhos de conexão, na orientação das estrias no manto, tipo de oclusão das aréolas, posição 

das rimoportulae e tamanho das cadeias (Tabela 12) (Krammer, 1991a;, Haworth, 1988). 

Algumas similariedades podem ser encontradas entre A. pantanalensis e A. lirata (Ehrenberg) 

Ross com base nas dimensões da valva e ornamentação da face valvar, mas A. lirata possui 

menor densidade de estrias e aréolas, ringleist mais estreito, bandas sem ornamentação, estrias 

oblíquas e cadeias longas (Haworth, 1988; Genkal & Lupikina, 1998; Trifonova & Genkal, 

2001; Genkal & Trifonova, 2002; Houk, 2003; Potapova et al., 2008; Kraritonov & Genkal, 

2010; Genkal & Chekryzheva, 2011). 

 

ECOLOGIA: espécie encontrada em ambiente eutrofizado (Loverde-Oliveira & Huszar 2007). 
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Tabela 12. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira pantanalensis e de espécies semelhantes. 

características 

morfológicas 

A. 

pantanalensis1 

A. 

septentrionalis2,3 
A. tethera4,5 A. alpigena4,6,7,8 

A. 

nivalis4,6,9,10,11,12 
A. distans,6,7,13 A. lirata5,6,12,14 

Diâmetro (µm) 6,3-11 4-18,6 6,5-14 4-15 4-23 4-20 7-28,5 

Altura do manto (µm) 2,9-6 4,5-7,3 2,5-4 4-7 2,5-11 3,5-8,5 3-11 

Face valvar 

1 fileira 

marginal de 

aréolas 

1 fileira 

marginal de 

aréolas 

1 fileira 

marginal de 

aréolas 

1-2 fileiras 

marginais de 

aréolas 

completamente 

areolada 

completamente 

areolada 

1 fileira 

marginal de 

aréolas 

Espinhos espatulados cônicos 

espatulados com 

ápices em 

âncora 

espatulados a 

dendríticos 

atenuados com 

ápices em 

âncora 

cânicos, agudos 
espatulados a 

cruciformes 

Estrias 14-16/10 µm 11-16/10 µm 11-16/10 µm 15-22/10 µm 11-16/10 µm 11-15/10 µm 5-12/10 µm 

Padrão de estriação reto 
reto a levemente 

oblíquo 

reto a levemente 

oblíquo 

reto, oblique e 

curvado 

reto a levemente 

oblíquo 

reto a levemente 

oblíquo 

reto a levemente 

oblíquo 

Número de aréolas 
3-5/estria 

13-16/10 µm 

2-6/estria 

15-21/10 µm 

2-5/estria 

… 

5-12/estria 

… 

2-9/estria 

15-20/10 µm 

>6/estria 

… 

3-6/estria 

7-12/10 µm 

Forma das aréolas 
arredondadas a 

elípticas 

arredondadas a 

elípticas 

grosseiras 

próximas aos 

espinhos 

arredondadas a 

elípticas 

quadrangulares a 

elípticas 
arredondadas arredondadas 

Velum vola … cribra rota … … … 

Ringleist muito estreito estreito muito estreito largo muito estreito largo largo 

Rimoportulae 
2 próximas a 

região entre a 
... 

2-3 próximas ao 

ringleist 

1 a várias 

próximas ao 

1 próxima ao 

ringleist 

6, 12-13 

próximas ao 
… 
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face valvar e 

manto 

ringleist ringleist 

Bandas 
com poros 

elípticos 

com poros 

elípticos 
... 

sem 

ornamentação 

sem 

ornamentação 

sem 

ornamentação 

sem 

ornamentação 

Cadeias curtas curtast longas longas longas 
2-3 células, 

curtas 
longas 

1neste estudo, 2Camburn & Charles (2000), 3Kulikovskiy et al. (2010), 4Krammer (1991a), 5Haworth (1988), 6Houk (2003), 7Houk & Klee (2007), 8Siver & 

Kling (1997), 9Tuji & Williams (2006), 10English & Potapova (2009), 11Tuji (2010), 12Genkal & Lupikina (1998), 13Crawford & Likhoshway (1999), 14 

Potapova et al. (2008). 
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OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: INPA 223.907, 

UPCB 72.260 

Estado de Goiás: UFG 29.918 

Estado do Mato Grosso: UPCB 67.019 

Estado do Pará: lâmina nº. 6.337 

Estado de Rondônia: lâmina nº. 6.304 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 590. Distribuição de A. pantanalensis no 

Brasil.

 

 

 

 

 

Figuras 570-589. Aulacoseira pantanalensis, MO. Escala: 10 µm. Figs. 570, 571. Vista valvar. Figs. 

572-579. Vista pleural. Note o sulco e pseudosulco na fig. 579 (setas). 
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Figuras 580-585. Aulacoseira pantanalensis, MEV. Escalas: 2 µm (Figs. 580, 581), 1 µm (Figs. 583, 

584, 585). Fig. 580. Face valvar. Fig. 581. Valvas unidas por meio de espinhos. Fig. 582, 583. Aspecto 

do manto. Note os espinhos de conexão. Fig. 584. Região de união entre duas valvas. Note a oclusão 

das aréolas. Fig. 585. Vista interna mostrando duas rimoportulae próximas a face valvar (setas). 
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Figuras 580-585. Aulacoseira pantanalensis, MEV. Escalas: 2 µm (Fig. 586), 1 µm (Figs. 587-589). 

Figs 586. Localização das rimoportulae próximas a face valvar (setas). Fig. 587. Valva fraturada 

mostrando o ringleist sólido. Figs. 588. Ornamentação das bandas do cíngulo. Fig. 589. Detalhe da 

lígula (seta) 
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Aulacoseira pseudoamericana (Camburn) Siver & Kling 

Canadian Journal of Botany 75: 1823, pl. 4, fig. 1-9. 1997. 

Basiônimo: Melosira pseudoamericana Camburn in Camburn & Kingston, Diatoms and Lake 

Acidity, p. 32-33; pl. 3, fig. 55-58, pl. 5, fig. 82, 1986. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 591-633): 

 Frústulas isoladas ou unidas por meio de espinhos delicados, formando longos 

filamentos retos a levemente curvados. Heterovalvaridade ausente. Valvas de conexão com 

face valvar com duas fileiras irregular  es de aréolas marginais. Manto desprovido de 

ornamentação. Sulco pouco pronunciado em forma de ‘U’ e pseudosulco em forma de ‘V’. 

Rimoportula indistinta. Ringleist pouco desenvolvido. Diâmetro: 5,2-17,8 µm; altura do 

manto: 1,5-6,2 µm; 30-33 estrias em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 0,16-0,75. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 634-643): 

Frústulas com espinhos de conexão curtos (10-14 em 10 µm), agudos com expansão 

apical em forma de âncora, um por interestria em intervalos de duas ou três interestrias. Face 

valvar plana com 2-4 fileiras de aréolas marginais, sendo a mais interna geralmente 

incompleta. Fileira mais externa formada por aréolas alongadas que se estendem da face 

valvar para o manto, entre os espinhos; demais fileiras compostas por aréolas arredondadas. 

Aréolas ocluídas internamente por velum delicado. Verrugas às vezes presentes na base dos 

espinhos e na borda das aréolas presentes na margem valvar. Manto valvar desprovido de 

ornamentação, às vezes apresentando leves depressões nos locais de encaixe dos espinhos da 

célula adjacente. Colo contínuo com o manto, ornamentado por saliências longitudinais. 

Ringleist pouco desenvolvido. Uma única rimoportula presente na região entre a face valvar e 

o manto, com abertura externa indistinta das aréolas e interna séssil, tangencialmente 

orientada em relação à margem valvar. Cíngulo não visualizado.  

 

COMENTÁRIOS: Camburn & Kingston (1986) descrevem Melosira pseudoamericana para o 

lago Cusino, Estados Unidos. As principais características da espécie são: frústulas mais 

largas que altas, face valvar com duas fileiras irregulares de aréolas marginais e manto 

desprovido de ornamentação, exceto pelos sulcos formados pelo encaixe dos espinhos das 

células adjacentes (Camburn & Kingston, 1986; Siver & Kling, 1987). Posteriormente, Siver 

& Kling (1997) realizando a análise do material tipo em microscopia eletrônica, transferiram 

a espécie para o gênero Aulacoseira. Os autores encontraram uma pequena rimoportula na 
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região entre a face valvar e o manto, e espinhos marginais achatados e quadrados, diferentes 

dos encontrados presente estudo e por Manoylov et al. (2009). Provavelmente, as 

extremidades frágeis dos espinhos devem ter se quebrado durante a preparação do material 

resultando na forma descrita pelos autores. 

 Espécie muito semelhante à A. pseudoamericana foi descrita por Carter & Denny 

(1987) como Melosira transitus para o lago Mabesi em Serra Leoa, África Ocidental (Fig. 

644, Tabela 13). Uma breve descrição é dada pelos autores, a qual distingue a espécie das 

demais do gênero pela presença de espinhos marginais delicados semelhantes a fios de cabelo 

e pela fina estriação do manto próximo a face valvar. O táxon foi posteriormente encontrado 

no lago Popei, também em Serra Leoa por Carter & Denny (1992), em ambiente ácido e raso 

da Amazônia Equadoriana por Oliveira & Steinitz-Kannan (1992) e no lago El Piñal na 

Colômbia, por Vélez et al. (2005). Poucas ilustrações são apresentadas na literatura e 

nenhuma análise mais detalhada foi realizada com M. transitus, o que dificulta sua 

comparação com A. pseudoamericana. Análise do material tipo de M. transitus faz-se 

necessário para verificar se esta espécie e A. pseudoamericana correspondem à mesma 

entidade taxonômica, ou se não, para realizar a transferência da espécie para o gênero 

Aulacoseira. 

 

a)     b)   

Fig. 644. Lectótipos de Aulacoseira pseudoamericana (Camburn & Kingston, 1986) e Melosira 

transitus (Carter & Denny, 1987), respectivamente. 
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Tabela 13. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira pseudoamericana e de espécies semelhantes. 

características 

morfométricas 
A. pseudoamericana Melosira transitus 

A. perglabra var. 

perglabra 

A. perglabra var. 

floriniae 

Obra 

Camburn & Kingston 

(1986), 

Siver & Kling (1997), 

Manoylov et al. (2009) 

neste estudo 
Carter & Denny 

(1987) 
Krammer (1991a) 

Camburn & Kingston 

(1986), Siver & Kling 

(1997) 

Diâmetro (µm) 5,5-16.5 5,2-17,8 10 8-17 ... 

Altura do manto (µm) 3-6 1,5-6,2 8 2-4 ... 

Face valvar 
2-3 anéis irregulares de 

aréolas marginais 

2-4 anéis irregulares de 

aréolas marginais 
... 

completa ou 

parcialmente areolada 

1 anel de aréolas 

marginais 

Nº estrias (em 10 µm) ... 30-33 30 20-28 ... 

Espinhos de conexão 

espatulados com ápices 

apiculados ou atenuados e 

estreiros 

agudos com ápices em 

forma de âncora 

semelhantes a fios de 

cabelo 
bífidos pontiagudos 

Rimoportula 
1 na junção entre a face 

valvar e manto 

1 na junção entre a face 

valvar e manto 
... ... 

1 na junção entre a 

face valvar e manto 

Ringleist muito estreito muito estreito ... largo estreito 
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 Aulacoseira pseudoamericana também assemelha-se a A. perglabra var. perglabra 

(Østrup) Haworth e A. perglabra var. florianiae (Camburn) Haworth por apresentar manto 

curto com estrias formadas por poucas aréolas (Florin, 1981; Krammer & Lange-Bertalot, 

1991; Krammer 1991a; Siver & Kling, 1997; Siver et al., 2005). No entanto, A. perglabra 

difere com relação à morfologia e estrutura dos espinhos, sendo um espinho para cada duas 

interestrias, manto ornamentado por 2-3 fileiras de aréolas e ringleist largo (Tabela 13) 

(Krammer, 1991a). Já a var. floriniae possui apenas um anel marginal de aréolas na face 

valvar e manto semelhante ao da variedade típica (Siver & Kling, 1997). 

Registra-se pela primeira vez Aulacoseira pseudoamericana para o Brasil.  

