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RESUMO 

Diatomáceas encionemoides e gonfonemoides (Cymbellales, Bacillariophyta) do estado de 

Goiás: flora geral e variabilidade morfológica e genética do complexo Gomphonema 

parvulum. Bacillariophyta são algas microscópicas unicelulares, pseudofilamentosas ou 

coloniais, importantes constituintes do fitoplâncton e perifíton. Cymbellales apresenta indivíduos 

semelhantes quanto a formas, contornos e ornamentações das frústulas. As relações entre 

representantes da ordem Cymbellales são ainda pouco compreendidas e as características 

diacríticas fundamentadas na morfologia têm levado a confusão na circunscrição das espécies 

registradas e difícil identificação em trabalhos de flora em nível mundial. O objetivo desse 

trabalho foi inventariar a ocorrência de espécies de Cymbellales encionemoides e gonfonemoides 

em ambientes aquáticos do estado de Goiás. Os resultados foram divididos em dois artigos: 

“Encyonema, Encyonopsis e Kurtkrammeria (Cymbellales, Bacillariophyta) no Centro-Oeste do 

Brasil”. Foram identificados 10 táxons de Cymbellaceae encionemoides sendo seis em nível de 

espécie; quatro não apresentam identidade infragenérica reconhecida. Foram identificados 10 

táxons de Cymbellaceae encionemoides destas seis em nível de espécie; quatro não apresentaram 

identidade infragenérica reconhecida através da literatura consultada. Das espécies identificadas, 

Encyonema rumrichae é uma nova citação para o estado de Goiás e Encyonema sileciacum o 

táxon de maior distribuição geográfica. E o segundo artigo intitulado: “Variabilidade 

morfológica e genética de representantes do complexo Gomphonema parvulum (Cymbellales, 

Bacillariophyceae) na região Central do Brasil”. O complexo Gomphonema parvulum agrega 27 

nomes de táxons dos quais apenas 12 são aceitos taxonomicamente. O objetivo desse trabalho foi 

comparar a variabilidade morfológica e genética de G. parvulum e G. lagenula em amostras 

naturais e cultivadas à partir de representantes do estado de Goiás. O material foi coletado e 

isolado em culturas monoclonais, estudados em microscopia óptica e eletrônica e através do 

marcador 18S região V4. Constatou-se que a distinção entre táxons do complexo G. parvulum é 

possível ser feita com segurança somente a partir de caracteres moleculares, já que a 

variabilidade morfológica intraespecífica é acentuada e interseccionada em relação à 

variabilidade interespecífica. A análise das sequências de marcador genético 18SV4, corrobora 

existência de espécies crípticas dentro do complexo. 

Palavras-chave: Encyonema, Encyonopsis, Gomphonema, Cymbellaceae. 
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ABSTRACT 

Diatoms encionemoides and gonfonemoides (Cymbellales, Bacillariophyta) of the Goiás 

state: General Flora and morphological variability and genetics of complex Gomphonema 

parvulum. Bacillariophyta are unicellular microscopic algae, pseudofilamentosas or colonial, 

important constituents of phytoplankton and periphyton. Cymbellales presents similar 

individuals as the forms, shapes and adornments of frustules. Relations between representatives 

of Cymbellales order are still poorly understood and the diacritical features based on morphology 

have led to confusion in the constituency of the recorded species and difficult to identify in flora 

jobs worldwide. The aim of this study was to inventory the species occurrence Cymbellales 

encionemoides and gonfonemoides in aquatic environments in the state of Goiás. The results 

were divided into two articles: "Encyonema, Encyonopsis and Kurtkrammeria (Cymbellales, 

Bacillariophyta) in Brazil in the Midwest." 10 taxa were identified Cymbellaceae encionemoides 

including six at the species level; four did not have infrageneric identity recognized. Were 

identified 10 taxa Cymbellaceae encionemoides these six at the species level; four did not show 

infrageneric identity recognized by literature. The identified species, Encyonema rumrichae is a 

new citation to the state of Goiás and Encyonema sileciacum the most widely distributed taxon. 

The second article entitled "Morphological and genetic variability of representatives of the 

complex Gomphonema parvulum (Cymbellales, Bacillariophyceae) in Brazil's Central region." 

The Gomphonema parvulum complex adds 27 taxa names of which only 12 are accepted 

taxonomically. The aim of this study was to compare the morphological variability and genetic 

G. parvulum and G. lagenula in natural samples and cultured from the representatives of the 

state of Goiás. The material was collected and isolated monoclonal cultures studied in light and 

electron microscopy and through the 18S marker V4 region. It was found that the distinction 

between complex G. parvulum taxa can be made safely only from molecular characters, as 

intraspecific variability is marked morphological and intersected with respect to interspecific 

variability. The analysis of the genetic marker sequences 18SV4 corroborates existence of 

cryptic species within the complex. 

Key Words: Encyonema, Encyonopsis, Gomphonema, Cymbellaceae.
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

As Bacillariophyta também conhecidas como diatomáceas, são algas microscópicas 

unicelulares de vida livre, pseudofilamentosas ou coloniais, que podem mover através de 

secreção de mucilagem (Ács e Kiss 1993), sendo importantes constituintes do fitoplâncton e 

perifíton (Wengrat e Tavares 2008).  

A característica morfológica mais marcante desse grupo é a presença de envoltório 

celular composto por sílica (Armbrust 2009). Esse envoltório é estruturado em duas porções 

chamadas de tecas que se encaixam formando uma peça única denominada frústula, sendo a teca 

mais externa denominada epiteca e a teca mais interna de hipoteca. Essa conformação explica a 

origem do nome dado a esses organismos (do grego, diatomos que significa “cortado em dois”). 

Cada teca é formada por dois conjuntos de peças: a valva e o cíngulo. A valva e o cíngulo da 

epiteca são chamados epivalva e epicíngulo, respectivamente, enquanto que na hipoteca recebem 

o nome hipovalva e hipocíngulo (Round et al. 1990).  

As diatomáceas podem ser distribuídas em dois grandes grupos quanto à forma das 

frústulas: cêntricas cujas valvas são radialmente simétricas e apresentam maior razão 

superfície/volume, e as penadas que apresentam frústulas bilateralmente simétricas (Round et al. 

1990).  

Grande parte das diatomáceas penadas possui uma fenda formando um canal através do 

envoltório celular chamada de rafe, cuja principal função dessa estrutura é a motilidade do 

organismo (Lesley e Pickett-Heaps 1983). Além disso, uma variedade de estruturas e projeções 

tais como: estrias, costelas, campos de poro apical, entre outros, ornamentam as frústulas, cuja 

morfologia serve tradicionalmente de base para a taxonomia do grupo (Mann 1999). Dentre as 

penadas, a ocorrência de rafe pode ser utilizada para diferenciar subgrupos (Ruck e Theriot 

2011). Quanto à presença ou ausência dessa estrutura elas podem ser divididas respectivamente 

em rafídeas e arrafídeas (Cox 2012). Aquelas penadas cuja rafe está presente em apenas uma das 

valvas são consideradas monorrafídeas, sendo também denominadas heterovalvares, uma vez 

que apenas uma das valvas apresenta a rafe e a outra não. As diatomáceas penadas que possuem 

rafe em ambas as valvas são denominadas birrafídeas (Barber e Hayworth 1981; Cox 2012).  

Assim como em outros representantes de Stramenopiles, os cloroplastos das diatomáceas 

originaram-se a partir de endossimbiose secundária de uma alga vermelha (Bodyl et al. 2009; 

Keeling 2013) embora alguns autores tenham reconhecido evidências moleculares para uma 

possível endossimbiose terciária nesse grupo (Sanchez-Puerta e Delwiche 2008; Archibald 2009; 

Archibald 2012), além de uma possível endossimbiose críptica de uma alga verde (Moustafa et 

al. 2009). Dessa forma, os cloroplastos das diatomáceas são compostos por quatro membranas, 
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as quais corresponderiam da parte mais externa para a parte interna, à membrana do hospedeiro, 

contínua com o retículo endoplasmático e também envolvendo o núcleo das diatomáceas, a 

membrana plasmática da alga endossimbionte (alga vermelha) e a membrana externa e interna do 

cloroplasto primário (Bedoshvili et al. 2009), não havendo nenhum resquício morfológico da 

possível endossimbiose terciária (Archibald 2009; Archibald 2012) e muito menos da 

participação de uma alga verde (Moustafa et al. 2009).  

Os principais pigmentos dos cloroplastos das diatomáceas são as clorofilas a e c (c1 e c2), 

e os carotenoides β-caroteno, fucoxantina, diatoxantina e diadinoxantina (Matos et al. 2013). O 

material de reserva é a crisolaminarina, um carboidrato o qual se acumula principalmente no 

citoplasma dentro de vesículas (Paula et al. 2007). As diatomáceas ainda armazenam óleos, 

leucosina e volutina como substâncias de reserva, os quais auxiliam na flutuação desses 

organismos (Graham et al. 2009).  

O formato do cloroplasto foi usado por Pfitzer-Petit in Van Heurck (1899) e 

Mereschkowsky (1901) na taxonomia de diatomáceas. Contudo, características dos cloroplastos 

deixaram de ser utilizadas na identificação taxonômica por um longo período. Cox (1996), no 

entanto, retomou a importância dessas estruturas como incremento de estudos de taxonomia no 

qual considerava a forma e posição dessa organela para diferenciar os táxons de diatomáceas 

entre si. No Brasil, Laux & Torgan (2011) ressaltaram a importância da forma e a posição dos 

cloroplastos dentro da célula para a taxonomia e ecologia de diatomáceas, já que, considerando 

este último caso, podem refletir condições ambientais locais. 

Diferentemente dos outros grupos de algas pertencentes às heterocontes, as diatomáceas 

apresentam apenas o flagelo mais longo, dotado de mastigonemas. O flagelo curto e em forma de 

chicote foi perdido ao longo do processo evolutivo (Lee 2008; Kaczmarska et al. 2013). Porém 

apenas as diatomáceas cêntricas apresentam esse flagelo, no estádio de vida gamética da 

reprodução sexuada. Nas diatomáceas penadas houve a perda dos flagelos em todos os estágios 

de vida (Lee 2008). 

As diatomáceas podem se reproduzir tanto sexuadamente quanto assexuadamente, porém, 

na maior parte do ciclo de vida, elas se reproduzem assexuadamente por fissão binária, na qual 

cada uma das tecas se estabelece como uma epiteca, sendo reconstituída a nova hipoteca (Gillard 

et al. 2013). Este processo repetido inúmeras vezes, resulta na redução de tamanho das células 

que inviabiliza os processos metabólicos e estimula a reprodução sexuada (Graham et al. 2009). 

A reprodução sexuada ocorre principalmente quando o tamanho médio das células é 

reduzido ao mínimo após sucessivos processos de reprodução assexuada (Kaczmarska et al. 

2013). Nas cêntricas os gametas são originados por meiose e, a reprodução sexuada ocorre por 
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oogamia com a presença de gametas masculinos flagelados. Já nas diatomáceas penadas 

arrafídeas a reprodução sexuada ocorre por anisogamia (Chepurnov et al. 2004). Na maioria das 

diatomáceas penadas rafídeas a reprodução é isogâmica, os gametas são produzidos por meiose, 

são iguais e não possuem flagelos (Geitler 1973; Drebes 1977; Round et al. 1990) No entanto, 

em Nitzschia longissima Brébisson, uma diatomácea rafídea, foi observado que a morfologia e o 

processo da reprodução sexual ocorrem por anisogamia tal como nas arrafídeas  (Roshchin e 

Chepurnov 1994).  

Dependendo da espécie de diatomáceas penadas, um ou dois gametas são produzidos a 

partir de um gametângio. Depois disso ocorre o emparelhamento das células gametangiais 

formando uma estrutura envolta em mucilagem, processo conhecido como gametangiogamia 

(Kaczmarska et al. 2013). Apenas um gameta de uma célula penetra na outra célula, por meio de 

uma abertura da frústula na região central, fundindo-se com o outro gameta para formação do 

zigoto (Mann 1989). 

O zigoto das diatomáceas cêntricas e penadas desenvolvem-se formando um zigósporo, o 

qual produz uma membrana de sílica e, a partir de então, passa a ser chamado de auxósporo. 

Esse auxósporo é dotado da capacidade de aumentar de tamanho, diferentemente de qualquer 

outro representante da fase vegetativa da maior parte das diatomáceas (Drebes 1977). 

Chepurnov et al. (2004) observaram que nas arrafídeas o pareamento das células que vão 

se reproduzir sexuadamente são aleatórios ou passivo, uma vez que as células são imóveis (Von 

Stosch 1958; Roshchin 1986), e nas rafídeas o emparelhamento é ativo e as diatomáceas se 

movimentam através de transporte passivo por movimentos de água. 

Dentre as Bacillariophyta, a ordem Cymbellales Mann apresenta indivíduos semelhantes 

quanto a formas, contornos e ornamentações das frústulas, principalmente entre as famílias 

Cymbellaceae Kützing e Gomphonemataceae Kützing (Round et al. 1990). 

Várias características morfológicas são compartilhadas, especialmente entre 

representantes encionemoides (Encyonema Kützing, Encyonopsis Krammer, Kurtkrammeria 

Bahls) e gonfonemoides (Gomphonema Ehrenberg, Gomphoneis Cleve, Reimeria Kociolek & 

Stoermer, Didymosphenia Schmidt) como: o tipo de reprodução sexuada, a presença de poro 

isolado localizado no lado primário, e as extremidades terminais da rafe voltada para o lado 

secundário. A semelhança dessas características presentes nas valvas em ambos os grupos, 

muitas vezes dificulta a delimitação taxonômica bem como o real posicionamento dos táxons 

dentro do grupo (Vouilloud et al. 2009). 

As relações entre representantes da ordem Cymbellales são ainda pouco compreendidas, 

uma vez que as características diacríticas fundamentadas na morfologia têm levado confusão na 
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circunscrição das espécies registradas (Marquardt e Bicudo 2014) e difícil identificação em 

trabalhos de flora em nível mundial (Amato et al. 2007; Nakov et al. 2014). 

  

1.1 Importância ecológica das diatomáceas 

As diatomáceas são consideradas um dos grupos de microalgas mais representativos 

ecologicamente com relação à produção primária, sendo responsáveis por aproximadamente 20% 

da captura de carbono de todo o planeta (Falkowski e Raven 2007). 

A maioria das diatomáceas são móveis, excretando substâncias mucilaginosas através das 

microfibrilas na região da rafe que auxiliam na movimentação, mas devido as paredes celulares 

serem relativamente densas e compostas de sílica, elas se tornam estruturas rígidas e possuem 

maior facilidade em afundar e permanecer no substrato (Moschini-Carlos 1999). Além disso, 

estruturas de fixação como pedúnculos e tubos mucilaginosos, (que são formados a partir de 

polissacarídeos secretados através de estruturas especializadas da valva) também facilitam a 

adesão no substrato. No entanto, algumas espécies regulam a flutuabilidade através de 

mecanismos intracelulares tais como o armazenando óleos os quais, por serem menos densos do 

que a água, permitem que elas se mantenham na coluna d’agua (Wang et al. 2012).  

Muitos representantes desse grupo apresentam hábito exclusivamente séssil e não podem 

migrar em condições adversas (Saros e Anderson 2015). Nesse caso, as alterações no ambiente 

podem causar modificações no conjunto das espécies que colonizam determinado local (Lobo et 

al. 2004). Essas algas mostram grande relação com parâmetros limnológicos, como pH, 

temperatura, concentrações de solutos e nutrientes além de contaminantes orgânicos e 

inorgânicos, o que as torna ainda mais valiosas como indicadoras de condições físicas, químicas 

e biológicas do ambiente (Salomoni e Torgan 2008). Assim, as diatomáceas constituem um dos 

grupos mais importantes para a avaliação da qualidade de águas continentais, sendo utilizadas 

como espécies bioindicadoras (Round et al. 1990; Bathurst et al. 2010). São eficientes 

colonizadoras (Marquardt et al. 2010) e ainda servem de alimento para pequenos invertebrados e 

peixes (Costa et al. 2009). 

Dentre as diatomáceas, a ordem Cymbellales, especialmente as famílias Cymbellaceae e 

Gomphonemataceae, é um dos principais grupos perifíticos que contribuem para o 

monitoramento de ecossistemas aquáticos, já que são sensíveis a mudanças ambientais, em 

especial à poluição, e estão amplamente distribuídos (Vouilloud et al. 2010).  

Representantes da família Cymbellaceae possuem hábito solitário ou colonial e, mesmo 

não apresentando campos de poros apicais, podem formar tubos de mucilagem para a fixação no 

substrato, como é o caso do gênero Encyonema Kützing. Esse gênero possui ampla distribuição 
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geográfica em ambientes de água doce, porém, primariamente em habitats bentônicos (Round et 

al. 1990). Todo o interior da célula e a orientação do sistema de rafe são opostos em Encyonema 

Kützing e Cymbella C.A. Agardh devido à dorsiventralidade da célula (Round et al. 1990). Já 

Encyonopsis Krammer é um gênero heterogêneo, tanto morfologicamente quanto 

ecologicamente, sendo relatado principalmente em ambientes oligotróficos (Krammer 1997a; 

Wengrat et al. 2015). Representantes dessa família preferem águas ricas em oxigênio, e ocorrem 

em diversas variações do pH, mais especificamente de ligeiramente alcalinos a alcalinos 

(Krammer 1997a). 

Os representantes de Gomphonemataceae podem formar colônias ramificadas por meio 

de pedúnculos de mucilagem, como é o caso do gênero Gomphonema Ehrenberg. As espécies 

desse gênero ocorrem em uma ampla gama de condições ambientais, que variam desde águas 

ultraoligotróficas até ambientes eutrofizados com elevada condutividade e ambientes 

dominantemente neutros a alcalinos (Jüttner et al. 2004). Tais características ambientais foram 

observadas por Dunck et al (2013) para ambientes de veredas do Cerrado, nos quais espécies de 

Gomphonema foram registrados. 

Por serem organismos de ampla distribuição, é de suma importância o inventário 

taxonômico desta ordem, em especial os gêneros Encyonema (Cymbellaceae) e Gomphonema 

(Gomphonemataceae), por serem alguns dos mais representativos gêneros da ordem em número 

de táxons infragenéricos (Wengrat et al. 2015). 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Inventariar a ocorrência de espécies de Cymbellales encionemoides e gonfonemoides em 

ambientes aquáticos do estado de Goiás. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

i. Caracterizar e descrever estruturalmente e ultraestruturalmente representantes de 

diatomáceas encionemoides e gonfonemoides do estado de Goiás. 

ii. Avaliar a variabilidade dos caracteres morfológicos estabelecidos comumente para 

identificação de diferentes espécies dos gêneros estudados, especialmente no complexo 

Gomphonema parvulum. 

iii. Mapear a ocorrência de espécies pertencentes ao complexo Gomphonema parvulum e 

avaliar a plasticidade genética e morfológica dos representantes desse complexo. 
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1.3 Organização da Dissertação 

A dissertação está organizada em dois artigos, conforme descrito a seguir: 

Artigo 1. Encyonema, Encyonopsis e Kurtkrammeria (Cymbellales, Bacillariophyta) no 

Centro-Oeste do Brasil. 

Artigo 2. Variabilidade morfológica e genética de representantes do complexo 

Gomphonema parvulum (Cymbellales, Bacillariophyta) na região Central do Brasil.  

Os artigos foram redigidos de acordo com as normas do periódico Brazilian Journal of 

Botany (anexo 2), Qualis B1, fator de impacto (IF) 0,648.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Sistemas de Classificação 

Trabalhos de caráter taxonômicos como Haeckel (1878) reconheceram que a classe 

Bacillariophyceae está inserida dentro de Chrysophyta. Engler & Gilg (1924) por outro lado, 

elevaram o nome da Classe para Divisão. Karsten (1928) dividiu as diatomáceas em dois grandes 

grupos Centrales e Pennales. 

O sistema de Hustedt (1930) foi um dos mais amplamente utilizados e manteve a 

principal divisão entre os Centrales e Pennales no nível de ordens e distribuindo os gêneros em 

15 famílias e, ao todo em 30 subfamílias (Werner 1977).   

Dentro das diatomáceas, outros trabalhos como Smith (1950); Patrick & Reimer (1966) 

também reconhecem dois grupos fundamentais, considerando as ordens: cêntricas (Centrales) e 

penadas (Pennales), porém trazem modificações do sistema Hustedt (1930). 

Mann e Marchant (1989) propuseram que as Bacillariophyceae surgiram da evolução de 

uma Chrysophyta. Cavalier-Smith (1989), e posteriormente Patterson (1999) e Baldauf (2003) 

buscaram unir as diatomáceas como uma categoria taxonômica de Heterokontae.  

Round et al. (1990) apresentaram uma proposta de sistema de classificação fundamentada 

na morfologia, considerando a Divisão como Bacillariophyta. Medlin et al. (1997) dividiram 

Bacillariophyta em duas grandes subdivisões. A primeira subdivisão Coscinodiscophytina que 

compreende as diatomáceas cêntricas pertencentes à classe Coscinodiscophyceae que possuem 

rimóportula; já a segunda subdivisão Bacillariophytina compreende as classes Mediophyceae 

que são as diatomáceas cêntricas que possuem fultóportula e a classe Bacillariophyceae que são 

todas as diatomáceas penadas (Medlin e Kaczmarska 2004). O estudo de Medlin et al. (1997) é 

importante pois deu origem a outro sistema de classificação que é aquele proposto por  Medlin e 

Kaczmarska (2004), cuja fundamentação está baseada em análises moleculares, o que 

proporciona maior compreensão da relação entre os táxons e indica que as diatomáceas formam 
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um grupo monofilético, sendo a espécie Ellerbeckia sol Ehrenberg o representante mais basal 

(Sims et al. 2006) e as Bolidomonas como grupo externo mais próximo. 

