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RESUMO 

O estado do Piauí, com um litoral de apenas 66 km, é o que possui a menor faixa litorânea do país. 

Apesar da pequena extensão, a região costeira caracteriza-se, sobretudo, pela complexidade de 

ambientes naturais. Incluindo, nesse contexto, os "beach rocks" que ocorrem em diversos trechos do 

litoral. Com o objetivo de contribuir para um melhor conhecimento das macroalgas marinhas da 

porção piauiense da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, foi proposto a realização do 

levantamento florístico das macroalgas bentônicas, além de caracterizá-las e esclarecer problemas 

de delimitação taxonômica, por meio de evidências morfológicas e moleculares. Sequências dos  

genes plastidiais UPA e rbcL, e do gene mitocondrial cox1, foram utilizadas para a caracterização 

molecular de rodofíceas. Foram identificadas 57 espécies, distribuídas em 15 ordens, 20 famílias e 

31 gêneros. A composição dos táxons nos Filos Rhodophyta, Chlorophyta e na Classe 

Phaeophyceae, foi de 58%, 26% e 16%, respectivamente. Dentre as espécie identificadas, 28 táxons 

estão sendo citados pela primeira vez para o litoral do estado, sendo que uma destas se refere a uma 

nova espécie para o litoral brasileiro. Foram obtidas um total de 310 sequências parciais dos três 

marcadores moleculares testados neste trabalho, à partir das 134 amostras coletadas, sendo 90 novas 

sequências para o marcador mitocondrial cox1, além de 101 e 119 para o marcador plastidial rbcL, 

e UPA, respectivamente. As análises moleculares evidenciaram 19 espécies diferentes de rodofíceas 

compreendendo seis famílias: Bangiaceae (Pyropia vietnamensis), Spyridiaceae (Spyridia clavata), 

Gelidiaceae (Gelidium crinale), Cystocloniaceae (Hypnea sp.), Solieriaceae (Solieria filiformis e 

Solieria sp.), Gracilariaceae (Gracilaria birdiae, G. caudata, G. cearensis, G. cervicornis, G. 

cornea, G. curtissiae, G. domingensis, G. ferox, G. flabelliformis, G. hayi, G. intermedia e Gp. 

silvana) e Rhodymeniaceae (Botryocladia franciscana sp. nov). As praias do Coqueiro, 

Carnaubinha e Itaqui possuem grande potencial para serem estudadas, visto que a maioria das novas 

ocorrências foi encontrada nestas praias. No entanto, observa-se a necessidade de estudos mais 

detalhados na região de infralitoral, uma área nunca antes pesquisada. 

Palavras-chave: Macroalgas. Marcadores moleculares. Taxonomia. 

  



ABSTRACT 

The state of Piauí has a coastline of only 66 km, making it the the state with the shortest coastline of 

the country. Included in this context, the beach rocks that occur in various parts of the coast. In 

order to contribute to the knowledge of marine macroalgae of the Parnaiba Delta Environmental 

Protection Area, it was proposed carrying out the floristic survey of the species of benthic 

macroalgae, aiming to characterize them, and clarify taxonomic delimitation, by means of 

morphological and molecular evidence. Sequences of plastid genes UPA and rbcL and of the 

mitochondrial gene cox1 were used for molecular characterization in Rhodophyta.  In total were 

identified 57 species belonging to 15 orders, 20 families and 31 genus. The composition of taxa for 

Rhodophyta, Chlorophyta, and the class Phaeophyceae was 58%, 26% and 16%, respectively. 

Among the identified species, 28 taxa are cited for the first time for the state's coast, and one of 

these relates to a new species for the Brazilian coast. A total of 310 partial sequences of the three 

molecular markers tested in this work were obtained. From the 134 samples collected, 90 new 

sequences for the mitochondrial marker, cox1, and 101, and 119 for the plastidial marker, rbcL and 

UPA, respectively were obtained. By means of molecular analysis, 19 different species of red algae 

were characterized, comprising six families: Bangiaceae (Pyropia vietnamensis), Spyridiaceae 

(Spyridia clavata), Gelidiaceae (Gelidium crinale), Cystocloniaceae (Hypnea sp.), Solieriaceae 

(Solieria filiformis and Solieria sp.), Gracilariaceae (Gracilaria birdiae, G. caudata, G. cearensis, 

G. cervicornis, G. cornea, G. curtissiae, G. domingensis, G. ferox, G. flabelliformis, G. hayi, G. 

intermedia and Gp. silvana) and Rhodymeniaceae (Botryocladia franciscana sp. nov). The beaches 

of Coqueiro, Carnaubinha and Itaqui have great potential to be studied, since most of the new 

occurrences were registered on these beaches. However, there is a need for more detailed studies to 

be carried out in the subtidal region. 

