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Resumo 

Catálogo do fitoplâncton de rede da região entre as coordenadas 23011’00’’s e 43054’30’’w a 6,1 milhas náuticas da costa da baía de 
Sepetiba, RJ, Brasil no Programa de Monitoramento Ambiental das Atividades de Dragagem do Canal de Acesso ao Porto de Niterói, RJ. 
SIRENO, O.H. P.; BASSANI, C.; BITENCOURT, V. 

A ideia de elaborar um catálogo virtual de fitoplâncton surgiu devido à necessidade de ampliar a divulgação sobre o conhecimento das 
espécies registradas em uma região costeira no período que antecedeu ao lançamento do sedimento dragado do porto de Niterói no Rio 
de Janeiro. O objetivo foi o de contribuir com um documento de referência e consulta para futuros estudos de taxonomia incluindo os 
inventários e para estudos de biodiversidade além de estabelecer um padrão para a inclusão das espécies identificadas em vários projetos 
que foram e estão sendo desenvolvidos nas Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH) em Niterói de forma a identificar a prover um 
banco de dados em uma plataforma virtual e identificar as espécies nativas ou invasoras na tentativa de permitir um plano de gestão que 
promova a preservação dos ecossistemas costeiros fluminenses. Este trabalho faz parte do Monitoramento Ambiental das Atividades de 
Dragagem do Canal de Acesso ao Porto de Niterói, BG, RJ. As amostras são provenientes da região de descarte do sedimento que foi 
dragado e que se localiza entre as coordenadas 23011’00’’S, e 43054’30’’W, a 6,1 milhas náuticas da costa da baía de Sepetiba. As coletas 
foram realizadas em 9 estações localizadas no ponto de descarte em 11/08/2014, em 4 estações num raio de 200 metros e outras 4 
estações num raio de 800 metros ao redor do ponto de descarte. Foi utilizada rede de 20 μm de abertura de malha através de arrasto 
horizontal subsuperficial e as amostras acondicionadas em frascos de polietileno de 500 ml onde foram fixadas imediatamente com 
formol neutralizado a 2%. No laboratório de Biologia Marinha das Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH), as amostras foram 
analisadas em microscópio invertido da marca Colleman onde foram utilizadas cubetas de sedimentação com 2 ml de capacidade 
otimizando a identificação de um maior número de espécies. Foram identificadas 125 unidades taxonômicas, das quais 74 pertencem à 
Classe Bacillariophyceae (diatomáceas) tendo os gêneros Chaetoceros e Rhizosolenia apresentado a maior representatividade, 47 à Classe 
Dinophyceae (dinoflagelados), constituídos principalmente pelos gêneros Ceratium e Protoperidinium, 2  à Classe Dictyochophyceae 
(silicoflagelados) e 2 à Classe Cyanophyceae. As fotomicrografias foram tiradas com a câmera Eurekam P5, tratadas e montadas através de 
ferramentas do programa Microsoft PowerPoint 2010. A Copedu foi responsável pela sua disponibilização em uma plataforma virtual 
utilizando a ferramenta de gerenciamento de conteúdos Wordpress e armazenamento por computação em nuvem através do provedor 
Locaweb. 



SUMÁRIO ESPÉCIES - DIVISÃO 

  12 I  Diatomáceas - Divisão Heterocontophyta 

  90 I Cianofíceas - Divisão Cyanobacteria 

  94 I Dinoflagelados - Divisão Dinophyta 

144 I Dictyochophyceae - Divisão Ochrophyta 

 



O Fitoplâncton é composto por microorganismos 

fotossintetizantes responsáveis pela maior parte da 

produção primária marinha (LOURENÇO; MARQUES 

JR., 2009) e constituem o primeiro elo da cadeia 

alimentar nos mares.  

  

Não possuem capacidade de deslocamento que os faça 

vencer correntes marinhas, sendo assim, são planctontes 

(vivem à deriva) estando fortemente associados a uma 

massa de água específica.  

  

Desempenham um importante papel ecológico, pois 

possuem tolerância ecológica definida e isso se dá pelo 

fato de que algumas espécies só conseguirem se 

desenvolver mediante fatores físico-químicos 

específicos, tais como: temperatura da água, salinidade, 

quantidade e qualidade de nutrientes disponível, 

disponibilidade de luz, pH entre outros (LEVINTON, 

1995). 

Figura 1: Alguns exemplares de espécies de fitoplâncton 

encontrados na região de estudo. 

1. Introdução 
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São utilizados cada vez mais como importantes 

bioindicadores da qualidade das águas onde estão 

inseridos (BONECKER; BONECKER; BASSANI, 2009). 

   

São representados principalmente pelas classes: 

Bacillariophyceae (diatomáceas), Dinophyceae 

(dinoflagelados), Chlorophyceae (clorofíceas), 

Haptophyceae (cocolitoforídeos), Dictyochophyceae 

(silicoflagelados), sendo as classes Bacillariophyceae e 

Dinophyceae as formas mais abundantes e 

representativas, tanto em número de indivíduos quanto 

em espécie. 

 

Figura 2: Alguns exemplares do fitoplâncton do gênero 

Chaetoceros e Pleurosigma, pertencentes às diatomáceas; 

Noctiluca, Ceratium e Gonyaulax, pertencentes à classe dos 

dinoflagelados e Coccolithus, pertencente aos cocolitoforídeos.  
 
Fonte: Bonecker, Bonecker e Bassani (2009). 

Introdução (cont.) 
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2. Área do estudo 

Localizada no Estado do Rio de Janeiro, 

apresentando área, aproximadamente, de 305 

Km², A Baía de Sepetiba está limitada a Norte e 

a Leste pelo continente, ao Sul pela restinga da 

Marambaia e a Oeste pela Baía de Ilha Grande. 

Possui vários rios de pequeno volume que 

desaguam em seu interior, trazendo efluentes 

diversos com características domésticas e 

industriais dos municípios do Rio de Janeiro, 

Itaguaí e Mangaratiba. 
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Figura 3: Mapa representativo da região de estudo, 

entre a Ilha Grande e a baía de Sepetiba. 



A área de coleta está localizada a 

6,1 milhas náuticas da costa da 

baía de Sepetiba, nas coordenadas 

22º54‟ a 23º04‟ S, e 43º34‟ a 44º1„W.  

 

Foi estabelecida uma estratégia 

amostral em nove estações 

distribuídas ao longo da região na 

campanha no dia 11/08/2014. 

2.1. Pontos de coleta 
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Figura 4: Mapa representativo dos pontos de coleta. 



As amostras coletadas com rede de 20 μm (Figura 

5) de abertura de malha foram realizadas, através 

de arrasto horizontal sub superficial, nos nove 

pontos. Ao todo foram coletadas 9 amostras, 

tendo sido fixadas imediatamente com formol 

neutralizado a 2% e acondicionadas em frascos 

de polietileno (Figura 6) 

 

As amostras de rede foram colocadas em cubetas 

de 2ml (Figura 7) e levadas ao microscópio 

invertido (Figura 8). 

 

Para identificação, nomenclatura e 

enquadramento ecológico das espécies e morfo-

espécies foram utilizadas bibliografias 

especializadas como Para a identificação 

taxonômica dos organismos encontrados foram 

utilizadas bibliografias básicas de sistemática e 

ecologia do fitoplâncton, principalmente Cupp 

(1943), Balech (1988), Tomas (1997). 

 

Figura 7: Cubetas para 

análise do fitoplâncton. 

 

Figura 5: Rede de 

fitoplâncton. 

 

Figura 8: Microscópio 

invertido marca Colleman. 

Figura 6: Amostras 

acondicionadas em frascos de 

polietileno. 

2.2. Amostras coletadas 
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Foi encontrado o total de 125 espécies 

distribuídas em: 

 

- Diatomáceas: 74 espécie (59,2 %)  

- Dinoflagelados: 47 espécies (37,6%)  

- Cianobactérias: 2 espécies (1,6%)   

- Silicoflagelados: 2 espécies (1,6%) 

3. Resultados 
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Figura 9: Principais grupos identificados em número 

absoluto de representatividade. 

Diatomáceas 
 74 

Dinoflagelados 
 47 

Cianobactérias  
2 

Silicoflagelados 
2 



Diatomáceas Divisão Heterocontophyta 

Diatomáceas  
 
Divisão Heterocontophyta 



Figura 11: Diatomácea que 

pode ser encontrada em 

cadeia. 

Figura 10: Diatomácea 

encontrada de maneira 

isolada.  

As diatomáceas são algas unicelulares 

caracterizadas pela grande quantidade de sílica 

impregnada em sua parede. (CUPP, 1943). 

Ocorrem em quase todos os ambientes 

aquáticos: marinho, dulcícola, salobro e até 

mesmo hipersalino. São encontradas em águas 

do mundo inteiro desde as águas tropicais até 

polares. Apresentam espécies planctônicas de 

vida livre (Figura 10), ou em cadeias (Figura 

11), bentônicas e também espécies epífitas 

(que vivem sobre substratos).  
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Diatomáceas Divisão Heterocontophyta 



Morfologicamente são identificadas pela presença 

da carapaça, também chamada de frústula que é 

composta por duas partes (valvas) que se 

encaixam uma na outra, como duas metades de 

uma placa de petri.  