 

ECOLOGIA: espécie rara, registrada em lagos oligotróficos (Siver & Kling, 1987). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: UPCB 72.260 

Estado de Goiás: UFG 29.905, 29.218 

Estado do Mato Grosso: UPCB 67.019, 

67020 

Estado do Pará: UB 01.773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 645. Distribuição de A. pseudoamericana 

no Brasil. 
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Figuras 591-633. Aulacoseira pseudoamericana, MO. Escala: 10 µm. Figs. 591-598. Vista valvar. 

Fig. 599. Vista do lúmen celular mostrando o ringleist. Figs. 600-633. Variação morfológica dos 

filamentos. Note o sulco e pseudosulco nas figs. 622 e 626 (setas). 



156 

 
Figuras 634-639. Aulacoseira pseudoamericana, MEV, vista externa. Escalas: 5 µm (Fig. 636), 2 µm 

(Figs. 634, 635, 637, 638), 1 µm (Figs. 639). Figs. 634, 635. Ornamentação da face valvar. Fig. 636. 

Filamento em vista pleural. Fig. 637. Ornamentação do manto. Fig. 638. Aspecto dos rspinhos 

marginais. Fig. 639. Detalhe da morfologia dos espinhos. 
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Figuras 640-643. Aulacoseira pseudoamericana, MEV. Escalas: 2 µm (Fig. 641), 1 µm (Figs. 640, 

642, 643). Fig. 640. Região de união entre células mostrando o encaixe dos espinhos. Fig. 641. Vista 

interna da valva. Note o ringleist. Fig. 642. Oclusão das aréolas e abertura interna da rimoportula 

próxima a face valvar (seta). Fig. 643. Valva fraturada mostrando o ringleist sólido e estreito (seta). 
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Aulacoseira pusilla (Meister) Tuji & Houk 

Bulletin of the National Science Museum, Series B, 30(2): 38, 2004. 

Basiônimo: Melosira pusilla Meister, Archiv für Hydrobiologie 8: 306, pl. 4, fig. 2, 1913. 

Sinônimos: Melosira italica var. subborealis Nygaard, 1956. 

Aulacoseira subarctica f. subborealis (Nygaard) Haworth, 1990. 

Aulacoseira subborealis (Nygaard) Denys, Muylaert & Krammer, 2003. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 646-697): 

 Frústulas solitárias ou unidas por meio de espinhos agudos, curtos, formando cadeias 

retas a levemente curvadas de até 21 células. Heterovalvaridade ausente. Valvas de separação 

com face valvar ornamentada por aréolas delicadas. Manto com estrias curvadas, oblíquas em 

relação ao eixo pervalvar, dextrógiras. Aréolas inconspícuas. Sulco pouco pronunciado em 

forma de ‘U’ e pseudosulco em forma de ‘V’. Ringleist desenvolvido. Duas a quatro 

rimoportulae sobre o ringleist, nem sempre visíveis. Diâmetro: 4,3-8 µm; altura do manto: 

1,9-6,5 µm; 20-24 estrias em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 0,38-1,04. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 698-709): 

Frústulas com espinhos de separação curtos (<1 µm de comprimento), cônicos, 

contínuos ou levemente destacados da parede do manto, compreendendo duas interestrias. 

Face valvar plana, completa ou parcialmente areolada. Manto com estrias curvadas, 

unisseriadas, compostas por aréolas arredondadas, ca. 25 em 10 µm, ocluídas internamente 

por velum delicado. Aréolas mais alongadas presentes entre os espinhos e mais grosseiras 

próximas ao colo. Colo estreito ornamentado por verrugas. Rimoportula com abertura externa 

elíptica, próxima ao colo, ocupando o local de duas aréolas, e internamente em forma de tubo 

alongado reto sobre o ringleist. Ringleist sólido, desenvolvido, com uma borda interna 

espessada. Cíngulo composto por poucas (até seis) bandas abertas, sendo a última mais 

delgada que as demais. Bandas ornamentadas com poros arredondados delicados. Lígula e 

antilígula proeminentes. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira pusilla foi descrita por Meister (1913) para o lago Suwa, Japão 

como Melosira pusilla Meister. Posteriormente, Tuji & Houk (2004) realizaram a 

transferência da espécie para o gênero Aulacoseira. 
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 Aulacoseira subarctica (Müller) Haworth é a espécie mais próxima de A. pusilla por 

apresentar morfologia dos espinhos, padrão de estriação do manto e dimensões valvares 

semelhantes (Tabela 14). No entanto, A. subarctica difere com relação ao padrão de areolação 

da face valvar, densidade de estrias e aréolas no manto e disposição das rimoportulae. Além 

disso, a espécie ocorre em países do norte da Europa, Ásia, Oceania e América do Norte, 

sendo rara na África e em regiões tropicais (Gibson et al., 2003). 

Apesar das semelhanças entre A. pusilla e A. alpigena com relação ao padrão de 

estriação no manto e dimensões da frústula, estas diferem em um conjunto de características, 

tais como: ornamentação da face valvar, densidade de estrias e aréolas no manto, estrutura dos 

espinhos, morfologia das rimoportulae e espessura do ringleist (Tabela 14). A. alpigena tem 

rimoportula pedunculada, enquanto que rimoportulae em forma de tubo sobre o ringleist 

como as de A. pusilla estão presentes apenas em poucas espécies do gênero, como por 

exemplo: A. distans, A. scalaris (Grunow) Houk, Klee & Passauer, A. solida (Eulenstein) 

Krammer e A. nipponica (Skvortzow) Tuji (Krammer, 1991a; Krammer & Lange-Bertalot, 

1991; Tuji, 2002; Denys et al., 2003; Houk & Klee, 2007). 

Denys et al. (2003) e Potapova et al. (2008) comentam que alguns registros de A. 

pusilla podem ter sido realizados como A. distans. Como por exemplo, os indivíduos 

estudados por Siver & Kling (1997, figs. 72-74) para a América do Norte e, provavelmente, 

os registrados como A. “pseudodistans” por Lange-Bertalot & Metzeltin (1996, pl. 3, figs.4-

14, pl. 5, figs. 3, 4). No entanto, A. distans distingue-se por possuir estrias retas e em menor 

densidade, aréolas mais grosseiras, face valvar de aspecto rugoso e um espinho por interestria 

(Tabela 9) (Denys et al., 1997; Crawford & Likhoshwat, 1999). Além disso, A. pusilla 

apresenta preferência por águas eutrofizadas, enquanto que A. subarctica, A. alpigena e A. 

distans desenvolvem-se melhor em ambientes oligotróficos (Denys et al., 2003; Houk & Klee, 

2007). 

Aulacoseira pusilla possui colo delimitado por uma fileira de aréolas mais grosseiras, 

como já observado em outras espécies do gênero, como A. alpigena (ver Krammer, 1991a). 

Embora, Houk & Klee (2007) tenham registrado rimoportula ocorrendo também na porção 

mediana do manto, esta não foi encontrada no material brasileiro. Frústulas espessas de 

pequenas dimensões dificultaram a quebra do material e a consequente visualização das 

rimoportulae e da oclusão das aréolas em microscopia eletrônica de transmissão. Até o 

momento, acreditava-se que a abertura externa da rimoportula era similar a das aréolas do 

manto (Denys et al., 2003). No entanto, os exemplares analisados apresentaram um orifício
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Tabela 14. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira pusilla e de espécies semelhantes. 

características 

morfométricas 
A. pusilla1,2,3,4,5,6 A. subarctica5,7,8 A. alpigena5,6,7,9 A. distans5,7,10,11 

Diâmetro (µm) 4,5-10 3-22,5 4-15 4-20 

Altura do manto (µm) 2-10 2,5-18 4-7 3,5-10 

Face valvar plana, variavelmente areolada 
plana a levemente convexa, 1-2 

fileiras marginais de aréolas 

plana, 1-2 fileiras marginais de 

aréolas 
plana, completamente areolada 

Espinhos de separação 
curtos, cônicos 

1 por 2-4 interestrias 

longos e cônicos 

1 por 2-3 interestrias 

cônicos 

1 por interestria 

cônicos 

1 por interestria 

Espinhos de conexão ... 
curtos, pontiagudos 

1 por 2-3 interestrias 

curtos, espatulados a 

dendríticos com ápices em 

forma de âncora 

1 por interestria 

curtos, cônicos 

1 por interestria 

Nº estrias (em 10 µm) 20-28, curvadas, dextrógiras 
12-21, retas a curvadas, 

dextrógiras 
15-22, curvadas, dextrógiras 

11-15, retas a levemente 

oblíquas 

Forma das aréolas arredondadas 
arredondadas a levemente 

alongadas 
arredondadas 

arredondadas a levemente 

alongadas 

Nº aréolas (em 10 µm) 25-40 17-25 15-22 13-17 

Rimoportulae 1-4 sobre o ringleist 
várias próximas ao ringleist e 

face valvar 

várias próximas ou sobre o 

ringleist 

4-6, 12-15 próximas ou sobre o 

ringleist 

Ringleist largo largo estreito largo 

Ambiente eutrófico oligo a mesotrófico oligotrófico oligotrófico 
1Meister (1913), 2Denys et al. (2003), 3Tuji & Houk (2004), 4Tuji & Williams (2006a), 5Potapova et al. (2008), 6Houk & Klee (2007), 7Houk (2003), 

8Manoylov et al. (2009), 9Krammer (1991a), 10Crawford & Likhoshway (1999), 11Tuji (2006). 
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levemente alongado na base da estria, próximo ao colo. Tal estrutura apresentou-se constante 

nos vários exemplares observados, sugerindo ser condizente com a abertura da rimoportula  

Ainda que o material brasileiro tenha apresentado uma pequena variação na 

morfologia dos espinhos, estes foram coincidentes com o já descrito em literatura para A. 

pusilla, sendo que espinhos de conexão são ditos como inexistentes para a espécie (Denys et 

al., 2003; Tuji & Houk, 2004). 

No material brasileiro, a espécie geralmente foi encontrada formando cadeias curtas de 

até três células, sendo que cadeias mais longas (até 21 células) foram observadas apenas em 

amostras a fresco, coletadas no período de inverno. Meister (1913) comenta que encontrou 

filamentos mais longos (8-12 células) em amostras obtidas no outono e mais curtos (até 3 

células) no verão. Além da variação sazonal da espécie, acredita-se que a técnica usual de 

preparação do material para microscopia tenha ocasionado o desprendimento das células das 

cadeias, impossibilitando a visualização dos filamentos longos em lâminas permanentes. 

No Brasil, Aulacoseira pusilla foi comumente registrada como A. alpigena (ex. 

Ludwig & Valente-Moreira, 1990, fig. 10a; Bicudo et al., 1993, 1995; Ludwig & Flôres, 

1995; Brassac et al.,1999; Ludwig et al., 2005) ou A. distans (ex. Ludwig et al., 2004; Raupp 

et al., 2006). Há ainda o registro como A. muzzanensis para o estado de São Paulo (Morandi et 

al., 2006). Entretanto, A. pusilla pode ser diferencia destas espécies quando em vista pleural, 

focando os espinhos marginais, pois estes são originados de duas interestrias; e em vista 

valvar, pela face completamente areolada (Potapova et al., 2008).  

 

ECOLOGIA: a espécie desenvolve-se melhor em lagos, lagoas e reservatórios alcalinos e 

eutrofizados com elevada turbidez, contudo não suporta poluição extrema (Denys et al., 2003; 

Tuji & Williams, 2007). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.270, 

6.287, UPCB 72.260, 72.509, 72.513  

Estado do Ceará: lâmina nº. 6.338 

Estado do Distrito Federal: UPCB 72.266 

Estado de Goiás: UFG 29.905 

Estado do Maranhão: lâmina nº. 6.336, 

6.340 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.299, 

6.303, 6.307, 6.300, 6.322 

Estado do Mato Grosso do Sul: UPCB 

59.643, 59.644  

Estado do Pará: UPCB 72.514, UFG 

46.263, 46.264 

Estado do Paraná: UPCB 44.543, 44.553, 

44.554, 44.555, 44.556, 44.561, 44.562, 
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44.563, 44.566, 44.568, 44.573, 44.579, 

47.493, 59.502, 59.514, 59.515, 59.516, 

59.518, 59.519, 59.520, 59.521, 59.522, 

59.523, 59.524, 59.525, 59.526, 59.527, 

59.529, 59.530, 59.531, 59.534, 60.529, 

63.476, 63.478, 72.237, 72.239, 72.245, 

72.249, 72.254, 72.255, 72.257, 72.295, 

72.517, 72.518 

Estado de Pernambuco: lâmina nº. 6.344 

Estado do Rio Grande do Norte: lâmina nº. 