Alguns autores classificam as diatomáceas como pertencentes à Divisão Bacillariophyta 

(e.g. Dillon 1963; Round e Crawford 1981; Round e Crawford 1984; Round e Crawford 1990; 

Medlin et al. 1996; Garden 2000; Kociolek et al. 2004; Jones et al. 2005; Torgan e Bahi 2006; 

Torgan e Bahi 2008; Jiří et al. 2009; Williams 2010; Vijver e Kopalová 2014; Kopalová et al. 

2015), outros  adotam o termo Ochrophyta como divisão (Ludwig et al. 2004; Cavalier-Smith e 

Chao 2006; Wengrat e Tavares 2008;  Tremarin et al. 2009; Ronning et al. 2013), outros ainda 

consideram Heterokonthophyta como Divisão (e.g. Ruggiero et al. 2015).  

Com o avanço de estudos taxonômicos e moleculares as novas classificações têm sido 

desenvolvidas, como é o caso do sistema de Medlin e Kaczmarska (2004) que apresenta avanços 

no sistema de  Round et al. (1990).  

Embora existam outros sistemas de classificação mais recentes, principalmente baseados 

nas análises moleculares, muitos trabalhos continuam adotando o sistema de classificação 

proposto por  Round et al. (1990), que ainda é bem aceito por se tratar do trabalho mais amplo 

em número de gêneros estudados fundamentados na morfologia, onde são apresentados 17 

gêneros na ordem Cymbellales. Nesse trabalho optou-se por utilizar o sistema de classificação 

proposto por  Round et al. (1990), que fornece um suporte aos dados morfológicos, mas quando 

necessário adotou-se as modificações suportadas pelos dados moleculares. 

 

2.1.1 Sistema de Classificação proposto por  Round et al. (1990) 

O Sistema de classificação proposto por  Round et al. (1990), considera a Divisão 

Bacillariophyta, pertencente ao reino Chromalveolata e ao domínio Eukaryota e inclui três 

classes: 

I. Coscinodiscophyceae Round & Crawford (diatomáceas cêntricas) com 22 ordens; 

II. Fragilariophyceae Round (diatomáceas penadas arrafideas) com 12 ordens; 

III. Bacillariophyceae Haeckel emend Mann (diatomáceas penadas rafídeas) com 10 

ordens. 

Em Bacillariophyceae foram descritas duas subclasses Eunotiophycidae Mann 

apresentando uma ordem e Bacillariophycidae Mann, composta por dez ordens, conforme 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Posicionamento de ordens taxonômicas da Classe Bacillariophyceae, com destaque 

para a ordem Cymbellales  (Round et al. 1990) 

 

Ordem Cymbellales 

Organismos na maioria dorsiventrais com cloroplasto único composto de duas lâminas 

indentadas adpressas às valvas, istmo excêntrico dentro do qual o único pirenóide está 

localizando, e núcleo vegetativo excêntrico. A frústula tem conformação cis, sendo isovalvar ou 

heterovalvar; os sistemas de rafes podem ser centrais ou excêntricos, e cíngulo de fita aberta; 

valvas uniestriadas ou estrias alveoladas, extremidade central da rafe unciforme ou com fissuras 

internas continuas até o centro Round et al. (1990). 

De acordo com  Round et al. (1990) essa ordem é composta por quatro famílias (i.e., 

Anomoeoneidaceae Mann; Cymbellaceae Kützing; Gomphonemataceae Kützing; 

Rhoicospheniaceae Chen & Zhu). Atualmente a ordem possui 28 gêneros (Tabela 1). Deste total 

de gêneros, 16 estão inseridos na família Cymbellaceae (Round et al. 1990; Krammer 1997a; 

Krammer 1997b; Krammer 2002; Krammer 2003; Jüttner et al. 2010; Kulikovskiy et al. 2012; 

Bahls 2015). 
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Tabela 1. Ordem Cymbellales e a subdivisão, quanto às famílias e gêneros 

Família Gêneros 

Anomoeoneidaceae Anomoeoneis; Staurophora 

Cymbellaceae 

Placoneis; Cymbella; Brebissonia; 

Encyonema; Encyonopsis; Pseudencyonema; 

Cymbellopsis; Cymbopleura; Oricymba; 

Delicata; 

Afrocymbella; Gomphocymbellopis; 

Kurtkrammeria;Paraplaconeis; 

Cymbellafalsa; Geissleria 

Gomphonemataceae 
Gomphonema; Didymosphenia; Gomphoneis; 

Reimeria; Gomphopleura 

Rhoicospheniaceae 
Rhoicosphenia; Campylopyxis; Cuneolus; 

Gomphoseptatum; Gomphonemopsis 

 

 

Cymbellales encionemoides 

Representantes de Cymbellales com essa conformação estão inseridos nos gêneros 

Encyonema (260), Encyonopsis (130) e Kurtkrammeria (14). Apresentam dorsiventralidade em 

maior ou menor grau e assimétricos quanto ao eixo apical (Krammer 1997a; Krammer 1997b), 

frústulas uniestriadas com presença de poro isolado no caso do gênero Encyonema ou 

facultativamente em Encyonopsis. No caso de estarem presentes, os poros isolados se localizam 

no lado dorsal da área central (lado primário). Na maioria das vezes a rafe está posicionada quase 

centralmente a valva e as fissuras terminais são voltadas para o lado ventral, porém no caso do 

gênero Encyonema as rafes são excêntricas, e em Encyonopsis e Kurtkrammeria elas podem ser 

centrais. 

 

Família Cymbellaceae Kützing (non Greville) 

Em geral, a família Cymbellaceae possui como características valvas simétricas de 

acordo ao eixo transapical e assimétricas segundo o eixo apical (Patrick e Reimer 1975). Alguns 

representantes perderam a forma dorsiventral ao longo do processo evolutivo (Geissleria e 

Placoneis) (Kermarrec et al. 2011). A rafe pode ser aproximadamente central a fortemente 

excêntrica e os campos de poros apicais podem estar ou não presentes (Round et al. 1990). 

Round et al. (1990) incluiu em Cymbellaceae Placoneis Mereschkowsky, Cymbella 

Agardh, Brebissonia Grunow, Encyonema Kützing e Gomphocymbella Müller. A partir de então 

novos gêneros têm sido propostos (e.g. Encyonopsis  Krammer; Pseudoencyonema Krammer; 

Afrocymbella Krammer; Cymbellopsis Krammer; Cymbopleura Krammer; Delicata Krammer; 
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Cymbellafalsa Lange-Bertalot e Krammer; Oricymba Juttner; Paraplaconeis Kulikovskiy e 

Kurtkrammeria Bahls), e outros têm sido redefinidos (e.g. Encyonema Kutzing; Cymbella 

Agardh). 

Atualmente essa classificação está em mudança como é o caso de Gomphocymbella que 

foi sinonimizada com Gomphonema (Shinohara et al. 2014). Krammer (2002) descreveu 

Afrocymbella para agrupar os gêneros heteropolares e dorsiventrais que antigamente eram 

classificados como Gomphocymbella. Até o presente momento os representantes descritos de 

Afrocymbella são todos endêmicos da África. 

Com base em dados morfológicos a família Cymbellaceae ainda não possui uma 

circunscrição clara. Podem ser encontrados gêneros pouco ou muito dorsiventrais, ou seja, de 

simétricos a assimétricos quanto ao eixo transapical, indivíduos heteropolares (e.g. Afrocymbella 

Krammer), similarmente a Gomphonemathaceae. 

 

Encyonema Kützing, 1834 

As células de Encyonema podem ser solitárias ou estarem no interior de tubos de 

mucilagem formando colônias. Representantes desse gênero não possuem campo de poros 

apicais. Todo o interior da célula e a orientação do sistema de rafe são opostos em Encyonema e 

Cymbella, devido à dorsiventralidade da célula. Apresentam helictoglossa defletida para o lado 

ventral e um poro isolado pode ou não estar presente, se presente ele se localiza no lado dorsal da 

área central (Round et al. 1990). 

 

Encyonopsis Krammer, 1997 

Indivíduos solitários com valvas variando entre linear, lanceolada e elíptica e com 

extremidades que podem ser acuminadas arredondadas, rostradas ou capitadas. A rafe é lateral e 

termina filiforme junto às extremidades proximais e terminais. As estrias são unisseriadas, com o 

forâmen das aréolas circular ou alongado apical ou transapicalmente e os himênios oclusos. 

Poros isolados dorsais podem estar presentes. Não apresentam campo de poros apicais, embora 

tal estrutura seja observada em certos casos como o de Encyonopsis frequentis Krammer.  

Bahls (2015) propôs a divisão do gênero Encyonopsis, incluindo parte dos seus 

representantes em Kurtkrammeria. A característica básica que distingue esses gêneros são as 

estrias paralelas não convergentes nos vértices ou irradiadas, característica essa de Encyonopsis 

que não é compartilhada pelo gênero Kurtkrammeria. 
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Kurtkrammeria Bahls, 2015 

As células são solitárias com valvas levemente dorsiventrais e ápices ligeiramente 

inclinados para o lado ventral. Valvas variando de lanceoladas a linear-lanceoladas com 

extremidades rostradas, subrostradas, capitadas ou subcapitadas ou ainda ápices agudamente a 

amplamente arredondados. A rafe é lateral discretamente sinuosa, tornando-se filiforme perto do 

nódulo proximal e distal. Os poros centrais discretos e ligeiramente desviados para o lado dorsal. 

Fissuras terminais voltadas pra o lado ventral. Estrias irradiadas ou paralelas convergentes perto 

dos ápices. As estrias médias são mais espaçadas do que as estrias perto dos ápices. Às vezes 

apresentam um poro isolado (raramente dois ou três) localizado no lado dorsal do nódulo central 

(Bahls 2015). 

 

Cymbellales gonfonemoides 

São organismos com assimetria quanto ao plano transapical e, consequentemente, 

heteropolares (Kociolek e Stoermer 1993). Representantes de Cymbellales com essa 

conformação estão inseridos em três famílias: Gomphonemataceae, Cymbellaceae e 

Rhoicospheniaceae. Apesar disso, neste trabalho é abordado apenas o gênero Gomphonema 

(493) por ser aquele de maior distribuição observada e mais abundantemente representado em 

número de espécies. 

 

Família Gomphonemataceae Kützing 

Valvas simétricas quanto ao eixo apical e concomitantemente assimétricas segundo ao 

eixo transapical (Round et al. 1990), características essas que em conjunto definem o grupo e 

distinguem os gêneros da família Gomphonemataceae de gêneros da família Cymbellaceae. 

Geralmente possuem a metade superior da valva mais larga e mais curta do que a metade inferior 

(Patrick e Reimer 1975). Os gêneros desta família são Gomphonema Ehrenberg; Didymosphenia 

M. Schmidt; Gomphoneis Cleve; Reimeria J.P. Kociolek & E.F.Stoermer; Gomphopleura 

Reichelt ex Tempère. 

 

Gomphonema Ehrenberg, 1832 

Frústulas simétricas quanto ao eixo apical e assimétricas conforme o eixo transapical. O 

gênero Gomphonema possui poros isolados reduzidos a uma simples abertura na parede celular 

(Cox 2012). Esse poro isolado pode ou não estar presente em um dos lados da área central. Além 
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do mais, um campo de poros apicais está presente na extremidade basal da valva
1
, sendo este 

seccionado pela extremidade basal da rafe na proximidade do pedúnculo (Vouilloud et al. 2009), 

reta ou levemente sinuosa, com extremidades centrais externas geralmente expandidas e retas, e 

as terminais mais longas e levemente curvadas (Round et al. 1990). 

 

2.2 Bacillariophyta para o Brasil e estado de Goiás 

Cerca de 143.223 espécies e nomes infraespecíficos de algas e cianobactérias estão no 

banco de dados do AlgaeBase (Guiry e Guiry 2016), dos quais 4.747 espécies são registrados 

para o Brasil por (Eskinazi-Leça et al. 2015).  

No que se refere à divisão Bacillariophyta são registradas 8.397 espécies descritas para o 

mundo (Guiry 2012), para o Brasil Menezes et al. 2015 registra 1.247 espécies de 

Bacillariophyceae (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Riqueza de espécies de diatomáceas epicontinentais por regiões brasileiras (Menezes et 

al. 2015)  

 

                                                
1 Considera-se basal a região de campos de poro, que secreta a mucilagem formadora do pedúnculo, que fixa a 

frústula ao substrato. 
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O Brasil é considerado um dos principais países no cenário mundial quanto à 

biodiversidade. Porém, apenas uma pequena parte dos estudos limnológicos, refere-se a 

ambiente de águas continentais (Agostinho et al. 2005; Loverde-Oliveira et al. 2009). O território 

goiano é rico em recursos hídricos e possui quatro bacias hidrográficas nacionais (Santos e 

Paixão 2003). A capacidade deste território em suportar os impactos das atividades humanas é 

uma questão crítica, o meio ambiente não consegue se regenerar na mesma medida em que é 

devastado (Galinkin 2003). Isso leva a extinção de nichos e consequentemente de comunidades 

aquáticas. 

Estudos taxonômicos de espécies tropicais brasileiras ainda são escassos (Caneiro e 

Bicudo 2007) e as regiões hidrográficas do centro-norte do país ainda são pouco estudadas. Isso 

sugere que a biodiversidade de Cymbellales no Brasil e no estado de Goiás são subestimadas e 

apesar da exuberante riqueza taxonômica da ordem nestas localidades ainda conferem pouca 

representatividade da ordem (da Silva et al. 2011), sendo necessários estudos mais amplos dos 

ambientes aquáticos dessa região bem como extensos inventários florísticos.  

De acordo com Eskinazi-Leça et al. (2015) e Marquardt et al. (2016) as diatomáceas 

encionemoides estão representadas por três gêneros em Goiás e as gonfonemoides por um único 

genero que é de maior representatividades infragenérica para a família (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Biodiversidade dos gêneros Gomphonema, Encyonema, Encyonopsis e Kurtkrammeria 

da ordem Cymbellales subestimada para o Mundo, Brasil e Goiás (Eskinazi-Leça et al. 2015; 

Guiry e Guiry 2016; Marquardt et al. 2016) 

Gêneros Mundo Brasil Goiás 

Gomphonema 427 17 11 

Encyonema 260 17 9 

Encyonopsis 129 7 3 

Kurtkrammeria 13 1 - 

 

Para o Brasil são poucos os trabalhos publicados que registraram a ocorrência de táxons 

de Cymbellales em ambientes de água doce, podendo ser destacados os trabalhos de Metzeltin e 

Lange-Bertalot (1998); Metzeltin e Lange-Bertalot (2007); Ribeiro et al. (2008); Villac et al. 

(2008); Wengrat e Tavares (2008); Raupp et al. (2009); Tremarin et al. (2009a); Bere (2010); 

Forzza et al. (2010); Silva et al. (2010); Canani-De Castro et al. (2011); Da Silva et al. (2011); 

Laux e Torgan (2011); Tremarin et al. (2011); Bes et al. (2012); Da Silva et al. (2012); Santos et 

al.(2012); Marquardt e Bicudo (2014); Da Silva et al. (2015); Wengrat et al. (2015); Marquardt 
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et al. (2016). A maioria desses estudos consiste em trabalhos de cunho ecológico e levantamento 

florístico. 

Da Silva et al. (2011) realizou um levantamento das pesquisas e dos táxons de 

diatomáceas dulciaquícolas de ocorrência na região Centro-Oeste, e observou que o maior 

número de citações de diatomáceas foi para o estado de Goiás, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3. Citações e táxons de diatomáceas registrados para a região Centro-Oeste (Da Silva 

2011) 

Localidade 
Citações de 

ocorrência 

Táxons 

registrados 

Goiás 548 377 

Distrito Federal 267 219 

Mato Grosso 22 22 

Mato Grosso do 

Sul 
12 10 

 

Para Goiás, trabalhos que registram representantes da Ordem Cymbellales são ainda mais 

escassos podendo destacar Da Silva (2009) Da Silva (2011); Dunck et al. (2013); Da Silva et al. 

(2015). Estes trabalhos abordam a distribuição florística em algumas regiões do estado, sendo 

que até o presente momento nenhum trabalho de caracterização taxonômica para encionemoides 

e gonfonemoides foram registrados apenas para Goiás. 

O conhecimento da diversidade de Cymbellales na região Centro-Oeste e no estado de 

Goiás ainda que abranja a variabilidade morfológica reside na necessidade do aumento de 

trabalhos de flora e da compreensão da variabilidade morfológica de alguns grupos para o 

conhecimento real da diversidade de Cymbellales, bem como maior esforço amostral, coleta em 

ambientes que ainda não foram estudados, reavaliações de identificações taxonômicas feitas em 

trabalhos anteriores tendo em vista que o conhecimento da diversidade do grupo tem aumentado, 

mesmo que devagar. Tal esforço amostral é fundamental para que se obtenha a real 

biodiversidade desse grupo tão importante para equilíbrio e manutenção dos corpos hídricos e a 

vida aquática. 
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2.3 Estudos com culturas monoclonais 

  Estudos com culturas monoclonais têm sido cada vez mais utilizadas no meio ficológico 

(Guillard 1973; Hoshaw e Rosowksi 1973; Melkonian 1990); para compreender melhor a 

fisiologia, bioquímica, biologia molecular entre outras áreas da ciência (Sensen et al. 1993). O 

isolamento desses indivíduos é realizado muitas vezes pela técnica de pesca por capilar segundo 

(Andersen 2005) e em outros casos também é utilizado o plaqueamento em ágar para separar 

espécimes estudados dos demais (Hoshaw e Rosowksi 1973). No entanto esse método ainda é 

bastante cansativo onde o trabalho é em grande parte manual e requer um treinamento 

apropriado do isolado além de condições extremamente rigorosas de higiene (Sensen et al. 

1993).  

Culturas monoclonais de diatomáceas têm sido cada vez mais utilizadas para o 

conhecimento da variabilidade morfológica e reprodutiva dos grupos, além de estudar a 

influência de fatores climáticos e ecológicos, e avaliar a toxicidade de vários compostos 

orgânicos e inorgânicos para esses grupos (Dickman et al. 1984; Fritz et al. 1991; Potapova e 

Charles. 2002; Shishlyannikov et al. 2011). Em Cymbellales os primeiros estudos monoclonais 

foram realizados por (Medlin et al. 1996; Bruder e Medlin 2007) e mais até o presente dia 

destacam-se no mundo os trabalhos de (Chepurnov et al. 2008; Kermarrec et al. 2011; Kermarrec 

et al. 2013; Abarca et al. 2014; Rose e Cox 2014) e no Brasil a Tese de Doutorado de Da Silva 

(2013). Estudos como esses são cada vez mais importantes para conhecer como os organismos se 

comportam, além disso há necessidade de se esclarecer espécies crípticas em Cymbellales pelos 

vários complexos que existem no grupo especialmente no gênero Gomphonema. 
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4.1 Artigo 1. Encyonema, Encyonopsis e Kurtkrammeria (Cymbellales, Bacillariophyta) no 
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RESUMO 

Encyonema, Encyonopsis e Kurtkrammeria (Cymbellales, Bacillariophyta) no Centro-Oeste do 

Brasil. Diatomáceas encionemoides compreendem grupos de Cymbellales que apresentam simetria 

do envoltório celular quanto ao eixo transapical com leve a alta assimetria quanto ao eixo apical, 

extremidades centrais e terminais defletidos para o lado dorsal (primário) e ventral (secundário), 

respectivamente. Esse trabalho teve como objetivo realizar o inventário taxonômico de espécies de 

Cymbellales perifiticas com contorno encionemoide em diferentes ambientes aquáticos do estado de 

Goiás. Foram inventariadas ao longo do estado localidades lóticas de três bacias hidrográficas, 

utilizou-se amostragem usual para ficoperifiton. Foram identificados 10 táxons de Cymbellaceae 

encionemoides destas seis em nível de espécie; quatro não apresentaram identidade infragenérica 

reconhecida através da literatura consultada. Das espécies identificadas, Encyonema rumrichae é 

uma nova citação para o estado de Goiás e Encyonema sileciacum o táxon de maior distribuição 

geográfica.  

Palavras chaves: Brasil Central, diatomáceas encionemoides, Encyonema silesiacum, 

Kurtkrammeria frequentiformis. 
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ABSTRACT 

Encyonema, Encyonopsis and Kurtkrammeria (Cymbellales, Bacillariophyta) in the Central 

West of Brazil. Diatoms encionemoides include groups Cymbellales present in the cell envelope 

symmetry about the axis transapical with mild high asymmetry in the apical shaft ends and the 

central deflecting terminals to the dorsal side (primary) and ventral (secondary), respectively. This 

study aimed to conduct the taxonomic inventory of species Cymbellales Periphytic with 

encionemoide contour in different aquatic environments in the state of Goiás. Were inventoried 

throughout the state lotic sites three river basins, we used usual sampling for phycoperiphyton. 

Were identified 10 taxa Cymbellaceae encionemoides these six at the species level; four did not 

show infrageneric identity recognized by literature. The identified species, Encyonema rumrichae is 

a new citation to the state of Goiás and Encyonema sileciacum the most widely distributed taxon.  