 

Essas duas partes (Figura 12) possuem a epiteca 

(a parte superior e maior) e a hipoteca (a parte 

inferior e menor), podendo ser visualizada em 

visão pleural (onde pode-se observar com 

destaque a região da pleura) ou em visão valvar 

(visão da valva). Figura 12: Valvas que compõem a frústula. 

Fonte: Adaptado de Tomas (1997). 

Diatomáceas-Divisão Heterocontophyta 
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Figura 13: Diatomácea 
com simetria radial.  

Figura 14: Diatomácea com 

simetria bilateral.  

As valvas podem apresentar simetria radial, que é 
uma característica das diatomáceas cêntricas (Figura 
13). Dessa forma, a relação volume x superfície se 
torna maior, tornando os organismos menos densos, 
facilitando a flutuabilidade e auxiliando a 
permanência das mesmas na coluna d‟água por mais 
tempo.  

De maneira diferente, as penatas apresentam 
simetria bilateral (Figura 14) e possuem uma 
relação volume por superfície menor. Mais densas, 
possuem a flutuabilidade prejudicada e se depositam 
no sedimento, representando espécies bentônicas. 
(TOMAS, 1997). 

 

Diatomáceas-Divisão Heterocontophyta 
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Actinoptychus splendens (Shadbolt) Ralfs ex Pritchard 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Coscinodiscales 

Família Heliopeltaceae 

Gênero Actinoptychus 

Descrição: 

 

Células encontradas, usualmente, de 

forma isolada, em forma de disco. A 

valva possui característica ondulada 

e pode ser dividida entre 10 e 20 

setores. A área central da célula é 

levemente circular ou em forma de 

estrela, possuindo pontuações em 

seus setores. 

 

Ecologia:  

 

Marinha, Estuarina e Planctônica 
 

Figura 16: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 15: Actinoptychus 

splendens na visão 

valvar.  
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Asteromphalus elegans Greville 

    
 

          Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Asterolamprales 

Familia Asterolampraceae 

Género Asteromphalus 

Descrição: 

 

Células em forma de disco periforme 

e ondulada, possuindo numerosos 

cloroplastos caracterizados por 

corpos discoides. A valva possui o 

formato de lente de contato. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, de águas quentes. 

 

Figura 18: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 17: Asteromphalus 

elegans na visão pleural.  
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Bacteriastrum delicatulum Cleve 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Género Bacteriastrum 

Descrição: 

 

Células em formato cilíndrico que 

possui cloroplastos em grande 

numero e relativamente de tamanho 

pequeno. As setas terminas estão 

voltadas para a região posterior da 

cadeia. Possui entre 6 e 12 setas 

dispostas em suas valvas. 

 

 

Ecologia:  

 

Exclusivamente marinho e 

planctônico, Águas temperadas 
                  

Figura 20: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 19: Bacteriastrum 

delicatulum na visão 

pleural.  

I18I 



Bacteriastrum furcatum Shadbolt 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Género Bacteriastrum 

Descrição: 

 

Células que possuem cerdas 

largas em sua valva, 

geralmente mais largas que o 

tamanho da própria célula. São 

unidas em cadeias pela parte 

basal de suas cerdas. A 

primeira célula terminal é 

transversal à cadeia axial. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha. 
  
 
 

Figura 22: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 21: Bacteriastrum 

furcatum na visão pleural.  
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Bacteriastrum hyalinum Cleve 

  
 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Género Bacteriastrum 

Descrição: 

 

Células dispostas em cadeias 

longas e formato cilíndrico, 

levemente curvadas e retas. Cada 

cerda possui de 15-20 µm em cada 

valva. As cerdas terminais são 

radiais e alongadas.  

 

Ecologia:  

Espécie marinha, oceânica.  
  
 Figura 24: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 23: Bacteriastrum 

hyalinum na visão pleural.  
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Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey 

Classe: Bacillariophyceae 

Ordem: Hemiaulales 

Família: Hemiaulaceae 

Gênero: Cerataulina  

Descrição: 

 

Células em formato 

cilíndrico, silicificadas e 

relativamente longas. Poder 

ser encontradas de forma 

isolada ou em uma formação 

de cadeia. As valvas são 

compostas de abertura entre 

as células de tamanho 

pequeno e curtos processos 

cilíndricos. 

 

Ecologia:  

Espécie marinha, 

planctônica, nerítica. 

Figura 26: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 25: Cerataulina pelagica na visão pleural.  
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Chaetoceros afinis Lauder 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Género Chaetoceros 

Descrição: 

 

Células que possuem formato 

retangular, quando vistas em 

visão pleural. Porém, são 

cilíndricas e podem ser 

encontradas em cadeias. 

Possuem cerdas finas que 

formam ângulo reto, no 

sentido perpendicular. 

  

Ecologia:  

 

Espécie marinha, planctônica, 

oceânica e nerítica. 
 

Figura 28: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 27: Chaetoceros afinis na 

visão pleural.  
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Chaetoceros atlanticus Cleve 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Descrição: 

 

Célula que possui eixo 

apical de tamanho menor 

que o comprimento da 

célula, com espaçamento 

largo entre as células, 

levemente diminuídos na 

região central com 

pequenos espinhos . As 

cerdas são largas e bem 

desenvolvidas. 

 

Ecologia:  

 

Espécie Marinha. 

Figura 30: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie 

em questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 29: Chaetoceros 

atlanticus na visão pleural.  
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 Chetoceros  coarctatus Lauder 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Descrição: 

 

As células são unidas e 

dispostas em cadeias longas e 

unidas, com a região da cintura 

visível. As cerdas em suas partes 

posteriores são caracterizadas 

por possuírem garras e formato 

de curva. As que se encontram 

na região central são bem 

desenvolvidas, porém, mais finas 

e com espinhos. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica, 

águas quentes e planctônica. 

Figura 32: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 31: Chetoceros  

coarctatus na visão 

pleural.  
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Chaetoceros compressus Lauder 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Género Chaetoceros 

Descrição: 

 

As células possuem aspecto 

quadrangular ou retangular na 

visão pleural. Com espaços 

intercalares levemente afinados 

no centro. As cerdas são finas, 

sendo dois pares diferenciados 

pela espessura maior e por 

possuírem bordas dentadas. 

 

Ecologia:  

 

Espécie Marinha. 
 

Figura 34: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 33: Chaetoceros compressus 

na visão pleural.  
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Chaetoceros curvisetus Cleve 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Descrição: 

 

Células estreitas, longas e em 

cadeias. Em suas extremidades, 

são encontradas cerdas finas e 

voltadas para a região dorsal, 

com região da cintura quase 

imperceptível. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina, 

nerítica, águas quentes e 

temperadas. 

Figura 36: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 35: Chaetoceros 

curvisetus na visão pleural.  
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Chaetoceros danicus Cleve 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Género Chaetoceros 

Descrição: 

 

Células cilíndricas que 

podem formar cadeias, 

com abertura entre células 

estreita e de formato 

elíptico. Com relação ao 

eixo apical, as setas são 

ligeiramente curvadas. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica, 

potencialmente nocivas. 
 
 

Figura 38: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie 

em questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 37: Chaetoceros danicus na visão 

pleural.  
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Chaetoceros decipiens Cleve 

Descrição: 

 

Células retangulares, dispostas 

em cadeias longa e  formato 

retilíneo. A seta é longa, 

espessa, retilínea e não possui 

parte basal. A seta terminal 

possui um espessamento 

maior, formato ligeiramente 

curvo, paralela ao eixo. Possui 

numerosos cloroplastos, de 

tamanho pequeno. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica, 

nerítica, estuarina e 

planctônica. 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Figura 40: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 39: Chaetoceros 

decipiens na visão pleural.  
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Chaetoceros dydimus Ehrenberg 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Família Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Descrição: 

 

As células possuem o formato 

cilíndrico, formando cadeias que 

podem reunir de 3 a 4 células, 

relativamente curtas. Os 

espaçamentos entre as células 

são estrangulados por uma 

protuberância que possui formato 

cônico, larga e com cerdas 

adjacentes.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica, e de 

águas quentes e temperadas. 

Figura 42: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 41: Chaetoceros 

dydimus na visão 

pleural.  
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Chaetoceros eibenii Grunow 

Descrição: 

 

Células que possuem superfície 

valvar levemente côncava, 

possuindo um processo 

côncavo em cada valva. As 

setas geralmente estão 

voltadas para a parte posterior 

da cadeia. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica, 

planctônica, e de águas 

temperadas e quentes 
 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Figura 44: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 43: Chaetoceros eibenii na 

visão pleural.  
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Chaetoceros lorenzianus Grunow 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Descrição: 

 

As células podem ser encontradas de 

maneira isolada ou em formato de 

cadeias compostas de 4 a 8 células. 