Keywords: Molecular Markers. Seaweed. Taxonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

As macroalgas marinhas são ecologicamente importantes por constituírem o primeiro elo 

da cadeia trófica nos ambientes onde ocorrem, além de possuírem importância para o homem por 

serem utilizadas há séculos como fonte de alimento, ração animal e fertilizantes (GRAHAM; 

WILCOX, 2000). Contribuem com aproximadamente 40% a 50% do oxigênio na atmosfera, sendo 

a fonte original de carbono fóssil encontrado no óleo bruto e gás natural. Para fins práticos, são os 

produtores primários dos oceanos, em uma área que cobre 71% da superfície da Terra. Portanto, não 

existem pastagens ou florestas sob as ondas, e sim algas, micro e macroscópicas, as quais servem 

direta ou indiretamente de suporte para a vida nos mares (ANDERSEN, 2005). 

Além de clorofila, as macroalgas marinhas apresentam outros pigmentos, que possibilitam 

sua distribuição em três grupos: (1) Chlorophyta ou algas verdes (presença de clorofila a, b e 

carotenóides), (2) Rhodophyta ou algas vermelhas (clorofila a e d e ficobilinas), e  (3) cromofitas 

ou algas pardas (clorofila a e c, e fucoxantina) (MACEDO et al., 2009; ALI et al., 2001; EVERT; 

EICHHORN, 2014). Os tipos de pigmentos e produtos que são extraídos destes organismos são 

também utilizados na classificação taxonômica, além dos aspectos morfológicos (estruturais) e 

moleculares (CASTRO; HUBER, 2003). 

São cosmopolitas, habitam diversos ambientes e algumas espécies de algas incrustantes 

(Rhodophyta), podendo ocorrer até profundidades de 268 metros (LITTLER; LITTLER, 2000).  

Desde a antiguidade, as algas marinhas são exploradas como fonte de alimento por várias 

civilizações, principalmente as orientais, tais como Japão, China e Coréia. Nestes países, as 

macroalgas marinhas até hoje integram o cardápio cotidiano desses povos. Além de sua utilidade na 

alimentação, as algas são também utilizadas como matéria prima para a produção de compostos 

inorgânicos e orgânicos (McHUGH, 2003). 

Brodie e Lewis (2007) acreditam que a principal razão para a escassez de conhecimentos 

com relação as algas, é principalmente relacionada à dificuldade de encontrar ferramentas 

adequadas para a sua identificação. Mora et al. (2011) afirmam que em função do lento processo de 

descrição de espécies, organismos desconhecidos podem ser extintos antes mesmo de serem 

descritos. 

De acordo com Barata (2008), a principal ferramenta taxonômica na identificação de 

espécies é a análise dos marcadores morfológicos. As principais desvantagens destes marcadores 

são: (1) representam características fenotípicas, estando suscetíveis à influência do ambiente, e (2)  
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apresentam em quantidade limitada, sendo que apenas um número reduzido de homologias 

morfológicas pode ser comparado entre os organismos.  

Além do mais, Herbert et al. (2003) destacam outras limitações nesta abordagem, dentre as 

quais afirmam que a variabilidade genética dos caracteres morfológicos usados para identificar 

espécies pode levar a uma identificação incorreta. Além disso, muitos dos caracteres utilizados são 

baseados em estruturas férteis, que são difíceis de encontrar na natureza. A abordagem morfológica, 

muitas vezes, é incapaz de distinguir espécies crípticas, que são muito comuns em algas. Muitas das 

chaves de identificação são apenas efetivas para um determinado estágio do ciclo de vida, ou 

gênero em particular. Sendo assim, muitos indivíduos podem não ser identificados através do uso 

das ferramentas morfológicas  atualmente disponíveis. 

As limitações na correta identificação de espécies indicaram a necessidade da adoção de 

novas abordagens. Desta forma, o uso de sequências de DNA ou marcadores de DNA como método 

para identificação de espécies tem sido o objetivo da sistemática molecular para diversos grupos de 

organismos de acordo com Spooner (2009). Tais marcadores podem ser porções dos genomas 

nuclear, plastidial ou mitocondrial. Porém como afirma Soares (2015) estes devem ser analisados 

juntamente com dados de morfologia, ecologia e biogeografia das espécies.  

A diversidade biológica pode ser considerada em três níveis: de espécies, incluindo toda a 

variedade de organismos da Terra, de variabilidade genética dentre as espécies e, por fim, de 

variação entre as comunidades biológicas nas quais as espécies vivem (JORGE, 2010). Estima-se 

que existam aproximadamente 8,74 milhões de espécies de organismos eucarióticos presentes no 

planeta, sendo que desse valor, 2,21 milhões de espécies são marinhas. E que nos últimos 250 anos 

de classificação taxonômica, foram catalogadas cerca de 1,2 milhões de espécies, ou seja, 91% das 

espécies existentes ainda não foram descritas (MORA et al., 2011). 