6.282, UPCB 72.281, 72.282 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.312, 6.313, 6.314, 6.315, 6.316, 6.317, 

6.319, 6.320, 6.325, 6.326, 6.327, 6.329, 

HAS 16.893, 16.894, 16.898, HAS 

108.783 

Estado de Rondônia: lâmina nº. 6.345 

Estado de Santa Catarina: lâmina nº. 6.324, 

UPCB 59.511, 59.512. 

Estado de São Paulo: SP 239.095, 239.138, 

239.140, 255.742, 255.759, 255.773, 

UPCB 72.515 

Estado do Tocantins: lâmina nº. 6.288, 

6.295 

 

 

Fig. 710. Distribuição de A. pusilla no Brasil. 
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Figuras 646-697. Aulacoseira pusilla, MO. Escala: 10 µm. Figs. 646-651. Vista valvar. Figs. 652-

657. Vista do lúmen celular mostrando o ringleist largo e rimoportulae (setas). Figs. 658-697. 

Variação morfológica, filamentos em vista pleural. Note as frústulas com cíngulo nas figs. 668 e 669, 

e o sulco e pseudosulco nas figs. 671 e 674 (setas).  
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Figuras 698-703. Aulacoseira pusilla, MEV, vista externa. Escalas: 5 µm (Fig. 700), 2 µm (Fig. 701), 

1 µm (Figs. 698, 699, 702, 703). Figs. 698, 699. Face valvar. Fig. 700. Frústula em vista pleural. Fig. 

701. Valvas unidas por espinhos. Figs. 702, 703. Detalhe da ornamentação do manto e morfologia dos 

espinhos marginais. 
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Figuras 704-709. Aulacoseira pusilla, MEV. Escalas: 2 µm (Figs. 706, 708), 1 µm (Figs. 704, 705, 

707, 709). Figs. 704, 705. Aspecto do ringleist. Fig. 706. Abertura externa da rimoportula próxima ao 

colo (seta). Fig. 707. Abertura interna da rimoportula sob o ringleist (seta). Fig. 708. Cíngulo. Fig. 

709. Detalhe da ornamentação das bandas do cíngulo e lígula. 
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Aulacoseira samariana Tremarin, Torgan & Ludwig  

Diatom Research, 2012 (no prelo) 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 711-747): 

Frústulas geralmente solitárias ou formando cadeias com duas células unidas por meio 

de espinhos agudos, longos (com até 3 µm de comprimento). Heterovalvaridade ausente. 

Valvas de separação com face valvar com uma fileira de aréolas próximo a margem. Manto 

com estrias retas formadas por duas ou três aréolas. Aréolas elípticas a arredondadas, 

dispostas em anel próximo a face valvar e outro próximo ao colo. Aréolas esparsas, às vezes, 

presentes entre os anéis. Sulco pouco pronunciado em forma de ‘U’ e pseudosulco em forma 

de ‘V’. Rimoportulae indistintas. Ringleist não observado. Diâmetro: 5-12 µm; altura do 

manto: 3-7 µm; 14-18 estrias em 10 µm; 2-3 aréolas por estria. Razão altura do 

manto/diâmetro: 0,25-1,40. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 748-757):  

Frústulas com espinhos de separação alongados, agudos, compreendendo duas a três 

interestrias ocorrendo em intervalos de duas a três interestrias. Face valvar plana com uma 

fileira de aréolas próximo à margem. Manto valvar ornamentado por duas a quatro aréolas, 

espaçadas uma das outras, elípticas ou arredondadas, ocluídas externamente por velum tipo 

vola. Colo estreito ornamentado por saliências longitudinais. Seis ou mais rimoportulae 

dispostas em um anel próximo ao colo, com aberturas externas em forma de meia lua, 

levemente mais afastadas das estrias e orientadas transversalmente em relação ao colo. 

Internamente, sésseis, localizadas próximas ao ringleist e com abertura perpendicularmente 

orientada em relação à margem valvar. Outra rimoportula próxima a face valvar, com 

abertura externa localizada na base de um espinho, em forma de fenda longitudinal; 

internamente séssil e orientada radialmente. Ringleist sólido e medianamente desenvolvido. 

Cíngulo contendo bandas delgadas abertas, ornamentadas por pequenos poros arredondados. 

Lígula proeminente e antilígula pouco pronunciada. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira samariana apresenta abertura externa das rimoportulae e padrão 

de areolação do manto diferentes das outras espécies de Aulacoseira conhecidas. Muitas tem 

uma ou duas rimoportulae dispersas no manto, geralmente localizadas próximas ao ringleist, 

com abertura externa como um simples poro, elíptico, arredondado ou indiferenciado das 

aréolas (Houk, 2003; Houk & Klee, 2007; Potapova et al., 2008). Rimoportulae arranjadas em 
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um anel regular tem sido descrito somente para A. brasiliensis, e como um anel esparso de 

rimoportulae para A. hibschii (Heichelt) Houk e A. distans (Crawford & Likhoshway 1999, 

Houk 2007, Tremarin et al., 2012). Rimoportulae em anel são mais comuns em outros 

gêneros de diatomáceas cêntricas como Coscinodiscus Ehr., Actinocyclus Ehr., Actinoptychus 

Ehr., Hyalodiscus Ehr. E Margaritum Morera-Filho (Round et al., 1990; Souza-Mosimann, 

1997). Rimoportula adicional presente na região próxima a face valvar não é uma 

característica usual no gênero Aulacoseira, uma vez que só foi observada em algumas valvas 

de A. granulata e em A. brasiliensis (Siver & Kling, 1997; Tremarin et al., 2012). 

Padrão de areolação do manto semelhante ao de A. samariana somente foi observado 

anteriomente em A. lirata var. biseriata (Grunow) Haworth e A. periphytica Novelo, Tavera 

& Ibarra (Krammer, 1991b; Houk, 2003; Novelo et al., 2007). Contudo, estas espécies 

diferem de A. samariana pelos espinhos marginais mais encurtados e menor densidade de 

estrias (<12 em 10 µm). Além disso, A. lirata var. biseriata tem ringleist mais desenvolvido e 

A. periphytica possui face valvar completamente areolada (Krammer, 1991b; Krammer & 

Lange-Bertalot, 1991; Camburn & Charles, 2000; Houk, 2003; Novelo et al., 2007). 

 

ECOLOGIA: espécie encontrada em ambiente eutrofizado (Loverde-Oliveira & Huszar, 2007). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.276 

Estado de Goiás: UFG 29.918 

Estado do Mato Grosso: UPCB67.019, 

67.020. 

 

 

Fig. 758. Distribuição de A. samariana no 

Brasil. 
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Figuras 711-747. Aulacoseira samariana, MO. Escala: 10 µm. Figs. 711-717. Vista valvar. Figs. 718-

747. Variação morfológica, filamentos em vista pleural. Note o sulco e pseudosulco na fig. 723 (setas). 
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Figuras 748-753. Aulacoseira samariana, MEV, vista externa. Escalas: 2 µm (Figs. 748, 750, 752), 1 

µm (Figs. 749, 751, 753). Fig. 748. Aspecto da face valvar. Fig. 749. Detalhe da ornamentação na 

margem da face valvar. Figs. 750, 751. Espinhos de separação. Fig. 752. Localização das rimoportulae 

no manto (setas). Fig. 753. Detalhe da abertura da rimoportula próxima ao colo e da oclusão das 

aréolas. 
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Figuras 754-757. Aulacoseira samariana, MEV. Escalas: 1 µm. Fig. 754. Abertura interna das 

rimoportulae próximas ao ringleist (setas). Fig. 755. Valva fraturada mostrando a abertura interna das 

rimoportula e o ringleist sólido. Fig. 756. Abertura interna da rimoportula próxima a face valvar 

(seta). Fig. 757. Detalhe da ornamentação das bandas do cíngulo, da lígula (seta) e antilígula. 



171 

 

Aulacoseira simoniae Tremarin, Torgan & Ludwig 

Diatom Research, 2012 (no prelo) 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 759-787): 

Frústulas isoladas ou unidas por meio de espinhos de curtos, formando cadeias de até 

duas células. Heterovalvaridade ausente. Valvas de conexão com face valvar completa ou 

parcialmente ornamentada com aréolas, geralmente mais concentradas na região marginal. 

Anel mais externo com aréolas alongadas, e demais arredondadas. Manto com estrias curtas e 

retas. Aréolas inconspícuas. Sulco pouco pronunciado em forma de ‘U’ e pseudosulco em 

forma de ‘V’. Rimoportulae indistintas. Ringleist não observado. Diâmetro: 4,4-10 µm; altura 

do manto: 1-2,5 µm; 14-18 estrias em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 0,13-0,25. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 788-799): 

Frústulas com espinhos de conexão curtos, cônicos com extremidades arredondadas, 

um a cada 1-2 interestrias. Face valvar plana, ornamentada por aréolas arredondadas a 

irregulares em forma, por vezes, com leves depressões centrais e aréolas quase 

completamente ocluídas por sílica. Manto com estrias formadas por 1-2 aréolas arredondadas 

a elípticas, ocluídas internamente por velum tipo vola. Colo amplo sem ornamentação. Uma a 

três rimoportulae próximas a junção da face valvar com o manto. Abertura externa da 

rimoportula em forma de fenda, presente entre os espinhos marginais, ocupando o local de 

uma aréola. Rimoportula internamente séssil, levemente alongada, com abertura tangencial a 

radialmente orientada em relação à margem valvar. Ringleist pouco desenvolvido, quase 

indistinto, sólido. Cíngulo composto por bandas abertas, estreitas. Lígula proeminente e 

antilígula pouco desenvolvida. 

 

COMENTÁRIOS: quando observada em MO, a vista pleural de Aulacoseira simoniae lembra A. 

perglabra (Oestrup) Haworth var. perglabra, A. perglabra var. floriniae (Camburn) Haworth 

(Florin, 1981, pl. 5, figs 32-36; Krammer & Lange-Bertalot, 1991, pl.33, figs 16-17; 

Krammer, 1991a, fig. 55; Siver et al., 2005, pl. 1, figs 1-3, 9, 10) e A. tenella (Nygaard) 

Simonsen (Camburn & Charles, 2000, pl. 2, figs 15-22; Siver & Kling, 1997, figs 87-92), por 

causa do manto curto e estrias retas compostas por poucas aréolas. 

Haworth (1988), Siver & Kling (1997) e Potapova et al. (2008) ilustraram espécimes 

de A. perglabra var. perglabra diferentes daqueles registrados por Krammer (1991a) quando 

analisou o material tipo deste táxon. Estes espécimes são mais semelhantes ao  material tipo 
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da var. floriniae estudada por Siver & Kling (1997). Devido a história taxonômica confusa do 

grupo perglabra, nos baseamos apenas nos trabalhos que realizaram análise de material tipo 

de ambos os táxons. 

Aulacoseira perglabra var. perglabra distingue-se de A. simoniae pelas valvas mais 

altas, manto com 2-4 µm (razão altura do manto/diâmetro: 0,24-0,35), estrias mais densas 

(20-28 em 10 µm), ringleist amplo, espinhos largos e bífidos, cada um abrangendo duas 

interestrias (Krammer, 1991a; Krammer & Lange-Bertalot, 1991). Diferente da nova espécie, 

a var. floriniae geralmente tem uma única fileira marginal de aréolas sobre a face valvar, 

espinhos pontiagudos e em maior número por causa de sua continuidade com as estrias do 

manto (Siver & Kling, 1997). Além disso, as aréolas da periferia da face valvar se estendem 

na margem chegando até o manto, de tal forma que se localizam entre os espinhos marginais 

das var. perglabra e var. floriniae (Krammer, 1991a; Siver & Kling, 1997). 

Aulacoseira tenella é a espécie mais relacionada a A. simoniae, mas tem face valvar 

completamente areolada, espinhos mais encurtados, estrias levemente oblíquas, colo mais 

estreito e rimoportulae localizadas próximas ao ringleist diferente de A. simoniae (Siver & 

Kling,1997). 