Suas valvas possuem formato 

elíptico e são achatadas na região 

central, com a região da cintura 

levemente convexas. As cerdas são 

divergentes, com as terminais 

possuindo espinhos alternados. Os 

espaços entre células possuem 

formato de hexágono.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica e de águas 

quentes. 
 

Figura 46: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 45: Chaetoceros 

lorenzianus na visão 

pleural.  
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Chaetoceros messanensis Castracane 
Descrição: 

 

As Células possuem formato retangular na 

visão pleural com uma protuberância na 

região central. Seta intercalar relativamente 

longa e espessa, fortemente silicificada e seta 

terminal pequena e fina. Existem três tipos de 

setas presentes, uma especial intercalar 

longa e espessa, fortemente silicificada. Ela 

se fusiona por uma distância e depois 

diverge. Uma seta intercalar comum longa e 

fina e uma seta terminal pequena e fina. Uma 

seta terminal curvada e perpendicular, 

possuindo um cloroplasto por célula. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, de águas quentes. 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Figura 48: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 47: Chaetoceros 

messanensis na visão 

pleural.  
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Chaetoceros peruvianus Brightwell 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Descrição: 

 

Células encontradas, 

usualmente, de forma solitária. 

As cerdas são longas, 

apresentam leves espinhos e  

se encontram na parte 

superior, inseridas em uma 

abertura pequena na valva 

superior.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina, 

oceânica, nerítica e 

planctônica. 

Figura 50: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 49: Chaetoceros 

peruvianus na visão pleural.  
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Chaetoceros protuberans Lauder 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Descrição: 

 

Células dispostas em cadeias 

estreitas e retas, retangulares 

em visão pleural com uma 

protuberância no centro. A seta 

terminal e intercalar são iguais, 

longas, espessas com uma 

parte basal longa. As setas se 

cruzam fora da margem da 

cadeia, possuindo dois 

cloroplastos por célula. 

 

Ecologia:  

 

Espécie Marinha 

Figura 52: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 51: Chaetoceros 

protuberans na visão 

pleural.  
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Chaetoceros simplex Ostenfeld 

Descrição:  

 

Células com cerdas lisas e em 

formatos longos, encotradas 

direcionalmente ao eixo apical. 

Seus esporos possuem valvas 

espinhosas. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Figura 54: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 53: Chaetoceros simplex 

na visão pleural.  
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Chaetoceros tetrastichon Cleve 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Descrição: 

 

As células são curtas, com formato 

retangular e encontradas em cadeias 

pequenas, que possuem de 3 a 4 

células. As cerdas dispostas nas valvas 

elípticas partem da margem formando 

um ângulo praticamente reto. As cerdas 

possuem, de uma maneira geral, o 

mesmo tamanho, com espinhos 

formados em espiral, possuindo espaço 

entre células pequeno. 

 

Ecologia:  

 

Espécie nerítica, potencialmente 

nociva. 

Figura 56: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 55: Chaetoceros 

tetrastichon na visão pleural.  
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Chaetoceros tortissimus Gran 

Descrição:  

 

Células dispostas em 

cadeia que pode ser 

levemente curvada ou 

retilínea, torcida de maneira 

abrupta em torno do seu 

próprio eixo. Possuem 

cerdas finas e sispostas de 

maneira perpendicular e 

dispersadas em diferentes 

direções.   

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, de águas 

quentes. 

Classe Mediophyceae 

Ordem Chaetocerotales 

Familia Chaetocerotaceae 

Genero Chaetoceros 

Figura 58: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 57: Chaetoceros tortissimus na 

visão pleural.  
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Climacodium frauenfeldianum Grunow 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Hemiaulales 

Família Hemiaulaceae 

Gênero Climacodium 

Descrição: 

 

Célula em formato retangular 

na visão pleural juntas em uma 

cadeia em forma de fita. As 

valvas são achatadas e 

possuem processos apicais 

desenvolvidos unidos à células 

adjacentes. Os espaços entre 

as células são maiores que o 

eixo da valva. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica, 

tropical e sub tropical. 

Figura 60: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 59: Climacodium frauenfeldianum na visão 
pleural.  
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Corethron criophilum Castracane 

Descrição:  

 

Células em formado cilíndrico com 

valvas em formas de cúpulas, 

região da cintura composta de 

várias bandas. Valvas com 

espinhos marginais longos e 

espinhos pequenos. Possuem 

bastante cloroplastos e corpo oval 

ou arredondado.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica, 

planctônica e de águas frias. 
  

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Corethrales 

Família Corethraceae 

Gênero Corethron 

Figura 62: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 61: Corethron 
criophilum na visão pleural.  
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Coscinodiscus centralis Ehrenberg 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Coscinodiscales 

Familia Coscinodiscaceae 

Género Coscinodiscus 

Descrição: 

 

Células em forma de disco que 

possuem valvas convexas. A 

parede celular possui roseta 

central e espinhos marginais 

distintos. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina, 

oceânica e planctônica. 

Figura 64: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 63: Coscinodiscus 

centralis na visão valvar.  
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Coscinodiscus oculusiridis (Ehrenberg) Ehrenberg 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Coscinodiscales 

Familia Coscinodiscaceae 

Género Coscinodiscus 

Descrição:  

 

Células em forma de disco 

possuindo parte central 

côncava. A roseta central é 

bastante distinta. Margem 

estreita com estrias radiais e 

espinho pouco visível na 

visão valvar. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica, 

oceânica e planctônica. 

Figura 66: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 65: Coscinodiscus 

oculusiridis na visão 

valvar.  
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Coscinodiscus spp.  

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Coscinodiscales 

Familia Coscinodiscaceae 

Genero Coscinodiscus 

Descrição: 

 

Células em forma de 

disco. São encontradas, 

geralmente, de maneira 

solitária e possuem 

valvas com a superfície 

plana.  
 
 
 Figura 69: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 67: Coscinodiscus 

spp. na visão valvar.  
Figura 68: Coscinodiscus 

spp. na visão pleural.  

I42I 



 Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann & J.C.Lewin 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Bacillariales 

Família Bacillariaceae 

Genero Cylindrotheca 

Descrição: 

 

Células encontradas de 

maneira isolada, retilíneas e 

com formato de agulha. As 

frústulas são fortemente 

retorcidas sobre o eixo 

axial. As valvas apresentam 

estrias transversais muito 

finas. 

  

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica. 
 

Figura 71: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 70: Cylindrotheca closterium 

na visão pleural.  
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Dactyliosolen antarticus Castracane 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Naviculales 

Família:Amphipleuraceae 

Genero Frustulia 

Descrição:  

 

Células retilíneas formando um 

conjunto de cadeias fechadas. A 

valva possui formato plano com 

nervuras. 

  

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica e 

nerítica. 

  

Figura 73: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 72: 

Dactyliosolen 

antarticus na visão 

pleural.  
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Dactyliosolen fragilissimus (Bergon) Hasle comb. Nov 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Família Rhizosoleniacea 

Genero Dactyliosolen 

Descrição: 

 

Células retilíneas unidas em 

cadeias e soltas na parte central 

da superfície da valva. São 

ligeiramente convexas, curvadas 

em uma depressão na célula 

adjacente. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica e 

planctônica. 

Figura 75: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 74: Dactyliosolen 

fragilissimus na visão pleural.  
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Delphineis surirella (Ehrenberg) G. W. Andrews 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Família Rhizosoleniacea 

Genero Dactyliosolen 

Descrição:  

 

Células encontradas de 

maneira isolada ou em 

cadeias. Valva linear ampla 

e eliptical com ápices 

inflados no centro e estrias 

paralelas. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, de águas 

temperadas e ticopelágica. 
 

Figura 77: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 76: Delphineis 

surirella na visão pleural.  
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Detonula pumila Castracane 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Thalassiosirales 

Família Skeletonemataceae 

Genero Detonula 

Descrição:  

 

Células que possuem formato 

cilíndrico, e dispostas em 

cadeias apertadas. Suas valvas 

são levemente silicificadas, com 

costelas radiais em sua 

superfície.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha e de águas 

quentes. 
 

Figura 79: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 78: Detonula pumila na visão 

pleural e em cadeia.  
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Ditylum brightwellii (T.West) Grunow 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Lithodesmiales 

Família Lithodesmiaceae 

Genero Ditylum 

Descrição: 

 

Células encontradas de maneira 

isolada, usualmente triangulares 

na visão valvar com a crista 

marginal fibrilada ou em forma 

de fenda. Com a parte externa 

do processo longa e pequenos 

grânulos de cloroplastos. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha. 
Figura 81: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 80: Ditylum brightwellii 

na visão pleural e em divisão.  
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Eucampia cornuta (Cleve) Grunow 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Hemiaulales 

Família Hemiaulaceae 

Genero Eucampia 

Descrição: 

 

Células que contém suas valvas em 

formato elíptico e aberturas bastante 

amplas. 

 

Ecologia: 

 

marinha. 

Figura 83: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 82: Eucampia cornuta 

na visão pleural.  
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Gossleriella tropica Ehrenberg 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Coscinodiscales 

Família Gossleriellaceae 

Genero Gossleriella 

Descrição:  

 

Células com formato de 

disco, com valvas planas ou 

levemente convexas. 