Considera-se que os riscos envolvendo redução de habitats e, consequentemente, extinção 

de espécies, confluem para um dos grandes pilares da problemática global sobre a preservação do 

meio ambiente: a diminuição da biodiversidade (JORGE, 2010). 

A costa brasileira está localizada em uma região privilegiada, sobre a placa tectônica Sul-

Americana, longe de suas bordas, o que é uma proteção natural contra terremotos. Além disso, o 

território marinho brasileiro está fora do Cinturão de Furacões do Caribe, o que exclui os riscos de 

diferentes eventos catastróficos naturais, como os furacões e as grandes tempestades, comuns nestes 

locais. Assim, a principal ameaça aos nossos recifes é a presença humana (SILVA, 2010). 

Com base em um estudo sobre a distribuição e origem da flora de macroalgas marinhas 

brasileira, com a análise da distribuição de 642 táxons, Horta et al. (2001) concluíram que as 
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espécies se distribuem em dois grupos principais ou regiões ficogeográficas, um grupo tropical e 

um temperado quente, e com uma região de transição representada pelo estado do Espirito Santo. 

Estas regiões apresentam uma variação na composição da flora algal devido principalmente a 

disponibilidade de substrato e temperatura da água do mar, e mais recentemente tem-se observado 

que outros processos costeiros, tais como a urbanização pode também afetar a distribuição de 

espécies de algas nestas regiões (SCHERNER, et al., 2013). 

Anteriormente, Oliveira Filho (1977) havia separado a costa brasileira em quatro regiões 

distintas com base na flora marinha: zona Norte ou Equatorial, com baixa diversidade devido à 

descarga de diversos rios, incluindo o Amazonas, e terminando no estado do Piauí; zona Ocidental 

ou Leste-Nordeste, que se inicia na costa do Ceará e se estende até o sul do Espírito Santo, sendo 

aquela que abriga a flora marinha mais diversificada; a Zona sudeste com uma flora marinha mais 

uniforme, e a Zona Sul, com limite norte ao sul de São Sebastião a partir de onde ocorre um 

empobrecimento da flora marinha. 

O litoral piauiense situa-se na zona ficogeográfica Norte ou Equatorial, na classificação de 

Oliveira-Filho (1977). Horta et al. (2001) definiu que esta região é caracterizada pelo domínio de 

manguezais, e que apresenta uma flora pobre, condicionada pelo aporte de água doce e sedimento. 

Em relação aos manguezais da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, 

Cavalcanti et al. (2007) afirmam que são pobremente desenvolvidos ao longo de vários trechos da 

costa, devido à falta de aporte de água doce associada a estações secas prolongadas, além das altas 

concentrações de sais que limitam os manguezais às desembocaduras dos rios. 

Portanto, como relatado por Silva (2010) a prevenção da perda da diversidade biológica, 

envolve estudos e manejo destas áreas, e o conhecimento da composição das comunidades 

biológicas é essencial para a conservação destes ambientes. 

O Filo Chlorophyta mostra-se complexo em termos de riqueza de espécies, englobando 

inúmeras classes, em diferentes ambientes, as quais apresentam grande diversidade em nível de 

organização do talo e ciclo de vida (HOEK, STAN; OLSEN,  1988; PUPO; COTO, 2011). Estão 

entre os mais diversificados grupos de eucariotos, e, por consequência mostram grande variação 

morfológica, podendo ser encontrados nos mais diversos tipos de clima e habitat (BRODIE; 

LEWIS, 2007). 

Ultimamente, uma grande variedade de critérios e abordagens têm sido utilizadas para a 

classificação deste grupo, dentre as quais pode-se destacar o conceito morfológico, ultraestrutural e 

molecular (PRÖSCHOLD; LELIAERT, 2007). 
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Hoek, Stan e Olsen (1988), estabeleceram sete classes em função de informações 

morfológicas e ultraestruturais (Prasinophyceae, Chlamydophyceae, Ulvophyceae, Chlorophyceae, 

Zygnematophyceae, Trentepohliophyceae e Charophyceae). Lee (2008), considerou além da 

estrutura do aparato flagelar e dos tipos de envoltório das células, as enzimas utilizadas na 

degradação de glicolato e uréia para definir quatro classes em Chlorophyta (Micromonadophyceae, 

Charophyceae, Ulvophyceae e Chlorophyceae). 

Wynne (2011) afirma que os representantes marinhos bentônicos da divisão Chlorophyta 

estão incluídos na classe Ulvophyceae, que, de acordo com Guiry e Guiry (2015), tem por 

característica apresentar talos ramificados ou não, filamentosos, mono ou distromáticos, e ainda 

tubulares, podendo ser, em determinadas famílias compactados formando estruturas de consistência 

esponjosa. Outra característica importante é que o ciclo de vida apresenta-se diplobionte, iso ou 

heteromórfico, e, em nível celular, os talos podem apresentar estrutura uninucleada, multinucleada 

ou serem totalmente sifonáceos. 