Aulacoseira simoniae foi registrada anteriormente na literatura como A. distans em 

Saint Papaire-Uruguai por Metzeltin & Lange-Bertalot (2007, pl. 2, figs 8, 9) e como A. 

distans e A. alpigena (Grunow) Krammer por Landucci & Ludwig (2005, pl. 1, figs 11, 12, 

14, 16) em rios da região litorânea do estado do Paraná, sul do Brazil. 

 

ECOLOGIA: espécie encontrada em ambiente eutrofizado (Loverde-Oliveira & Huszar 2007). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Amazonas: lâmina nº. 6.269, 

6.272, 6.276, UPCB 72.260, 72.264, 

72.508, 72.511, 72.513  

Estado de Goiás: UFG 29.905 

Estado do Maranhão: lâmina nº. 6.340 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº. 6.299, 

6.303, 6.307, 6.322, UPCB 67.019, 67020 

Estado do Mato Grosso do Sul: lâmina nº. 

6.323  

Estado do Pará: lâmina nº. 6.273, 6.280, 

6.281, 6.289, 6.335, 6.337, UPCB 58.045, 

72.514, UFG 46.266 

Estado do Paraná: UPCB 44.538, 44.544, 

44.555, 44.556, 44.573, 47.493, 59.502, 

59.500, 59.501.  

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

6.326 

Estado de Rondônia: lâmina nº. 6.347 
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Estado de Santa Catarina: UPCB 59.510, 

59.512, 72.284 

Estado de São Paulo: SP 188.212, 188.219, 

188.436, 255.725, 255.766. 

Estado do Tocantins: lâmina nº. 6.295 

 

 

Fig. 800. Distribuição de A. simoniae no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

Figuras 759-787. Aulacoseira simoniae, MO. Escala: 10 µm. Figs. 759-779. Vista valvar. Figs. 780-

787. Vista pleural. Note o sulco e pseudosulco na fig. 786 (setas). 
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Figuras 788-795. Aulacoseira simoniae, MEV. Escalas: 2 µm (Figs. 788-791), 1 µm (Figs. 792-795). 

Figs. 788, 789. Aspecto geral da face valvar. Fig. 790. Vista pleural. Note a morfologia dos espinhos 

de conexão. Fig. 791. Frústulas unidas pelo encaixe dos espinhos. Fig. 792. Morfologia externa das 

aréolas. Fig. 793. Oclusão das aréolas em vista interna. Figs. 794, 795. Abertura externa da 

rimoportula próxima a margem valvar (setas). 



175 

 

Figuras 796-799. Aulacoseira simoniae, MEV. Escalas: 2 µm (Figs. 796, 797), 0,5 µm (Figs. 798, 

799). Figs. 796, 797. Posição das rimoportulae em vista interna (setas). Fig. 798. Detalhe da abertura 

rimoportula em vista interna. Fig. 799. Aspecto das bandas do cíngulo e lígula (seta). 
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Aulacoseira tenella (Nygaard) Simonsen 

Bacillaria 2: 63, 1979. 

Basiônimo: Melosira tenella Nygaard, Folia Limnologica Scandinavica 8: 76, pl. 1, figs. 12-

15, pl. 2, figs. 1-12, 1956.   

Sinônimos: Melosira distans var. tenella (Nygaard) Florin, 1981. 

Aulacoseira distans var. tenella (Nygaard) Ross in Hartley, 1986. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 801-828): 

Frústulas solitárias ou formando cadeias curtas de até quatro células, unidas por meio 

de espinhos curtos. Heterovalvaridade ausente. Valvas de conexão com face valvar totalmente 

areolada. Manto curto, com estrias retas a oblíquas em relação ao eixo pervalvar, dextrógiras. 

Aréolas arredondadas, às vezes de difícil visualização sobre o manto. Sulco pouco 

pronunciado em forma de ‘U’ e pseudosulco em forma de ‘V’. Rimoportula indistinta. 

Ringleist não observado. Diâmetro: 5-7 µm; altura do manto: 1,5-2,5 µm; 20-24 estrias em 10 

µm; 2-3 aréolas por estrias. Razão altura do manto/diâmetro: 0,28-0,38. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 829-841): 

Frústulas com espinhos de conexão cônicos, curtos, com ápices arredondados, um por 

interestria. Superfície valvar geralmente ornamentada por pequenas verrugas em toda a 

superfície valvar. Face valvar plana totalmente areolada. Manto com estrias unisseriadas, 

compostas por duas a três aréolas. Aréolas arredondadas a levemente elípticas, ocluídas 

internamente por velum delicado. Colo estreito. Duas rimoportulae próximas ao colo, em 

direções quase opostas na valva. Abertura externa da rimoportula elíptica, acompanhando a 

curvatura da estria, e ocupando o local de uma ou duas aréolas do manto. Rimoportulae 

internamente sésseis, próximas ao ringleist, orientadas perpendicularmente em relação à 

margem valvar. Ringleist pouco desenvolvido, sólido. Cíngulo composto por bandas abertas 

delgadas. Lígula proeminente. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira tenella foi proposta em 1956 por Nygaard ocorrendo em 

sedimentos do lago Gribsø, na Dinamarca (Fig. 842). A espécie é caracterizada por apresentar 

face valvar completamente areolada com espinhos marginais pequenos, estrias formadas por 

poucas aréolas, manto curto e ringleist estreito (Florin, 1981; Potapova, 2010).  
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Fig. 842. Lectótipo de Aulacoseira tenella (Nygaard, 1956). 

 

Aulacoseira nivalis (W. Smith) English & Potapova e A. simoniae são as espécies 

mais próximas à A. tenella. No entanto, A. nivalis difere na morfologia dos espinhos e por 

apresentar valvas com manto mais alto e estrias em menor densidade, compostas por um 

número maior de aréolas (Tabela 15). Já A. simoniae distingue-se em relação à menor 

densidade de estrias no manto, posição das rimoportulae e menor número de espinhos 

marginais sobre a valva, uma vez que estes são formados em intervalos de uma ou duas 

interestrias (Tabela 15). 

O material brasileiro foi semelhante àquele registrado em literatura para a espécie 

(Tabela 10). Exemplares de A. tenella foram estudados em algumas amostras do sudeste e sul 

do Brasil (Tabela 1), ocorrendo isolados ou em cadeias curtas, geralmente de duas a três 

células, raro quatro como também observado por Nygaard (1956). Devido à baixa altura do 

manto, é comum encontrar indivíduos em vista valvar em amostras oxidadas, fato que 

também ocorreu com A. simoniae. 
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Tabela 15. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira tenella e 

espécies semelhantes. 

características 

morfométricas 
A. tenella1,2,3 A. nivalis4,5,6,7,8,9 A. simoniae10 

Diâmetro (µm) 5-8,5 4-23 4,4-10 

Altura do manto (µm) 1-2,6 2.5-11 1-2,5 

Face valvar 
completamente 

areolada 

completamente 

areolada 

completa a 

parcialmente areolada 

Espinhos triangulares 
atenuados com ápices 

em forma de âncora 

cônicos com ápices 

arredondados 

Orientação das estrias retas a oblíquas 
retas a levemente 

oblíquas 
retas 

Nº estrias (10 µm) 

21-26 

retas a levemente 

oblíquas 

11-16 14-18 

Forma das aréolas no 

manto 

arredondadas a 

elípticas 

arredondadas a 

elípticas 
arredondadas 

Nº aréolas na estria 2-3 2-9 1-2 

Rimoportula 
até 3 próximas ao 

ringleist 
1 próxima ao ringleist 

1-3 próximas a face 

valvar 

Ringleist estreito ou ausente estreito estreito 
1Nygaard (1956), 2Potapova (2010), 3Siver & Kling (1997),  4Krammer (1991a), 5Houk (2003), 6Tuji & 

Williams (2006b), 7English & Potapova (2009), 8Tuji (2010), 9Genkal & Lupikina (1998), 10neste 

estudo 

 

Aulacoseira tenella foi estudada por Eloranta (1986), Hartley et al. (1986) e Florin 

(1981) para demais países da Europa, sendo encontrada na América do Norte por Camburn & 

Kingston (1986), Siver & Kling (1997) e Potapova et al. (2008). No Brasil, a espécie foi 

registrada por Raupp et al. (2006) para a represa Canastra/RS, por Laux & Torgan (2011) para 

o delta do rio Jacuí/RS, por Tavares & Valente-Moreira (2000, fig. 3, citada como A. distans) 

para o lago de Cascavel/PR, e por Landucci & Ludwig (2005, figs. 11-12, citada como A. 

alpigena) para rios da região litorânea do Paraná e por Silva et al. (2010) para o reservatório 

do Iraí/PR. 
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ECOLOGIA: a espécie ocorre em ambientes ácidos a básicos, oligotróficos a mesotróficos 

(Nygaard, 1956; Florin, 1981; Camburn & Kingston, 1986; Siver & Kling, 1997). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Paraná: UPCB 44.555, 44.558, 

44.559, 44.561, 44.562, 44.579, 44.581, 

44.582, 47.493, 59.502, 59.505, 59.516, 

59.518, 59.519, 59.520, 59.523, 59.526, 

59.527, 59.528, 59.530, 59.534, 63.475, 

63.477, 63.478, 72.239, 72.257  

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº 

6.319 

Estado de São Paulo: SP 255.759, 255.766, 

255.767. 

 

 

 

Fig. 843. Distribuição de A. tenella no Brasil. 

 

 

 

 

 

Figuras 801-828. Aulacoseira tenella, MO. Escala: 10 µm. Figs. 801-812. Vista valvar. Figs. 813-

828. Frústulas em vista pleural. Note o pseudosulco e sulco na fig. 824 (setas). 
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Figuras 829-834. Aulacoseira tenella, MEV, vista externa. Escalas: 2 µm (Figs. 829, 830), 1 µm 

(Figs. 831-834). Figs. 829-831. Aspecto da face valvar. Figs. 832, 833. Ornamentação do manto e 

encaixe dos espinhos marginais. Fig. 834. Abertura externa da rimoportula próxima ao colo (seta). 
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Figuras 835-841. Aulacoseira tenella, MEV. Escalas: 2 µm (Fig. 835, 840, 841), 1 µm (Figs. 836, 

837), 0,5 µm (Figs. 838, 839). Figs. 835, 836. Localização das rimoportulae no manto (setas). Fig. 

837-839. Detalhe da rimoportula em vista interna. Figs. 840, 841. Aspecto das bandas do cíngulo e da 

lígula (seta). 
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Aulacoseira sp.1 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 844-887): 

Frústulas isoladas ou unidas por meio de espinhos de conexão curtos, formando 

cadeias retas a levemente curvadas. Heterovalvaridade presente. Valvas de separação com 1-5 

espinhos agudos longos (3-8 µm de comprimento)e demais encurtados; face valvar 

variavelmente ornamentada por aréolas arredondadas. Valvas de conexão ornamentadas por 

aréolas marginais, arredondadas. Manto com estrias unisseriadas, retas, compostas por aréolas 

arredondadas. Sulco em forma de ‘U’ e pseudosulco em forma de ‘V’. Rimoportulae 

indistintas. Ringleist desenvolvido. Diâmetro: 3-15 µm; altura do manto: 4-12 µm; 10-16 

estrias em 10 µm; 10-15 aréolas em 10 µm. Razão altura do manto/diâmetro: 0,35-2,01. 

Auxósporo: 12-15 µm de diâmetro.  

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 888-903): 

Valvas de separação com face plana, ornamentada por aréolas esparsas ou marginais, 

arredondadas e de diferentes tamanhos; 1-5 espinhos marginais agudos, longos, e demais 

cônicos, curtos, compreendendo duas interestrias. Valvas de conexão com face plana 

ornamentada por uma fileira de aréolas que se estendem até o manto, entre os espinhos 

marginais; espinhos curtos, largamente espatulados, com margens arredondadas, um a cada 

duas interestrias. Superfície valvar geralmente ornamentada por pequenas saliências em forma 

de verrugas. Manto com depressões longitudinais profundas formadas pela inserção do 

espinho de separação da valva adjacente. Estrias retas, compostas por aréolas arredondadas a 

alongadas próximo ao colo, e triangulares logo abaixo dos espinhos. Aréolas ocluídas 

externamente por velum tipo cribra. Colo estreito. Uma a duas rimoportulae próximas ao colo 

e, às vezes, próximas a face em valvas de separação e conexão. Abertura externa da 

rimoportula alongada ou irregular, situada dentro de uma aréola. Rimoportula internamente 

séssil, com abertura orientada tangencial ou perpendicularmente em relação à margem valvar. 