Key Words: Brazil Central, diatoms encionemoides, Encyonema silesiacum, Kurtkrammeria 

frequentiformis.
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Introdução 

A ordem Cymbellales Mann, composta por quatro famílias (i.e., Anomoeoneidaceae Mann; 

Cymbellaceae Kützing; Gomphonemataceae Kützing; Rhoicospheniaceae Chen & Zhu) é um dos 

principais grupos de algas perifíticos que contribuem para o monitoramento de ecossistemas 

aquáticos (Wengrat et al. 2015). Essa ordem agrupa organismos na maioria dorsiventrais com 

cloroplasto único em forma de H, a frústula pode ser isovalvar ou heterovalvar (Round et al. 1990). 

Os representantes de Cymbellales apresentam grande variabilidade simétrica quando aos 

eixos apicais e transapicais (Kermarrec et al. 2011). De acordo com as características morfológicas, 

Cox (2002), apresentou uma possível evolução da ordem baseada nos diferentes gêneros de 

Cymbellales, os quais poderiam compartilhar um ancestral com as características como: 

isopolaridade, dorviventralidade e posição dos estigmas, assim separaram dois grandes grupos 

fundamentados na presença ou ausência do intermissio (fissuras internas que ligam as extremidades 

proximais da rafe). Cox (2002) ainda ressalta a importância de trabalhos com abordagem molecular 

para testar a hipótese desses dois grandes grupos.  

Para a ordem Cymbellales alguns trabalhos que associam a taxonomia e a análise molecular 

já foram realizados (Medlin & Kaczmarska 2004; Bruder & Medlin 2008; Kermarrec et al. 2011; 

Nakov et al. 2014), porém ainda escassos. 

Round et al. 1990 atribui a descrição da família Cymbellaceae a Greville 1833. No entanto, 

Greville não descreveu a família, e sim a Tribo Cymbelleae. A família Cymbellaceae foi descrita 

por Kützing 1844. Trabalhos posteriores classificando Cymbellaceae foram realizados por Patrick 

& Reimer (1975), porém essa classificação não é a mais atual visto que incluía gêneros como 

Amphora e dessa forma espécies marinhas. Outros trabalhos redefiniram a família Cymbellaceae 

acrescentando novas informações (e.g. Round et al. 1990) os quais inseriram os gêneros: Placoneis 

Mereschkowsky emend. Cox, Cymbella Agardh, Brebissonia Grunow, Encyonema Kützing, e 

Gomphocymbella Müller, como pertencentes a essa família. Os organismos dessa família possuem 

formas variadas desde isopolares quando ao eixo apical (Placoneis e Brebissonia), até organismos 
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assimétricos quanto ao eixo transapical, como é o caso de Gomphocymbella que a partir de 

Krammer (2003) passou a ser chamado de Afrocymbella. Assim como no caso de Gomphocymbella, 

outros gêneros mais antigos como Cymbella, Encyonema e Placoneis foram redefinidos, derivando 

novos gêneros como Encyonopsis Krammer, Cymbopleura Krammer e Delicata Krammer (Graeff 

& Kociolek 2013). 

Organismos de Cymbellaceae compartilham várias características morfológicas em comum, 

que são utilizadas para delimitação da família e muitas vezes não são suficientes para definição dos 

táxons nas categorias infragenéricas por serem muito próximas, sendo poucos os caracteres 

diagnósticos (Patrick & Reimer 1975; Vouilloud et al. 2009; Kermarrec et al. 2011). Além disso, 

estudos utilizando os cloroplastos e os pirenóides para delimitação dos táxons são escassos (Cox e 

Williams 2006; Laux e Torgan 2011), além de serem pouco aplicados para os indivíduos dessa 

família. Cymbellaceae não é bem circunscrita, e agrupa tanto indivíduos assimétricos quanto 

simétricos, como é o caso de Kurtkrammeria, Encyonopsis e Cymbopleura que são simétricos 

quanto ao eixo transapical. Trabalhos mais clássicos como os de Round et al. (1990); Mann (1999) 

baseavam se apenas nas características morfológicas das frústulas. Já nos trabalhos de  Kociolek e 

Stoermer (1988); Bhattacharya e Medlin (1998); Jüttner et al. (2010); Kermarrec et al. (2011); 

Kulikovskiy et al. (2014); Nakov et al. (2014); Bahls (2015) a taxonomia de Cymbellaceae e a 

delimitação dessas espécies têm sido baseadas na morfologia das frústulas e/ou nas análises 

moleculares. Por serem táxons que apresentam características muito próximas, o que muitas vezes 

dificulta a delimitação da real riqueza taxonômica, refletindo no registro da biodiversidade da 

família, é de suma importância inventariar e descrever taxonomicamente espécies desta família.  

Cymbellaceae agrupa todos os gêneros que apresentam as características citadas 

anteriormente e aquelas não se encaixam nas definições das outras famílias de Cymbellales. O que 

gera muitas vezes a artificialidade da família.  Atualmente está representada por 16 gêneros: 

Placoneis Mereschkowsky, Cymbella C.Agardh, Brebissonia Grunow, Encyonema Kützing, 

Encyonopsis Krammer, Pseudoencyonema Krammer, Afrocymbella Krammer, Cymbellopsis 
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Krammer, Cymbopleura Krammer, Delicata Krammer, Cymbellafalsa Lange-Bertalot & Krammer 

Oricymba Juttner, Paraplaconeis Kulikovskiy, Geissleria Lange-Bertalot & Metzeltin e 

Kurtkrammeria Bahls, Gomphocymbellopis Krammer. 

Dentre os gêneros de Cymbellaceae pode se destacar os representantes encionemoides 

(Encyonema Kützing, Encyonopsis Krammer, Kurtkrammeria Bahls), caracterizados por 

dorsiventralidade em maior ou menor grau (i.e., assimetria quanto ao eixo apical), frústulas 

uniestriadas, rafe posicionada centralmente ou excêntricas a valva e fissuras terminais voltadas para 

o lado ventral (Krammer 1997a; 1997b). 

No Brasil os gêneros encionemoides foram registrados nos trabalhos de Metzeltin e Lange-

Bertalot (1998); Metzeltin e Lange-Bertalot (2007); Ribeiro et al. (2008); Villac et al. (2008); 

Wengrat e Tavares (2008); Raupp et al. (2009); Tremarin et al. (2009); Forzza et al. (2010); Silva et 

al. (2010); Canani-De Castro et al. (2011); da Silva et al. (2011); Laux e Torgan (2011); Tremarin et 

al. (2011); Bes et al. (2012); da Silva et al. (2012); Marquardt e Bicudo (2014); da Silva e Souza 

(2015); Wengrat et al. (2015); Marquardt et al.( 2016). Estes estudos foram realizados em algumas 

áreas, especialmente para o Sul do país com o registro de poucos táxons encionemoides, sendo o 

trabalho de Tremarin et al. (2009) o que registra maior número de táxons desse grupo: Encyonema 

(19) e Encyonopsis (9). Para o gênero Kurtkrammeria, existe apenas um trabalho recentemente 

publicado (Marquardt et al. 2016) que registra a ocorrência de uma espécie nova (Kurtkrammeria 

salesopolensis Marquardt) no Brasil. 

Estudos florísticos de Bacillariophyceae realizados em Goiás ainda são incipientes e a 

maioria de cunho ecológico (Nascimento-Bessa e Reis 1992; Brandão e Kravchenko 1997; Dunck 

et al. 2013a; Dunck et al. 2013b; Leandrini et al. 2013). Aqueles de cunhos florísticos ou 

taxonômicos podem ser citados Macedo–Saidah et al. (1987); Campos e Macedo–Saidah (1990); 

Contin e Oliveira (1993); Delgado e Souza (2007); da Silva et al. (2011); Dunck et al. (2012); 

Durigon et al. (2012); Oliveira et al. (2012a); Oliveira et al. (2012b); da Silva e Souza (2015). 

javascript:taxaop(77956,'auth',138643)
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Porém o principal resumo sobre a distribuição de diatomáceas está no trabalho de  da Silva et al. 

(2011), que demonstra a distribuição da ordem Cymbellales para o estado de Goiás. 

Dados não publicados mostram um levantamento taxonômico das Cymbellales perifíticas da 

bacia do Rio Descoberto (Distrito Federal/Goiás), com um total de 53 táxons de Cymbellales, no 

qual a família Cymbellaceae apresentou 34 táxons e com os gêneros Encyonema (18 táxons) e 

Encyonopsis (9) os mais representativos dessa família (da Silva 2009). 

A riqueza de ambientes lóticos no estado de Goiás pode propiciar maiores chances de 

ocorrência de Cymbellales, por conterem táxons bastante cosmopolitas. Esses sistemas, contudo, 

estão sob forte impacto decorrentes de atividades antropogênicas intensivas que propiciam uma 

crescente fragmentação dos recursos hídricos nas diferentes bacias hidrográficas do estado (Dunck 

et al. 2013b). Essas atividades causam modificações danosas no habitat e podem interferir no ciclo 

natural de diferentes organismos e eliminando espécies ainda não conhecidas para a ciência 

(Tundisi 2003).  Por esta razão decorre a necessidade de esforço amostral intensivo no estado de 

Goiás para caracterização da riqueza taxonômica de Cymbellales e de outros grupos de algas. 

Na região Central do Brasil, a biodiversidade de Cymbelales encionemoides pode estar 

subestimada devido a escassos estudos taxonômicos desses grupos. Portanto, o objetivo do presente 

trabalho foi realizar o inventário taxonômico das espécies de Cymbellales perifiticas com contorno 

encionemoide em diferentes ambientes aquáticos no estado de Goiás. 

 

Material e Métodos  

Área de estudo 

O estado de Goiás (12º23'48,92''–19º27'33,32''S; 45º55'2,79''–53º15'22,30''W), localizado no 

Planalto Central brasileiro, ocupa uma área de 340.086 km², em que o bioma predominante é o 

Cerrado (SEPLAN 2006). O território goiano é drenado por quatro bacias hidrográficas de 

importância nacional (Santos e Paixão 2003). As coletas foram realizadas no período de 2014-2015 
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em ambientes lóticos e lênticos ao longo do estado (tabela 1) e em três bacias hidrográficas: Rio 

Araguaia, Rio Paranaíba e Rio Tocantins (figura 1a). 

O material ficoperifitico coletado foi removido de substrato natural (epifítico ou epilítico) 

com escova de dente de cerdas macias. O produto resultante foi fixado com solução de Transeau 

(Bicudo e Menezes 2006), sendo parte oxidada segundo a técnica de Simonsen (1974) modificada 

por Moreira–Filho & Valente–Moreira (1981) para confecção de lâminas permanentes para análises 

estruturais ou para análise da ultraestrutura da parede celular.  

Foram confeccionadas duas lâminas permanentes por amostra, e utilizou-se Naphrax® (I. 

R.–1,7) como meio de inclusão. Analisou–se toda a superfície da lamínula em microscópio óptico 

Zeiss Axioscop 40, equipado com sistema de captura de imagem Axiocam HRc através do 

programa AxioVision Release 4.8. Para análise da ultraestrutura da frústula, alíquotas do material 

oxidado foram depositadas sobre lamínulas e desidratadas a temperatura ambiente. As lamínulas 

foram fixadas em suporte de alumínio utilizando fita de carbono e, posteriormente, recobertas com 

150–200Å de ouro utilizando o metalizador Desk V (Dentom Vacuum, llc). As preparações foram 

analisadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV) Jeol JSM–6610 (Jeol EUA), com 

potencial elétrico de 6kV spotsize 25–40 no  Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 

Resolução (LabMic) do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. 

O material diatomológico foi microfotografado e analisado quanto às características 

diagnósticas, métricas e merísticas obtidas tanto em microscopia óptica quanto em microscopia 

eletrônica de varredura. Após as análises as amostras, bem como as lâminas permanentes, foram 

depositadas na coleção do Herbário da Universidade Federal de Goiás (UFG) sob o mesmo número 

de tombamento das amostras (tabela 1). 

O sistema de classificação adotado foi Round et al. (1990), aqui modificado para incluir 

gêneros mais recentemente descritos por Krammer (1997a); Krammer (1997b); Krammer (2002); 

Krammer ( 2003); Jüttner et al. (2010); Kulikovskiy et al. (2012); Bahls (2015). A identificação 

http://www.labmic.ufg.br/pages/45745-laboratorio-multiusuario-de-microscopia-de-alta-resolucao-labmic
http://www.labmic.ufg.br/pages/45745-laboratorio-multiusuario-de-microscopia-de-alta-resolucao-labmic
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teve como base obras especializadas do grupo estudado (e.g., Krammer 1997; Krammer 2002; 

Krammer 2003; Bahls 2015). 

 Foi confeccionada uma chave de identificação com base em dados morfológicos para os 

táxons registrados nesse trabalho. Apresenta-se a distribuição geográfica para o país que foi 

fundamentado na lista de espécies da Flora do Brasil (Eskinazi-Leça et al. 2015), e destacam-se 

apenas os estados de ocorrência de Cymbellales e, mais detalhadamente, localidades do estado de 

Goiás.  

 

Resultados e Discussão 

Foram identificados 10 táxons (tabela 2) distribuídos em Goiás (figura 1b), sendo seis em 

nível de espécie e quatro não apresentam identidade infragenérica reconhecida através da literatura 

consultada.  

Chave para identificação de gêneros encionemoides de Cymbellales ocorrentes no estado de Goiás 

1a Rafe excêntrica, poro isolado ausente e, se presentes, são posicionado dorsalmente a partir da 

extremidade da estria mediana da área central...............................................................Encyonema (2) 

1b Rafe discretamente excêntrica.........................................................................................................5 

2a Extremidades valvares subrostrata a acuminadas.Encyonema neogracile var. tenuipunctatum 

2b Extremidades valvares capitadas..............................................................Encyonema pankowii 

2c Extremidades valvares cuneado-arredondadas.........................................................................3 

2d Extremidades valvares arredondadas......................................................................................4 

3a Campo de poro apical presente.....................................................................Encyonema silesiacum 

3b Campo de poro apical ausente.................................................................................Encyonema sp2 

4a Estrias alveoladas, área axial estreita, linear..........................................Encyonema rumrichae 

4b Estrias areoladas, área axial linear a linear-lanceolada.....................................Encyonema sp1 
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5a Estrias compostas por aréolas alongadas apicalmente, convergentes juntos aos ápices da valva, 

fissuras centrais internas fortemente defletidas, em forma de gancho...............Kurtkrammeria 

(Kurtkrammeria frequentiformis) 

5b Estrias compostas por aréolas arredondadas ou alongadas transapicalmente, paralelas ou radiadas 

junto aos ápices valvares, fissuras centrais internas levemente defletidas, em forma de 

foice..............................................................................................................................Encyonopsis (6) 

6a Margens dorsal e ventral reta a levemente convexa........................................Encyonopsis sp1 

6b. Margens dorsal e ventral convexa...........................................................................................7 

7a Extremidade valvar capitada a subcapitada............................................Encyonopsis microcephala 

7b Extremidade valvar estreito–arredondada..............................................................Encyonopsis sp2 

 

Bacillariophyceae Haeckel 

Cymbellales Mann 

Cymbellaceae Greville  

 

Encyonema Kützing  

Células isoladas ou em colônias formadas por tubos mucilagionosos. Valvas 

semilanceoladas assimétricas em relação ao plano apical, rafe filiforme e lateral, extremidades 

centrais voltadas para o lado dorsal, extremidades terminais defletidas para o lado ventral. Estrias 

unisseriadas. Campo de poros apicais ausentes. Poro isolado, se presentes, são posicionado 

dorsalmente a partir da extremidade da estria mediana da área central.  

 

Encyonema neogracile var. tenuipunctatum Krammer Biblioth. Diatomol, 36: 142, 177, pl. 82,  figs. 

7–12, 13; 1997. (Fig. 2, Pranchas 1–2) 

Valvas semilanceoladas, margem dorsal convexa, margem ventral reta a levemente convexa. 

Extremidades valvares subrostradas a acuminadas. Comprimento: 36,6–46,5μm; largura: 6,2–7,4 
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μm; razão comprimento/largura: 5,0–6,6. Área axial estreita, linear–lanceolada, ligeiramente 

deslocada em direção à margem ventral; área central indistinta a levemente distinta, com dilatação 

no lado dorsal. Rafe lateral, tornando-se filiforme junta às extremidades centrais e terminais. Estrias 

finamente areoladas, levemente radiadas na região mediana a paralelas junto às extremidades, 

estrias/10μm: 14.  Presença de 1 poro isolado. 

Material examinado: BRASIL. Goiás: Piracanjuba, GO–020, km 60, Córrego Garapa, 15.X.2014, 

S.H.M.Benicio SHMB20 (UFG 49588); Bela Vista, GO–020, km 64, Córrego Garapa; 15.X.2014, 

S.H.M.Benicio SHMB21 (UFG 49589); Santa Cruz de Goiás, GO–020, km 104, Rio do Peixe, 

15.X.2014, S.H.M.Benicio SHMB23 (UFG 49591); Santa Cruz de Goiás, Córrego Água Suja, 

15.X.2014,  S.H.M.Benicio SHMB25 (UFG 49593);  Goiás, Urutaí, Rio Corumbá, 15.X.2014, 

S.H.M.Benicio SHMB27 (UFG 49595). 

Distribuição geográfica: BRASIL. PARÁ, BAHIA, SÃO PAULO, PARANÁ, RIO DE JANEIRO, RIO 

GRANDE DO SUL. GOIÁS. GOIÁS: Rio Descoberto, Ribeirão das Pedras, Córrego Olaria (da Silva 

2009). 

Comentário: Encyonema neogracile foi proposta por Krammer (1997a) a fim de resolver 

divergências taxonômicas do complexo gracilis e descrita a partir de material da Finlândia. Os 

espécimes analisados no presente estudo são poucos maiores do que os descritos no material 

original se adequando melhor com as características de Encyonema neogracile var. tenuipunctatum. 

No Brasil, alguns trabalhos registram Encyonema gracile [= C. gracilis] (Tremarin et al. 2009). 

Contudo, Encyonema gracile agrupava uma série de táxons diferentes, sendo considerado, portanto, 

extremamente ambíguo. Tal fato levou Krammer (1997a) a descrever este novo material a fim de 

agrupar os representantes sob esse conceito que anteriormente eram inseridos dentro de Encyonema 

gracile. No Brasil Encyonema neogracile var. tenuipunctatum, foi descrita por Krammer (1997a) 

utilizando material coletado na lagoa de Santarém. As características do material apresentado neste 

trabalho se encaixam com a variedade tenuipunctatum, uma vez que as estrias do material coletado 
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são bem mais delicadas enquanto que as estrias da variedade típica são mais grosseiramente 

pontuadas. 

 

Encyonema pankowii (Lange–Bertalot & Krammer) Lange–Bertalot & Krammer Bibliot. Diatomol. 

37: 69, 192. pl. 142, figs. 9–11. 1997. (Fig. 2, Pranchas 8–10) 

Valvas elíptico–lanceoladas, margem dorsal convexa, margem ventral levemente convexa, 

reta ou levemente côncava. Extremidades valvares capitadas. Comprimento: 21,0–25,5 μm; largura: 

4,6–5,8 μm; razão comprimento/largura: 4,1–4,8. Área axial estreita, área central indiferente ou 

discretamente diferenciada. Rafe filiforme, reta levemente curvada em direção à margem ventral. 

Estrias areoladas, paralelas a discretamente radiadas junto às extremidades, estrias /10μm:13. Poros 

isolados ausentes. 

Material examinado: BRASIL. Goiás: Deuslândia, GO222, antes da Faz. St. Clara, córrego paralelo 

à Rodovia, 29.V.2014, W.J.da Silva WJS65A (UFG 48767); Goiás, São Miguel do Araguaia, 

Córrego do Ouro, GO–164, 26.VI.15, S.H.M.Benicio SHMB81  (UFG 49643). 

Distribuição geográfica: BRASIL. DISTRITO FEDERAL. GOIÁS. 

Comentário: Segundo Krammer (1997b), Encyonema angustecapitatum com comprimentos de 17 

24 μm, largura entre 4,1–5,1 μm, razão comprimento/largura máximo de 5,3 e estrias variando de 

12 – 15 em 10 μm. Essas características são muito próximas aquelas de Encyonema pankowii, 

porém esta espécie apresenta maior número de estrias transapicais (10–11 vs. 12–15 estrias em 10 

μm) e menor densidade de aréolas por estria (18–20 vs. 36–38 aréolas em 10 μm) do que 

Encyonema angustecapitaum(Krammer 1997b). A partir deste último caso, podem-se verificar 

estrias mais delicadas em Encyonema angustecapitatum do que em Encyonema pankowii. Outro 

táxon apresentado por Krammer 1997b que se assemelhou a Encyonema pankowii foi Encyonema 

ponteanum Krammer, o qual o autor diferencia se de Encyonema pankowii por apresentar maior 

densidade de aréolas por estria (18–20 vs. 28–32 aréolas em 10 μm), mais delicadas, e um contorno 

um pouco mais lanceolado com extremidades capitadas menos pronunciadas que Encyonema 
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pankowii (Krammer 1997b). O material apresentado nesse trabalho apresentou as características 

métricas transitando entre as características de Encyonema pankowii e Encyonema 

angustecapitatum. No entanto, os contornos assemelharam se mais a Encyonema pankowii bem 

como as estrias que se apresentaram mais grosseiras. Tais similaridades podem sugerir uma possível 

sinonimização entre os dois táxons após estudos populacionais mais detalhado, o que também foi 

afirmado por da Silva (2009). 

 

Encyonema rumrichiae Krammer Biblioth. Diatomol. 37: 19, 184, pl. 102, figs. 9–17. 1997. (Fig. 2, 

Pranchas 6–7) 

Valvas lineares-lanceoladas, margem dorsal convexa, margem ventral reta a levemente 

convexa. Extremidades valvares arredondadas. Comprimento: 23,2–25,7 μm; largura: 5,3–7,0 μm; 

razão comprimento/largura: 3,6–4,8. Área axial estreita, linear, área central inconspícua. Rafe 

filiforme, reta. Estrias alveoladas, contínuas em todo o contorno da valva, paralelas a levemente 

radiadas junto às extremidades. Estrias/10μm: 10. Presença de 1 poro isolado. 