Possuem um anel de 

espinhos silicificados 

ligados ao cingolum, com 

numerosas placas 

pequenas de cloroplastos. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica e 

de águas quentes. 

Figura 85: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 84: Gossleriella 

tropica na visão valvar.  
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Guinardia delicatula (Cleve) Hasle comb. nov. 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Família Rhizosoleniaceae 

Genero Guinardia 

Descrição:  

 

Células dispostas em 

cadeias lineares estreitas 

ou solitárias. Valva plana e 

ligeiramente redonda nas 

bordas. Processo externo 

fino, pontudo e eixo 

pervalvar oblíquo. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, águas 

temperadas e quentes. 

Figura 87: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 86: Guinardia 

delicatula na visão pleural.  
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Guinardia flaccida (Castracane) H. Peregallo 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Família Rhizosoleniaceae 

Genero Guinardia 

Descrição:  

 

Células dispostas em 

cadeias retilíneas ou 

ligeiramente curvadas. 

Valvas planas ou levemente 

côncavas. Envolvida por 

cloroplastos. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, águas 

quentes. 

Figura 89: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 88: Guinardia flaccida 

na visão pleural.  
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Guinardia striata (Stolterfoth) Hasle 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Família Rhizosoleniaceae 

Genero Guinardia 

Descrição:  

 

Células dispostas em cadeias 

estreitas e curvas, muitas 

vezes em espiral. Valvas 

planas e arredondadas nas 

extremidades. O processo 

externo se encaixa em uma 

depressão sobre a valva 

adjacente.  

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, águas 

quentes. 

Figura 91: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 90: Guinardia striata 

na visão pleural.  
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Helicotheca tamesis (Shrubsole) M.Ricard 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Lithodiscophyceae 

Família Lithodesmiaceae 

Genero Helicotheca 

Descrição: 

 

Células dispostas em 

cadeias em forma de fita 

ou isoladas. Cadeias e 

células unidas com relação 

ao eixo pervalvar. Cinto 

retangular torcido. Possui 

cloroplastos numerosos, 

amplamente ovalada com 

uma leve constrição. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha 

Figura 93: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 92: Helicotheca tamesis 

na visão pleural.  
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Hemiaulus hauckii Grunow ex Van Heurck 

Classe Mediophyceae 

Ordem Hemiaulales 

Familia Hemiaulaceae 

Genero Hemiaulus 

Descrição:  

 

Células encontradas de 

maneira isolada ou 

dispostas em cadeias 

apertadas, com espinhos 

que as conectam ou em fitas 

soltas. Possuem simetria 

bipolar, um processo por 

célula, heterovalva e 

somente um cloroplasto. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, águas 

quentes. 

Figura 95: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 94: Hemiaulus 

hauckii na visão pleural.  
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Hemiaulus membranaceus Cleve  

Classe Mediophyceae 

Ordem Hemiaulales 

Familia Hemiaulaceae 

Genero Hemiaulus 

Descrição: 

 

Na visão pleural, as células 

possuem formato quase 

quadrangulares, em 

cadeias retilíneas e juntas. 

As valvas são côncavas e 

existem processos curtos 

que se unem à células 

adjacentes.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, 

estuarina, oceânica, 

nerítica e planctônica. 

Figura 97: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 96: Hemiaulus membranaceus na visão 

pleural.  
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Hemiaulus sinensis Greville 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Hemiaulales 

Família Hemiaulaceae 

Genero Hemiaulus 

Descrição: 

 

Na visão pleural, as células possuem 

formato quase quadrangular ou 

retangular, unidas em cadeias 

retilíneas ou ligeiramente curvas. 

Valva elíptica, ligeiramente convexa 

no centro, com processos apicais 

desenvolvidos. Apresentam um 

espinho pequeno nas extremidades 

dos processos.  

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica, 

planctônica, águas temperadas e 

quentes. 
 

Figura 99: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 98: Hemiaulus sinensis 

na visão pleural.  
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Hemidiscus cuneiformes Wallich 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Coscinodiscales 

Família Hemidiscaceae 

Genero Hemidiscus 

Descrição:  

 

Possui valva semicircular, 

aréola radial parcialmente 

em feixes e anel central. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, águas 

quentes. 

Figura 101: Mapa 

representativo dos pontos de 

coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 100: Hemidiscus 

cuneiformes na visão 

pleural.  
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Lauderia annulata Cleve 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Thalassiosirales 

Família Lauderiaceae 

Genero Lauderia 

Descrição:  

 

Células dispostas em cadeias 

relativamente próximas (separados 

por processos oclusos na parte 

marginal da valva). Eixo pervalvar 

ligeiramente mais longo do que o 

diâmetro. 

 

Ecologia: 

 

Espécie Marinha. Figura 103: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 102: Lauderia annulata 

na visão pleural.  
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Leptocylindrus danicus Cleve 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Leptocylindrales 

Família Leptocylindraceae 

Genero Leptocylindrus 

Descrição: 

 

Células que possuem formato 

cilíndrico, unidas em cadeias 

retilíneas e longas. As valvas 

são achatadas e levemente 

convexas. 

 

Ecologia:  

 

Espécie Marinha. 

Figura 105: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 104: Leptocylindrus 

danicus na visão pleural.  
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Lioloma pacificum (Cupp) Hasle  

Classe Fragilariophyceae 

Ordem Thalassionematales 

Família Thalassionemataceae 

Genero Lioloma 

Descrição:  

 

Células encontradas de maneira 

isolada ou reunidas em cadeias. 

São ligeiramente torcidas e 

heteropolares, com o polo superior 

contendo espinhos. A parte 

superior da valva é mais estreita, 

se alargando no restante da célula. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, de 

águas temperadas. 

Figura 107: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 106: Lioloma 

pacificum na visão 

pleural.  
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Meuniera membranacea (Cleve) P. C. Silva 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Naviculales 

Família Naviculaceae 

Genero Meuniera 

Descrição:  

 

As células possuem formato 

retangular, com valvas planas ou 

ligeiramente côncavas na região 

central. A parede celular é 

ligeiramente silicificada, com quatro 

cloroplastos em forma de fitas 

dobradas. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica e 

planctônica. 

Figura 109: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 108: Meuniera 

membranacea na 

visão pleural.  
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Navicula sp. 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Naviculales 

Familia Naviculaceae 

Genero Navicula 

Descrição: 

 

Células em formato retangular, com 

valvas lanceoladas que possuem 

pequenas terminações. Apresentam 

estrias transversais no centro, 

extremidades arredondadas e dois 

cloroplastos por célula. 

Figura 111: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 110: Navicula 

sp.na visão pleural.  
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Odontella mobiliensis (Greville) Grunow  

Classe Mediophyceae 

Ordem Triceratiales 

Familia Triceratiaceae 

Genero Odontella 

Descrição: 

 

Valvas com formato elíptico e 

um ocelo em cada extremidade. 

Formam cadeias lineares unidas 

pelas elevações. A parte media 

da valva é plana e ligeiramente 

convexa.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica e 

planctônica. 

Figura 113: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 112: Odontella 

mobiliensis na visão pleural e 

em divisão.  
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Odontella sinensis (Greville) Grunow 

Classe Mediophyceae 

Ordem Triceratiales 

Familia Triceratiaceae 

Genero Odontella 

Descriçao: 

 

Células levemente silicificadas 

com elevações delgadas e 

processos fechados. As valvas 

centrais localizadas entre 

processos planos e côncavos. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica e 

planctônica. 

Figura 115: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 114: Odontella sinensis na 

visão pleural.  
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Palmeria hardmaniana Greville 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Coscinodiscales 

Família Coscinodiscaceae 

Genero Palmeria 

Descrição:  

 

Células que possuem valvas 

semicirculares e área central 

hialina. Aerolação radial 

incompleta com estrias inserida a 

partir da margem. Possui linhas 

hialinas distintas associadas à 

processos marginais com dois 

processos, sendo um de maior 

dimensão que o outro. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica e 

planctônica. 

Figura 117: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi encontrada 

(em vermelho). 

Figura 116: Palmeria 

hardmaniana na visão 

pleural.  
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Paralia sulcata Ehrenberg Kützing 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Paraliales 

Família Paraliaceae 

Genero Paralia 

Descrição:  

 

Células que possuem parede 

celular extremamente silicificadas, 

mais largas do que longas e valvas 

com a face achatada. Possuem 

vários cloroplastos por célula, 

pequenos discóides. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, estuarina e 

planctônica. Figura 119: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 118: Paralia 

sulcata na visão pleural.  
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Pleurosigma naviculaceum Ralfs 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Naviculares 

Familia Pleurosigmataceae 

Genero Pleurosigma 

Descrição:  

 

Células que podem ser 

encontradas de maneira isolada, 

com formato sigmoide quando 

vistas na visão valvar. A valva pode 

ser plana, curva ou levemente 

inclinada na rafe, que é sigmoide e 

central. Apresentam estrias 

longitudinais e transversais. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina e 

ticopelágica. 