Ringleist sólido, bem desenvolvido, com uma borda interna espessada. Cíngulo não 

observado. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira sp.1 assemelha-se a outras espécies já conhecidas do gênero, tais 

como A. muzzanensis, A. agassizii var. agassizii, A. agassizii var. malayensis e A. granulata, 

principalmente pela forma dos espinhos de separação (Tabela 16). 
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O ringleist desenvolvido, as aréolas arredondadas no manto e triangulares na base dos 

espinhos de Aulacoseira sp.1 lembram aqueles presentes em A. agassizii e sua variedade (ver 

Tremarin et al., 2012). No entanto, A. agassizii não apresenta indivíduos tão estreitos e possui 

estrias curvadas e oblíquas nas valvas de conexão, rimoportulae pedunculadas distribuídas na 

região mediana do manto e espinhos de conexão com margens irregulares, entendendo-se a 

cada interestria. Já A. malayensis, além do maior diâmetro valvar e densidade de estrias, 

apresenta face completamente areolada, ringleist mais desenvolvido e rimoportulae próximas 

ou não do ringleist com abertura externa indistinta das aréolas (Tabela 16) (Tremarin et al., 

2012).  

A presença de longos espinhos de separação e oclusão externa das aréolas por cribra, 

lembram as espécies do complexo-granulata. Porém, o padrão reto das estrias no manto, o 

ringleist largo e a forma da rimoportula impossibilitam o enquadramento do táxon neste 

grupo. Além disso, a estrutura dos espinhos de conexão de Aulacoseira sp.1 é diferente da 

encontrada em A. muzzanensis e A. granulata var. granulata (Tabela 16), ou em qualquer 

outro táxon de Aulacoseira. Desta forma, é muito provável que Aulacoseira sp.1 constitua 

uma nova espécie do gênero. 

Aulacoseira sp.1 esteve presente em amostras de todas as regiões brasileiras 

analisadas. Devido a sua semelhança com A. muzzanensis, A. agassizii var. agassizii e A. 

agassizii var. malayensis, principalmente quando visualizada em MO, acredita-se que 

Aulacoseira sp.1 venha sendo identificada como pertencente a estas espécies. Dentre todas as 

amostras estudadas e literatura brasileira consultada, não foram encontrados exemplares que 

correspondessem verdadeiramente a A. agassizii ou sua variedade, o que leva a crer que esta 

espécie não ocorra no Brasil.  

Metzeltin et al. (2005) ilustraram exemplares muito semelhantes à Aulacoseira sp.1, 

como A. muzzanensis (pl. 1, figs. 5, 8-10) e A. ambigua (pl1, figs. 11-13). No Brasil, 

Aulacoseira sp.1 foi previamente registrada como A. muzzanensis por Bicudo et al. (1993, 

1995) para a represa de Rosana/SP e para o Pantanal do Poconé/MT, respectivamente; e por 

Ludwig et al. (2004) para o banhado do Taim/RS. Demais registros de A. muzzanensis, A. 

agassizii e var. malayensis realizados no Brasil não apresentam ilustrações, impossibilitando a 

reidentificação dos materiais.   

Ampla variação morfológica e métrica de Aulacoseira sp.1 foi encontrada em 

amostras de plâncton da Lagoa dos Patos, inclusive com formação de auxósporos e células 

iniciais, em janeiro de 1988. 
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Tabela 16. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira sp.1 e espécies semelhantes. 

características 

morfométricas 
Aulacoseira sp.11 A. muzzanensis2,3,4,5 

A. agassizii var. 

agassizii5,6,7, 

A. agassizii var. 

malayensis5,8 

A. granulata var. 

granulata4,9,10 

Diâmetro (µm) 3-15 8-25 12-60 16-58 3-30 

Altura do manto (µm) 4-12 4-8 9-15,5 7-10 4-24 

Orientação das estrias retas retas a oblíquas retas a oblíquas retas retas a oblíquas 

Estrias (10 µm) 10-16 11-13 10-12 8-10 7-15 

Forma das aréolas arredondadas quadrangulares arredondadas arredondadas 
arredondadas a 

quadrangulares 

Aréolas (10 µm) 10-15 20 12-15 10 8-12 

Face valvar 
completa ou 

parcialmente areolada 

3-4 fileiras de aréolas 

marginais 

completa ou 

parcialmente areolada 
completamente areolada variavelmente areolada  

Espinhos de separação atenuados atenuados atenuados atenuados atenuados 

Espinhos de conexão 

largamente espatulados 

com margens 

arredondadas 

1 por 2 interestrias 

espatulados 

1 por interestria 

espatulados com 

margens irregulares e 

ápices atenuados 

1 por interestria 

... 
espatulados bidenteados 

1 por interestria 

Ringleist desenvolvido 
medianamente 

desenvolvido 
desenvolvido muito desenvolvido 

medianamente 

desenvolvido 

Rimoportula 

1 próxima ao ringleist e 

face valvar 

séssil  

1 fileira regular 

pedunculada 

1 fileira irregular 

levemente pedunculada 

1 fileira irregular 

séssil 

1 próxima ao ringleist e 

face valvar 

pedunculada 
1neste estudo, 2Meister (1912), 3Krammer (1991b), 4Hustedt (1930), 5Tremarin et al. (2012), 6Ostenfeld (1908), 7Huber-Pestalozzi (1942), 8Hustedt (1942), 
9Siver & Kling (1997), 10Houk (2003). 
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OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Alagoas: lâmina nº 6.298  

Estado do Amazonas: lâmina nº 6.268, 

6.270, 6.271, 6.272, 6.287, UPCB 72.504, 

72.506, 72.508, 72.511, 72.513 

Estado da Bahia: lâmina nº 6.293, 6.296  

Estado de Goiás: UFG 29.905, 29.865 

Estado do Maranhão: lâmina nº 6.340 

Estado do Mato Grosso: lâmina nº 6.299, 

6.300, 6.303, 6.307, 6.322, UPCB 67.019, 

67.020 

Estado do Mato Grosso do Sul: lâmina nº 

6.323  

Estado do Pará: lâmina nº 6.267, 6.273, 

6.280, 6.281, 6.284, 6.289, 6.337, UPCB 

58.045, 72.036, 72.271, 72.272, 72.273, 

72.275, 72.277, UFG 46.262, 46.264, 

46.265, 46.266 

Estado do Paraná: UPCB 59.516, 59.517, 

59.531, 59.522, 72.249, 72.254, 72.295 

Estado de Pernambuco: lâmina nº 6.290, 

6.291, 6.344  

Estado do Rio Grande Norte: UPCB 

72.281  

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº 

6.312, 6.314, 6.317, 6.319, 6.320, 6.321, 

6.325, 6.326, 6.327, 6.329, 6.330, HAS 

16.893, 16.894, 16.900, 16.968 

Estado de São Paulo: UPCB 72.288, 

72.515, SP 239.140, 255.742, 255.759, 

255.773 

Estado do Tocantins: lâmina nº 6.288, 

6.295, UPCB 72.292, 72.293 

 
Fig. 904. Distribuição de Aulacoseira sp. 1 no 

Brasil. 
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Figuras 844-864. Aulacoseira sp.1, MO. Escala: 10 µm. Figs. 844-846. Face da valva de separação. 

Figs. 847-852. Face da valva de conexão. Figs. 853-855. Vista do lúmen celular mostrando o ringleist. 

Figs. 856-864. Aspecto dos filamentos. Note o pseudosulco e sulco na fig. 861 (setas). 
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Figuras 865-887. Aulacoseira sp.1, MO. Escala: 10 µm. Figs. 865-874, 879-887. Variação 

morfológica dos filamentos. Note as frústulas com cíngulo nas figs. 881 e 887. Figs. 875-878. 

Auxósporo e células iniciais.   
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Figuras 888-893. Aulacoseira sp.1, MEV, vista externa. Escalas: 5 µm (Figs. 888, 890, 891, 893), 2 

µm (Figs. 889, 892). Figs. 888, 889. Face da valva de separação. Fig. 890. Aspecto dos espinhos e do 

manto com depressão profunda na valva de separação. Fig. 891.  Valvas de separação conectadas por 

longos espinhos. Fig. 892. Face da valva de conexão. Fig. 893. Valvas de conexão unidas por meio de 

espinhos curtos. 
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Figuras 894-899. Aulacoseira sp.1, MEV. Escalas: 5 µm (Fig. 897), 2 µm (Figs. 894, 895), 1 µm 

(Figs. 896, 898, 899). Figs. 894, 895. Espinhos de conexão. Fig. 896. Detalhe da oclusão das aréolas e 

das verrugas sobre a parede do manto. Figs. 897, 898. Abertura externa da rimoportula próxima ao 

colo (setas). Fig. 899. Abertura interna da rimoportula próxima ao ringleist (seta). Note o ringleist 

sólido. 
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Figuras 900-903. Aulacoseira sp.1, MEV. Escalas: 2 µm (Figs. 900, 901, 903), 1 µm (Fig. 902). Figs. 

900, 901. Posição das rimoportulae próximo a face de uma valva de separação e conexão, 

respectivamente (setas). Fig. 902. Abertura interna da rimopotula próxima a face valvar. Fig. 903. 

Aspecto do ringleist. 
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Aulacoseira sp.2 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 905-931): 

Frústulas formando cadeias retas e longas, unidas por meio de espinhos de conexão 

curtos, aparentemente cônicos. Face valvar não observada. Heterovalvaridade presente. 

Valvas de separação de aspecto mais grosseiro; espinhos marginais curtos, um por interestria; 

manto com estrias unisseriadas, retas, compostas por aréolas arredondadas a quadrangulares; 

1 rimoportula distando cerca de 1-3 aréolas do colo. Valvas de conexão com espinhos curtos, 

um por interestria; manto com estrias uni- a bisseriadas, levemente oblíquas, dextrógiras, 

compostas por aréolas quadrangulares; 2-5 rimoportulae distando cerca de 3-8 aréolas do 

colo. Sulco e pseudosulco pouco profundos em forma de ‘V’. Ringleist não observado. 

Diâmetro: 7,5-24,7 µm; altura do manto: 10,8-21,6 µm; 7-8 estrias em 10 µm nas valvas de 

separação; 8-10 estrias em 10 µm nas valvas de conexão; 7-8 aréolas em 10 µm nas valvas de 

separação; 9-12 aréolas em 10 µm nas valvas de conexão. Razão altura do manto/diâmetro: 

0,74-2,24. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (FIGS. 932-937): 

Frústulas com espinhos de separação maniformes e de conexão curtos, espatulados 

denteados, um por interestria. Face da valva de conexão plana, ornamentada por duas fileiras 

incompletas de aréolas. Estrias levemente oblíquas, compostas por aréolas quadrangulares 

ocluídas externamente por cribra. Colo estreito ornamentado por saliências longitudinais ou 

verrugas. Abertura externa da rimoportula em forma circular, ocupando o local de uma 

aréola. Abertura interna da rimoportula pedunculada, semicircular, perpendicular a 

tangencialmente orientada em relação à margem valvar. Ringleist sólido, medianamente 

desenvolvido. Cíngulo e valvas de separação não observadas. 

 

COMENTÁRIOS: Aulacoseira sp.2 assemelha-se a A. islandica (Müller) Simonsen, A. 

nyassensis (Müller) Simonsen var. nyassensis e A. nyassensis var. victoriae (Müller) 

Simonsen, principalmente, pelas valvas de separação com espinhos encurtados, sendo um por 

interestria, mas também por apresentar dimensões da frústula e espinhos de conexão com 

morfologia semelhante (Tabela 17) (Müller, 1903; Houk & Klee, 2007). No entanto, as 

aréolas na var. nyassensis são ocluídas por velum tipo vola e a rimoportula é séssil, localizada 

logo acima do ringleist (Houk & Klee, 2007). Já a var. victoriae distingue-se de Aulacoseira 

sp.2 pelas estrias fortemente oblíquas (Fig. 938). Demais características, principalmente ultra- 
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estruturais deste táxon ainda precisam ser observadas e descritas. Os raros registros da var. 

victoriae e as poucas informações dadas por Müller, quando da proposição da variedade em 

Ostenfeld (1908), dificultam a comparação interespecífica. 