Dentro desta classe, a maioria dos representantes marinhos pertence às ordens Ulvales, 

Cladophorales, Siphonocladales, Bryopsidales e Dasycladales (WYNNE, 2011).  

A classe Phaeophyceae) compreende cerca de 270 gêneros e 1500 espécies (RIVIERS, 

2006), sendo predominantemente marinhas, podendo ser encontradas também em água doce, e em 

habitats terrestres (BARSANTI; GUALTIERI, 2006). Possuem coloração que varia de verde-oliva 

ao marrom escuro devido à presença de fucoxantina em seus cloroplastos, além de clorofila a, c e d 

(CASTRO; HUBER, 2003; LEE, 2008). 

As algas pardas são originárias de uma linhagem muito antiga de 150 a 200 de milhões de 

anos atrás, onde, segundo Lee (2008), a primeira feofícea verdadeira, era provavelmente semelhante 

à Choristocarpus tenellus com filamentos rastejantes, crescimento apical e um ciclo de vida 

isomórfico. À medida que foram intensificados os estudos moleculares para os diversos grupos de 

macroalgas tornou-se mais fortalecida a hipótese de que as algas pardas constituem um grupo de 

organismos evolutivamente recente (COIMBRA, 2006). 

É difícil estimar precisamente o número de espécies contidas na classe Phaeophyceae, 

supõem-se que existam cerca de 285 gêneros descritos, sendo a grande maioria marinho, de águas 

frias (GUIRY; GUIRY, 2015). A noção de espécie para esses organismos é complexa, podendo-se 

verificar entre elas a presença de certas formas microscópicas identificadas como duas espécies 

diferentes, o que na verdade corresponderia à fase microscópica do ciclo de vida de uma alga parda 

de maior tamanho (REVIERS, 2006; REVIERS et al, 2007). 
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São as algas mais frequentes nos mares temperados, boreais e polares. As Phaeophyceae 

apresentam 18 ordens, das quais Laminariales apresentam o talo bem diferenciado em apressório, 

estipe e lâmina. apresentando ainda tecidos condutores de alimento que se assemelham, por sua 

complexidade, aos das plantas vasculares (EVERT; EICHHORN, 2014; RUGGIERO et al., 2015). 

São as maiores existentes, podendo atingir mais de 25 m. Nestes organismos são encontrados os 

pigmentos fucoxantina, clorofilas a e c e carotenóides e, como substâncias de reserva, óleos e o 

polissacarídeo laminarina (VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004). 

As características da organização do talo, o modo de crescimento, o tipo de reprodução 

sexual e o ciclo de vida são os principais caracteres considerados na taxonomia das algas pardas 

(LOURENÇO, 2006). A maioria das algas deste grupo possui uma alternância de gerações 

haplóides e diplóides (GUIRY; GUIRY, 2015). 

Do ponto de vista sistemático, a ordem Dictyotales é bem definida onde todos os membros 

são caracterizados pelo crescimento apical, e por apresentarem talo achatado parenquimatoso (DE 

CLERCK et al., 2006), em forma de fita, as vezes torcido em espiral, ramificado dicotomicamente, 

outras vezes com aspecto cervicorne, margens lisas ou denteadas, tufos de pelos pluricelulares e 

unisseriados, esparsos na superfície do talo e em ambos os lados da lâmina (NUNES; PAULA, 

2001). 

De acordo com De Paula (2011), a família Dictytotaceae é representada por espécies com 

crescimento apical a partir de uma única célula ou uma linha de células que compõem a margem. O 

mesmo autor, diz ainda que, a macromorfologia dessas espécies inclui o formato de fita ou 

“flabeliforme” nos talos. 

Destaca-se dentro da família Dictyotaceae, duas tribos, a Dictyoteae e a Zonarieae, as 

quais são diferenciadas com base no número de células apicais. Em Dictyoteae J. Agardh (1848, 

1882, 1894, 1897) existe uma única célula apical, enquanto que em Zonarieae existe uma fileira de 

células marginais ou um conjunto de células apicais. Nesta tribo, são reconhecidos quatro gêneros: 

Dictyota, Dilophus, Glossophora e Pachydictyon, as quais são distinguidas pelo número relativo de 

camadas de células medulares e corticais, e pela presença de proliferações superficiais (DE 

CLERCK; COPPEJANS, 2003). 

O Filo Rhodophyta, ou algas vermelhas, está representado por cerca de 7.000 espécies, as 

quais estão distribuídas em aproximadamente 830 gêneros. Além de ser o grupo mais diverso, entre 

todas os grupos de macroalgas, ocorrem principalmente nos ambientes marinhos, em todas as 

latitudes, principalmente nas regiões tropicais do globo (SCHNEIDER; WYNNE 2007, GUIRY; 

GUIRY, 2015). 
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Apesar de serem consideradas algas vermelhas, muitas rodofíceas podem ter outras 

colorações, dependendo do tipo e da quantidade de pigmento acessório. As condições abióticas do 

meio onde vivem também podem ocasionar alterações nos padrões de cores, como por exemplo, a 

falta de certos nutrientes na coluna d’água pode fazer com que certas rodofíceas fiquem com a 

coloração amarelada. É comum, também, algumas rodofíceas serem verdes ou marrons, em todo o 

talo ou apenas em certas porções, afirma Silva (2010). 