Figura 121: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 120: Pleurosigma 

naviculaceum na visão 

pleural.  
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Pleurosigma normanii Wm. Smith 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Naviculares 

Familia Pleurosigmataceae 

Genero Pleurosigma 

Descrição:  

 

Valvas amplamente lanceoladas e 

com formato ligeiramente sigmóide, 

com extremidades sub-agudas. Rafe 

quase central, com curvatura 

simples. Nódulo central dilatado 

transversalmente. O ângulo de 

cruzamento da estria é maior no 

centro do que no ápice da valva. 

 

Ecologia: 

 

Espécei marinha, estuarina e 

ticopelágica. 

Figura 123: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 122: Pleurosigma 

normanii na visão pleural.  
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Pleurosigma spp. 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Naviculares 

Familia Pleurosigmataceae 

Genero Pleurosigma 

Descrição:  

 

Valvas mais ou menos 

achatadas, suavemente 

sigmóide ou quase em linha 

reta. Rafe em linha reta ou 

mais ou menos sigmóide e 

central. Três sistemas de 

estrias, um transversal e dois 

oblíquos. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina 

Figura 125: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 124: Pleurosigma spp. na 

visão pleural.  
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Proboscia alata (Brightwell) Sundström   

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Família Rhizosoleniaceae 

Genero Proboscia 

Descrição:  

 

Células que possuem bandas 

dispostas em duas colunas 

numerosas. Possuem ponta 

truncada proeminente e fenda 

longitudinal curta logo abaixo 

da ponta. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica, de 

águas quentes. 

Figura 127: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 126: Proboscia alata na visão 

pleural.  
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Pseudo-nitzschia delicatissima  (Cleve) Heiden  

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Bacillariales 

Família Bacillariaceae 

Genero Pseudo-nitzschia 

Descrição: 

 

Células que possuem 

formato linear, ligeiramente 

sigmóide, estreito e truncado. 

As células se sobrepoem em 

cadeias curtas.  

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, estuarina, 

nerítica, planctônica. 
Figura 130: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 128: Pseudo-

nitzschia delicatissima 

na visão pleural.  

Figura 129: Pseudo-

nitzschia delicatissima 

na visão pleural.  
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Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) Sundström 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Família Rhizosoleniaceae 

Genero Pseudosolenia 

Descrição:  

 

Bandas em colunas duplas ou 

múltiplas de dois. Valvas 

subconicais. Processo parecido 

com uma garra. Área contínua 

relativamente sigmóide. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica, de 

águas quentes. Figura 132: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 131: Pseudosolenia calcar-

avis na visão pleural.  
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Rhizosolenia acuminata H. Peregallo 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Familia Rhizosoleniaceae 

Genero Rhizosolenia 

Descrição: 

 

Valva com formato 

profundamente cônico, com uma  

parte distal geralmente estreita.  

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, de 

águas quentes. 
Figura 134: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 133: Rhizosolenia 

acuminata na visão pleural.  
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Rhizosolenia castracanei H. Peregallo 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Familia Rhizosoleniaceae 

Genero Rhizosolenia 

Descrição:  

 

Célula com formato 

largp e cilíndrico, com 

valvas cônicas. 

Possuem um espinho 

curto e reto nas 

extremidades, bandas 

intercalares em fileiras 

e parede celular fina. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, 

oceânica e planctônica. 

Figura 137: Mapa 

representativo dos pontos de 

coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 135: Rhizosolenia 

castracanei na visão 

valvar.  

Figura 136: Rhizosolenia 

castracanei na visão 
pleural.  
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Rhizosolenia robusta Norman ex Pritch 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Familia Rhizosoleniaceae 

Genero Rhizosolenia 

Descrição:  

 

Célula que apresenta forma de 

meia lua quando vista 

lateralmente. As bandas 

intercalares  possuem forma de 

anel, bastante visíveis, mais ou 

menos largas. As valvas são 

tipicamente cônicas, afiladas, 

apresentando um pequeno e 

fino espinho nas extremidades. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina, 

planctônica e de águas 

quentes. 

Figura 139: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 138: Rhizosolenia robusta na 

visão pleural.  
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Rhizosolenia setigera Brightwell 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Familia Rhizosoleniaceae 

Genero Rhizosolenia 

Descrição:  

 

Célula com parede levemente 

silicificada. Possui formato 

cilíndrico, extremidade prolongada 

com formato de espinho longo e 

uma ligeira curvatura na 

extremidade. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina e de 

águas quentes. 
Figura 141: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 140: Rhizosolenia setigera na visão 

pleural.  
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Rhizosolenia styliformis Brightwell 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Rhizosoleniales 

Familia Rhizosoleniaceae 

Genero Rhizosolenia 

Descrição:  

 

Célula com formato largo, 

cilíndrico, longo e estreito, 

ligeiramente curvado, terminando 

por um espinho delgado. Possui 

um espinho robusto na base, que 

se torna fino na extremidade. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica, de 

águas temperadas e quentes. 
 

Figura 143: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 142: Rhizosolenia 

styliformis na visão pleural.  
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Skeletonema costatum (Greville) Cleve 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Thalassiosirales 

Família Skeletonemataceae 

Genero Skeletonema 

Descrição:  

 

Células em formato de disco 

ou esféricas, unidas em 

cadeias filamentosas através 

de espinhos longos que 

partem da margem da valva. 

Os espinhos são maiores do 

que o eixo pervalvar de cada 

célula e por isso os espaços 

entre as células adjacentes 

são frequentemente maiores 

do que a própria célula.  

 

Ecologia: 

 

Espécie Marinha. 
 

Figura 145: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 144: 

Skeletonema costatum na visão 

pleural.  

I79I 



Stephanopyxis palmeriana Ehrenberg 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Melosirales 

Família Stephanopyxidaceae 

Genero Stephanopyxis 

Descrição: 

 

Célula com manto da valva 

elevado, mais ou menos 

curvado. A parede da valva 

possui uma larga aréola 

hexagonal.   

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, 

ticopelágica, de águas 

temperadas e quentes. 
Figura 147: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 146: Stephanopyxis turris na 

visão pleural.  
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Synedra tabulata (C.Agardh) Kützing 

Classe Fragilaruiphyceae 

Ordem Fragilariales 

Família Fragilaceae 

Genero Synedra 

Descrição: 

 

Valva muito longa e estreita, com 

extremidades arredondadas, 

apenas uma linha formada pelas 

fileiras transapicais. Não possui 

área central. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina, 

nerítica. Figura 149: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 148: Synedra 

tabulata na visão pleural.  
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Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Tempère & Peragallo 

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Thalassionematales 

Familia Thalassionemataceae 

Genero Thalassionema 

Descrição:  

 

Possui valvas lineares, 

estreitas e unidas em uma 

das extremidade, formando  

cadeias em forma de estrela 

e pequenos espinhos nas 

margens. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, 

planctônica e de águas 

quentes. 
 

Figura 151: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 150: Thalassionema 

frauenfeldii na visão pleural.  
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Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky  

Classe Bacillariophyceae 

Ordem Thalassionematales 

Familia Thalassionemataceae 

Genero Thalassionema 

Descrição:  

 

Células estreitas, levemente 

curvadas ou lineares na visão 

valvar. Valvas com extremidades 

arredondadas e espinhos 

pequenos na margem, unidas 

em forma de estrela ou faixas 

em forma de “V”. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina e 

nerítica. 

Figura 153: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi encontrada 

(em vermelho). 

Figura 152: Thalassionema 

nitzschioides na visão 

pleural.  
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Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve 

Classe Mediophyceae 

Ordem Thalassiosirales 

Familia Thalassiosiraceae 

 Genero Thalassiosira 

Descrição:  

 

Dependendo do diâmetro 

da célula, o eixo pervalvar 

pode ser maior que um 

sexto do diâmetro da 

célula. A valva possui face 

plana com manto baixo e 

arredondado. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica, 

oceânica e de águas 

temperadas. 

Figura 155: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 154: Thalassiosira 

eccentrica na visão valvar.  
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Thalassiosira decipiens (Grunow) E.G.Jørgensen 

Classe Mediophyceae 

Ordem Thalassiosirales 

Familia Thalassiosiraceae 

 Genero Thalassiosira 

Descrição: 

 

Células ou cadeias envoltas em 

mucilagem, unidas por conexões 

orgânicas em suas cadeias, 

usualmente discóides. A prede da 

valva possui aréola loculada em 

vários padrões e fracas nervuras 

radiais. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha 

Figura 157: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 156: Thalassiosira 

decipiens na visão 

pleural.  
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Thalassiosira spp. 

Classe Mediophyceae 

Ordem Thalassiosirales 

Familia Thalassiosiraceae 

 Genero Thalassiosira 

Descrição:  

 

Células que podem ser 

encontradas de maneira 

isolada ou em cadeias 

envolvidas em mucilagem. 

Geralmente, possuem 

forma de disco com aréolas 

loculadas nas paredes da 

valva. 

Figura 159: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi encontrada 

(em vermelho). 