 Até o momento, tanto A. nyassensis var. nyassensis quanto sua variedade victoriae 

possuem ocorrência restrita ao continente africano, tendo sido descritas para o lago Malawi e 

lago Victoria, respectivamente (Houk & Klee, 2007). 

 

                       

Fig. 938. Ilustrações de Aulacoseira nyassensis var. nyassensis (a) (Müller, 1903, lectótipo) e A. 

nyassensis var. victoriae (b) (Woloszynska, 1914), respectivamente. 

 

 A morfologia das rimoportulae e a oclusão das aréolas de Aulacoseira islandica são 

diferentes das encontradas em Aulacoseira sp.2 e os espinhos de conexão apesar de também 

serem espatulados, apresentam margens lisas (Tabela 17). 

 Rimoportulae pedunculadas semicirculares a espiraladas, e aréolas quadrangulares 

ocluídas externamente por cribra são padrões encontrados no complexo ‘granulata’. Porém os 

espinhos de separação longos, típicos do grupo, não estão presentes em Aulacoseira sp.2, e o 

número de rimoportulae presentes no manto é superior ao registrado em Aulacoseira 

granulata var. granulata (Tabela 17). 

 Detalhes das valvas de separação de Aulacoseira sp.2 ainda serão analisadas em 

microscopia eletrônica para complementar a descrição da espécie, auxiliando na comparação 

mais aprofundada entre espécies próximas ou confirmando se consiste em um novo táxon para 

a ciência.  

a b 
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Tabela 17. Variação das características morfológicas e métricas de Aulacoseira sp.2 e de espécies semelhantes. 

características 

morfométricas 
Aulacoseira sp.21 

A. nyassensis var. 

nyassensis2,3,4 

A. nyassensis var. 

victoriae2 
A. islandica5,6,7,8 

A. granulata var. 

granulata9,10,11 

Diâmetro (µm) 7,9-24,7 15-42 12-31 3-29 3-30 

Altura do manto (µm) 10,8-21,6 9,5-29 12-21 4-36 4-24 

Face valvar 
2 fileiras marginais de 

aréolas 

aréolas esparsas ou 

próximas à margem 
... completamente areolada variavelmente areolada 

Espinhos de separação maniformes, curtos cônicos, curtos ... pontiagudos, curtos 1-2, atenuados, longos  

Espinhos de conexão espatulados denteados espatulados denteados ... espatulados lisos espatulados bidenteados 

Orientação das estrias retas a oblíquas retas a oblíquas retas a oblíquas retas a oblíquas retas a oblíquas 

Nº estrias (em 10 µm) 8-12 8-16 ... 8-18 7-15 

Forma das aréolas 
arredondadas a 

quadrangulares 
arredondadas a elípticas  subelípticas arredondadas a elípticas 

arredondadas a 

quadrangulares 

Oclusão das aréolas cribra vola ... vola cribra 

Nº aréolas (em 10 µm) 9-12 6-8 10-11 8-26 8-12 

Rimoportulae 

2-5 próximas ao 

ringleist, pedunculadas, 

semicirculares 

próxima ao ringleist e 

face valvar, séssil 
... 

várias distribuídas no 

manto, sésseis 

1 próxima ao ringleist, 

pedunculada, espiral 

Ringleist 
medianamente 

desenvolvido 
± robusto pouco desenvolvido pouco desenvolvido 

medianamente 

desenvolvido 
1 neste estudo, 2 Huber-Pestalozzi (1942), 3 Houk & Klee (2007), 4 Müller (1905), 5 Genkal & Popovskaya (1991), 6 Babanazarova et al. (1996), 7 Usoltseva & 

Likhosway (2007), 8 Le Cohu (1996), 9 Hustedt (1930),  10 Siver & Kling (1997), 11 Houk (2003). 
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Aulacoseira sp.2 foi restrita a amostras da Lagoa dos Patos/RS, tendo sido registrada 

anteriormente como Aulacoseira nyassensis var. victoriae por Torgan (1990). 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Rio Grande do Sul: lâmina nº. 

16.893, 16.894, 16.968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 939. Distribuição de Aulacoseira sp.2 no 

Brasil. 
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Figuras 905-919. Aspecto dos filamentos de Aulacoseira sp.2 com valvas de separação, MO. Escala: 

10 µm. 
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Figuras 912-931. Variação morfológica de Aulacoseira sp.2, MO. Escala: 10 µm. Figs. 921. Frústula 

com cíngulo. Figs. 926, 927. Note as rimoportulae no manto (setas) das valvas de separação. Fig. 928, 

929. Posição das rimoportulae no manto (setas) das valvas de conexão. Fig. 931. Note o pseudosulco e 

sulco (setas). 
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Figuras 932-937. Variação morfológica de Aulacoseira sp.2, MEV. Escalas: 5 µm (Figs. 932, 936), 2 

µm (Figs. 933-935), 1 µm (Fig. 937). Fig. 932. Vista interna da face da valva de conexão. Fig. 933. 

Espinhos de separação. Fig. 934. Espinhos de conexão. Fig. 935. Abertura externa da rimoportula 

próxima ao colo (seta). Note a morfologia e oclusão das aréolas. Fig. 936. Posição das rimoportulae 

no manto da valva de conexão (setas). Fig. 937. Abertura interna da rimoportula. 
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‘Aulacoseira’ herzogii var. minor Hohn 

In Patrick et al., Monographs of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 14: 462, pl. 

1, fig. 1, 1966. 

 

OBSERVAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA (FIGS. 940-946): 

Frústulas isoladas ou unidas por meio de 2-4 espinhos longos (3-7 µm de 

comprimento), agudos, formando cadeias curtas de 2 células. Heterovalvaridade ausente. 

Valvas de separação com manto apresentando 2-4 ranhuras longitudinais hialinas. Estrias 

retas, muito delicadas. Aréolas inconspícuas. Sulco pouco pronunciado em forma de ‘V’ e 

pseudosulco pronunciado em forma de ‘V’. Rimoportulae e ringleist não observados. 

Diâmetro: 4,5-5 µm; altura do manto: 4-7 µm; 21-25 estrias em 10 µm. Razão altura do 

manto/diâmetro: 0,80-1,33. 

 

COMENTÁRIOS: Hohn (1966) descreveu a var. minor Horn para incluir fomas menores de 

Aulacoseira herzogii (3,6 µm de diâmetro e 14.6 µm de altura) encontradas no rio Nanay, no 

Peru. O autor comenta que a var. minor apresenta estrias inconspícuas e tem cerca da metade 

do tamanho da espécie, e que apesar de ter sido encontrada juntamente com a variedade típica, 

não demonstrou tendência à integração. O mesmo fato ocorreu com os exemplares analisados 

neste estudo. Entretanto, poucos indivíduos foram encontrados, impossibilitando a observação 

das frústulas em MEV para uma melhor comparação entre a var. minor com a variedade 

típica. Estudos adicionais são necessários para averiguar outras possíveis diferenças entre os 

táxons e para realizar a transferência da var. minor para o gênero Aulacoseira. 

 

OCORRÊNCIA NAS AMOSTRAS: 

Estado do Mato Grosso: UPCB 67.019 
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Fig. 947. Distribuição de ‘Aulacoseira’ 

herzogii var. minor no Brasil. 

 

 

 

 

Figuras 940-946. Variação morfológica de ‘Aulacoseira’ herzogii var. minor, MO. Escala: 10 µm. 

Note o sulco na fig. 941 e o pseudosulco na fig. 945 (setas). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das espécies de Aulacoseira que ocorrem em ambientes brasileiros baseou-

se em 286 amostras provenientes de várias regiões do país. Dentre os 27 estados brasileiros, 

apenas Rio de Janeiro, Espírito Santo e Roraima não foram incluídos no estudo pela 

dificuldade na obtenção de amostras contendo representantes do gênero. 

Do total de amostras analisadas, 51% corresponderam à ambientes lóticos (rios, 

córregos, arroios e riachos) e 49% a ambientes lênticos (lagos, lagoas, reservatórios e açudes). 

Rios representaram a maior parte dos locais amostrados (45%), seguidos de reservatórios, 

lagos (23%) e lagoas (15%). 

Populações com ampla variação morfológica, inclusive com ocorrência de auxósporos 

e células iniciais foram encontradas, principalmente, em amostras de verão, tanto em 

reservatórios e lagoas quanto em rios de grande porte. 

Dentre os 23 táxons infragenéricos de Aulacoseira identificados, seis constituíram 

novas espécies para ciência (A. brasiliensis, A. calypsi, A. minuscula, A. pantanalensis, A. 

samariana e A. simoniae) e dois não foram identificadas em nível específico. Aulacoseira 

sp.1 e Aulacoseira sp.2 não foram determinadas, pois ainda carecem de análise de alguns 

caracteres em ME para melhor comparação com espécies pré-existentes e posterior definição 

de sua identidade. Com este estudo, demonstrou-se, portanto, a importância de estudos 

taxonômicos abrangendo ampla rede amostral para o conhecimento da diatomoflora de 

ambientes brasileiros. 

Dos 29 táxons infragenéricos já registrados para o Brasil em trabalhos anteriores 

(Tabela 1), 13 foram encontrados no presente estudo, alguns foram reidentificados e outros 

não foram visualizados (ex. A. granulata var. valida e var. procera f. tenerrima, A. islandica e 

var. helvetica, A. lacustris, A. lirata, A. nyassensis, A. pseudogranulata, ‘A.’ semilaevis). 

Táxons citados previamente no Brasil, como A. distans, A. agassizii, A. muzzanensis e A. 

alpigena, puderam ser revisados e constatou-se que estes correspondem, na verdade, a outras 

espécies, tais como: A. brasiliensis, A. pusilla, A. tenella e Aulacoseira sp.1. Desta forma, 

concluiu-se que A. distans, A. agassizii e A. alpigena são espécies muito raras ou não ocorrem 

no Brasil. A falta de descrições, medidas e/ou ilustrações dos exemplares, ou ainda a 

dificuldade de revisão de material em herbário devido à falta do número de registro das 

amostras/lâminas em algumas publicações, impossibilitou a revisão de certos táxons. 
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Ampliou-se a distribuição geográfica das espécies de Aulacoseira para o Brasil, 

inclusive com o registro pioneiro para o país de A. pseudoamericana e ‘A.’ herzogii var. 

minor. Táxons como A. ambigua f. ambigua, A. granulata var. angustissima, A. granulata 

var. granulata, A. herzogii, A. pusilla, A. simoniae e Aulacoseira sp.1 apresentaram 

distribuição ampla, ocorrendo em mais de 44% dos estados brasileiros. Poucas espécies foram 

restritas a apenas um estado, como Aulacoseira cf. alpigena e A. granulata var. angustissima 

f. spiralis registradas no Paraná, A. calypsi no Pará, Aulacoseira sp.2 no Rio Grande do Sul e 

‘A.’ herzogii var. minor no Mato Grosso. 

Aulacoseira calypsi, A. gessneri, A. pantanalensis, A. pseudoamericana, A. samariana 

e A. herzogii var. minor apresentaram distribuição restrita à áreas de clima tropical enquanto 

que Aulacoseira cf. alpigena, A. granulata var. angustissima f. spiralis e Aulacoseira sp.2 

ocorreram exclusivamente em regiões subtropicais. 

Apesar do esforço que vem sendo realizado para se conhecer a flora de diatomáceas 

do Brasil, ainda são poucos os trabalhos se considerarmos toda a extensão do território 

brasileiro e de sua rede hidrográfica. A maior parte dos trabalhos sobre taxonomia de 

diatomáceas vem sendo realizada na região sudeste e sul do país, havendo carência destes 

estudos, principalmente em ambientes continentais das regiões norte, nordeste e centro-oeste 

do Brasil. Salienta-se que nestes locais encontrou-se uma flora diferenciada daquela das 

regiões sul e sudeste com a ocorrência de espécies ainda pouco estudadas (ex. A. gessneri, A. 

pseudomaericana e A. herzogii var. minor) ou desconhecidas pelos pesquisadores (A. 

brasiliensis, A. calypsi, A. minuscula, A. pantanalensis, A. samariana e A. simoniae). Além de 

novas espécies, as amostras da região do Pantanal Mato-grossense revelaram a ocorrência de 

um táxon pouco conhecido, A. gessneri, cuja morfologia ainda não havia sido documentada 

na literatura. 