Material examinado: BRASIL. Goiás: Mossâmedes, Córrego Piçarrão, 25.II.2014, W.J.da Silva 

WJS48A (UFG 48754);  Mossâmedes, Córrego Piçarrão, 25.II.2014, W.J.da Silva WJS49A (UFG 

48755); Córrego Piçarrão, 25.II.2014, W.J.da Silva WJS50A (UFG 48756); Córrego Cafundó, 

25.II.2014, W.J.da Silva WJS51A (UFG48757); Córrego Cafundó, 25.II.2014, W.J.da Silva WJS52A  

(UFG 48758); Córrego Cafundó, 25.II.2014, W.J.da Silva WJS53A (UFG 48759).  

Distribuição geográfica: BRASIL. DISTRITO FEDERAL. GOIÁS  

Comentário: A largura dos espécimes registrados neste estudo é um pouco menor que a descrição 

original (5,3–7,0 vs. 6,0–7,0 μm), conforme Krammer (1997b). As características métricas do 

material de Goiás se assemelham também a alguns representantes Encyonema venezolanum 

Krammer (1997b, pl. 19, figs. 5–7) os quais também são limítrofe à Encyonema rumrichiae 

(Krammer 1997b, pl. 102, fig. 16), porém diferem pelo contorno de outros espécimes da população 

tipo conforme apresentado por Krammer (1997b, pl. 19, figs. 1–3), os quais apresentam margens 
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ventrais mais destacadamente convexas, com extremidades valvares levemente voltadas para o lado 

ventral. Dentro da descrição de Encyonema rumrichiae existe uma variação dos espécimes 

apresentados por Krammer (1997b), cujo espécime 16 assemelha se bastante com o espécime 

identificado. O material registrado foi descrito como Encyonema rumrichiae devido às 

características métricas serem similares e a morfologia semelhante ao espécime 16 de Encyonema 

rumrichiae registrado por Krammer (1997b), além disso, apresenta concordância com Encyonema 

venezolanum quanto às características métricas porém os contornos não apresentam maior 

semelhança e ausência de poro isolado. 

 

Encyonema silesiacum (Bleisch) D. G. Mann in Round et al. Diatom: 667. 1990 (Fig. 2, Pranchas 

3–5) 

Valvas semilanceoladas, margem dorsal amplamente convexa, margem ventral reta a 

convexa, podendo apresentar leve intumescência na região mediana. Extremidades valvares 

cuneado-arredondadas. Comprimento: 26,4–32,4 μm; largura: 7,0–9,8 μm; razão 

comprimento/largura: 2,9–4,1. Área axial larga, linear, levemente deslocada em direção à margem 

ventral; área central distinta com leves dilatações em direção a ambas as margens. Rafe lateral, 

tornando-se filiforme junto às extremidades. Estrias areoladas, paralelas a levemente radiadas junto 

às extremidades, estrias/10 μm: 11–12. Presença de 1  poro isolado.  

Material examinado: BRASIL. Goiás: Formoso, Rio Santa Tereza, GO–241, próximo à cidade de 

Santa Tereza de Goiás, 25.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB65 (UFG 49627); Urutaí, GO–330, Rio 

Pedreira, 15.X.2014, S.H.M.Benicio SHMB28 (UFG 49596); Minaçu, Rio Bonito, GO–241, depois 

do Vilarejo de São Vicente, 25.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB68  (UFG 49630);  Rio “sem nome”, 

GO–241, na entrada da cidade de Minaçu, 26.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB69  (UFG 49631); 

Córrego, terceira ponte depois de Minaçu até o Rio Tocantins, 27.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB87  

(UFG 49649); Minaçu, Rio Tocantins, 27.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB88 (UFG 49650);   Santa 

Tereza de Goiás, Rio do Ouro, BR–153/km 10, próximo à cidade de Porangatu, 26.VI.2015, 
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S.H.M.Benicio SHMB70  (UFG 49632); Porangatu, Ribeirão Funil, 26.VI.2015, S.H.M.Benicio 

SHMB 71 (UFG 49633); Novo Planalto, Rio Infusão, 26.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB78 (UFG 

49640); Corumbaíba, Rio Corumbá, 02.III.2014, S.H.M.Benicio SHMB47 (UFG 49602); 

Corumbaíba, 02.III.2015, S.H.M.Benicio SHMB48  (UFG 49603); Ribeirão Moeda, 02.III.2015, 

S.H.M.Benicio SHMB49 (UFG 49604); Nova Aurora, 02.III.2015, S.H.M.Benicio SHMB50  (UFG 

49605);  Rio Verissimo, 02.III.2015, S.H.M.Benicio SHMB5 (UFG 49606); Catalão, Rio São 

Marcos, 03.III.2015, S.H.M.Benicio SHMB52 (UFG 49607); Alagado Três Ranchos, 03.III.2015, 

S.H.M.Benicio SHMB55, (UFG 49610);  Davinópolis, Rio São Bento, 03.III.2015, S.H.M.Benicio 

SHMB53 (UFG 49608); Rio Paranaíba, 03.III.2015, S.H.M.Benicio SHMB54  (UFG 49609). 

Distribuição geográfica: BRASIL. PARÁ, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO, PARANÁ, RIO GRANDE DO 

SUL, DISTRITO FEDERAL, GOIÁS (Faria et al. 2010; da Silva et al. 2011). 

Comentário: Vista como um táxon heterogêneo, Encyonema silesiacum apresenta uma grande 

variação morfológica tomando como base as inúmeras ilustrações apresentadas por Krammer 

(1997a) que vão desde espécimes com contornos valvares fortemente dorsiventrais, margem dorsal 

fortemente convexa, margem ventral pouco convexa, quase reta, extremidades apicais 

arredondadas; rafe filiforme, ligeiramente curvada para o lado ventral; extremidades proximais da 

rafe defletidas para o lado dorsal, extremidades distais defletidas ventralmente, em forma de 

vírgula; estrias unisseriadas, lineolas paralelas, levemente radiadas no sentido das extremidades, 

algumas vezes mais distantes na região mediana dorsal, até aqueles com margem ventral reta e uma 

leve intumescência na região mediana, com os quais concordaram os espécimes observados para o 

estado de Goiás. Além do contorno, as dimensões do material de Goiás também concordaram com 

os valores apresentados por Krammer (1997a) o qual registrou comprimentos de 14–44(48) μm, 

largura entre 5,9–9,6(11) μm e razão comrpimento/largura máxima de 4,3. Esses contornos também 

se assemelharam com Encyonema neomesianum Krammer, porém as características métricas não 

encaixam com as apresentadas para este último táxon. Além disso, as extremidades valvares em 
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Encyonema neomesianum são menos arredondadas e pouco atenuadas quando comparadas com os 

espécimes maiores de E. silesiacum.  

 

Encyonema sp1 (Fig. 2, Pranchas 11–12) 

Valvas semilanceoladas, margem dorsal convexa e margem ventral reta a levemente 

côncava. Extremidades valvares arredondadas. Comprimento: 15,8–22,3 μm; largura: 4,4–4,9 μm; 

razão comprimento/largura: 3,5–4,8. Área axial linear a linear-lanceolada, área central inconspícua. 

Rafe filiforme, reta. Estrias areoladas, paralelas a levemente radiadas junto às extremidades, 

estrias/10μm: 11. Presença de 1 poro isolado. 

Material examinado: BRASIL. Goiás: Piracanjuba, Córrego Garapa I, 15.X.2014, S.H.M.Benicio 

SHMB20 (UFG 49588); Bela Vista, Córrego Garapa II, 15.X.2014, S.H.M.Benicio SHMB21 (UFG 

49589); Cristianopólis, Ribeirão Gameleira, 15.X.2014, S.H.M.Benicio SHMB22 (UFG 49590); 

Santa Cruz de Goiás, Rio do Peixe, 15.X.2014, S.H.M.Benicio SHMB23 (UFG 49591); Ribeirão 

Brumado,  15.X.2014, S.H.M.Benicio SHMB23 (UFG 49592). 

Comentário: Esse espécime apresentou contorno similar com Encyonema rumrichae, porém difere 

se deste devido à presença de poro isolado. Apresentou também características próximas a 

Encyonema venezolanum var. simile, porém este possui estrias bem mais delicadas. O contorno do 

material registrado em Goiás ainda pode ser comparado com Encyonema minutum, contudo as 

interestrias de Encyonema minutum são mais estreitas do que aquelas apresentadas por Encyonema 

sp1. 

 

Encyonema sp2 (Fig. 2, Pranchas 13–15) 

Valvas semilanceoladas, margem dorsal convexa, margem ventral reta a levemente convexa. 

Extremidades valvares cuneado-arredondadas. Comprimento: 15,0–18,2 μm; largura: 4,6–5,4 μm; 

razão comprimento/largura: 3,1–3,5. Área axial linear conspícua, área central contínua com a área 
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axial. Rafe filiforme, reta. Estrias paralelas a levemente radiadas junto às extremidades, estrias/10 

μm: 11. Poro isolado ausente. 

Material examinado: BRASIL. Goiás: Caldazinha, Córrego Aborrecido, 15.X.2014,  S.H.M.Benicio 

SHMB17 (UFG 49585); Bela Vista, Córrego Barreirinho, 15.X.2014,  S.H.M.Benicio SHMB18 

(UFG 49586); Piracanjuba, Rio Piracanjuba,  15.X.2014,  S.H.M.Benicio SHMB19 ( UFG 49587). 

Comentário: Não foram observados outros exemplares semelhantes na literatura consultada, assim 

optou se por manter a identificação como Encyonema sp2. 

 

Encyonopsis Krammer 

Células solitárias levemente dorsiventrais. Valvas lineares, lanceoladas ou elípticas, 

extremidades valvares arredondadas ou rostradas a capitadas. Rafe lateral, terminando em filiforme 

junto às extremidades proximais e terminais; extremidade proximal inclinada para o lado dorsal, 

fissuras terminais defletidas em direção ao lado ventral. Estrias unisseriadas, aréolas circulares ou 

elípticas, himênios oclusos. Poros isolados presentes ou não, se presentes, são posicionado 

dorsalmente a partir da extremidade da estria mediana da área central.   

 

Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer, Bibliot. Diatomol. 37: 91, 1997. (Fig. 3, Pranchas 

16–20) 

Valvas lanceoladas, margens dorsal e ventral convexas. Extremidades valvares subcapitadas 

a capitadas. Comprimento: 17,1–18,8 μm; largura: 3,4–4,9 μm; razão comprimento/largura: 3,6–

5,0. Área axial linear, estreita, área central contínua com a área axial. Rafe filiforme. Estrias 

areoladas, tornando-se radiadas junto às extremidades, estrias /10μm: 20–22. Poro isolado ausente.  

Material examinado: BRASIL. GOIÁS: Catalão, Alagado Três Ranchos, 03.III.2015, S.H.M.Benicio, 

SHMB55, (UFG 49610); Goiás, Minaçu, Rio Bonito, GO–241, depois do Vilarejo de São Vicente, 

25.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB68 (UFG 49630); Santa Tereza de Goiás, Rio do Ouro, BR–

153/km 10, próximo à cidade de Porangatu, 25.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB70 (UFG 49632); 
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Cavalcante, Lago Cana Brava, Ilha do Fogão, 27.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB91 (UFG 49653); 

Lago Cana Brava, gruta, 27.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB92 (UFG 49654); Minaçu, Rio 

Tocantins, 27.VI.2015, S.H.M.Benicio SHMB88 (UFG 49650). 

Distribuição geográfica: BRASIL. PARANÁ. GOIÁS (da Silva et al. 2011). 

Comentário: Os espécimes registrados apresentou razão comprimento/largura: 3,6–5,0 pouco 

menores do que descrito na obra original, porém os contornos se assemelharam a Encyonopsis 

microcephala. Analisando as possibilidades entre os maiores comprimentos e maiores larguras, bem 

como os menores comprimentos e menores larguras apresentadas no trabalho de Krammer (1997b), 

possivelmente o coeficiente da razão comprimento/largura pode estar apresentado de forma errônea 

no trabalho de Krammer (1997b), o que pode justificar a diferença entre os espécimes registrados e 

os espécimes descritos na obra original. O espécime registrado nesse trabalho possivelmente está 

dentro do coeficiente razão comprimento/largura correto.  

 

Encyonopsis sp1 (Fig. 3, Pranchas 21–23) 

Valvas lanceoladas, margens dorsal e ventral reta a levemente convexas. Extremidades 

valvares subcapitadas. Comprimento: 18,9–25,3 μm; largura: 4,0–4,6 μm; razão 

comprimento/largura: 4,4–5,4.  Área axial linear-lanceolada, estreito, área central contínua com a 

área axial. Rafe filiforme. Estrias paralelas, tornando-se radiadas junto às extremidades. Estrias 

/10μm: 18–20. Poro isolado inconspícuo.  

Material examinado: BRASIL. Goiás: Mossâmedes, Córrego Cafúndo, W.J.da Silva WJS52A (UFG 

48758). 

Comentário: Os espécimes registrados nesse trabalho se assemelharam com os contornos descritos 

por Krammer (1997b) para Encyonopsis lanceola (Grunow) Krammer. No entanto, as 

características métricas se diferenciaram sendo que em E. lanceola apresentaram valores maiores 

que a descrição original: comprimento de 22–33 μm, largura entre 4,0–4,8 μm, e razão 

comprimento/largura de 6,7. Assemelharam se ainda a E. falaisensis Krammer, (comprimento: 18–
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32 μm; largura: 4,5–6,0 μm; razão comprimento/largura: 5,3). No entanto as estrias em E. 

falaisensis, apresentam muito mais espaçadas do que no táxon registrado, não sendo possível a 

correta identificação nesse gênero, optou-se por exclui ele dessa classificação.  

 

Encyonopsis sp2 (Fig. 3, Pranchas 24–25) 

Valvas lanceoladas, levemente dorsiventral, margens dorsal e ventral convexas. 

Extremidades valvares estreito-arredondadas. Comprimento: 36,4–41,7μm; largura: 6,7–7,2μm; 

razão comprimento/largura: 5,4–5,7. Área axial linear, estreita, área central inconspícua. Rafe 

lateral, reta. Estrias areoladas, radiadas. Estrias /10μm: 20. Poro isolado inconspícuo.  

Material examinado: BRASIL. Goiás: Urutaí, Rio Corumbá, 15.X.2014,  S.H.M.Benicio 

SHMB27(UFG 49595). 

Comentário: A população estudada apresenta se com os contornos de Encyonopsis reichardii 

(Krammer) Krammer. No entanto, foi possível a exclusão desse táxon devido às características 

métricas em E. reichardii (Krammer) serem maiores (comprimento: 39–47 μm; largura: 7,0–7,7 

μm; razão comprimento/largura: 6,1). Além disso os espécimes ainda foram comparados com 

Encyonopsis cesatii (Rabenhorst) quanto ao contorno, mais as características métricas 

(comprimento: 20–41 μm; largura: 5,4–6,0 μm; razão comprimento/largura: 6,8) também se 

diferenciaram aos apresentados na obra original. Devido ao baixo numero de representantes 

registrados (dois espécimes) não foram possíveis imagens mais detalhadas para verificar o correto 

posicionamento entre os gêneros de Encyonopsis ou ainda possivelmente do gênero Kurtkrammeria. 

 

Kurtkrammeria, Bahls 

Células solitárias de médio a grande porte, Valvas pouco dorsiventrais, lanceoladas a linear-

lanceoladas extremidades rostradas, subrostradas, capitadas ou subcapitadas, ápices agudamente a 

amplamente arredondados ligeiramente inclinados para o lado ventral. Rafe lateral pouco sinuosa, 

tornando-se filiforme perto do nódulo proximal e distal. Poros centrais discretos ligeiramente 
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desviados para o lado dorsal. Fissuras terminais voltadas pra o lado ventral. Estrias irradiadas ou 

paralelas convergentes perto dos ápices. Estrias médias são mais espaçadas do que as estrias perto 

dos ápices. Podem apresentar ou não um poro isolado (raramente dois ou três) quando presente está 

localizado no lado dorsal do nódulo central. 

 

Kurtkrammeria frequentiformis (Metzeltin & Krammer) comb. nov. (Fig. 3, Pranchas 26–30) 

Basionimo. Encyonopsis frequentiformis Metzeltin & Krammer in Metzeltin & Lange-Bertalot, 

Iconog. Diatomol. 5: 39, pl. 137, figs. 11-12, 14. 1998. 

Valvas romboides-lanceoladas, margens dorsal e ventral convexas. Extremidades valvares 

capitadas a subcapitadas. Comprimento: 39,7–43,7 μm; largura: 8,1–11,2 μm; razão 

comprimento/largura: 3,6–4,7. Área axial linear-lanceolada, estreita, área central irregular. Rafe 

lateral. Estrias areoladas, radiadas, estrias/10μm: 15–18. Poro isolado inconspícuo. 

Material examinado: BRASIL. Goiás: Córrego a montante da ponte do Rio Bugre, 26.II.2014, 

W.J.da Silva WJS59A  (UFG 48763); Deuslândia, GO222, antes da Faz. St. Clara, córrego paralelo 

à Rodovia, 29.V.2014,  W.J.da SilvaWJS65A (UFG 48767); Campinorte, Córrego Vai e Vem, BR–

153, próximo à cidade de Mara Rosa, 25.VI.2015, S.H.M.BenicioSHMB63  (UFG 49625); Nova 

Veneza, GO222, km 01, entre Nova Veneza e Deuslândia, 25.II.2014, W.J.da Silva WJS41A(UFG 

48747). 

Distribuição geográfica: Este é o primeiro relato da ocorrência deste táxon para o Brasil, sendo que 

ela já foi citada como sinônimo Encyonopsis frequentiformis no trabalho de da Silva (2009). 

Comentário: será providenciada a adequação desse táxon para o gênero Kurtkrammeria. 

Das espécies identificadas, Encyonema rumrichae é uma nova citação para o estado de 

Goiás e Encyonema sileciacum o táxon de maior distribuição geográfica.  Nesse trabalho sugere se 

a transferência de Encyonopsis frequentiformis para Kurtkrammeria frequentiformis, baseado nas 

características diagnósticas, métricas e merísticas. Estudos mais detalhados da ultraestrutura de 
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organismos da ordem Cymbellales são de suma importância para complementar à caracterização 

das espécies, principalmente de representantes encionemoides no país. 
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A) 

 

B) 

 

Figura 1a. Localização geográfica dos pontos amostrais no estado de Goiás e a distribuição nas 

diferentes regiões geográficas. 1b. Pontos amostrais com registro dos táxons encionemoides no 

estado de Goiás 
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Figura 2. Pranchas 1-15. 1-2: Encyonema neogracile. 3-5:  E.silesiacum. 6-7: E.rumrichiae. 8-10: 

E. pankowii. 11-12: Encyonema sp1. 13-15: Encyonema sp2. Escala 10 μm. 
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Figura 3. Pranchas 16-30. 16-20: Encyonopsis microcephala. 21-23: Encyonopsis sp1. 24-25: 

Encyonopsis sp2. 26-30: Kurtkrammeria frequentiformis. Escala 10 μm: 16-18; 21-30. Escala 2 μm: 

19-20. 
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Tabela 1. Pontos amostrais de materiais perifíticos ao longo do estado de Goiás com coletas realizadas entre 2014 e 2015 (continua) 

Nº UFG Local   Latitude (S) Longitude (W) 
Data da 

Coleta 
Nº de Coletor 

1 UFG 48744 Jussara, Córrego 15°52'28,22" 50°51'41,87" 10/08/2014 WJS 102A 

2 UFG 48745 Jussara, Lago 15°51'51,09" 50°52'28,42" 10/08/2014 WJS 103A 

3 UFG 48746 Pirenópolis, Cachoeira Meia–Lua 15°49'43,34" 48°55'8,81" 25/10/2014 ISN 1653 

4 UFG 48747 Nova Veneza, GO222, km 01, entre Nova Veneza e Deuslândia 16°21'50,69" 49°19'25,60" 25/02/2014 WJS 41A 

5 UFG 48748 Deuslândia, GO222, antes da Faz. St. Clara 16°20'54,22" 49°25'1,19" 25/02/2014 WJS 42A 

6 UFG 48749 Deuslândia, GO222, antes da Faz. St. Clara 16°20'53,04" 49°25'2,45" 25/02/2014 WJS 43A 

7 UFG 48750 Deuslândia, GO222, antes da Faz. St. Clara 16°20'53,04" 49°25'2,45" 25/02/2014 WJS 44A 

8 UFG 48751 Inhumas, GO222, Rio Meia Ponte 16°20'46,29" 49°29'42,28" 25/02/2014 WJS 45ª 

9 UFG 48752 Inhumas, GO–070 entre Inhumas e Itauçu 16°16'36,30" 49°32'36,96" 25/02/2014 WJS 46ª 

10 UFG 48753 Itauçu, Rio Meia Ponte, GO070, a Jusante do Córrego Maria da Silva 16°11'45,89" 49°36'19,34" 25/02/2014 WJS 47ª 