Figura 158: Thalassiosira spp. na visão 

pleural.  
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Thalassiosira subtilis (Ostenfeld) Gran 

Classe Fragilariophyceae 

Ordem Fragilariales 

Família Fragilariaceae 

Genero Synedra 

Descrição: 

 

Células que possuem eixo 

pervalvar e diâmetro praticamente 

do mesmo tamanho. A superfície 

da valva é curva. Envolvidas em 

mucilagem sem uma ordem 

particular. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha. 
Figura 161: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 160: Thalassiosira 

subtilis na visão valvar.  
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Thalassiotrix mediterranea Pavillard 

Classe Diatomeae 

Ordem Thalassionematales 

Família Thalassionemataceae 

Gênero Thalassiotrix 

Descrição:  

 

Células encontradas de 

maneira isolada ou em colônias 

radiadas, retas, ligeiramente 

curvadas, sigmóides e 

usualmente torcidas. Podem 

ser isopolares ou 

heteropolares, com valvas mais 

ou menos infladas na região 

central e perto dos ápices e 

uma linha marginal areolada. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica, 

oceânica e águas quentes. 

Figura 163: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 162: Thalassiotrix mediterranea na 

visão pleural.  
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Triceratium favus Grunow 

Classe Coscinodiscophyceae 

Ordem Tricelatiales 

Família Triceratiaceae 

Genero Triceratium 

Descrição:  

 

Células de vida livre, em 

formato triangular na visão 

valvar. Apresentam parte 

central convexa e elevações 

nas extremidades. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina, 

nerítica e planctônica. Figura 165: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 164: Triceratium 

favus na visão pleural.  
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Cianofíceas – Divisão Cyanobacteria 

Cianofíceas 
 
Divisão Cyanobacteria 



Também chamadas de cianobactérias, são espécies 

procarióticas, portanto, não possuem membrana nuclear. 

 

Em geral, são organismos fotossintetizantes, mas algumas 

espécies vivem de maneira heterotrófica, compartilhando 

com outras bactérias a capacidade de utilizar N2 atmosférico 

como fonte de nitrogênio.  

 

São organismos unicelulares ou pluricelulares, e sua 

reprodução é feita através da divisão celular pela 

fragmentação de colônias ou filamentos, ou por esporos.  

 

As cianofíceas são encontradas, em sua grande maioria, no 

ambiente aquático, mas também podem ser encontradas 

sobre rochas, árvores e águas termais, suportando 

temperaturas de até 90ºC. Também podem viver em 

simbiose com fungos, formando líquens (LEE, 2008). 

 

Figura 166: Anabaena spp. 

Cianofíceas – Divisão Cyanobacteria 
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Anabaena spp. 

Classe Cyanophyceae 

Ordem Nostocales 

Familia Nostocaceae 

Genero Anabaena 

Descrição: 

 

Formas esféricas filamentosa 

únicas, com filamentos retilíneos 

ou ligeiramente curvados. As 

células são esféricas com 

heterocistos e acinetos 

esféricos, cilíndricos ou 

alargados. 

Figura 168: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 167: Anabaena spp. 

na visão pleural.  
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Oscillatoria spp. 

Classe Cyanophyceae 

Ordem Oscillatoriales 

Familia Oscillatoriaceae 

Genero Oscillatoria 

Descrição: 

 

Talos de colorações verde 

escuras, livres e sésseis. 

Filamentos retos, não 

estrangulados nas paredes 

laterais. Raramente solitárias e 

em pequenos grupos. 

Figura 170: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 169: Oscillatoria spp. na visão 

pleural.  
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Dinoflagelados – Divisão Dinophyta 

Dinoflagelados 
 
Divisão Dinophyta 



Os dinoflagelados são predominantemente 

unicelulares, mas podem formar cadeias 

(Figura 171).  

 

Aproximadamente 50% das espécies são 

fotossintetizantes (TAYLOR, 1987) podendo 

existir aqueles com hábitos heterotróficos 

facultativos ou mixotróficos. 

Figura 171: Ceratium ranipes em cadeia.  

Dinoflagelados – Divisão Dinophyta 
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A Figura 172 demonstra que, morfologicamente, os 

dinoflagelados são revestidos por uma membrana 

dupla (chamada de anfiesma), formada por placas 

rígidas de celulose que é dividida em duas porções: 

a epiteca (anterior) e a hipoteca (posterior), onde 

estão inseridos os dois flagelos, um transversal e o 

outro longitudinal ao corpo do dinoflagelado (e 

perpendiculares entre si). 

 

O batimento desses flagelos provoca um 

deslocamento por movimentos circulares, o que 

possibilita um deslocamento vertical na coluna 

d„água. Com isso obtém um melhor posicionamento 

quanto à presença de luz e aproveitamento dos 

nutrientes (MARGALEF, 1978), porém, não são 

capazes de vencer correntes marinhas. 

Figura 172: Esquema morfológico de um exemplar de 

dinoflagelado. 

Fonte: Tenenbaum (2006).   

Dinoflagelados – Divisão Dinophyta 
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Alexandrium spp. 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Gonyaulacaceae 

Genero Alexandrium 

Descrição:  

 

Células tipicamente 

esféricas para hemisféricas, 

ovais a ligeiramente 

biconicais, mas sem chifres 

ou espinhos. Cíngulo 

mediano sem excessos e 

não contorcidos. 

Figura 175: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 174: Alexandrium spp. na 

visão pleural.  

Figura 173: Alexandrium 

spp. em cadeia. 
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Ceratium azoricum Cleve  

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Célula relativamente pequena e com 

cornos tortos, antapicais e muito 

curvados. O direito se mantém mais 

próximo do corpo, sendo paralelo, ou 

quase paralelo. Os três cornos tendem a 

ser paralelos, sendo notada, as vezes, 

uma convergência entre os apicais. 

Borda antapical muito convexa, contínua 

gradualmente nos cornos e cíngulo 

pouco marcado. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, de águas quentes da 

corrente brasileira. 

Figura 177: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 176: Ceratium 

azoricum 
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Ceratium candelabrum (Ehrenberg) Stein 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Células largas com corpo 

grande e ombros apicais 

retos. Cornos da 

hipoteca divergentes e 

dirigidos até a parte 

posterior. Corno 

esquerdo alargado e um 

pouco fechado. 

Superfície com poros 

podendo formar cadeias.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, 

nerítica, oceânica, e de 

águas quentes. 
 
 

Figura 180: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 179: Ceratium 

candelabrum. 
Figura 178: Ceratium 

candelabrum em cadeia 
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Ceratium contortum (Gourret) Cleve 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Célula que possui chifre apical 

direcionado para a direita. Chifre 

hipotecal direito curvado ou 

recurvado atrás do chifre apical e 

atenuados com as extremidades 

fechadas. Margem posterior do 

corpo reta ou ligeiramente 

arredondada. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, e de 

águas quentes da corrente 

brasileira. 

Figura 182: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 181: Ceratium contortum.  
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Ceratium euarcuatum Jorgensen 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição: 

 

Espécie de tamanho mediano, 

relativamente estreito ecom 

corpo de maior comprimento 

do que largura, caracterizado 

pela borda posterior 

regularmente mais curvada em 

relação à direita. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, e 

de águas quentes da corrente 

brasileira. 

Figura 184: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 183: Ceratium 

euarcuatum.  

I101I 



Ceratium furca (Ehrenberg) Claparede & Lachmann 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Célula larga com dois cornos 

hipotecais desiguais, paralelos 

e diferentes. O ombro direito é 

menor do que o esquerdo. A 

epiteca se estreita 

gradualmente a um corno 

apical. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica, 

oceânica, e formadora de 

maré vermelha. 

Figura 186: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 185: Ceratium 

furca.  
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Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Célula comprimida de maneira 

dorsoventral, fusiforme que 

possui um corno apical 

proeminente..  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica, 

oceânica, e de águas quentes 

e temperadas. 
Figura 188: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 187: Ceratium fusus.  
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Ceratium gibberum Gourret 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Células com chifre apical reto, 

chifres hipotecais fechados e 

direcionados anteriormente ou 

recurvado para trás do chifre 

apical. A margem posterior do 

corpo é arredondada e a 

hipoteca excede a epiteca. A 

superfície contém poros e é 

rugosa. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, 

nerítica e de águas quentes da 

corrente brasileira. 

Figura 190: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 189: Ceratium gibberum.  
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Ceratium hircus Schroder 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Célula larga com dois cornos 

hipotecais levemente divergentes. 

O ombro direito é um pouco mais 

curto do que o esquerdo. A 

epiteca se estreita de maneira 

gradual ao corno apical. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, estuarina, 

nerítica. 

Figura 192: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 191: Ceratium hircus.  
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Ceratium horridum (Cleve) Gran 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição: 

 

Células grandes com epiteca 

triangular que forma 

abruptamente um chifre apical 

direcionado para a direita. 

Chifres hipotecais abertos com 

relação à margem posterior. 

Superfície com marcas lineares. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica, 

nerítica. 