A microscopia eletrônica de varredura e transmissão foram ferramentas importantes 

para a visualização da estrutura dos espinhos, largura do ringleist, oclusão das aréolas, 

número, posição e forma das rimoportulae, principais características utilizadas para a 

diferenciação das espécies. A observação das frústulas em MEV possibilitou o registro de 

detalhes morfológicos ainda não conhecidos para A. gessneri, A. granulata var. angustissima, 

A. granulata var. australiensis, A. italica e A. pusilla. Também permitiu a análise da ultra-

estrutura de táxons comumente encontrados em ambientes brasileiros, auxiliando na re-

identificação de algumas espécies. Apenas ‘Aulacoseira’ herzogii var. minor não teve sua 

ultra-estrutura analisada em MEV devido a escassez de material na amostra analisada e ao 

tamanho diminuto das frústulas que dificultou a seleção de exemplares para observação. 
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Infelizmente, não foi possível observar todos os táxons em MET para documentação do tipo 

de oclusão da aréola, pois houve dificuldade em realizar a quebra do material e também na 

obtenção de valvas com velum íntegro. A análise foi realizada apenas para A. brasiliensis, A. 

gessneri, A. granulata var. angustissima, A. granulata var. australiensis e A. italica.  

A ampla variação morfológica presente no complexo-granulata e o elevado número de 

variedades propostas com base em caracteres pouco consistentes, dificulta a determinação dos 

táxons e gera dúvidas sobre a validade destes. Desta forma, sugerem-se estudos acurados 

sobre o ciclo de vida destes táxons com o registro da variação morfológica dos mesmos e/ou 

análise molecular que comprove serem entidades taxonômicas distintas ou se representam 

variação morfológica de um mesmo organismo. 

A morfologia de A. ambigua f. spiralis também foi analisada e comparada com forma 

semelhante presente na literatura. Indivíduos deste táxon assemelharam-se mais a A. ambigua 

f. japonica, cuja ultra-estrutura foi observada em detalhes para futura divulgação em artigo 

científico. 

Dentre todas as espécies encontradas, as que apresentaram maior variabilidade 

morfológica foram: A. ambigua f. ambigua, A. gessneri, A. granulata var. australiensis, A. 

herzogii, A. italica, A. laevissima, A. pseudoamericana, Aulacoseira sp.1 e Aulacoseira sp.2, 

principalmente quando encontradas em ambientes mais lênticos, como lagos, lagoas e 

reservatórios. A ausência de dados ambientais, em muitos casos, impossibilitou a 

interpretação sobre as preferências ecológicas de algumas espécies estudadas. 

 Apenas sete das 18 espécies encontradas neste estudo estão presentes na análise 

filogenética de Edgar & Theriot (2004), são elas: A. granulata, A. herzogii, A. tenella, A. 

ambigua, A. italica, A. pseudoamerica e A. laevissima. Vale ressaltar que a espécie A. 

laevissima considerada pelo autor, na verdade corresponde a A. brasiliensis, como pode ser 

verificado nas ilustrações de Edgar (2003, p. 340, figs. A283-A288). Mesmo sendo analisada 

apenas com base em dados morfométricos, esta espécie não apresentou correspondência com 

os demais táxons incluídos na análise dos autores, ficando isolada dos cincos clados principais 

resultantes. Por tanto, sugere a realização de análise molecular dos táxons encontrados no 

Brasil, principalmente, as novas espécies (A. brasiliensis, A. calypsi, A. minuscula, A. 

patanalensis, A. samariana e A. simoniae) e Aulacoseira sp.1 e Aulacoseira sp.2, que 

juntamente com os dados morfométricos encontrados possam ser utilizados em uma análise 

filogenética que verifique a relação destas espécies com as já conhecidas. 
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A ampla variação morfológica e métrica que algumas espécies de Aulacoseira 

apresentam torna a determinação confusa e difícil quando se observa apenas indivíduos 

isolados. Desta forma, o presente estudo tentou registrar, em microscopia óptica e eletrônica, 

a variação populacional encontrada nas espécies, como forma a auxiliar futuras investigações 

em taxonomia e limnologia, pois o gênero Aulacoseira é um importante componente do 

fitoplâncton em águas continentais. 

Por fim, seguem algumas recomendações para futuros trabalhos que envolvam 

representantes do gênero Aulacoseira: 

• observação de número considerável de indivíduos antes de proceder a determinação 

dos táxons; 

• observação de detalhes morfológicos em ME, sempre que possível em vista externa e 

interna da valva, para visualização dos caracteres utilizados na identificação das espécies, 

acarretando em uma determinação mais segura e precisa; 

• coleta de dados físico-químicos dos locais amostrados para documentação da 

condições em que as espécies ocorrem; 

• ilustrações, descrições e registro da variação métrica das espécies em trabalhos 

científicos possibilitando posterior comprovação das identidades taxonômicas dos táxons; 

• depositar as amostras estudadas em herbário e mencionar o número de registros nos 

artigos científicos de forma a facilitar a localização e acesso do material por outros 

pesquisadores; 

• uma vez que grande parte das espécies de Aulacoseira que ocorrem no Brasil tiveram 

sua morfologia analisada e documentada no presente trabalho, recomenda-se futuros estudos 

envolvendo análise molecular destas espécies para melhor interpretação das relações 

interespecíficas e filogenéticas dentro do grupo, de forma a complementar o estudo de Edgar 

& Theriot (2004). 
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6 GLOSSÁRIO 

 

 
Fig. 948. Desenho esquemático de dois filamentos de Aulacoseira mostrando partes da frústula. 

 

 

Antilígula : uma extensão da banda, meia banda ou segmento pontudo em direção abvalvar 

que fecha parcialmente ou completamente uma lacuna na banda adjacente por sobreposição 

(Stosch, 1975). 

 

Aréola: perfuração na camada silícea basal normalmente ocluída por um velum (Ross et al., 

1979; Nikolaev, 1993). 

 

Auxósporo: célula resultante da reprodução sexual ou autogamia, temporariamente livre da 

frústula, estágio durante o qual o protoplasma aumenta de volume (Ross et al., 1979). 

 

Banda: um simples elemento do cíngulo (Ross et al., 1979). 

 

Célula inicial: célula formada a partir do auxósporo e que geralmente difere das células 

vegetativas normais (Ross et al., 1979). 
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Cíngulo: parte de uma teca associada a uma única valva, composta por bandas (Stosch, 1975). 

 

Fig. 949. Desenho esquemático de uma valva de Aulacoseira com cíngulo. 

 

 

Colo: parte inferior e não perfurada do manto valvar presente nas espécies de Aulacoseira 

(Houk & Klee, 2007). 

 

Cribra : tipo de velum reticulado ou placa perfurada por poros regularmente arranjados (Ross 

& Sims, 1972). 

 

Dextrógiro: fileira de poros curvados para a direita em relação ao colo (Crawford et al., 

2003). 

 

Espinhos de conexão: espinhos interdigitantes próximos à margem da face valvar, 

firmemente ligados unindo valvas adjacentes para formação de cadeias (Ross et al., 1979; 

Houk & Klee, 2007). 
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espatulado espatulado 

bidenteado 

espatulado bífido espatulado 

tridenteado 

espatulado com 

margens irregulares 

     

largamente 

espatulado 

espatulado longo cônico cônico com ápice 

arredondado 

cônico com ápice em 

forma de âncora 

     

dendritico dendrítico longo cruciforme arredondado uncinado 

     

clavado     

Fig. 950. Representação dos espinhos de conexão presentes em espécies de Aulacoseira. 

 

Espinhos de separação: espinhos próximos à margem da face valvar que facilmente se 

desprendem das valvas adjacentes (Houk & Klee, 2007). 
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agudo cônico obovado  maniforme 

Fig. 951. Representação dos espinhos de separação presentes em espécies de Aulacoseira. 

 

Estria: uma fileira de aréolas ou alvéolos (Ross et al., 1979). 

 

Frústula: parede celular silícea das diatomáceas que consiste em duas tecas, cada qual 

compreendendo valva e cíngulo (Houk & Klee, 2007). 

Interestria : faixa não perfurada da parede silícea presente entre duas estrias (Ross et al., 

1979). 

 

Lígula: extensão de uma banda, meia banda ou segmento pontudo na direção advalvar que 

preenche parcialmente ou completamente uma lacuna na banda adjacente ou meia banda por 

sobreposição (Stosch, 1975). 

 

Meroplanctônico: organismo que desenvolve no plâncton, mas que passa uma parte do seu 

ciclo de vida no sedimento (Gibson et al., 2003). 

 

Müller step: um degrau que pode estar presente sobre o manto ou colo. É uma marca da 

porção final do cíngulo da célula mãe que recobriu as novas valvas durante a sua formação 

(Crawford, et al. 2003). 

 

Poro: uma perfuração aparentemente não ocluída (Nikolaev, 1993). 

 

Pseudosulco: região onde duas valvas adjacentes se ligam por meio de espinhos marginais 

(Moro, 1992).  
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Rimoportula: um tubo ou abertura da parede da valva, que se abre internamente por um tubo 

achatado ou fissura longitudinal, geralmente, rodeada por dois lábios (Ross et al., 1979). 

 

séssil pedunculadas 

sobre o ringleist alongada  em forma de ‘c’ circular espiralada 

     

Fig. 952. Representação da morfologia interna das rimopórtulas de Aulacoseira. 

 

Ringleist/ringleiste: canal ou espessamento interno que corre ao redor do manto valvar 

próximo à margem (Kobayasi & Nozawa, 1981). 

 

                   

Fig. 953. Representação de ringleist sólido (esquerda) e oco (direita) presente em espécies de 

Aulacoseira. 

 

Rota: um velum consistindo de uma barra que atravessa a aréola, algumas vezes com uma 

expansão circular central que pode ou não estar conectado a margem por três ou mais barras 

radiais (Ross & Sims, 1972). 

 

Sinistrógiro: fileira de poros curvados para a esquerda em relação ao colo (Crawford et al., 

2003). 

 

Sulco: constrição do manto adjacente ao colo, visível em microscopia óptica pela 

transparência da camada silícea na região do ringleist (Moro, 1992). 
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Valva: uma das duas partes distais opostas da frústula, mais ou menos achatada ou conexa 

(Ross et al., 1979). 

 

Valva de conexão: valva intercalar que resulta na formação do filamento pela ligação dos 

espinhos marginais (Moro, 1992). 

 

Valva de separação: valva terminal do filamento com espinhos, geralmente, agudos e longos 

(Moro, 1992). 

 

Valvocópula: elemento do cíngulo adjacente a valva (Ross et al., 1979), que apresenta 

morfologia diferente das demais bandas/cópulas. 

 

Velum: uma fina camada de sílica perfurada que cobre a aréola, com poros não inferiores a 30 

nm e geralmente não circulares (Ross et al., 1979). 

 

Vola: tipo de velum que consiste em um número de elementos separados que se projetam da 

parede da aréola ou lóculo, mas não se fusionam (Ross & Sims, 1972; Ross et al., 1979). 
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Tabela 1. Espécies de Aulacoseira registradas entre os anos de 1940-2011 no Brasil, com suas respectivas referências bibliográficas. 

TÁXON ESTADO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A. agassizii (Ostenfeld) Simonsen 

Distrito Federal Mendonça-Galvão (2005) 

Goiás Nogueira & Leandro-Rodrigues (1999) 

Paraná Brassac et al. (1999) 

A. agassizii var. malayensis (Hustedt) 

Simonsen 

Goiás Nogueira et al. (2008) 

Rio Grande do Sul Torgan et al. (1999) 

A. alpigena (Grunow) Krammer 

Mato Grosso Bicudo et al. (1995) 

Paraná 
Ludwig & Valente-Moreira (1990), Moro (1995), Ludwig & Flôres (1995), Brassac et al. (1999), Cetto 

et al. (2004), Ludwig et al. (2005), Landucci & Ludwig (2005) 

Rio Grande do Sul Martau et al. (1977), Aguiar & Martau (1979), Torgan et al. (1999) 

São Paulo Bicudo et al. (1993) 

A. ambigua (Grunow) Simonsen f. 

ambigua 

Ceará Patrick (1940a) 

Distrito Federal Souza & Moreira-Filho (1999), Oliveira (2004), Mendonça-Galvão (2005)  

Goiás Silva et al. (2001), Souza & Oliveira (2007) 

Mato Grosso Bicudo et al. (1995) 

Mato Grosso do Sul Algarte et al. (2006) 

Minas Gerais Costa & Torgan (1991) 

Paraná 

Moro (1992), Moro & Fürstenberger (1993), Ludwig & Flôres (1995), Moro (1995), Brassac et al. 