11 UFG 48754 Mossâmedes, Córrego Piçarrão 16°6'52,29" 50°11'48,52" 25/02/2014 WJS 48ª 

12 UFG 48755 Mossâmedes, Córrego Piçarrão, pé da Serra 16°5'58,92" 50°11'9,03" 25/02/2014 WJS 49ª 

13 UFG 48756 Mossâmedes, Córrego Piçarrão, encontro com o Córrego Cafundó 16°5'58,80" 50°11'12,21" 25/02/2014 WJS 50ª 

14 UFG 48757 Mossâmedes, Córrego Cafundó, vertedouro do reservatório 16°5'58,22" 50°11'12,41" 25/02/2014 WJS 51ª 

15 UFG 48758 Mossâmedes, Córrego Cafundó, parede esquerda do vertedouro 16°5'58,22" 50°11'12,41" 25/02/2014 WJS 52ª 

16 UFG 48759 
Mossâmedes, Córrego Cafundó, vertedouro do reservatório, amostra sobre 

briófitas 
16°5'58,22" 50°11'12,41" 25/02/2014 WJS 53ª 

17 UFG 48760 Mossâmedes, Córrego Cafundó, base do vertedouro, material ferrugíneo 16°5'58,22" 50°11'12,41" 25/02/2014 WJS 55ª 

18 UFG 48761 Bica d'água, antes do rio Uru 16°0'19,81" 50°0'0,23" 26/02/2014 WJS 56ª 

19 UFG 48762 Rio Uru, jusante da ponte 16°0'19,87" 49°59'55,04" 26/02/2014 WJS 57ª 

20 UFG 48763 Itaberaí, GO070, Córrego a montante da ponte do Rio Bugre 16°1'3,27" 49°51'56,18" 26/02/2014 WJS 59A 

21 UFG 48764 Itaberaí, GO070, Rio Bugre, embaixo da ponte 16°1'2,36" 49°51'55,64" 26/02/2014 WJS 60A 
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Tabela 1. Pontos amostrais de materiais perifíticos ao longo do estado de Goiás com coletas realizadas entre 2014 e 2015 (continua) 

Nº UFG Local   Latitude (S) Longitude (W) 
Data da 

Coleta 
Nº de Coletor 

22 UFG 48765 Mossâmedes, Córrego Cafundó 16°5'58,22" 50°11'12,41" 29/05/2014 WJS 63A 

23 UFG 48766 Mossâmedes, Córrego Piçarrão 16°5'58,92" 50°11'9,03" 29/05/2014 WJS 64A 

24 UFG 48767 Deuslândia, GO222, antes da Faz. St. Clara, córrego paralelo à Rodovia 16°20'53,04" 49°25'2,45" 29/05/2014 WJS 65A 

25 UFG 48768 Mossâmedes, Córrego Cafundó, material ferrugíneo 16°5'58,22" 50°11'12,41" 29/05/2014 WJS 66A 

26 UFG 48769 Mossâmedes, Serra Dourada, Pedra Furada, próximo à Pedra Goiana 16°4'45,15" 50°11'33,14" 25/02/2014 WJS 84A 

27 UFG 48770 Mossâmedes, Serra Dourada, Cachoeirinha 16°4'43,60" 50°11'31,56" 25/02/2014 WJS 85A 

28 UFG 48771 Mossâmedes, Serra Dourada, Olhos d'água 16°4'3,75" 50°10'48,83" 25/02/2014 WJS 86A 

29 UFG 48790 Mossâmedes, Serra Dourada, Olhos d'água 16°4'3,75" 50°10'48,83" 02/03/2014 ISN 1644 

30 UFG 48791 Mossâmedes, Serra Dourada, imediações da Pedra Goiana 16°4'45,15" 50°11'33,14" 23/02/2014 ISN 1645 

31 UFG 48792 Mossâmedes, Córrego Cafundó, vertedouro do reservatório 16°5'58,22" 50°11'12,41" 10/09/2014 ISN 1646 

32 UFG 48793 Mossâmedes, Serra Dourada, imediações da Pedra Goiana 16°4'45,15" 50°11'33,14" 19/02/2015 ISN 1647 

33 UFG 48794 Mossâmedes, Serra Dourada, Olhos d'água 16°4'3,75" 50°10'48,83" 19/02/2015 ISN 1648 

34 UFG 48795 Mossâmedes, Serra Dourada, imediações da Pedra Goiana 16°4'45,15" 50°11'33,14" 29/05/2015 ISN 1649 

35 UFG 48796 Mossâmedes, Serra Dourada, imediações da Pedra Goiana 16°4'45,15" 50°11'33,14" 29/05/2015 ISN 1650 

36 UFG 48797 Mossâmedes, Serra Dourada, Olhos d'água 16°4'3,75" 50°10'48,83" 29/05/2015 ISN 1651 

37 UFG 48819 Goiânia, Represa Samambaia, Cabomba 16°35'42,07" 49°16'51,14" 22/05/2014 WJS 87A 

38 UFG 48820 Goiânia, Faculdade de Agronomia da UFG, Represa Samambaia, Eichornia 16°35'42,07" 49°16'51,14" 22/05/2014 WJS 88A 

39 UFG 48821 Goiânia, Faculdade de Agronomia da UFG, Pesqueiro da Veterinária 16°35'46,00" 49°16'55,23" 22/05/2014 WJS 89A 

40 UFG 48822 Goiânia, Faculdade de Agronomia da UFG, Represa Samambaia 16°35'42,07" 49°16'51,14" 13/02/2014 WJS 101A 

41 UFG 48823 Goiânia, Faculdade de Agronomia da UFG, Represa Samambaia 16°35'42,07" 49°16'51,14" 19/11/2013 WJS 100A 

42 UFG 48824 Goiânia, Represa Samambaia 16°35'42,07" 49°16'51,14" 19/06/2015 WJS 106A 

43 UFG 49584 
Bela Vista, GO–020, km 26, divisa entre Bela Vista e Caldazinha, Ribeirão 

Olaria 
16°48'16,61" 49°3'33,11" 15/10/2014 SHMB 16 

44 UFG 49585 Caldazinha, GO–020; km 32, Córrego Aborrecido 16°49'9,76" 49°3'9,02" 15/10/2014 SHMB 17 
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Tabela 1. Pontos amostrais de materiais perifíticos ao longo do estado de Goiás com coletas realizadas entre 2014 e 2015 (continua) 

Nº UFG Local   Latitude (S) Longitude (W) 
Data da 

Coleta 
Nº de Coletor 

45 UFG 49586 Bela Vista, GO–020, km 34, Córrego Barreirinho 17°2'53,04" 48°56'18,07" 15/10/2014 SHMB 18 

46 UFG 49587 Piracanjuba, GO–020, Rio Piracanjuba 17°5'2,68" 48°53'38,35" 15/10/2014 SHMB 19 

47 UFG 49588 Goiás, Piracanjuba, GO–020, km 60, Córrego Garapa 17°5'45,88" 48°51'34,94" 15/10/2014 SHMB 20 

48 UFG 49589 Bela Vista, GO–020, km 64, Córrego Garapa, 17°9'58,99" 48°46'7,10" 15/10/2014 SHMB 21 

49 UFG 49590 Cristianópolis, GO–020, Ribeirão Gameleira 17°10'19,55" 48°43'35,33" 15/10/2014 SHMB 22 

50 UFG 49591 Santa Cruz de  GO–020, km 104, Rio do Peixe 17°15'39,94" 48°35'23,76" 15/10/2014 SHMB 23 

51 UFG 49592 Santa Cruz de  5 km da cidade, Ribeirão Brumado 17°17'41,35" 48°31'57,78" 15/10/2014 SHMB 24 

52 UFG 49593 Santa Cruz de Córrego Água Suja 17°18'46,86" 48°29'40,98" 15/10/2014 SHMB 25 

53 UFG 49594 Pires do Rio, Ribeirão Sampaio 17°18'3,64" 48°17'40,16" 15/10/2014 SHMB 26 

54 UFG 49595 Urutaí, Rio Corumbá 17°21'38,07" 48°14'59,66" 15/10/2014 SHMB 27 

55 UFG 49596 Urutaí, GO–330, Rio Pedreira 17°22'28,08" 48°14'45,55" 15/10/2014 SHMB 28 

56 UFG 49597 Urutaí, GO–330, Ribeirão Chilon 17°29'34,02" 48°11'19,98" 15/10/2014 SHMB 29 

57 UFG 49598 Catalão, GO–330, Córrego Cachoeirinha 18°5'14,34" 47°59'1,52" 15/10/2014 SHMB 30 

58 UFG 49599 Buriti Alegre, Rio Piracanjuba 18˚8'47,85" 48˚51'43,46" 02/03/2015 SHMB 44 

59 UFG 49600 Marzagão 18˚2'33,37" 48˚40'16,68" 02/03/2015 SHMB 45 

60 UFG 49601 Caldas Novas, Rio Bagre 18˚0'31,11" 48˚37'23,05" 02/03/2015 SHMB 46 

61 UFG 49602 Corumbaíba, Rio Corumbá 18°3'56,58" 48°36'8,24" 02/03/2015 SHMB 47 

62 UFG 49603 Corumbaíba, córrego 18˚8'16,76" 48˚29'36,62" 02/03/2015 SHMB 48 

63 UFG 49604 Corumbaíba, Ribeirão Moeda 18˚10'0,96" 48˚24'28,06" 02/03/2015 SHMB 49 

64 UFG 49605 Nova Aurora, córrego 18˚4'8,57" 48˚13'17,03" 02/03/2015 SHMB 50 

65 UFG 49606 Nova Aurora, Rio Verissimo 18˚4'24,05" 48˚13'0,48" 02/03/2015 SHMB 51 

66 UFG 49607 Catalão, Rio São Marcos 18°6'16,97" 47°41'32,37" 03/03/2015 SHMB 52 

67 UFG 49608 Davinópolis, Rio São Bento 18°7'2,95" 47°37'16,29" 03/03/2015 SHMB 53 

68 UFG 49609 Davinópolis, Rio Paranaíba 18˚10'51,25" 47˚28'59,89" 03/03/2015 SHMB 54 

69 UFG 49610 Catalão, Alagado Três Ranchos 18˚4'39,95" 47˚48'42,39" 03/03/2015 SHMB 55 
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Tabela 1. Pontos amostrais de materiais perifíticos ao longo do estado de Goiás com coletas realizadas entre 2014 e 2015 (continua) 

Nº UFG Local   Latitude (S) Longitude (W) 
Data da 

Coleta 
Nº de Coletor 

70 UFG 49611 Nerópolis, Ribeirão Cachoeira II 15°10'48,72" 49°32'42,10" 17/04/2014 SHMB 02 

71 UFG 49612 Rianópolis, Córrego dos Corvos 15°27'24,01" 49°30'9,06" 17/04/2014 SHMB 03 

72 UFG 49613 Rianópolis, Ribeirão Marinho 15°23'15,55" 49°33'2,23" 17/04/2014 SHMB 04 

73 UFG 49614 Rialma, Rio das Almas 15°10'48,72" 49°32'42,10" 17/04/2014 SHMB 05 

74 UFG 49615 Uruaçu, Rio Passa Três 14°30'14,02" 49°8'55,65" 17/04/2014 SHMB 06 

75 UFG 49616 Campinorte, Córrego Mato Grosso, BR-153 14°11'30,50" 49°7'39,34" 17/04/2014 SHMB 07 

76 UFG 49617 Mara Rosa, Córrego Itinguijada 14°3'44,82" 49°5'35,07" 17/04/2014 SHMB 08 

77 UFG 49618 Formoso, Rio Formoso 13°39'50,12" 48°55'47,30" 17/04/2014 SHMB 09 

78 UFG 49619 Formoso, Córrego Jataí 13°39'11,03" 48°51'51,62" 17/04/2014 SHMB 10 

79 UFG 49620 Minaçu, Lago Cana Brava, Rancho 13°28'51,96" 48°9'53,75" 17/04/2014 SHMB 11 

80 UFG 49621 Minaçu, Lago Cana Brava, Praia do Sol 13°29'59,57" 48°12'30,73" 17/04/2014 SHMB 12 

81 UFG 49622 Jaraguá, Rio das Almas, BR–153/km 350 15˚41'49" 49˚19'48" 25/06/2015 SHMB 60 

82 UFG 49623 São Luís do Norte, Ribeirão das Lajes, BR–153/km 240 14˚48'59" 49˚17'41" 25/06/2015 SHMB 61 

83 UFG 49624 Campinorte, Córrego Mato Grosso, próximo à cidade de Mara Rosa 14˚11'30" 49˚7'39' 25/06/2015 SHMB 62 

84 UFG 49625 Campinorte, Córrego Vai e Vem, BR–153, próximo à cidade de Mara Rosa 14˚4'27" 49˚5'49" 25/06/2015 SHMB 63 

85 UFG 49626 Mara Rosa, Córrego Lambari, BR–153 13˚57'18" 49˚5'13" 25/06/2015 SHMB 64 

86 UFG 49627 Formoso, Rio Santa Tereza, GO–241, próximo à Santa Tereza de Goiás 13°39'50,97" 48°55'47,05" 25/06/2015 SHMB 65 

87 UFG 49628 Campinaçu, Rio Canalina, GO–241 13°43'13,91" 48°42'35,18" 25/06/2015 SHMB 66 

88 UFG 49629 Campinaçu, Córrego dos Pretos, GO–241 13˚42'14" 48˚40'29" 25/06/2015 SHMB 67 

89 UFG 49630 Minaçu, Rio Bonito, GO–241, depois do Vilarejo de São Vicente 13˚35'50" 48˚19'24" 25/06/2015 SHMB 68 

90 UFG 49631 Minaçu, rio, GO–241, entrada da cidade de Minaçu 13˚33'3" 48˚14'5" 25/06/2015 SHMB 69 

91 UFG 49632 Santa Tereza, Rio do Ouro, BR–153/km 10 13˚33'10" 49˚5'7" 26/06/2015 SHMB 70 

92 UFG 49633 Porangatu, Ribeirão Funil 13°24'52,14" 49°8'35,40" 26/06/2015 SHMB 71 

93 UFG 49634 Porangatu, Rio Margoso 13˚25'1" 49˚9'43" 26/06/2015 SHMB 72 

94 UFG 49635 Porangatu, Rio Cana Brava, próximo à cidade de Porangatu 13˚21'33" 49˚19'30" 26/06/2015 SHMB 73 
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Tabela 1. Pontos amostrais de materiais perifíticos ao longo do estado de Goiás com coletas realizadas entre 2014 e 2015 (continua) 

Nº UFG Local   Latitude (S) Longitude (W) 
Data da 

Coleta 
Nº de Coletor 

95 UFG 49636 Porangatu, Rio Pintado, GO–244, próximo à cidade de Novo Planalto 13°16'2,77" 49°25'13,68" 26/06/2015 SHMB 74 

96 UFG 49637 Novo Planalto, Córrego Água Parada 13°14'58,92" 49°28'30,41" 26/06/2015 SHMB 75 

97 UFG 49638 Novo Planalto, Rio Escuro 13˚14'41" 49˚34'30" 26/06/2015 SHMB 76 

98 UFG 49639 Novo Planalto, Rio Paçoca 13°15'8,37" 49°41'1,35" 26/06/2015 SHMB 77 

99 UFG 49640 Novo Planalto, Rio Infusão 13˚15'50" 49˚44'15" 26/06/2015 SHMB 78 

100 UFG 49641 Novo Planalto, Ribeirão da Mata 13°16'8,23" 49°49'23,62" 26/06/2015 SHMB 79 

101 UFG 49642 São Miguel do Araguaia, Córrego São Miguel 13°16'10,61" 50°9'30,97" 26/06/2015 SHMB 80 

102 UFG 49643 São Miguel do Araguaia, Córrego do Ouro, GO–164 13˚17'33" 50˚11'21" 26/06/2015 SHMB 81 

103 UFG 49644 Minaçu, Ribeirão Corrente 13°33'39,35" 48°15'17,39" 27/06/2015 SHMB 82 

104 UFG 49645 Minaçu, Ribeirão Água Boa, GO–142 13˚34'32" 48˚13'52" 27/06/2015 SHMB 83 

105 UFG 49646 Minaçu, Córrego Lajeado 13˚39'60" 48˚9'19" 27/06/2015 SHMB 84 

106 UFG 49647 Minaçu, Ponte do Rubão 13˚45'50" 48˚8'41" 27/06/2015 SHMB 85 

107 UFG 49648 Minaçu, córrego, segunda ponte 13˚27'19" 48˚12'54" 27/06/2015 SHMB 86 

108 UFG 49649 Minaçu, córrego, terceira ponte depois de Minaçu até o Rio Tocantins 13˚25'52" 48˚12'31" 27/06/2015 SHMB 87 

109 UFG 49650 Minaçu, Rio Tocantins 13°23'46,74" 48°8'51,60" 27/06/2015 SHMB 88 

110 UFG 49651 Minaçu, Lago Cana Brava, meio do reservatório 13°30'14,33" 48°8'6,36" 27/06/2015 SHMB 89 

111 UFG 49652 Minaçu, Lago Cana Brava, barragem 13°24'29,90" 48°8'40,84" 27/06/2015 SHMB 90 

112 UFG 49653 Minaçu, Lago Cana Brava, Ilha do Fogão 13˚26'53" 48˚11'6" 27/06/2015 SHMB 91 

113 UFG 49654 Minaçu, Lago Cana Brava, Gruta 13°30'47,37" 48°7'27,11" 27/06/2015 SHMB 92 

114 UFG 49655 Minaçu, Lago Cana Brava, Rancho 13°28'51,96" 48°9'53,75" 11/08/2014 SHMB 11 

115 UFG 49656 Minaçu, Lago Cana Brava 13°29'59,57" 48°12'30,73" 11/08/2014 SHMB 12 

116 UFG 49657 Minaçu, Lago Cana Brava, Rancho 13°28'51,96" 48°9'53,75" 05/10/2014 SHMB15 

117 UFG 49658 Minaçu, Lago Cana Brava 13°29'59,57" 48°12'30,73" 17/02/2015 SHMB 42 

118 UFG 49659 Jataí, Lago Bom Sucesso, próximo ao vertedouro 17°48'12,43" 51°47'12,51" 03/05/2014 WJS 61A 

119 UFG 49660 
Jataí, Lago Bom Sucesso, próximo à cerca 

próximo ao quiosque 
17°48'22,26" 51°46'57,48" 03/05/2014 WJS 62A 
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Tabela 1. Pontos amostrais de materiais perifíticos ao longo do estado de Goiás com coletas realizadas entre 2014 e 2015 (continua) 

Nº UFG Local   Latitude (S) Longitude (W) 
Data da 

Coleta 
Nº de Coletor 

120 UFG 49661 Jataí, Lago JK 17°53'3,17" 51°42'19,97" 14/07/2014 WJS 67A 

121 UFG 49662 Piracanjuba, BR153, córrego  da Pedra Branca 17°8'49,98" 49°12'55,88" 02/08/2014 WJS 68A 

122 UFG 49663 Professor Jamil, Fazenda Princesa do Asfalto, BR153 km 561 17°12'58,80" 49°13'37,38" 02/08/2014 WJS 69A 

123 UFG 49664 Cromínia, Ribeirão Dourados, GO217 17°15'27,04" 49°16'34,90" 02/08/2014 WJS 70A 

124 UFG 49665 Cromínia, primeiro córrego depois do Ribeirão Dourados 17°15'37,79" 49°18'1,30" 02/08/2014 WJS 71A 

125 UFG 49666 Cromínia, terceiro córrego depois de Professor Jamil 17°16'31,72" 49°21'31,48" 02/08/2014 WJS 72A 

126 UFG 49667 Mairipotaba, Fazenda Três Irmãos, vereda, GO–040, km 84 17°23'24,25" 49°22'47,72" 02/08/2014 WJS 73A 

127 UFG 49668 Pontalina, Córrego Três Lages, GO–040, km 100 17°27'57,72" 49°24'11,29" 02/08/2014 WJS 74A 

128 UFG 49669 
Pontalina, Córrego Três Lages, GO–040, km 100, entre Cromínia e 

Pontalina 
17°27'57,72" 49°24'11,29" 02/08/2014 WJS 75A 

129 UFG 49670 Pontalina, Rio Meia Ponte, GO–215 17°30'29,18" 49°18'12,49" 02/08/2014 WJS 76A 

130 UFG 49671 Morrinhos, Ribeirão Formiga, GO–215 17°31'7,93" 49°15'28,48" 02/08/2014 WJS 77A 

131 UFG 49672 
Morrinhos, Rancho Alegre, Fazenda Bom Jardim da Barra, BR153, 

Ribeirão da Serra 
17°35'39,80" 49°11'29,61" 02/08/2014 WJS 78A 

132 UFG 49673 Morrinhos, Lago Municipal 17°43'50,27" 49°5'53,72" 02/08/2014 WJS 79A 

133 UFG 49675 Morrinhos, vertedouro do Lago Municipal 17°43'54,66" 49°5'49,48" 02/08/2014 WJS 81A 

134 UFG 49677 Hidrolândia, Lago 16°58'46,96" 49°13'38,12" 03/08/2014 WJS 83A 

135 UFG 49698 Cristalina, Córrego Pedra em Pé, Diretoria, montante do ponto de chegada 16°44'6,10" 47°42'22,28" 06/09/2014 WJS 90A 

136 UFG 49699 Cristalina, Córrego Pedra em Pé, Diretoria, 16°44'5,31" 47°42'23,82" 06/09/2014 WJS 91A 

137 UFG 49700 Cristalina, Córrego Pedra em Pé, Diretoria, ponto de chegada 16°44'4,61" 47°42'25,06" 06/09/2014 WJS 92A 
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Tabela 1. Pontos amostrais de materiais perifíticos ao longo do estado de Goiás com coletas realizadas entre 2014 e 2015 (continua) 