De acordo com Lee (2008), as algas vermelhas são distinguíveis entre linhagens 

eucarióticas por uma combinação de características bioquímicas e ultra-estruturais, dentre as quais 

pode-se destacar a ausência de flagelos em qualquer estádio do ciclo de vida, as substâncias de 

reserva armazenadas no citoplasma na forma de amido das florídeas, a parede celular composta por 

celulose, ágar e carragenana e a presença de ligações citoplasmáticas entre as células (“pit 

connections”). 

Reviers (2006) afirma que as rodofíceas compõem um grupo homogêneo, bem definido, 

são algas eucariontes que possuem simultaneamente, plastídios, endossimbióticos primário com 

ficobilissomos comparáveis aos das cianobactérias, um tipo de amido formando grãos 

citoplasmáticos e uma ausência total de células flageladas. 

As algas vermelhas, um grupo notavelmente diversificado de organismos, são difíceis de 

serem identificadas utilizando unicamente critérios morfológicos. A adoção de técnicas moleculares 

na década de 1980, para uso na taxonomia de algas vermelhas, permitiu grandes avanços na 

compreensão de espécies e suas relações (ROBBA et al., 2006). As espécies da classe 

Florideophyceae vêm sendo submetidas a aproximadamente um século de investigação taxonômica, 

resultando na mudança da forma como os taxonomistas visualizam todos os aspectos da evolução 

dessas algas (SAUNDERS; HOMMERSAND, 2004). 

As macroalgas marinhas com sua morfologia simples, ampla convergência evolucionária, 

grande plasticidade fenotípica nas respostas aos fatores ambientais, além de uma incompleta 

compreensão do ciclo de vida, têm sido candidatas cada vez mais frequentes para aplicação de 

técnicas moleculares, uma vez que a ausência de caracteres morfológicos diagnósticos, tem 

acarretado constantes mudanças nomenclaturais (SAUNDERS, 2005). 

A identificação de espécies de algas com base apenas em caracteres morfológicos não é 

uma tarefa simples, e requer um conhecimento bastante especializado, pois, esta abordagem 

apresenta grandes limitações (IHA, 2014).  

Conforme Freeland (2005), a identificação de espécies através da utilização de técnicas 

moleculares tem duas aplicações gerais: a identificação de espécies previamente identificadas a 
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partir da comparação de sequência de DNA existentes em bancos de dados, e a identificação de 

novas espécies com base em novas sequências de DNA. 

Herbert et al. (2003), após analisar o polimorfismo das sequências do gene COI, dentro e 

entre espécies pertencentes a diversos grupos animais, identificou que este marcador é adequado 

para a diagnose de espécies, dando início a esta técnica. 

A região do cloroplasto que transcreve o RNA da subunidade grande do ribossomo (23S 

RNAr), conhecido como Universal Plastid Amplicon - UPA, uma região de 362 pb flanqueada por 

sequências conservadas que podem ser usadas como “primers” universais, também tem sido 

proposto como "DNA barcoding” (PRESTING, 2006; SHERWOOD; PRESTING, 2007; 

SHERWOOD et al., 2010). 

De acordo com Bailey e Freshwater (1997) outro marcador muito utilizado em estudos 

moleculares em algas vermelhas é o gene do cloroplasto que codifica a subunidade grande da 

enzima ribulose 1,5 bisfosfato carboxilase-oxigenase. Em função do seu tamanho, em torno de 1400 

pb, este marcador é inviável para utilização como “DNA barcode”, pois o sequenciamento exige 

mais de um par de “primers”. Por outro lado, o rbcL é um dos principais marcadores utilizados em 

Rhodophyta para análises filogenéticas (FRESHWATER; RUENESS, 1994). 

A efetividade da região 5’ do gene mitocondrial que codifica para a enzima citocromo 

oxidase I (COI-5P ou cox1) com aproximadamente 600 pares de bases (pb), foi confirmada por 

Saunders (2005) para distinção de espécies de Rhodophyta em um trabalho que envolvia a análise 

de 15 famílias, em um total de 250 indivíduos. 

Um estudo abrangente sobre a diversidade algal foi realizado na costa da Itália por 

Manghisi et al. (2010), onde utilizou-se desta técnica como ferramenta para a concretização da 

pesquisa. Foi realizado o sequenciamento da região (5’ terminal do gene COI) confirmando-se a 

introdução da espécie exótica Agardhiella subulata, a qual pode ter sido introduzida como 

organismos epizóicos em conchas da espécie de ostra Crassostrea gigas.  