(1999), Rodrigues & Bicudo (2001), Bittencourt-Oliveira (2002), Borges et al. (2003), Cetto et al. 

(2004), Ludwig et al. (2005), Landucci & Ludwig (2005), Silva et al. (2005), Ferrari & Ludwig (2007), 

Perbiche-Neves et al. (2007, 2011), Bertolli et al. (2010), Silva et al. (2010), Moresco et al. (2011) 

continua ... 
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continuação .... 
TÁXON ESTADO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Rio de Janeiro Eskinazi-Leça et al. (2011) 

A. ambigua (Grunow) Simonsen f. 

ambigua 

Rio Grande do Sul 

Martau et al. (1977), Torgan et al. (1979, 1985, 1995, 1998), Abreu et al. (1987), Lobo & Torgan 

(1988), Rosa et al. (1988, 1994), Lobo et al. (1991, 1994, 1996), Callegaro et al. (1993), Garcia-Baptista 

(1993), Garcia & Vélez (1995), Torgan et al. (1999), Cardoso & Motta Marques (2004), Raupp et al. 

(2006), Laux & Torgan (2011) 

Santa Catarina Rodrigues (1991) 

São Paulo Bicudo et al. (1993), Henry et al. (2006) 

A. ambigua var. ambigua f. spiralis 

(Skuja) Ludwig & Valente-Moreira 

Paraná 

Ludwig & Valente-Moreira (1990), Moro (1992), Moro & Fürstenberger (1993), Ludwig & Flôres 

(1995), Moro (1995), Brassac et al. (1999), Bittencourt-Oliveira (2002), Ludwig et al. (2005), Bertolli et 

al. (2010), Silva et al. (2010) 

Rio Grande do Sul Torgan et al. (1995), Torgan et al. (1999), Raupp et al. (2006) 

São Paulo Bicudo et al. (1993) 

A. distans (Ehrenberg) Simonsen 

Mato Grosso Junk et al. (2006) 

Mato Grosso do Sul Oliveira & Calheiros (2000), Silva et al. (2000) 

Paraná 
Tavares & Valente-Moreira (2000), Rodrigues & Bicudo (2001), Landucci & Ludwig (2005), Silva et al. 

(2005) 

Rio Grande do Sul 

Huszar (1979), Torgan et al. (1979, 1995), Huszar (1984), Laudares-Silva (1987), Rosa et al. (1994), 

Lobo & Torgan (1988), Rosa et al. (1988), Lobo et al. (1991, 1994, 1996), Torgan et al. (1999), Ludwig 

et al. (2004), Cardoso & Motta Marques (2004), Raupp et al. (2006) 

São Paulo Sant’Anna et al. (1989), Henry et al. (2006), Tucci et al. (2006) 

Santa Catarina Souza-Mosimann (1982) 

continua ... 



233 

 

continuação ... 
TÁXON ESTADO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A. granulata var. angustissima (O. 

Müller) Simonsen 

Amazonas Raupp et al. (2009) 

Distrito Federal Mendonça-Galvão (2005) 

Goiás Campos & Macedo-Saidah (1990), Silva et al. (2001), Nogueira et al. (2008) 

Mato Grosso do Sul Oliveira & Calheiros (2000) 

Paraná 

Cecy et al. (1976), Lozovei (1989), Shirata & Valente-Moreira (1989), Contin (1990), Ludwig & 

Valente-Moreira (1990), Moro (1992), Moro & Fürstenberger (1993), Ludwig & Flôres (1995), Moro 

(1995), Brassac et al. (1999), Bittencourt-Oliveira (2002), Ludwig et al. (2005), Landucci & Ludwig 

(2005), Bertolli et al. (2010); Perbiche-Neves et al. (2011) 

Rio Grande do Sul 

Torgan & Aguiar (1978), Aguiar & Martau (1978), Huszar (1979), Torgan et al. (1979, 1995, 1998), 

Callegaro (1981b), Torgan (1984, 1985), Huszar (1984), Abreu et al. (1987), Rosa et al. (1987, 1994), 

Callegaro & Salomoni (1988), Lobo & Torgan (1988), Lobo et al. (1992, 1994, 1995), Torgan et al. 

(1999), Ludwig et al. (2004), Cardoso & Motta Marques (2004), Laux & Torgan (2011) 

São Paulo Bicudo et al. (1993), Morandi et al. (2006), Henry et al. (2006) 

A. granulata var. angustissima f. 

spiralis (Hustedt) Czarnecki & Reinke 

Paraná Shirata & Valente-Moreira (1989) 

Rio Grande do Sul Torgan et al. (1999)  

A. granulata var. australiensis 

(Grunow) Moro 
Paraná Moro (1991, 1992, 1995) 

A. granulata (Ehrenberg) Simonsen 

var. granulata 

Alagoas/Sergipe Barbosa et al. (2010) 

Amazonas Souza-Mosimann et al. (1997), Raupp et al. (2009) 

continua ... 
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continuação .... 
TÁXON ESTADO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A. granulata (Ehrenberg) Simonsen 

var. granulata 

Ceará Patrick (1940a) 

Distrito Federal Oliveira (2004), Mendonça-Galvão (2005) 

Goiás 
Macedo-Saidah et al. (1987), Campos & Macedo-Saidah (1990), Brandão & Kravchenko (1997), Silva 

et al. (2001), Nabout et al. (2006), Nogueira et al. (2008) 

Mato Grosso Nabout et al. (2006) 

Mato Grosso do Sul Oliveira & Calheiros (2000), Silva et al. (2000), Algarte et al. (2006) 

Minas Gerais Costa & Torgan (1991) 

Pará Patrick (1940a), Costa et al. (2010) 

Paraná 

Moreira-Filho & Momoli (1966), Momoli (1967), Lozovei & Luz (1976), Lozovei & Hohmann (1977), 

Shirata & Valente-Moreira (1989), Contin (1990), Ludwig & Valente-Moreira (1990), Moro (1992), 

Moro & Fürstenberger (1993), Ludwig & Flôres (1995), Moro (1995), Brassac et al. (1999), Rodrigues 

& Bicudo (2001), Bittencourt-Oliveira (2002), Cetto et al. (2004), Ludwig et al. (2005), Landucci & 

Ludwig (2005), Silva et al. (2005), Ferrari & Ludwig (2007), Perbiche-Neves et al. (2007), Bertolli et 

al. (2010), Silva et al. (2010) 

Pernambuco Souza et al. (2007) 

Rio Grande do Sul 

Martau et al. (1977), Torgan & Aguiar (1978), Aguiar & Martau (1979), Buselato & Aguiar (1979), 

Huszar (1979), Torgan et al. (1979, 1995, 1998), Callegaro (1981a,b), Torgan (1984, 1985, 1989), 

Huszar (1984), Abreu et al. (1987), Callegaro & Salomoni (1988), Lobo & Torgan (1988), Lobo et al. 

(1991, 1992, 1994), Rosa et al. (1994), Torgan et al. (1999), Ludwig et al. (2004), Cardoso & Motta 

Marques (2004), Becker & Motta Marques (2004), Raupp et al. (2006), Laux & Torgan (2011) 

Santa Catarina Souza-Mosimann (1975-1976, 1983), Rodrigues (1991) 

continua ... 
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continuação ... 
TÁXON ESTADO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A. granulata (Ehrenberg) Simonsen 

var. granulata 
São Paulo 

Sant’Anna et al. (1989), Bicudo et al. (1993), Novo & Leite (1996), Morandi et al. (2006), Henry et al. 

(2006), Tucci et al. (2006) 

A. granulata var. valida (Hustedt) 

Simonsen 
Rio Grande do Sul Lobo & Torgan (1988), Torgan et al. (1999) 

A. granulata var. valida f. curvata 

Hustedt 
Rio Grande do Sul Torgan & Aguiar (1978), Torgan (1984), Torgan et al. (1999) 

Melosira (Aulacoseira) granulata var. 

procera f. tenerrima (Ehrenberg) 

Müller 

Ceará Patrick (1940a) 

Pará Patrick (1940a) 

A. herzogii (Lemmermann) Simonsen 

Amazonas Hickel & Håkansson (1991), Raupp et al. (2009) 

Goiás Silva et al. (2001), Nabout et al. (2006) 

Mato Grosso Bicudo et al. (1995), Nabout et al. (2006) 

Mato Grosso do Sul Oliveira & Calheiros (2000) 

Paraná Brassac et al. (1999), Rodrigues & Bicudo (2001) 

Rio Grande do Sul Huszar (1984, como Melosira sp.), Torgan et al. (1999), Laux & Torgan (2011) 

A. islandica (O. Muller) Simonsen 
Paraná Shirata & Valente-Moreira (1989) 

Rio Grande do Sul Rosa et al. (1994), Callegaro et al. (1981), Torgan et al. (1999) 

A. islandica var. helvetica (O. Muller) 

Simonsen 

Goiás Contin & Oliveira (1993) 

Paraná Shirata & Valente-Moreira (1989) 

Rio Grande do Sul Rosa & Aguiar (1975), Torgan et al. (1999) 

continua ... 
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continuação ... 
TÁXON ESTADO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A. italica (Ehrenberg) Simonsen var. 

italica 

Amazonas Souza-Mosimann et al. (1997) 

Goiás Nabout et al. (2006), Nogueira et al. (2008) 

Mato Grosso Bicudo et al. (1995), Nabout et al. (2006) 

Mato Grosso do Sul Silva et al. (2000) 

Paraná Contin (1990) 

Rio de Janeiro Eskinazi-Leça et al. (2011) 

Rio Grande do Sul 
Rosa & Aguiar (1975), Callegaro (1981a), Rosa et al. (1987, 1994), Callegaro & Salomoni (1988), 

Torgan (1989), Torgan et al. (1999), Cardoso & Motta Marques (2004), Ludwig et al. (2004) 

Santa Catarina Souza-Mosimann (1975-1976, 1982, 1983), Rodrigues (1991) 

São Paulo Nakamoto et al. (1976), Novo & Leite (1996) 

A. italica var. tenuis (Kützing) 

Simonsen 
Rio Grande do Sul Torgan (1985), Torgan et al. (1999) 

Melosira (Aulacoseira) italica var. 

multistriata Patrick 
Ceará Patrick (1940b) 

A. lacustris (Grunow) Krammer Rio Grande do Sul Torgan (1985), Torgan et al. (1999) 

A. laevissima (Grunow) Krammer São Paulo Morandi et al. (2006) 

A. lirata (Ehrenberg) Ross Rio Grande do Sul Rosa et al. (1994), Torgan et al. (1999) 

A. muzzanensis (Meister) Krammer 

Mato Grosso Bicudo et al. (1995) 

Rio Grande do Sul Ludwig et al. (2004) 

São Paulo Bicudo et al. (1993), Morandi et al. (2006) 

A. nyassensis (O. Müller) Simonsen Rio Grande do Sul Torgan (1994) 

A. nyassensis var. victoriae O. Müller Rio Grande do Sul Torgan et al. (1989, 1995, 1999) 

continua ... 
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continuação... 
TÁXON ESTADO REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A. pseudogranulata (Cleve-Euler) 

Simonsen 
Rio Grande do Sul 

Côrte-Real & Aguiar (1972), Rosa & Aguiar (1975), Lobo & Torgan (1988), Torgan et al. 

(1999) 

A. pusilla (Meister) Tuji & Houk 
Paraná Bertolli et al. (2010), Silva et al. (2010) 

Rio Grande do Sul Laux & Torgan (2011) 

Melosira (Aulacoseira) semilevis 

Grunow 
Ceará Patrick (1940a) 

A. tenella (Nygaard) Simonsen 
Paraná Silva et al. (2010) 

Rio Grande do Sul Raupp et al. (2006), Laux & Torgan (2011) 

 