Nº UFG Local   Latitude (S) Longitude (W) 
Data da 

Coleta 
Nº de Coletor 

138 UFG 49701 Cristalina, Córrego Pedra em Pé, Diretoria 16°44'4,61" 47°42'25,06" 06/09/2014 WJS 113A 

139 UFG 49702 Cristalina, Cachoeira do Arrojado, montante da cachoeira, 16°47'40,42" 47°31'32,61" 07/09/2014 WJS 93A 

140 UFG 49703 Cristalina, Cachoeira do Arrojado, montante da cachoeira, 16°47'37,99" 47°31'28,18" 07/09/2014 WJS 94A 

141 UFG 49704 Cristalina, Cachoeira do Arrojado, montante da cachoeira 16°47'37,99" 47°31'28,18" 07/09/2014 WJS 108A 

142 UFG 49705 Cristalina, Cachoeira do Arrojado, jusante da cachoeira 16°47'37,32" 47°31'26,97" 07/09/2014 WJS 95A 

143 UFG 49706 Cristalina, Cachoeira do Arrojado, imediata jusante da cachoeira, filamentos 16°47'37,32" 47°31'26,97" 07/09/2014 WJS 96A 

144 UFG 49707 Cristalina, Praia das Lages, montante da cachoeira principal 16°52'5,11" 47°37'12,67" 07/09/2014 WJS 97A 

145 UFG 49708 Cristalina, Praia das Lages, imediata montante da cachoeira principal 16°52'6,54" 47°37'4,71" 07/09/2014 WJS 109A 

146 UFG 49709 Cristalina, Praia das Lages 16°52'6,54" 47°37'4,71" 07/09/2014 WJS 98A 

147 UFG 49710 Cristalina, Lagoa Salina, caminho de volta de Lages 16°45'40,49" 47°34'35,53" 07/09/2014 WJS 104A 

148 UFG 49805 Caldas Novas, Serra de Caldas, Cachoeirinha 17°46'16,69" 48°39'23,61" 09/05/2015 SHMB 57 

149 UFG 49806 Caldas Novas, Lago Corumbá, Clube Náutico 17°46'37,89" 48°34'13,53" 09/05/2015 SHMB 58 

150 UFG 49807 Caldas Novas, Serra de Caldas, Cachoeira do Paredão 17°46'5,99" 48°39'49,55" 10/05/2015 SHMB 59 

151 UFG 49808 Rio Quente 17°48'18,95" 48°45'40,65" 19/10/2014 WJS 105A 

152 UFG 49809 Anápolis, Rio das Antas, BR–153/km 78 16°17'49,39" 48°48'17,08" 12/02/2015 SHMB 31 

153 UFG 49810 Abadiânia, Ribeirão Palmital, BR–153/km 73, depois de Anápolis 16°16'23,70" 48°46'24,44" 12/02/2015 SHMB 32 

154 UFG 49811 Abadiânia, Rio Corumbá, BR–153/km 47 16˚08'47,20" 48˚36'17,49" 12/02/2015 SHMB 33 

155 UFG 49812 Alexânia, Rio Galinha, BR–153/km 39, depois de Abadiânia 16˚06'43,82" 48˚33'34,63" 12/02/2015 SHMB 34 

156 UFG 49813 Alexânia, Rio Sapezal, BR–153/km 27, depois de Alexânia 16˚06'06,78" 48˚27'37,20" 12/02/2015 SHMB 35 

157 UFG 49814 
Santo Antônio do Descoberto, Rio Areias, BR–153/km 14, depois de 

Alexânia 
16˚06'41,13" 48˚21'0,976" 12/02/2015 SHMB 36 

158 UFG 49815 Santo Antônio do Descoberto, afluente do Rio Areias, BR–153/km 14 16˚06'41,13" 48˚21'0,976" 12/02/2015 WJS 110A 

159 UFG 49816 Santo Antônio do Descoberto, Rio Corumbá, BR–153 16˚06'06,40" 48˚17'15,38" 12/02/2015 SHMB 37 

160 UFG 49817 Santo Antônio do Descoberto, Rio Descoberto, BR–153/ km 5 16˚05'35,95" 48˚16'46,15" 12/02/2015 SHMB 38 
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Tabela 1. Pontos amostrais de materiais perifíticos ao longo do estado de Goiás com coletas realizadas entre 2014 e 2015 (conclusão) 

Nº UFG Local   Latitude (S) Longitude (W) 
Data da 

Coleta 
Nº de Coletor 

161 UFG 49818 Santo Antônio do Descoberto, Rio Descoberto 15°57'31,21" 48°15'15,79" 12/02/2015 SHMB 39 

162 UFG 49819 Santo Antônio do Descoberto, Córrego Capoerinha 15°57'15,09" 48°15'39,64" 12/02/2015 SHMB 40 

163 UFG 49820 
Santo Antônio do Descoberto, Rio Descoberto 

SANEAGO 
15˚56'17,13" 48˚15'5,53" 12/02/2015 SHMB 41 

164 UFG 49821 Goiânia, Ribeirão João Leite, jusante do reservatório 16°34'5" 49°12'58" 17/07/2015 SHMB 93 

165 UFG 49822 Goianápolis, Reservatório João Leite 16°32'28" 49°10'24" 17/07/2015 SHMB 94 

166 UFG 49823 
Goiânia, Reservatório João Leite, barragem, lado esquerdo antes do 

vertedouro 
16°34'3,85" 49°12'41,43" 17/07/2015 SHMB 95 

167 UFG 49824 
Goianápolis, Reservatório João Leite, montante, banco de macrófitas, Ponto 

40 
16°32'28" 49°10'24" 17/07/2015 WJS 111A 

168 UFG 49825 
Goiânia, Reservatório João Leite, barragem, lado esquerdo antes do 

vertedouro 
16°34'3,85" 49°12'41,43" 17/07/2015 WJS 112A 

169 UFG 49829 Anápolis, Parque ambiental do Ipiranga, massa marrom 16°20'11,90" 48°56'28,15" 13/06/2014 RAB 4 

170 UFG 49830 Anápolis, Parque ambiental do Ipiranga, lago 16°20'11,90" 48°56'28,15" 13/06/2014 RAB 5 
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Tabela 2. Táxons identificados e as principais características apresentada por eles.  

Táxon 
Contorno 

valvar 

Margem 

dorsal 

Margem 

ventral 

Forma das 

extremidades 

valvares 

Comprimento 

(µm) 

Largura 

(µm) 

Razão 

comprimento/largura 

Contorno 

da área 

axial 

Contorno da 

área central 
Tipo de rafe 

Padrão de 

estriação 

Densidade 

de estrias 

(estrias/10 

µm) 

Ocorrência 

de poros 

isolados 

Encyonema 

neogracile 
Semilanceolada Convexa 

Reta a 

levemente 

convexa 

Subrostrada a 

acuminada 
36,6–46,5 6,2–7,4 5,0–6,6 

Estreita, 

linear–

lanceolada, 

ligeiramente 

deslocada 

em direção a 

margem 

ventral 

Indistinta a 

levemente 

distinta com 

dilatação no 

lado dorsal 

Lateral, 

tornando se 

filiforme 

junto as 

extremidades 

centrais e 

terminais 

Finamente 

areoladas, 

levemente 

radiadas na 

região 

mediana a 

paralelas junto 

às 

extremidades 

14 Presente 

Encyonema 

pankowii 

Linear 

lanceolada 
Convexa 

Levemente 

convexa, reta 

ou levemente 

côncava 

Capitada 21,0–25,5 4,6–5,8 4,1–4,8 Estreita 

Indiferente ou 

discretamente 

diferenciada 

Filiforme reta, 

levemente 

curvada em 

direção a 

margem 

ventral 

Areoladas, 

paralelas a 

discretamente 

radiadas junto 

às 

extremidades 

13 Ausente 

Encyonema 

runrichae 

Linear–

lanceolada 
Convexa 

Reta a 

levemente 

convexa 

Arredondada 23,2–25,7 5,3–7,0 3,6–4,8 
Estreita, 

linear 
Inconspícua Filiforme reta 

Alveoladas 

continuas ao 

contorno da 

valva, 

paralelas a 

levemente 

radiadas junto 

às 

extremidades 

10 Presente 

Encyonema 

silesiacum 
Semilanceolada 

Amplamente 

convexa 

Reta a 

convexa, 

podendo 

apresentar leve 

intumescência 

na região 

mediana 

Cuneado–

arredondada 
26,4–32,4 7,0–9,8 2,9–4,1 

Larga, 

linear, 

levemente 

deslocada 

em direção à 

margem 

ventral 

Distinta com 

leves 

dilatações em 

direção as 

margens 

Lateral, 

tornando se 

filiforme 

junto as 

extremidades 

Areoladas, 

paralelas a 

levemente 

radiadas junto 

às 

extremidades 

11–12 Presente 

Encyonema sp1 Semilanceolada Convexa 

Reta a 

levemente 

côncava 

Arredondada 15,8–22,3 4,4–4,9 3,5–4,8 

Linear a 

linear–

lanceolada 

Inconspícua Filiforme reta 

Areoladas 

paralelas a 

levemente 

radiadas junto 

às 

extremidades 

11 Presente 

Encyonema sp2 Semilanceolada Convexa 

Reta a 

levemente 

convexa 

Cuneado–

arredondada 
15,0–18,2 4,6–5,4 3,1–3,5 

Linear 

inconspícua 

Continua com 

a área axial 
Filiforme reta 

Paralelas a 

levemente 

radiadas junto 

às 

extremidades 

11 
Ausente 
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Tabela 2. Táxons identificados e as principais características apresentada por eles (conclusão).  

Táxon 
Contorno 

valvar 

Margem 

dorsal 

Margem 

ventral 

Forma das 

extremidades 

valvares 

Comprimento 

(µm) 

Largura 

(µm) 

Razão 

comprimento/largura 

Contorno 

da área 

axial 

Contorno da 

área central 
Tipo de rafe 

Padrão de 

estriação 

Densidade 

de estrias 

(estrias/10 

µm) 

Ocorrência 

de poros 

isolados 

Encyonopsis 

frequentiformis 

Romboide–

lanceolada, 

levemente 

dorsiventral 

Convexa Convexa 
Capitadas a 

subcapitada 
39,7–43,7 8,1–11,2 3,6–4,7 

Linear–

lanceolada 

estreita 

Irregular Lateral Areoladas 15–18 Inconspícuo 

Encyonopsis 

microcephala 

Lanceolada, 

levemente 

dorsiventral 

Convexa Convexa 
Capitadas a 

subcapitada 
17,1–18,8 3,4–4,9 3,6–5,0 

Linear 

estreita 

Continua com 

a área axial 
Filiforme 

Areoladas, 

tornando–se 

radiadas junto 

às 

extremidades 

20–22 Ausente 

Encyonopsis 

sp1 

Lanceolada, 

levemente 

dorsiventral 

Reta a 

levemente 

convexa 

Reta a 

levemente 

convexa 

Subcapitada 18,9–25,3 4,0–4,6 4,4–5,4 

Linear–

lanceolada, 

estreito 

Continua com 

a area axial 
Filiforme 

Paralelas, 

tornando se 

radiadas junto 

às 

extremidades 

18–20 Inconspícuo 

Encyonopsis 

sp2 

Lanceolada, 

levemente 

dorsiventral 

Convexa Convexa 
Estreito–

arredondada 
36,4–41,7 6,7–7,2 5,4–5,7 

Linear–

estreita 
Inconspícua Lateral reta 

Areoladas 

radiadas 
20 Inconspícuo 



76 

 

 

Referências bibliográficas 

Bahls LL (2015) Kurtkrammeria, a new genus of freshwater diatoms (Bacillariophyta, 

Cymbellaceae) separated from Encyonopsis. Nov Hedwigia 100:1–26. doi: 10.1127/nova 

Bes D, Ector L, Torgan LC, Lobo EA (2012) Composition of the epilithic diatom flora from a 

subtropical river , Southern Brazil. 93–125. 

Bhattacharya D, Medlin L (1998) Update on Evolution Algal Phylogeny and the Origin of Land 

Plants 1. 1324:9–15. 

Bicudo CEDM, Menezes M (2006) Gêneros de Algas de Águas Continentais do Brasil (chave para 

identificação e descrições).  

Brandão D, Kravchenko A (1997) A biota do Campus Samambaia: história, situação e perspectivas. 

Goiânia: SEGRAF–UFG.  

Bruder K, Medlin LK (2008) Morphological and molecular investigations of naviculoid diatoms. II. 

Selected genera and families. Diatom Res 23:283–329. 

Campos IF., Macedo–Saidah FF (1990) Flórula da represa da escola de agronomia da Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. In: Congresso Nacional de Botânica, 36, 1990, 

Curitiba. Anais... Curitiba, PR.  

Canani-De Castro LG, Menezes M, Carvalho-Torgan L (2011) Diatomáceas epilíticas de águas 

oligotrófi cas e ácidas do Sudeste do Brasil. Acta Bot Brasilica 25:130–140. 

Contin LF, Oliveira RJM (1993) Diatomáceas. In: Campos, I.F.P. (Coord). Flora do Estado de 

Goiás. Criptógamos. Goiânia: ABEU/CEGRAF–UFG. 2:35. 

Cox EJ, Williams DM (2006) Systematics of naviculoid diatoms (Bacillariophyta): A preliminary 

analysis of protoplast and frustule characters for family and order level classification. Syst 

Biodivers 4:385–399. doi: 10.1017/S1477200006001940 

Cox JE (2002) Diatoms: the evolution of morphogenetic complexity in single-celled plants. In: 

Developmental genetics and plant evolution (Ed. by Q.C.B. Cronk, R.M. Bateman & J.A. 

Hawkins). Taylor & Francis, London. 459–492. 

da Silva WJ (2009) Cymbellales (Bacillariophyceae) perifíticas da bacia do rio Descoberto, Distrito 

Federal/Goiás. Universidade de Brasília 

da Silva WJ, Jahn R, Menezes M (2012) Diatoms from Brazil: the taxa recorded by Christian 

Gottfried Ehrenberg. PhytoKeys 18:19–37. doi: 10.3897/phytokeys.18.3653 

da Silva WJ, Nogueira I de S, de Souza M das GM (2011) Catálogo de diatomáceas da região 

Centro-Oeste brasileira. Iheringia, Série Botânica 66:61–86. 

da Silva WJ, Souza M das GM de (2015) New species of the genus Encyonema (Cymbellales, 

Bacillariophyta) from the Descoberto River Basin, Central-western Brazil. Phytotaxa 195:154–

162. 

Delgado SM, Souza M De (2007) Diatomoflórula Perifítica do rio Descoberto – DF e GO , Brasil , 

Naviculales ( Bacillariophyceae ): Diploneidineae e Sellaphorineae. Acta Bot Brasilica 

21:767–776. 



77 

 

 

Dunck B, De Souza Nogueira I, Felisberto SA (2013a) Composição e diversidade de algas 

perifíticas em veredas sob diferentes impactos antrópicos (Goiás, Brasil). Iheringia - Ser Bot 

68:237–248. 

Dunck B, Nogueira I de S, de Souza M das GM (2012) Planktonic diatoms in lotic and lentic 

environments in the Lago dos Tigres hydrologic system (Britânia, Goiás, Brazil): 

Coscinodiscophyceae and Fragilariophyceae. Brazilian J Bot 35:181–193. 

Dunck B, Nogueira I de S, Felisberto SA (2013b) Distribution of periphytic algae in wetlands (Palm 

swamps, Cerrado), Brazil. Brazilian J Biol 73:331–346. doi: 10.1590/S1519-

69842013000200013 

Durigon M, Oliveira M a., Cassol  a. P, et al (2012) Diatomáceas Epilíticas, Indicadoras da 

Qualidade da Água no Rio Vacacaí, Passo do Verde, Santa Maria, RS. 1–7. 

Eskinazi-Leça E, Cunha MGGS, Santiago MF, et al (2015) Bacillariophyceae. In: List. Espécies da 

Flora do Bras. Jard. Botânico do Rio Janeiro.  

Faria DM De, Tremarin PI, Ludwig TAV (2010) Diatomáceas perifíticas da represa Itaqui, São José 

dos Pinhais, Paraná: Fragilariales, Eunotiales, Achnanthales e Gomphonema Ehrenberg. Biota 

Neotrop 10:415–427. doi: 10.1590/S1676-06032010000300035 

Forzza RC, Baumgratz JF a., Bicudo CEM, et al (2010) Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil.  

Graeff CL, Kociolek JP (2013) New or rare species of cymbelloid diatoms (Bacillariophyceae) from 

Colorado (USA). Nov Hedwigia 97:87–116. doi: 10.1127/0029-5035/2013/0106 

Jüttner I, Krammer K, Van de Vijver B, et al (2010) Oricymba (Cymbellales, Bacillariophyceae), a 

new cymbelloid genus and three new species from the Nepalese Himalaya. Phycologia 

49:407–423. doi: 10.2216/09-77.1 

Kermarrec L, Ector L, Bouchez A, et al (2011) A preliminary phylogenetic analysis of the 

Cymbellales based on 18S rDNA gene sequencing. Diatom Res 26:37–41. 

Kociolek JP, Stoermer EF (1988) A Preliminary Investigation of the Phylogenetic Relationships 

Among the Freshwater, Apical Pore Field-Bearing Cymbelloid and Gomphonemoid Diatoms 

(Bacillariophyceae). J Phycol 24:377–385. doi: 10.1111/j.1529-8817.1988.tb04480.x 

Krammer K (2003) Diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Cymbopleura, 

Delicata, Navicymbula, Gomphocymbellopsis, Afrocymbella. In: Lange-Bertalot H (org) 

Diatoms of Europe, Vol. 4. A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggel, p 1–529 

Krammer K (1997a) Die cymbelloiden Diatomeen, eine Monographie der welweit bekannten Taxa. 

Teil 2. Encyonema Part., Encyonopsis and Cymbellopsis. Bibl Diatomol 37:1–469. 

Krammer K (1997b) Die cymbelloiden Diatomeen, eine Monographie der welweit bekannten Taxa. 

Teil 1. Allgemeines und Encyonema Part. Bibl Diatomol 37:1–382. 

Krammer K (2002) Diatoms of the European inland waters and comparable habitats. Cymbella. In: 

Lange-Bertalot H (org) Diatoms of Europe, Vol. 3. A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggel, p 1–

584 

Kulikovskiy MS, Gusev E, Andreeva S, Annenkova N (2014) <strong>Phylogenetic position of the 

diatom genus <em>Geissleria</em> Lange-Bertalot & Metzeltin and description of two new 

species from Siberian mountain lakes</strong>. Phytotaxa 177:249. doi: 



78 

 

 

10.11646/phytotaxa.177.5.1 

Kulikovskiy MS, Lange-Bertalot H, Metzeltin D, Witkowski A (2012) Lake Baikal: hotspot of 

endemic diatoms I. In: Lange-Bertalot H (org) Iconographia Diatomologica, Vol. 23. A.R.G. 

Gantner Verlag K.G., Ruggel, p 7–608 

Laux M, Torgan LC (2011) Diatomáceas com plastídeos no plâncton da foz dos rios do Delta do 

Jacuí , sul do Brasil : um complemento à taxonomia. Iheringia 66:109–132. 

Leandrini JA, Felisberto S, Dunck B (2013) Estrutura da comunidade de algas perifíticas em 

distintas Veredas no Cerrado goiano. Rev Biol Neotrop 10:24–35. doi: 10.5216/rbn.v1i1.22313 

Macedo–Saidah FEM, Nascimento MRR, Campos IEP (1987) O plâncton das águas do rio Meia 

Ponte, Município de Goiânia, Goiás, Brasil. Nerítica (Suppl) 2:105–117. 

Mann DG (1999) The species concept in diatoms. Phycol Res 38:437–495. 

Marquardt G, Bicudo Ce (2014) Criptógamos do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga ,. Hochnea 

41:209–246. 

Marquardt GC, Rocha ACRDA, Wetzel CE, et al (2016) Encyonema aquasedis sp. nov. and 

Kurtkrammeria salesopolensis sp. nov.: two new freshwater diatom species (Cymbellales, 

Bacillariophyceae) from an oligotrophic reservoir in southeastern Brazil. 247:62–74. 

Medlin LK, Kaczmarska I (2004) Evolution of the diatoms: V. Morphological and cytological 

support fot he major claes and taxonomic revision. Phycologia 43:245–270. 

Metzeltin D, Lange-Bertalot H (2007) Tropical Diatoms of South America II. Special remarks on 

biogeography disjuntion. In: Lange-Bertalot H (org) Iconographia Diatomologica. Annotated 

Diatom Micrographs. Vol. 18. Diversity-Taxonomy-Biogeography. A.R.G. Gantner Verlag 

K.G., Ruggel, p 877 

Metzeltin D, Lange-Bertalot H (1998) Tropical diatoms of South America I: About 700 

predominantly rarely known or new taxa representative of the neotropical flora. In: Lange-

Bertalot H (org) Iconographia Diatomologica. Annotated Diatom Micrographs. Volume 5. 

Diversity-Taxonomy-Geobotany. Koeltz Scientific Books, Königstein, p 695 

Moreira–Filho, Valente–Moreira IM (1981) Avaliação taxonômica e ecológica das diatomáceas 

(Bacillariophyceae) epífitas em algas pluricelulares obtidas nos litorais dos estados do 

Paraná,Santa Catarina e São Paulo. Bol Mus Botânico Munic 47:1–17. 

Nakov T, Ruck EC, Galachyants Y, et al (2014) Molecular phylogeny of the Cymbellales 

(Bacillariophyceae, Heterokontophyta) with a comparison of models for accommodating rate 

variation across sites. Phycologia 53:359–373. doi: 10.2216/14-002.1 

Nascimento-Bessa MRR., Reis CV (1992) Variação entre a composição do plâncton da captação da 

Represa Samambaia e da captação do rio Meia Ponte na cidade de Goiânia, Brasil. In: 

Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária Ambiental, 23, 1992, Havana. Anais Tomo 

I. Havana.  

Oliveira BD, Nogueira I de S, Machado GM de S (2012a) Eunotiaceae Kützing ( Bacillariophyceae 

) planctônicas do Sistema. Hochnea 39:297–313. 