Figura 194: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 193: Ceratium 

horridum. 
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Ceratium lineatum (Ehr.) Cleve 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição: 

 

Célula que possui chifre apical 

formado a partir da epiteca triangular 

e voltado para a direita. Chifres 

hipotecais abertos e retilíneos com 

relação à margem posterior do 

corpo. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, nerítica. 
Figura 196: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 195: Ceratium lineatum. 
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Ceratium longirostrum Gourret 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição: 

 

Célula com epiteca cônica muito 

alargada e contínua com relação 

ao corpo apical, de maneira que 

não é possível fixar um limite 

entre o corno e o corpo. Tanto o 

apical quanto o antapical 

esquerdos estão mais ou menos 

curvados, ambos com a borda 

esquerda bem espessa. A epiteca 

é mais larga que a hipoteca. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica. 
 
 

Figura 198: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 197: Ceratium 

longirostrum.  
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Ceratium lunula Schimper ex Karsten 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Célula grande e robusta, 

possuindo, algumas vezes, 

chifres hipotecais simétricos 

e fechados. A epiteca é 

triangular e forma um chifre 

apical reto. Os chifres 

hipotecais são paralelos 

com a margem posterior do 

corpo. O Chifre direito é 

curvado e voltado para a 

direita. 

 

Ecologia: 

 

Espécie costeira, Oceânica. 

Figura 201: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 200: Ceratium 

lunula. 

Figura 199: Ceratium lúnula 

em cadeia.  
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Ceratium macroceros (Ehrenberg) Dujardin 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Célula com corpo de 

tamanho médio. A união da 

epiteca e hipoteca formam o 

ângulo esquerdo bastante 

saliente. Possui cornos 

delgados que os diferenciam 

pela magnetude e projeção. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica, 

oceânica e de águas frias. 

Figura 203: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 202: Ceratium macroceros.  
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Ceratium massiliense Jorgensen 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição: 

 

Células largas com epiteca 

em formato redondo e 

corno apical direcionado 

para a direita. Os cornos 

são curvos. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica, 

nerítica e de águas 

temperadas e quentes. 

Figura 205: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 204: Ceratium 

massiliense.  
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Ceratium paradoxides Cleve  

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição: 

 

Corpo desforme com cornos de 

tamanho grade. Carece de 

lóbulos anteriores. Possui a 

superfície do corpo e a parte 

dos cornos cobertas por uma 

forte retícula. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, de 

águas frias. 
 

Figura 207: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 206: Ceratium 

paradoxides.  
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Ceratium pentagonum Gourret  

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Células que possuem corpo 

em forma pentagonal. 

Cornos na epiteca são 

paralelos e se extendem à 

margem posterior. O corpo 

apical pode ser largo ou 

curto. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, de águas 

quentes, apenas no Brasil. 

Figura 210: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 209: Ceratium 

pentagonum.  

Figura 208: Ceratium 

pentagonum. 
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Ceratium ranipes Cleve 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Células que possuem 

extensões semelhantes à 

dedos, que são característicos 

dos chifres hipotecais que são 

abertos. O chifre apical é 

voltado para a direita e ambos 

são serrilhados ao longo das 

margens. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha. 

Figura 213: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 211: Ceratium 

ranipes.  

Figura 212: Ceratium ranipes 

em cadeia.  
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Ceratium spp. 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Células que possuem 

superfície lisa com poros 

fortemente reticulados. 

Possuem cloroplastos e 

cíngulo levemente inferior. 

O lado ventral do centro do 

corpo possui uma área de 

depressão. 

Figura 215: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 214: Ceratium 

spp.  
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Ceratium symmetricum Pavillard 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Células que possuem ombros 

arredondados, chifres hipotecais 

com distância quase igual à 

distância do chifre apical. Os 

chifres são atenuados com 

extremidades fechadas. A 

margem posterior do corpo é 

arredondada e sua superfície 

contém poros e marcas finas. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica e de 

águas quentes da corrente 

brasileira. 

Figura 217: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 216 Ceratium 

symmetricum.  
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Ceratium trichoceros (Ehrenberg) Kofoid 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Células largas e delicadas. 

Os cornos apicais e 

hipotecais ficam expostos 

paralelamente com as 

terminações abertas. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica 

e de águas quentes. 
Figura 219: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 218: Ceratium 

trichoceros.  
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Ceratium tripos (O.F.Muller) Nitzsch 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Ceratiaceae 

Genero Ceratium 

Descrição:  

 

Célula larga que possui uma 

epiteca em forma de triângulo 

formando um corno apical reto. 

Os cornos hepitecais são bem 

desenvolvidos e quase 

paralelos. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica, 

Nerítica e de águas Frias e 

Quentes. 

Figura 221: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 220: Ceratium 

tripos.  
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Ceratocorys armata (Schutt) Kofoid 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Família Protoceratiaceae 

Gênero Ceratocorys 

Descrição:  

 

Células que podem possuir 

espinhos antapicais bastante 

curtos (3 ou 4) e carecem de 

apêndices dorsais e ventrais. 

Sua epiteca é mais alta e, 

pela visão valvar, a teca é 

bicônica e truncada. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, 

de águas quentes brasileiras. 

Figura 223: Mapa representativo 

dos pontos de coleta onde a 

espécie em questão foi 

encontrada (em vermelho). 

Figura 222: Ceratocorys 

armata.  
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Dinophysis acuminata Claparede & Lachmann 

Classe Dinophyceae 

Ordem Dinophysiales 

Familia Dinophysiaceae 

Genero Dinophysis 

Descrição:  

 

Célula com tamanho 

pequeno ou médio, 

de formato ovalar 

com a superfície 

coberta por poros.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, 

oceânica e de águas 

frias. Figura 225: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 224: Dinophysis 

acuminata.  
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Dinophysis tripos Gourret 

Classe Dinophyceae 

Ordem Dinophysiales 

Familia Dinophysiaceae 

Genero Dinophysis 

Descrição:  

 

Célula que possui um apêndice 

extra curto, dorsalmente em 

relação ao principal. Sua 

epiteca é chata e bastante 

inclinada, geralmente com uma 

cavidade central. A membrana 

do cíngulo anterior é radiada e 

o dorso da hipoteca muito 

côncavo. A aleta sulcal 

esquerda é ampla. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha de águas 

quentes e frias. 

Figura 227: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 226: Dinophysis 

tripos.  
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Dissodinium lúnula (Schütt) Klebs 

Classe Dinophyceae 

Ordem Pyrocystales 

Família Pyrocystaceae 

Genero Dissodinium 

Descrição: 

 

Células semilunares com 

curvatura moderada e 

extremidade separadas, com 

protoplasma acumulado na parte 

central. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica. 

Figura 229: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 228: Dissodinium 

lunula.  
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Gonyaulax digitale (Pouchet) Kofoid 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Gonyaulacaceae 

Genero Gonyaulax 

Descrição:  

 

Biflagelados com flagelos 

heterodinâmicos. 

Possuem um cíngulo na 

parte central e sulco 

diagonal, além de placas 

blindadas. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, 

oceânica. 

Figura 231: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 230: Gonyaulax 
digitale.  
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Gonyaulax spp. 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Familia Gonyaulacaceae 

Genero Gonyaulax 

Descrição: 

 

Células que possuem 

um cíngulo com forte 

cruzamento, formado 

por seis placas. São 

geralmente estreitas. 
 

Figura 233: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 232: Gonyaulax spp.  
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Noctiluca scintillans (Macartney) Kofoid & Swezy 

Classe Noctilucophyceae 

Ordem Noctilucales 

Família Noctilucaceae 

Genero Noctiluca 

Descrição: 

 

Células que possuem estrutura 

fina, com dente ou flagelo 

transversal, mais ou menos 

dobrado e fortemente estriado, 

que pode se desprender com 

facilidade. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha. 
Figura 235: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 234: Noctiluca scintillans.  
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Ornithocercus magnificus Stein 

Classe Dinophyceae 

Ordem Dinophysiales 

Família Dinophysaceae 

Genero Ornithocercus 

Descrição:  

 

Célula pequena com sulco 

desenvolvido na parte 

direita, no qual possui 

metade posterior trilobulada 

com uma área intersticial 

em formato de arco. O 

lóbulo médio tem uma 

costela de cada lado em 

forma de “V”. A superfície é 

areolada contendo poros. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, oceânica 

e de águas quentes. 

Figura 237: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 236: Ornithocercus 

magnificus.  
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Phalacroma rothundatum (Claparéde & Lachmann) Kofoid & Michener 

Classe Dinophyceae 

Ordem Dinophysiales 

Familia Dinophysiaceae 

Genero Phalacroma 

Descrição:  

 

São encontrados de maneira 

isolada. Possuem epiteca 

proeminente e de corpo 

alargado.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha e de águas 

quentes. 

Figura 239: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 238: Phalacroma 

rothundatum.  
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Podolampas bipes Stein 

Classe Dinophyceae 

Ordem Peridinales 

Família Pdolampadaceae 

Genero Podolampas 

Descrição:  

 

Células com o contorno 

piriforme largo, bastante 

esmagada na direção dorso-

ventral. Pescoço curto e um 

par de espinhos antapicais de 

longitude mediana bastante 

separados e levemente 

sinuosos.  