Kim et al. (2010) estudaram algas vermelhas da família Gracilariaceae, testarando a 

efetividade do “DNA barcode” na identificação e descrição de novas espécies de Gracilariaceae na 

Coréia. A análise das sequências do citocromo c oxidase 1 (COI) resultou na confirmação da 

sequência estudada na identificação de espécies deste grupo, levando à conclusão, que o uso desta 

técnica pode fornecer um método eficiente para identificações a nível de espécie, além de contribuir 

fortemente nas pesquisas taxonômicas e de biodiversidade.  

A sequência de nucleotídeos dos marcadores moleculares 18S (RNA ribossomal), 

espaçador RUBISCO, e do espaçador intergênico cox2-3 foram integrados para inferir a filogenia 
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de espécies do gênero Gracilaria, coletadas na costa oeste da India, reduzindo a possibilidade de 

falhas na identificação, além de fornecer grande resolução filogenética.   

Estudos filogenéticos moleculares na família Gracilariaceae estão em sua grande parte 

baseados na análise da sequência do gene SSU rRNA, e dos espaçadores RUBISCO e cox2-3 

(PAREEK et al., 2010). 

Le Gall e Saunders (2010) em seu trabalho com Nemaliales (Rhodophyta) no Canadá e 

França testaram a eficiência da utilização de “DNA barcode” na identificação de espécies de algas 

vermelhas, obtendo resultados relacionados a diversidade do grupo estudado, com a análise de 87 

indivíduos em uma ampla área de distribuição da referida espécie, baseada em atributos morfo-

anatômicos e confirmação através de análises da subunidade grande (LSU rDNA) do RNA 

ribossomal (rRNA). 

Os marcadores COI e rbcL foram usados para auxiliar na identificação de algas vermelhas 

da ordem Gelidiales por Freshwater et al. (2010), observando ao final se a comparação do conjunto 

de dados obtidos dos dois locus (COI e rbcL) apresenta “gaps” na análise de espécies relacionadas 

(Gelidiales). Observou-se, assim, que não existe diferença entre os dois locus no agrupamento de 

espécimens dentro de espécies, porém a sequência do COI foi mais variável do que rbcL e exibiu 

um grande “brecha” na análise de espécies irmãs. Estes resultados indicam que o marcador COI é 

útil para auxiliar na identificação de espécies da ordem gelidiales. 

Sherwood et al. (2010) realizou uma análise comparativa de três marcadores para algas 

vermelhas, em um total de 290 amostras de florídeas no Havaí, através do sequenciamento do 

“DNA barcode” dos genes COI (mitocondrial), subunidade grande (LSU rDNA), e do marcador 

plastidial (UPA rRNA). A taxa de sucesso no sequenciamento para os três marcadores variou de 

46.8% para COI de 64.7% para UPA e 79.6% para LSU, indicando uma diferença substancial na 

facilidade de coleta dos dados. 

Robba et al. (2006) afirmam que embora a maioria destes marcadores sejam úteis para a 

identificação a nível de espécie, alguns não são cópias simples, ou seja eles podem possuir uma 

sequência longa, o que requer uma série de vários primers para obter uma sequência completa. 

Desta forma, com o objetivo de contribuir para um melhor conhecimento das macroalgas 

marinhas do litoral piauiense, foi proposto a realização do estudo do levantamento florístico das 

espécies de macroalgas bentônicas, através do uso de marcadores moleculares para espécies 

considerados crípticos, com a comparação de sequências de DNA aliada a estudos morfológicos. 

Para tal utilizou-se sequências dos  genes plastidiais UPA e rbcL, e do gene mitocondrial cox1. Para 
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os estudos morfológicos, realizou-se descrições morfológicas baseadas na anatomia reprodutiva de 

estruturas masculinas e femininas, quando presentes, para todos os grupos. 

No primeiro capítulo apresentamos o levantamento florístico com sinopse, descrições e 

ilustrações de espécies de macroalgas da zona de marés dos bancos de algas dos municípios de 

Parnaíba, Luis Correia e Cajueiro da Praia no litoral Piauiense. Apesar das macroalgas marinhas 

bentônicas apresentarem grande diversidade em ambientes tropicais, poucos são os trabalhos 

direcionados ao levantamento da biodiversidade de seus representantes para o estado do Piauí. 

Desta forma, será dado um aporte de informações ficológicas para o litoral piauiense e, 

consequentemente para a costa brasileira. 