Oliveira BD, Nogueira I de S, Souza M das GM (2012b) Stenopterobia e Surirella ( 

Bacillariophyceae , Surirellaceae ) do Sistema Resumo O Sistema Lago dos Tigres , composto 



79 

 

 

por ambientes lóticos ( rios Água Limpa e Vermelho ) e lênticos ( Lago dos Tigres ), possui 

grande importância para o turismo e agropecu. 63:525–539. 

Patrick R, Reimer CW (1975) The diatoms of the United States. Volume 2, Part 1. Monogr Acad 

Nat Sci Philadelphia 13:1–213. 

Raupp SV, Torgan LC, Melo S (2009) Planktonic diatom composition and abundance in the 

Amazonian fl oodplain Cutiuaú Lake are driven by the fl ood pulse. Acta Limnol Bras 21:227–

234. 

Ribeiro FCP, Senna CDSF De, Torgan LC (2008) Diatomáceas Em Sedimentos Superficiais Na 

Planície De Maré Da Praia De Itupanema, Estado Do Pará, Amazônia. Rodriguésia 59:309–

324. 

Round FE, Crawford RM, Mann G (1990) The Diatoms: Biology and Morphology of the Genera. 

Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge. 

Santos HI, Paixão K V. (2003) Gestão de recursos hídricos em Goiás. UEG.  

SEPLAN (2006) (Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento). Regiões de Planejamento do 

Estado de Goiás. il. Editada e elaborada pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

do Estado de Goiás. 166. 

Silva AM Da, Ludwig TAV, Tremarin PI, Vercellino IS (2010) Diatomáceas perifíticas em um 

sistema eutrófico brasileiro (Reservatório do Iraí, estado do Paraná). Acta Bot Brasilica 

24:997–1016. doi: 10.1590/S0102-33062010000400015 

Simonsen R (1974) The diatom plankton of the Indian Ocean expedition of R/V “Meteor”. Meteor-

forscheingsergeb Reihe D. Biologie 19:1–66. 

Tremarin PI, Freire EG, Bertolli LM, Ludwig TAV (2009) Catálogo das diatomáceas (Ochrophyta-

Diatomeae) continentais do estado do Paraná. Iheringia Ser Bot 64:79–107. 

Tremarin PI, Wetzel CE, Ludwig TA V (2011) Encyonema exuberans sp. nov. (Bacillariophyceae) 

from southern Brazilian lotic systems. Nov Hedwigia 92:107–120. doi: 10.1127/0029-

5035/2011/0092-0107 

Tundisi JG (2003) Água no século XXI: enfrentando a escassez. Rima, São Carlos 

Villac M, Cabral-Noronha VAP, Pinto TO (2008) The phytoplankton biodiversity of the coast of 

the state of São Paulo , Brazil The phytoplankton biodiversity of the coast of the state of São 

Paulo , Brazil. Biota Neotrop 8:151–173. doi: 10.1590/S1676-06032008000300015 

Vouilloud AA, Sala SE, Avellaneda MN, Duque SR (2009) Diatoms from the Colombian and 

Peruvian Amazon : the Genera Encyonema , Encyonopsis and Gomphonema ( Cymbellales : 

Bacillariophyceae ). 45–62. 

Wengrat S, Marquardt CG, Bicudo DC, et al (2015) Type analysis of Cymbella schubartii and two 

new Encyonopsis species (Bacillariophyceae) from southeastern Brazil. Phytotaxa 221:247–

264. 

Wengrat S, Tavares B (2008) Gêneros de Diatomáceas ( Ochrophyta ) Dulciaquícolas do Oeste do 

Estado do Paraná , Brasil. Rev Bras Biociências 6:5–7. 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Artigo 2. Variabilidade morfológica e genética de representantes do complexo 

Gomphonema parvulum (Cymbellales, Bacillariophyceae) na região Central do Brasil¹ 

 

 

 

 

 

¹Artigo redigido nas normas do periódico Brazilian Journal of Botany. Qualis B1 na área 

Biodiversidade da CAPES. Parte da dissertação de Mestrado  
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RESUMO 

Variabilidade morfológica e genética de representantes do complexo Gomphonema parvulum 

(Cymbellales, Bacillariophyceae) na região Central do Brasil. Representantes do gênero 

Gomphonema podem ter uma ampla variabilidade morfológica intraespecífica e ao mesmo tempo 

uma baixa variabilidade interespecífica. Esse fato dificulta a realização de estudos taxonômicos 

com base exclusivamente em caracteres morfológicos. Por ser considerado um táxon 

morfologicamente muito variável e de difícil caracterização devido à semelhança outros táxons do 

gênero, as espécies semelhantes à Gomphonema parvulum são inclusas no complexo que abrange 

27 nomes de táxons dos quais apenas 12 são aceitos taxonomicamente. Os táxons pertencentes ao 

complexo Gomphonema parvulum podem se tratar de espécies crípticas. O objetivo desse trabalho 

foi comparar a variabilidade morfológica e genética de G. parvulum e G. lagenula em amostras 

naturais e cultivadas à partir de representantes do estado de Goiás. O material foi coletado e isolado 

em culturas monoclonais, estudados em microscopia óptica e eletrônica e através do marcador 

18SV4. As características métricas com acentuada plasticidade e a ampla variabilidade fenotípica 

permitiram verificar que os indivíduos isolados poderiam ser identificados como Gomphonema 

parvulum ou Gomphonema lagenula. Ao final do estudo, constatou-se que a distinção entre táxons 

do complexo G. parvulum é possível ser feita com segurança somente a partir de caracteres 

moleculares, já que a variabilidade morfológica intraespecífica é acentuada e interseccionada em 

relação à variabilidade interespecífica e a análise das sequências de marcador genético 18SV4, 

corrobora existência de espécies crípticas dentro do complexo. 

Palavras-chave: 18SV4, culturas monoclonais, espécies crípticas, variabilidade interespecífica. 
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ABSTRACT 

Morphological and genetic variability of repreentatives of the complex Gomphonema 

parvulum (Cymbellales, Bacillariophyceae) in Brazil's central region. Representatives of the 

genus Gomphonema may have a high morphological intraspecific variability and simultaneously a 

low interspecies variability. This fact complicates taxonomic studies based solely on morphological 

characters. For being considered a morphologically variable taxon of difficult characterization 

because of the similarity to other taxa of the genus, species similar to Gomphonema parvulum are 

included in the complex encompassing 27 names of taxa of which only 12 are accepted 

taxonomically. Taxa belonging to the complex Gomphonema parvulum can be cryptic species. This 

study aimed to compare the morphological and genetic variability of G. parvulum and G. lagenula 

in natural and cultured samples from representatives of the state of Goiás. The material was 

collected and isolated in monoclonal cultures, studied under light and electron microscopy and 

using marker 18SV4. The metric characteristics with high plasticity and the high phenotypic 

variability indicated that isolated individuals could be identified as Gomphonema parvulum or 

Gomphonema lagenula. The distinction between taxa of the complex G. parvulum can be reliably 

made only from molecular characters, since morphological intraspecific variability is pronounced 

and intersected with respect to interspecific variability and analysis of 18SV4 genetic marker 

sequences corroborates the existence of cryptic species within the complex. 

Key words: 18SV4, monoclonal cultures, cryptic species, interspecific variability  
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Introdução 

Gomphonema Ehrenberg (1832) é composto por representantes de Cymbellales com 

frústulas isovalvares e cuneiformes em vista pleural, e heteropolares em vista valvar, dotados de 

campos de poros na extremidade basal, os quais são divididos pela fissura terminal da rafe (Round 

et al. 1990). O gênero agrupa 427 espécies aceitas taxonomicamente (Guiry e Guiry 2016), dentre 

estas se encontram representantes do complexo G. parvulum Kützing. 

O complexo G. parvulum é composto por táxons similares quanto ao contorno valvar em 

geral e ao arranjo das estrias. Táxons pertencentes a esse complexo ainda são caracterizados por 

serem espécies bentônicas de água doce que ocorrem em diversas condições ambientais, são 

sensíveis a alterações na qualidade da água, sendo que algumas espécies podem ser consideradas 

como indicadoras ambientais (Abarca et al. 2014). Por outro lado, a distinção desses táxons se 

baseia em caracteres tais como forma das extremidades valvares, a forma da área central e a 

densidade de estrias (Abarca et al. 2014). Neste complexo, são incluídos 27 táxons, com 23 

variedades e quatro formas, dos quais apenas 12 são aceitos taxonomicamente (Abarca et al. 2014), 

podendo-se destacar: Gomphonema lagenula Kützing, Gomphonema parvulum var. exile Grunow, 

Gomphonema parvulum var. lanceolata Grunow, Gomphonema parvulum var. subcapitata Grunow, 

Gomphonema parvulum f. lanceolata (Grunow) Otto Müller, Gomphonema parvulum f. subcapitata 

(Grunow) Otto Müller, Gomphonema parvulum var. curta R.d'Aubert, e Gomphonema parvulum f. 

semiaperta Mayer (Guiry e Guiry 2016). Dentre esses representantes, G. parvulum e G. lagenula 

são os únicos táxons do complexo registrados no Brasil (Eskinazi-Leça et al. 2016). 

Gomphonema parvulum foi descrita por Kützing (1849) para agrupar indivíduos com valvas 

linear-clavadas a lanceolado-clavadas, com ápices rostrados a estreitamente arredondados (Kützing 

1849). Gomphonema lagenula, descrita por Kützing (1844), apresenta contornos similares a G. 

parvulum, mas difere desta por apresentar extremidades subcapitadas a capitadas. Assim como 

outras espécies de Gomphonema, G. parvulum e G. lagenula podem apresentar uma ampla 

variabilidade intraespecífica ao longo do seu ciclo de vida, resultando em sobreposição de 
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características e ao mesmo tempo em uma baixa variabilidade interespecífica (Kützing 1844; 

Kützing 1849; Heiberg 1863; Mayer 1928; Wallace 1964; Dawson 1972; Dawson 1973; Reichardt 

2005; Kermarrec et al. 2013). Dessa forma, representantes desse complexo de espécies podem ser 

indistintos entre si resultando em táxons crípticos, semicrípticos ou pseudocrípticos (Li et al. 2010). 

Esse fato tem dificultado a realização de estudos taxonômicos com base exclusivamente em 

caracteres morfológicos, abordagem esta que tem sido tradicionalmente utilizada nos estudos de 

diatomáceas (Mann 1999; Rose e Cox 2014). Esse panorama ressalta a necessidade do incremento 

de diferentes conjuntos de caracteres, tais como dados moleculares ou ainda estudos detalhados 

sobre o ciclo de vida desses organismos, para o refinamento da taxonomia e um conhecimento mais 

acurado da real diversidade desses organismos (Vanormelingen et al. 2008). 

Alguns estudos foram realizados a fim de esclarecer a problemática taxonômica de G. 

parvulum com base na morfologia de amostras naturais e cultivadas (Wallace e Patrick 1950; Rose 

e Cox 2014). Alguns autores consideraram as diferenças entre as extremidades valvares como 

insuficientes para distinção de G. parvulum e G. lagenula em nível específico e os consideraram 

sinônimos tratados sob o nome G. parvulum, ou os distinguiram somente em nível infraespecífico, 

i.e., G. parvulum var. parvulum e G. parvulum var. lagenula (Kützing) (Frenguelli 1933; Van 

Landingham 1967; Krammer e Lange-Bertalot 1997). Outros, porém, os consideram táxons 

distintos em nível específico (Kützing 1849; Metzeltin e Lange-Bertalot 1998; Metzeltin et al. 2005; 

Abarca et al. 2014). Contudo, esses estudos ainda dão pouco destaque à variabilidade 

intraespecífica e interspecífica de espécies desse complexo com base em dados morfológicos e 

moleculares. Alguns estudos utilizando dados moleculares a partir de diferentes táxons desse 

complexo foram conduzidos no intuito de uma delimitação mais acurada desses representantes 

(Kermarrec et al. 2013; Abarca et al. 2014). Esses trabalhos também reconheceram a problemática 

de distinguir e identificar as populações com base apenas em características morfológicas. 

Representantes do complexo G. parvulum do Hemisfério Norte têm apresentado 

variabilidade morfológica e genética parcialmente congruente em nível interespecífico (Abarca et 
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al. 2014). Por outro lado, grupos geneticamente distintos, mas com baixa variabilidade morfológica 

nessa região também têm sido encontrados especificamente em G. parvulum (Kermarrec et al. 

2013). Contudo, nenhum dos estudos realizados até agora incluíram espécimes do Hemisfério Sul. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi comparar a variabilidade morfológica e genética 

de G. parvulum e G. lagenula em amostras naturais e cultivadas à partir de representantes da região 

Central do Brasil. 

 

Material e Métodos 

Um total de 170 amostras perifíticas foram coletadas no estado de Goiás (12º23'48,92''–

19º27'33,32''S; 45º55'2,79''–53º15'22,30'' W), ao longo das Bacias hidrográficas Tocantins-Araguaia 

e Paranaíba, entre o período de 2014–2015 (Figura 1). Essas amostras foram analisadas e nove 

culturas monoclonais foram estabelecidas a partir daquelas em que representantes do complexo G. 

parvulum foram registrados (Figura 2; Tabela 1). 

Os organismos foram isolados por meio da técnica de pesca por capilar (Andersen 2005) e 

cultivadas em placas de petri com meio WC (Guillard e Lorenzen 1972). As condições ambientais 

foram controladas sob fotoperíodo de 12/12h e temperatura entre 23 a 26 °C. 

Uma alíquota de cada uma das 170 amostras e das culturas monoclonais estabelecidas foi 

oxidada de acordo com a técnica descrita por Simonsen (1974), modificada por Moreira-Filho e 

Valente-Moreira (1981). Após a oxidação, lâminas permanentes foram confeccionadas com parte 

do material oxidado utilizando Naphrax® como meio de inclusão. Análises estruturais foram 

realizadas em microscópio óptico Zeiss Axioscop 40, equipado com sistema de captura de imagem 

Axiocam HRc utilizando o programa AxioVision Release 4.8. Após as análises, as lâminas 

permanentes foram depositadas na coleção do Herbário da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Para análises ultraestruturais da frústulas, alíquotas do material oxidado foram depositados 

sobre lamínulas e desidratadas a temperatura ambiente. As lamínulas foram fixadas em suporte de 

alumínio utilizando fita de carbono, e o material diatomológico foi recoberto com 150–200Å de 
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ouro utilizando o metalizador Desk V (Dentom Vacuum, llc). As preparações foram analisadas em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) Jeol JSM–6610 (Jeol EUA), no  Laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) do Instituto de Física da Universidade 

Federal de Goiás, utilizando potencial elétrico de 6kV e spotsize 25–40. 

O material diatomológico foi microfotografado e analisado quanto às características 

diagnósticas métricas e merísticas obtidas tanto em microscopia óptica como em microscopia 

eletrônica de varredura.  A identificação do material foi realizada através de bibliografia específica 

(Kützing 1844; Krammer 1997; Metzeltin e Lange-Bertalot 1998; Metzeltin et al. 2005; Metzeltin e 

Lange-Bertalot 2007; Abarca et al. 2014).   

Representantes de culturas monoclonais foram comparados entre si e com os espécimes 

correspondentes das amostras naturais através de análises morfométricas. Para distinguir os 

organismos em cada cultura utilizou-se as características morfológicas expressas no tipo 

taxonômico. O conjunto de imagens foi tratado por meio do software Shape v. 1.3 (Iwata e Ukai 

2002). Tal tratamento consistiu na digitalização da imagem dos espécimes através da técnica de 

Códigos em Cadeia descrito por Freeman (1974). Os códigos de cadeia foram padronizados 

segundo Descritores Elípticos de Fourier (EFD) e normalizados de acordo com o processo de 

Primeira harmônica (Kuhl e Giardina 1982). Tal método tem sido utilizado com sucesso para 

delinear formas bidimensionais de uma série de organismos, tais como plantas (McLellan 1993; 

Furuta et al. 1995; Iwata et al. 1998; Stuckens et al. 2009; Cope et al. 2012), diatomáceas e outras 

algas (Neustupa 2004; Pappas et al. 2014), humanos (Le Minor e Schmittbuhl 1999), peixes 

(Stransky 2005; Stransky e MacLellan 2005), gastrópodes (Pfenninger et al. 2006), crustáceos 

(Rosenberg 2002), bivalves (Pfenninger et al. 2002), e insetos (Rohlf e Archie 1984; Monti et al. 

2001; Soto et al. 2007). 

Os coeficientes EFD normalizados foram analisados através do PCA (Análise de 

Componentes Principais), por meio do software PC-Ord (Mccune e Mefford 1997). Os 

componentes selecionados para explicar os dados foram escolhidos com base no modelo broken-

http://www.labmic.ufg.br/pages/45745-laboratorio-multiusuario-de-microscopia-de-alta-resolucao-labmic
http://www.labmic.ufg.br/pages/45745-laboratorio-multiusuario-de-microscopia-de-alta-resolucao-labmic
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stick, em que apenas os componentes principais com autovalores mais elevados do que os valores 

brocken-stick são considerados. De acordo com Jackson (1993), este critério de seleção de eixos 

explicáveis tem demonstrado uma boa resolução em comparação com outros critérios propostos até 

agora. 

A variabilidade genética foi verificada a partir de nove culturas isoladas. O DNA genômico 

foi extraído utilizando o Kit Nucleo Spin® Plant II (Macherey-Nagel, Germany), seguindo as 

instruções do fabricante. A amplificação do marcador SSU (18SV4), foi realizada através da técnica 

de Reação em Cadeia de Polimerase – PCR, em termociclador Bio-Rad T100 ThermalCycler. A 

região genética foi amplificada utilizando oligonucleotídeos forward 

(TGTAAAACGACGGCCAGTATTCCAGCTCCAATAGCG) e reverse 

(CAGGAAACAGCTATGACGACTACGATGGTATCTAATC) (Zimmermann et al. 2011). 

 As amplificações foram realizadas com volume final de 25 µl sendo, 10 ng de gDNA, 0,4 

mM de iniciador de sentido direto, 0,4 mM de iniciador no sentido reverso, 3 mM de MgCl2, 0,5 µl 

de BSA (10 g/l), 125 µM de dNTP, 10 mM de Tris-HCl, 50 mM de KCl, 2,5 de Tween 20 e nl 1,75 

unidades de Taq DNA polimerase.  

As condições de amplificação foram as seguintes: uma desnaturação inicial de 2 min a 94 ° 

C, 5 ciclos iniciais  de 94 ºC para desnaturação (45 s), anelamento  a 52 ° C (45 s) e extensão a 72 ° 

C (1 min), seguido de 35 ciclos a 94 ºC para desnaturação (45 s), 50 ° C para anelamento (45 s) e 72 

ºC para a extensão (1 min), e uma extensão final de 10 min a 72 ºC (Zimmermann et al. 2011). 

O sequenciamento do material amplificado foi realizado pela Macrogen, Coreia, utilizando-

se os iniciadores descritos acima. As sequências obtidas foram editadas utilizando o software 

PhyDE® (Müller et al. 2005). 

Em complemento às sequências obtidas, foram utilizadas sequências de táxons do complexo 

G. parvulum e G. lagenula disponibilizadas do banco de dados do GenBank (Tabela 2). O grupo de 

sequências foi alinhado visualmente e a variabilidade genética verificada através de comparação de 

pares de base homólogo (Gastineau et al. 2013). 



89 

 

Resultados e Discussão 

Os espécimes de G. parvulum e G. lagenula estudados a partir de culturas monoclonais 

isoladas de amostras naturais do estado de Goiás (Figura 3) apresentaram uma ampla variabilidade 

fenotípica, sendo registrados indivíduos com extremidades apicais sub-rostradas a rostradas 

(Figuras 4–9), característica de Gomphonema parvulum, e extremidades apicais subcapitadas a 

capitadas (Figuras 10–23), característica de Gomphonema lagenula. Os espécimes cultivados 

apresentaram ainda grande variabilidade morfológica nas características métricas (Tabela 3). Tais 

informações nos permitem verificar que os indivíduos isolados poderiam ser identificados como 

Gomphonema parvulum ou Gomphonema lagenula. Além das características métricas, também foi 

analisada a ultraestrutura das frústulas de espécimes cultivados de G. parvulum (Figura 24–28) e G. 

lagenula (29–35) que corroboraram a identificação desse espécime. 

Em amostras naturais, os espécimes de G. parvulum e G. lagenula apresentaram padrões 

métricos semelhantes entre si (Tabela 4). Indivíduos desses táxons em amostras naturais também 

foram similares a espécimes de cultivos correspondentes, sendo a maior diferença presente nas 

extremidades apicais que variaram de sub-rostrados a rostrados, característico de G. parvulum 

(Figura 36–41), a extremidades subcapitadas a capitadas, característico de G. lagenula (Figura 42–

47). 

O comprimento e largura dos espécimes cultivados e dos espécimes registrados em amostra 

natural coincidem com aqueles fornecidos por Krammer e Lange-Bertalot (1997) para G. parvulum. 

Entretanto, esses autores incluíram também em suas análises medidas de espécimes de G. lagenula, 

a qual é tratada como sinônimo de G. parvulum. 