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, 

águas quentes e temperadas. 

Figura 241: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 240: Podolampas 

bipes.  
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Podolampas palmipes Stein 

Classe Dinophyceae 

Ordem Peridinales 

Família Pdolampadaceae 

Genero Podolampas 

Descrição: 

 

Célula ovalar estreita e parte 

inferior com um par de espinhos 

antapicais relativamente paralelos 

bem visíveis e desenvolvidos, 

porém, de tamanhos diferentes, 

sendo o da esquerda mais largo.  

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica e de 

águas quentes e frias. 

Figura 243: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 242: Podolampas palmipes.  
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Prorocentrum compressum (Bailey) Abé 

Classe Dinophyceae 

Ordem Prorocentrales 

Familia Prorocentraceae 

Genero Prorocentrum 

Descrição: 

 

Células de tamanho mediano, 

com formato elíptico, podendo, 

as vezes, ser levemente 

quadrangular. Paredes de 

espessura medianas ou 

delgadas. Possui um pequeno 

complexo de poros rodeados 

por um espessamento. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, 
nerítica. 

Figura 245: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 244: 

Prorocentrum 

compressum.  
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Prorocentrum gracile Schutt 

Classe Dinophyceae 

Ordem Prorocentrales 

Familia Prorocentraceae 

Genero Prorocentrum 

Descrição:  

 

Célula que possui comprimento 

lateral com um dente apical 

desenvolvido. A forma da célula é 

biconvexa e se estreita de 

maneira progressiva até o 

extremo antapical. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica. 

Figura 247: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 246: Prorocentrum 

gracile.  
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Prorocentrum micans Ehrenberg 

Classe Dinophyceae 

Ordem Prorocentrales 

Familia Prorocentraceae 

Genero Prorocentrum 

Descrição:  

 

Célula de tamanho mediano, 

oval e muito assimétrica e 

levemente angular com a 

parte anterior maior. Possui 

um dente bastante 

desenvolvido, com um eixo 

espiniforme que contém uma 

membrana cuja largura sofre 

variações de acordo com a 

posição que se observa.  

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, estuarina, 

nerítica. 

Figura 249: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 248: Prorocentrum 

micans.  
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Protoperidinium conicum (Gran) Balech 

Classe Dinophyceae 

Ordem Peridiniales 

Familia Protoperidiniaceae 

Genero Protoperidinium 

Descrição: 

 

Células de tamanho mediano 

à grande. Forma pentagonal 

diferenciada formada por 

cornos apicais. Epiteca cônica 

quase reta e não possui 

pescoço. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, oceânica, 

nerítica e de águas 

temperadas e quentes. 

Figura 251: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 250: Protoperidinium 

conicum.  
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Protoperidinium depressum (Bailey) Balech 

Classe Dinophyceae 

Ordem Peridiniales 

Familia Protoperidiniaceae 

Genero Protoperidinium 

Descrição:  

 

Células alargadas com 

corno apical proeminente 

e dois cornos antapicais 

que divergem, além de 

uma epiteca côncava.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, 

oceânica e nerítica. 
Figura 253: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 252: Protoperidinium 

depressum.  
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Protoperidinium latissimum (Kofoid) Balech 

Classe Noctilucophyceae 

Ordem Noctilucales 

Família Noctilucaceae 

Genero Noctiluca 

Descrição: 

 

Cíngulo nivelado ou quase 

nivelado e sinuosidade 

esquerda atenuada, o que 

corresponde a uma escassa 

projeção ventral no extremos 

laterais da teca.  

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha. 
Figura 255: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 254: Protoperidinium 

latissimum.  
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Protoperidinium oceanicum (Vanhoffen) Balech 

Classe Dinophyceae 

Ordem Peridiniales 

Familia Protoperidiniaceae 

Genero Protoperidinium 

Descrição: 

 

Célula grande com cornos 

apicais e antapicais bem 

desenvolvidos, de dimensões 

bem variáveis. A teca possui 

curvas regulares. Plano 

cingular muito inclinado no 

que diz respeito ao eixo 

longitudinal. 

 

Ecologia: 

 

Marinha, Oceânica, Nerítica, 

Águas frias. 

Figura 257: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 256: Protoperidinium 

oceanicum.  
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Protoperidinium pellucidum Bergh 

Classe Dinophyceae 

Ordem Peridiniales 

Familia Protoperidiniaceae 

Genero Protoperidinium 

Descrição:  

 

Células que possuem tamanho 

médio, forma piriforme com um 

corno apical pequeno, dois 

espinhos antapicais, sendo um 

deles curvado. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica. 

Figura 259: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em vermelho). 

Figura 258: Protoperidinium 

pellucidum.  
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Protoperidinium spp. 

Classe Noctilucophyceae 

Ordem Noctilucales 

Família Noctilucaceae 

Gênero Noctiluca 

Descrição: 

 

Espécie de tamanho médio 

e formato piriforme, com 

hastes apicais e antapicais. 

Possui cíngulo ventro-

dorsal. 
 
 

Figura 261: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 260: Protoperidinium 

spp.  
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Protoperidinium tuba Schiller 

Descrição: 

 

Células com formato piriforme e 

tamanho mediano. Com dois 

dentes bem desenvolvidos e 

cíngulo localizado na região 

ventro dorsal. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha 

Classe Dinophyceae 

Ordem Peridiniales 

Familia Protoperidiniaceae 

Genero Protoperidinium 

Figura 263: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 262: Protoperidinium 

tuba.  
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Pyrocystis fusiformis C.W.Thomson 

Classe Dinophyceae 

Ordem Pyrocystales 

Família Pyrocystaceae 

Gênero Pyrocystis 

Descrição: 

 

Células grandes, fusiformes e sem 

curvatura. As extremidades são 

agudas e ligeiramente arredondadas. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha. 

Figura 265: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 264: Pyrocystis 

fusiformis.  
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Pyrophacus horologium Schiller 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Família Pyrophaceae 

Genero Pyrophacus 

Descrição: 

 

É considerada a menor das 

espécies do gênero, com menor 

numero de placas e a menos 

variável. É mais ou menos 

lenticular na visão frontal, com 

pouco esmagamento dorso-

ventral. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha, nerítica e de  

águas frias. 

Figura 267: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 266: Pyrophacus 

horologium.  
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Pyrophacus steinii Schiller 

Classe Dinophyceae 

Ordem Gonyaulacales 

Família Pyrophaceae 

Gênero Pyrophacus 

Descrição:  

 

Célula de tamanho 

grande, se diferencia do 

hotologium por conter 

menos de doze placas 

no cíngulo.  

 

Ecologia: 

 

Espécie oceánica e de 

águas quentes da 

corrente brasileira. 
Figura 269: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 268: Pyrophacus 

steinii.  
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Schuettiella mitra (Schütt) Balech 

Classe Dinophyceae  

Ordem Gonyaulacales  

Familia Protoceratiaceae  

Genero Shuettiella  

Descrição:  

 

Células com estrias 

longitudinais únicas que 

regularmente cercam 

poros. 

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha 

Figura 271: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 270: Schuettiella mitra.  
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Dictyochophyceae – Divisão Ochrophyta 

Dictyochophyceae 
 
Divisão Ochrophyta 



É um grupo formado por algas verdes 

que possuem clorofila a e b. O 

tamanho pode variar entre as 

microscópicas unicelulares até as 

algas grandes formadas por longos 

filamentos. São cosmopolitas e 

produzem alimento à partir de 

matérias minerais. Conseguem 

armazenar alimento em forma de 

amido.  A reprodução dessas algas 

pode ser sexuada ou assexuada. 

Possuem 90% de suas espécies 

localizadas no ambiente dulcícola e 

10% localizado no ambiente marinho 

(encontradas em águas tropicais) 

(LEE, 2008).  
 

Figura 270: Dictyocha fíbula 

Dictyochophyceae – Divisão Ochrophyta 
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Dictyocha fibula Ehrenberg 

Classe Dictyochophyceae 

Ordem Dictyochales 

Família Dictyochaceae 

Genero Dyctiocha 

Descrição:  

 

Possui um anel basal 

quadrangular com 

espinhos radiais em cada 

um dos seus extremos.  

 

Ecologia:  

 

Espécie marinha, nerítica 

e de águas quentes. 

Figura 272: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 271: 

Dictyocha fibula.  
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Distephanus speculum (Ehrenberg) Haeckel 

Classe Dictyochophiceae 

Ordem Dictyochales 

Família Dictyochaceae 

Genero Distephanus 

Descrição:  

 

Base hexagonal e 

anéis apicais. Ao 

longo de um eixo, 

os espinhos basais 

são maiores. 

 

Ecologia: 

 

Espécie marinha. Figura 274: Mapa representativo dos 

pontos de coleta onde a espécie em 

questão foi encontrada (em 

vermelho). 

Figura 273: Distephanus 

speculum.  
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