No segundo capítulo são apresentados os resultados das análises das sequências dos 

marcadores moleculares de rodofíceas, os quais visam esclarecer as posições taxonômicas das 

espécies consideradas crípticas, integrando sequências de DNA (cox1, UPA e rbcL) com dados 

morfológicos. No terceiro capítulo foi anexado o artigo publicado no periódico científico Phytotaxa, 

intitulado: A New Species of Rhodymeniaceae (Rhodophyta, Rhodymeniales) from the Northern 

Brazilian Coast: Botryocladia franciscana sp. nov. E no quarto capítulo são feitas as considerações 

finais do trabalho realizado. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento florístico das espécies de macroalgas 

marinhas do litoral piauiense, visando caracterizá-las, e esclarecer os problemas taxonômicos por 

meio de evidências morfológicas e moleculares para alguns táxons. 

2.2 Específicos 

- Realizar o inventário de espécies de macroalgas presentes nos ambientes recifais do 

litoral piauiense; 

- Descrever  as espécies de macroalgas marinhas bentônicas através de caracteres 

morfológicos; 

-  Realizar a caracterização molecular de espécies crípticas, através da análise das 

sequências de rbcL e dos “barcodes" cox1 e UPA. 
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Capítulo 1 

MACROALGAS MARINHAS BENTÔNICAS DO LITORAL PIAUIENSE  

1 INTRODUÇÃO 

As macroalgas marinhas da costa brasileira estão incluídas entre os grupos vegetais mais 

conhecidos do país. Entretanto, ainda se faz necessário estudos detalhados da taxonomia dessas 

macroalgas em algumas regiões do nosso litoral (COSTA, 2013). 

Bancos algais do litoral nordestino apresentam sinais claros de sobre-exploração, depleção 

esta causada pelo seu manejo inadequado. Câmara-Neto (1987) já havia demonstrado preocupação 

com a diminuição dos estoques de algas dos bancos naturais no litoral do Rio Grande do Norte, os 

quais vinham sendo explotados há mais de dez anos. A redução no número de espécies de algas é 

possivelmente devido ao intenso impacto antrópico com alterações drásticas nas comunidades de 

macroalgas marinhas. Naturalmente, esses impactos afetam os ecossistemas do planeta como um 

todo; porém, alguns sofrem maior pressão do que outros por possuírem mais recursos 

economicamente viáveis (JORGE, 2010). 

No Brasil, devido as suas dimensões continentais, ainda são necessários estudos de 

inventários florísticos em várias regiões, pois os dados são incompletos e fragmentados, existindo 

vários grupos taxonômicos a serem estudados, sobretudo na região Nordeste (VASCONCELOS et 

al., 2008). Nascimento et al. (2103) afirmam que os levantamentos florísticos constituem 

importante fonte de dados para a conservação, bem como para a exploração racional dos recursos e 

das áreas naturais ainda existentes. 

A composição florística das macroalgas bentônicas do litoral piauiense teve início com o 

trabalho de Pinheiro-Vieira e Ferreira-Correia (1970) na quarta contribuição ao inventário das algas 

marinhas da região nordeste do Brasil, onde foram listadas 23 espécies, através de coletas realizadas 

nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e no Arquipélago de 

Fernando de Noronha. Posteriormente, Ugadim (1985) focando em grupos específicos, descreveu a 

ocorrência de Pterocladia bartlettii Taylor para os estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Milstein (2002) em seu estudo sobre Filogenia 

molecular de espécies de Porphyra do Atlântico Sul relatou a ocorrência de uma provável nova 

espécie de Porphyra para o litoral brasileiro, com base em exemplares coletados no litoral do Piauí. 
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Posteriormente, Milstein et al. (2014) concluiu que a espécie coletada naquela região, tratava-se de 

Pyropia vietnamensis, e que fora provavelmente introduzida da região indo-pacífica tropical. 

A Praia do Coqueiro situada a 10 km do município de Luís Correia apresenta uma grande 

variedade de flora algal. Conforme Lima Júnior et al. (2010) esta praia é caracterizada 

geomorfologicamente pela presença de afloramentos rochosos que servem de substrato para as 

macroalgas. 

Na praia de Barra Grande, situada no município de Cajueiro da Praia, ocorrem recifes 

areníticos sobre o supralitoral, apresentando uma suave inclinação na interface com o continente. A 

biodiversidade é abundante, com destaque para a ocorrência de algas marinhas, moluscos e 

crustáceos (BAPTISTA, 2004). 

No lado oeste do litoral piauiense, na região sob influência do Delta do Rio Parnaíba, há 

afloramento de rochas graníticas intrusivas (PFALTZGRAFF, 2010), que atuam como substrato 

para o desenvolvimento de uma comunidade de algas com características próprias, a Praia da Pedra 

do Sal. As espécies encontradas lá fazem parte de uma comunidade que está sujeita à ação das 

ondas, a variações de salinidade, e a dessecação constante. Segundo McQuaid e Branch (1984) as 

comunidades biológicas em costões rochosos são determinados por uma complexa interação de 

fatores bióticos e abióticos, e entre estes últimos estão incluídas temperatura, ação das ondas e 

substrato. Ao se desenvolver em ambientes com estas características, as macroalgas geralmente 

apresentam pequeno porte, e grande plasticidade fenotípica, dependendo da época do ano, e das 

condições ambientais, o que dificulta significativamente a correta  identificação taxonômica desses 

organismos (FREDRIKSEN, et al. 1994; PERRONE; FELICINI; BOTTALICO, 2006). 