A maior variabilidade dos contornos dos indivíduos de populações do complexo G. 

parvulum é encontrada na forma das extremidades valvares, principalmente na extremidade apical, 

e na razão comprimento/largura das valvas (Figura 48). As características observadas nos 

indivíduos desse complexo representaram 87,21% de toda a variabilidade encontrada nesses 
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contornos, totalizados a partir dos três primeiros eixos da Análise de componentes principais – PCA 

(Tabela 5). 

A PCA registrou ainda uma sobreposição da variabilidade dos contornos entre as diferentes 

culturas e amostras naturais tanto daqueles identificados como G. parvulum quanto daqueles de G. 

lagenula (Figura 49). Amostras naturais apresentaram espécimes com contornos mais variáveis do 

que aqueles de cultivos correspondentes, como foi o caso de G. parvulum da amostra UFG49627 e 

cultura LAMARH1190, da amostra UFG49817 e cultura LAMARH0891, e de G. lagenula na 

amostra UFG49658 e culturas LAMARH1050, LAMARH1051, LAMARH1052, e LAMARH1070, 

e na amostra UFG49602 e cultura LAMARH1062. Somente a cultura LAMARH1202 apresentou 

contorno diferenciado da amostra natural correspondente (UFG49637), sendo observados espécimes 

com maior razão comprimento/largura entre todos os outros, conforme observado no eixo 1 da 

PCA. Nas amostras UFG49627 e UFG49637 foram observados também indivíduos com 

extremidades apicais pouco destacadas, destoando do padrão geral do contorno dos outros 

indivíduos identificados como G. parvulum, destacado no eixo 2 da PCA (Figura 49). Esses 

resultados ratificam uma continuidade entre as características relacionadas ao contorno valvar em 

populações de diferentes espécies do complexo G. parvulum, o que vai está em desacordo com a 

descontinuidade sugerida entre a forma das extremidades valvares de G. parvulum e G. lagenula 

por Abarca et al. (2014). 

A comparação entre sequências de SSU (18SV4) evidenciou que essa região genética é 

altamente conservada em diferentes populações do complexo G. parvulum (Figura 50). Somente as 

posições 48º, 75º, 93º e 158º apresentaram variação quanto à composição de pares de bases. Essas 

variações não foram constantes entre as sequências dessa região a partir do epítipo de G. parvulum 

e G. lagenula e materiais do Hemisfério Norte, exceto por aquela que ocorreu na posição 48º, na 

qual são registradas citosina e guanina nesses dois táxons, respectivamente (Kermarrec et al. 2013; 

Abarca et al. 2014). Contudo, quando comparado a dados de representantes do estado de Goiás, 

espécimes identificados como G. lagenula (LAMARH1070, LAMARH1186, LAMARH1062, 
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LAMARH1050, LAMARH1051, LAMARH1052 e LAMARH1202) e G. parvulum 

(LAMARH1190 e LAMARH891) apresentaram citosina na 48º posição, similarmente ao epítipo de 

G. parvulum (Figura 50). 

A região SSU (18SV4) tem sido utilizada como um barcode devido a alta variabilidade 

entre táxons de diatomáceas (Zimmermann et al. 2011). Entretanto, no caso do complexo G. 

parvulum, essa região é pouco variável, apesar dessa diferença ser também corroborada por dados 

de outros marcadores como ITS e rbcL (Abarca et al. 2014).  

Caso essa variação no 48º par de base for realmente congruente com aquelas observadas por 

outros marcadores (e.g. Abarca et al. 2014), G. parvulum e G. lagenula devem ser consideradas 

espécies semi-crípticas, explicadas por padrões biogeográficos expressos apenas por dados 

genéticos e não com base em dados morfológicos, isto é, a forma das extremidades valvares, como 

sustentando por alguns autores (e.g. Kützing 1849a; Metzeltin e Lange-Bertalot 1998; Metzeltin et 

al. 2005; Abarca et al. 2014). Essa hipótese pode ser sustentada pelos dados obtidos a partir do 

material de Goiás o qual foi geneticamente concordante com aqueles de G. parvulum, mesmo tendo 

apresentado variabilidade morfológica similares a G. lagenula (Figura 49). 

Conclui-se que a distinção entre táxons do complexo G. parvulum é possível ser feita 

somente a partir de caracteres moleculares, já que a variabilidade morfológica intraespecífica é alta 

e sobrepõem-se em relação à variabilidade interespecífica, corroborando a possível existência de 

espécies semi-crípticas dentro do complexo conforme sugerido por Kermarrec et al. (2013), mesmo 

quando dados de espécies do Hemisfério Sul é incluído.  
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Figura 1. Pontos amostrais com coleta de representantes de diatomáceas em ambientes aquáticos ao 

longo do estado de Goiás 

 

Figura 2. Distribuição dos espécimes isolados de G. parvulum e G. lagenula 
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Figura 3. Amostras naturais com ocorrência de G. parvulum e G. lagenula 
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Figuras. 4–9. Gomphonema parvulum Kützing, a partir culturas monoclonais, em microscopia 

óptica. 4–6. Cultura LAMARH1190 à partir da amostra natural UFG49627. 7–9. Cultura 

LAMARH0891 à partir da amostra natural UFG49817. Figuras. 10–23. Gomphonema lagenula 

Kützing, a partir culturas monoclonais, em microscopia óptica. 10–11. Cultura LAMARH1202 à 

partir da amostra natural UFG49637. 12, 13. Cultura LAMARH1070 à partir da amostra natural 

UFG49658. 14, 15. Cultura LAMARH1186 à partir da amostra natural UFG49629. 16, 17. Cultura 

LAMARH1062 à partir da amostra natural UFG49602. 18, 19. Cultura LAMARH1050 à partir da 

amostra natural UFG49658. 20, 21. Cultura LAMARH1051 à partir da amostra natural UFG49658 

22, 23. Cultura LAMARH1052 à partir da amostra natural UFG49658. Escala: 10 μm 
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Figuras. 24–28. Gomphonema parvulum Kützing, cultura LAMARH891. Figuras 29–35. 

Gomphonema lagenula Kützing, cultura LAMARH1062: 29,30,34. LAMARH1070: 31–33, 35; em 

microscopia eletrônica de varredura. Escala: 1 µm:26–28;34,35.  2 µm: 24–25. 5 µm: 29–33.  
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Figuras. 36–41. Gomphonema parvulum Kützing a partir de amostras naturais, em microscopia 

óptica.36–38 . Amostra UFG49817. 39–41. Amostra UFG49627. Figuras. 42–47. Gomphonema 

lagenula Kützing a partir de amostras naturais, em microscopia óptica. 42, 43. Amostra UFG49637. 

44, 45. Amostra UFG49629. 46.  Amostra UFG49658. 47. Amostra UFG49602.  Escala: 10 μm 
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Figura 48. Variabilidade do contorno de espécimes do complexo Gomphonema parvulum cultivados 

e a partir de amostras naturais correspondentes, reconstruídos por meio de Análise de Componentes 

Principais (PCA) de Descritores Elípticos de Fourier calculados a partir de Códigos em Cadeia. 
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Figura 49. Análise de Componentes Principais (PCA) a partir de Coeficientes Elípticos de Fourier 

(EFD) para contornos de espécimes de culturas monoclonais do complexo G. parvulum, somando 

uma explicabilidade dos dois eixos de 82,21%. 
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Figura 50. Comparação entre as sequências da região SSU (18SV4) de representantes do complexo 

Gomphonema parvulum. 
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Tabela 1. Dados de culturas utilizadas na análise de variabilidade genética de representantes do complexo Gomphonema parvulum 

Táxon Cultura Nº herbário Nº Coletor Data da Coleta Localidade Nº Genbank 

G. lagenula LAMARH1050 UFG49658 SHMB42 17/02/2015 Goiás, Minaçu, Lago Cana Brava KU570019 

G. lagenula LAMARH1051 UFG49658 SHMB42 17/02/2015 Goiás, Minaçu, Lago Cana Brava KU570020 

G. lagenula LAMARH1052 UFG49658 SHMB42 17/02/2015 Goiás, Minaçu, Lago Cana Brava KU570021 

G. lagenula LAMARH1062 UFG49602 SHMB47 02/03/2015 Goiás, Corumbaíba, Rio Corumbá KU570024 

G. lagenula LAMARH1070 UFG49658 SHMB42 17/02/2015 Goiás, Minaçu, Lago Cana Brava KU570025 

G. lagenula LAMARH1186 UFG49629 SHMB67 26/06/2015 Goiás, Campinaçu, Córrego dos Pretos KU570028 

G. lagenula LAMARH1202 UFG49637 SHMB73 26/06/2015 Goiás, Porangatu, Rio Cana Brava KU570031 

G. parvulum LAMARH0891 UFG49817 SHMB38 12/02/2015 Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Rio Corumbá KU570018 

G. parvulum LAMARH1190 UFG49627 SHMB65 25/06/2015 Goiás, Formoso, Rio Santa Tereza KU570029 

 

Tabela 2. Sequências de SSU (18S) de representantes do complexo Gomphonema parvulum à partir do GenBank (Kermarrec et al. 2013, Abarca et al. 

2014) 

Táxon Cultura Voucher Localidade Nº Genbank 

Gomphonema lagenula D33_006 B40 0040694 México HG530015 

Gomphonema lagenula D33_024 B40 0040918 México HG530016 

Gomphonema parvulum D16_045 B40 0040914 Denmark HG530011 

Gomphonema parvulum D16_044 B40 0040913 Denmark HG530010 

Gomphonema parvulum D16_027 B40 0040915 Schweden HG530012 

Gomphonema parvulum TCC429 - Mayotte KC736624 

Gomphonema parvulum TCC734 - Portugal JN790286 
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Tabela 3. Características métricas de representantes do complexo G. parvulum a partir de culturas monoclonais  

Táxon Cultura Comprimento (μm) Largura (μm) Razão comprimento/largura Estrias 10( μm) 

G. lagenula LAMARH1050 19,51–20,79 6,03–7,54 2,6–3,4 13-14 

G. lagenula LAMARH1051 19,23–22,26 5,7–7,06 2,72–3,90 16 

G. lagenula LAMARH1052 17,89–19,27 6,23–7,69 2,4–3,02 15 

G. lagenula LAMARH1062 17,18–21,48 5,6–7,21 2,38–3,83 15–16 

G. lagenula LAMARH1070 18,4–10,39 5,8–7,25 2,75–3,5 16 

G. lagenula LAMARH1186 21,41–22,27 6,7–8,22 2,7–3,21 16 

G. lagenula LAMARH1202 14,08–17,16 5,82–7,26 2,36–2,50 17–18 

G. parvulum LAMARH0891 19,94–21,67 6,08–7,66 2,72–3,56 16–17 

G. parvulum LAMARH1190 24,71–25,64 7,08–8,27 3,10–3,58 16–20 

 

Tabela 4. Características métricas de representantes do complexo G. parvulum a partir de amostras naturais coletadas em ambientes aquáticos do 

estado de Goiás  

Táxon Nº Herbário Comprimento (μm) Largura (μm) Razão comprimento/largura Estrias 10( μm) 

G. lagenula UFG49658 17,26–22,84 5,5–7,35 2,64–3,58 17–18 

G. lagenula UFG49602 16,85–23,86 4,94–7,55 2,8–3,8 17 

G. lagenula UFG49629 21,2–27,62 6,62–7,84 3,13–4,17 17–20 

G. lagenula UFG49637 19,7–25,51 6,11–7,3 2,83–3,75 19–22 

G. parvulum UFG49817 16,64–17,15 5,4–5,49 3,08–3,12 14–16 

G. parvulum UFG49627 11,41–22,61 5,19–6,81 2,19–3,32 17–18 
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Tabela 5. Explicabilidade dos três primeiros eixos da PCA, totalizando 87,211% de variância  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento da diversidade de Cymbellales no estado de Goiás resulta da necessidade 

do aumento de trabalhos de flora e da compreensão da variabilidade morfológica de alguns táxons 

em decorrência da plasticidade fenotípica inter- e intraespecífica. Com isso, táxons podem 

apresentar-se morfologicamente indistintos o que indica serem possíveis espécies crípticas, 

semicrípticas ou pseudocrípticas.  

A diatomoflora da região central do Brasil ainda é pouco explorada e a biodiversidade de 

Cymbellales é subestimada. Os táxons encionemoides e gonfonemoides são de difícil identificação 

até mesmo em trabalhos de cunho florístico. No entanto, é de suma importância estudos de flora 

com coletas intensivas em ambientes ainda inexplorados cientificamente para a constatação da real 

biodiversidade de diversos organismos e até mesmo para possibilitar a revisão dos táxons que já 

foram registrados para essa região.  

O esforço amostral é fundamental para que se obtenha a biodiversidade detalhada de 

Cymbellales, a qual está entre os grupos de importância para equilíbrio e manutenção dos corpos 

hídricos e a vida aquática.  No presente estudo foram explorados 170 localidades em diferentes 

bacias hidrográficas, permitindo averiguar geograficamente a distribuição e frequência dos táxons 

no estado de Goiás. De tal esforço resultaram dados que constituíram no presente trabalho o Artigo 

1, referente a Cymbellales encionemoides e, futuramente, outros artigos serão desenvolvidos com 

os demais representantes desta orden. 

 Estudos com culturas monoclonais também são de suma importância pra averiguar como as 

Cymbellales desenvolvem-se quanto às características morfológicas e genéticas. Dessa forma, 

dados obtidos à partir de cultivos podem ser utilizados para solucionar problemas na taxonomia 

desse grupo tão diverso, uma vez que delimitando a variabilidade morfológica dos táxons, e 

comparando-as com análises moleculares, é possível confirmar mais seguramente a identificação 

destes organismos, solucionar problemas de prováveis espécies crípticas, e ainda adequar 

cientificamente os táxons que ocasionam confusão e problemas no estudo da biodiversidade de 
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Cymbellales. Como exemplo disto, foi desenvolvido o Artigo 2 no qual duas espécies de 

Gomphonema comuns no estado de Goiás, na qual a literatura sobrepõem as delimitações, muitas 

vezes fornecendo identificação errônea. Neste artigo pode-se observar que praticamente estas 

constituem espécies semi-crípticas e que com estudos mais apurados serão adequadas 

taxonomicamente. Nos estudos de cultivo, também pode-se observar o ciclo biológico de algumas 

espécies que futuramente serão publicados. 

Ao terminar o presente estudo foi possível, constatar que Cymbellales realmente é um grupo 

com organismos de características bastante próximas quanto a morfologia. Isto tem muitas vezes 

dificultado a identificação dos espécimes nesse trabalho e em outros, principalmente, na abordagem 

florística. Essa variabilidade foi verificada em culturas cuja plasticidade morfológica dos espécimes 

foi muito acentuada e nas quais estas características fundamentais para identificação taxonômica se 

sobrepuseram. Isto indica que estudos moleculares e genéticos devem ser providenciados para 

elucidar os problemas taxonômicos em Cymbellales. 

 A contribuição do estudo de Cymbellales no estado de Goiás está no registro de uma nova 

citação de espécie para o Brasil, três novas para Goiás e ainda a indicação que os espécimes que 

compõem o complexo Gomphonema parvulum em Goiás estudos genéticos indicam ser o mesmo 

táxon.  
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Guidelines to contributors 

Manuscripts should be double-spaced and with consecutive page numbering 

tables and figures inclusive. Use Word for Windows 6.0 or later version, A4 paper, 

and only 2 cm margins; font - Times New Roman, size 12. Place only one space 

between words and do not hyphenate them. Do not use tabulation (Tab key) 

except for the beggining of paragraphs. Do not use bold or underline. Restrict 

italics only for scientific names, words in Latin or other languages, descriptions or 

diagnosis of new taxa, and for names and numbers of collectors. 

 
Manuscript format 

First page - Title: concise and informative (in bold); authors’ full names (in 

capital letters); affiliation and complete address as a footnote, corresponding 

author and respective e-mail; running title. 

Second page - ABSTRACT (include title, in English), Key words (up to 5, in 

English, in alphabetical order), RESUMO (include title, in Portuguese), Palavras- 

chave (up to 5, in Portuguese, in alphabetical order). Abstract and Resumo 

should have up to 250 words each. 

Text - Start a new page according to the following sequence: Introduction, 

Material and methods, Results, Discussion, Acknowledgements and 

References. Cite each figure and table in the text in numeric order. Present 

references according to the following examples: Smith (1960) / (Smith 1960); 

Smith (1960, 1973); Smith (1960a, b); Smith & Gomez (1979) / (Smith & 

Gomez 1979); Smith et al. (1990) / (Smith et al. 1990); (Smith 1989, Liu & 

Barros 1993, Araujo et al. 1996, Sanches 1997). 

In taxonomic papers, cite botanic material in detail in the following sequence: 

place and date of collection, collector’s name and number, and herbarium 

abbreviation, according to the samples below: BRAZIL. MATO GROSSO: Xavantina, 

s.d., H.S. Irwin s.n. (HB3689).  SÃO  PAULO: Amparo, 23-XII-1942,   J.R. 

Kuhlmann & E.R. Menezes 290 (SP); Matão, ao longo da BR 156, 8-VI-1961, 

G. Eiten et al. 2215 (SP,  US). 

Authors of scientific plant names should be abreviated according to Brummit & 

Powell (1992). A single blank space must always follow after a period (full 

stop), e.g. Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch. Cite authors of all names at rank 

of species and below in Title, Resumo, Abstract, and where first used in text or 

when names are in a Table. Abreviations of original works on taxonomy must 

follow BPH. 

References to unpublished results or submitted papers should appear as follows: 

(S.E. Sanchez, unpublished data). 

Provide numbers and units as follows: 

- Numbers up to nine should be written in full, except if they are followed by 

units or indicate tables or figures. 

- For decimal numbers, use a comma in articles in Portuguese and Spanish 

(10,5 m) or a dot in papers in English (10.5 m). 

- Separate units from values by placing a space (except for percentages, or 

degrees, minutes and seconds); use abbreviations whenever possible. 

- For composed units, use exponentiation, not bars (Example: mg day-1 instead 

of mg/day, µmol min-1 instead of µmol/min). Do not insert spaces to move to 

the next line in case the unit does not fit in the same line. 

Do not insert figures in the text file. 

References - Indicate in pencil, next to the reference, the page(s) where it was 

mentioned. 

Adopt the format used in the examples as follows:  

ZAR, J.H. 1999. Biostatistical analysis. 4 th ed., Prentice Hall, Upper Saddle 

River. 

YEN, A.C. & OLMSTEAD, R.G. 2000. Phylogenetic analysis of Carex 

(Cyperaceae): generic and subgeneric relationships based on chloroplast 

DNA. In Monocots: Systematics and evolution (K.L. Wilson & D.A. 

Morrison, eds.). CSIRO Publishing, Collingwood, p.602-609. 

BENTHAM, G. 1862. Leguminosae. Dalbergiae. In Flora brasiliensis (C.F.P. 

Martius & A.G. Eichler, eds.). F. Fleischer, Lipsiae, v.15, pars 1, 

p.1-349. 

DÖBEREINER, J. 1998. Função da fixação de nitrogênio em plantas não 

leguminosas e sua importância no ecossistema brasileiro. In Anais do IV 

Simpósio de Ecossistemas Brasileiros (S. Watanabe, coord.). Aciesp, São 

Paulo, v.3, p.1-6. 

FARRAR, J.F., POLLOCK, C.J. & GALLAGHER, J.A. 2000.   Sucrose  

and the integration of metabolism in vascular plants. Plant Science 

154:1-11. 

PUNT, W.,  BLACKMORE, S., NILSSON, S. & LE THOMAS, A.   1999.  

Glossary of pollen and spore terminology. http://www.biol.ruu.nl/~palaeo/ 

glossary/glos-int.htm (acessed 2003 Apr 10). 

Cite dissertations or thesis only in exceptional cases, when the information 

provided is essential for a good understanding of the paper, and when they 

have not been published as scientific papers. In this case, use the format 

below: 

SANO, P.T. 1999. Revisão de Actinocephalus (Koern.) Sano - Eriocaulaceae. 

Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

Do not cite meeting abstracts. 

Tables 

Use Word for Windows’ design resources and table formatting. Avoid 

abbreviations (except for units). 

Tables should be placed in separate pages, their titles inserted in the upper part, 

according to the example: 

Table 1. Total flavonoids and total phenol production (% of dry mass) in leaves 

of Pyrostegia venusta. 

Do not insert vertical lines; use horizontal lines only to stress the header and 

close the table. 

Figures 

Submit a set or original figures in black and white and three high-resolution 

copies. 

The space available for plates (photographs or drawings, charts, maps, diagrams) 

is 23.0 × 17.5 cm the most, including the space required for the legend. Any 

figure exceeding the size established will be refused. Digitalised files must be 

accompanied by a hard copy of the figure printed in glossy paper or photo paper. 

Digital figures must be sent in .tif format with a minimum resolution of 

600 dpi. Digital figures must not be embedded in MS Word or Power 

Point. 

Charts or other figures fitting into a single column (8.5 cm) will be reduced; 

therefore, be sure that numbers or font size remain visible after reduction. Font type 

and size, both in the legend and in the chart, should be the same used in the text. 

Insert each plate in a separate page. Type all figure legends (numbered 

sequentially), in another page. The manuscripts written in Portuguese or Spanish 

must contain versions of the legends to tables and figures in English besides the 

original language. 

Use bar scale to indicate size. Scales should be placed on the bottom of the page 

on the left hand side. The right hand side must contain figure number. Avoid the 

use of letters that should be used for internal legends. 

Details of the manuscript organisation can be found in the last pages of every 

issue. For further information, refer to the journal’s latest issue. 

The paper’s final acceptance date will only be revealed after approval by the 

Editorial Board, both in terms of scientific merit and graphic format. The 

paper’s final version, accepted for publication, should be sent – one printed copy 

and in diskette, duly identified. 
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