Considerando as características da região estudada e a escassez de trabalhos, objetivou-se 

descrever através de características morfológicas e/ou reprodutivas de espécies de macroalgas 

marinhas bentônicas para o litoral do estado do Piauí. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O estado do Piauí situado entre 2°44’ e 10°52’ de latitude Sul e entre 40°25’ e 45°59’ de 

longitude Ocidental, abrangendo áreas de 251.529,186 km2, correspondente a 16,16% da região 

Nordeste e 2,95% da área do Brasil, estando localizado entre duas regiões climáticas bem distintas: 

o sertão semi-árido e a Amazônia quente e úmida, portanto uma faixa autêntica de transição 

(RODRIGUES, 2004). O clima na região é caracterizado como tropical seco, com temperaturas 

médias elevadas entre 18 oC e 39 oC. Os níveis da precipitação média variam entre 1.000 e 1.600 

mm anuais. Precipitações inferiores a 800 mm prevalecem em apenas 35% do Estado (BRASIL, 

2006). 

Com um litoral de apenas 66 km, o estado do Piauí é o que possui a menor faixa litorânea 

dos pais. Apesar da pequena extensão, a região costeira caracteriza-se, sobretudo, pela 

complexidade de ambientes naturais. Incluem-se, nesse contexto, os "beach rocks" ou arenitos de 

praia que ocorrem em diversos trechos do litoral. Tais formações se encontram distribuídas 

descontinuamente, formando delgados corpos paralelos à linha de costa; normalmente, afloram em 

dois subambientes praiais: na zona de estirâncio e na zona de arrebentação. Em geral, são arenitos 

conglomeráticos com grande quantidade de bioclastos, cimentados por carbonato de cálcio. Esses 

corpos alongados funcionam, muitas vezes, como uma proteção a determinados setores da costa, 

diminuindo a energia das ondas que se aproximam da face da praia, evitando a sua ação erosiva. As 

maiores ocorrências situam-se nas praias do Coqueiro e de Macapá (LIMA; BRANDÃO, 2010). 

A região contempla, ainda, parte de uma das regiões mais ricas e importantes em termos de 

biodiversidade, o Delta do Parnaíba, a qual é caracterizada pela presença de dunas que sofrem a 

ação eólica e, por consequência, estão em constante modificação, acredita-se que a diversidade de 

organismos esteja relacionada, de certa forma, com a diversidade de ambientes presentes na região 

estudada. Os locais de coleta foram organizados de acordo com a ocorrência de substrato 

consolidado em praias do município de Cajueiro da Praia, Luis Correia e Parnaíba (Figura 1; 

Tabela 1). 
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Figura 1. Mapa de localização das áreas de coleta do litoral piauiense, Brasil. 

2.2 Coleta e processamento das amostras 

As algas foram coletadas nos bancos algais dos municípios do litoral piauiense  (Figura 2, 

a-i, Tabela 1), percorrendo-se toda extensão nestes ambientes, desde o supralitoral até o limite 

inferior do mesolitoral. As coletas foram realizadas em eventos de marés baixa de sizígia, na região 

entremarés, conforme dados obtidos na tábua de marés da Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN), referente ao Porto de Luis Correia. 

Os espécimes foram coletados manualmente com auxílio de espátulas, tomando-se o 

cuidado de preservar o apressório. Foram registradas observações de campo relacionadas à 

localização das algas no ambiente de coleta, tipo de substrato, associações entre espécies e outros 

dados pertinentes. Ainda em campo, parte do material foi fixada em solução de formol a 4% em 

água do mar para estudos morfológicos, em recipientes plásticos devidamente etiquetados. Outra 

parte foi imediatamente herborizada na forma de exsicatas segundo as técnicas de ficologia 

(FIDALGO; BONONI, 1984). As algas herborizadas foram depositadas no Herbário “Professora 
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Francisca Pinheiro” (CE) do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), da Universidade Federal 

do Ceará. As algas filamentosas não foram incluídas neste estudo. 

Todo o material coletado foi levado inicialmente ao Laboratório de Biotecnologia e 

Aquicultura Marinha (BioAqua) da Universidade Federal do Piauí, no município de Parnaíba, onde 

foi feita a catalogação dos dados de coleta, e o processamento inicial das amostras. Posteriormente 

este material foi levado ao Centro de Diagnóstico de Enfermidades de Organismos Aquáticos 

(CEDECAM) do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), da Universidade Federal do Ceará, 

onde foi processado e analisado.  

Figura 2 (a - i) - Aspecto geral dos locais de coleta no litoral piauiense, Brasil. a - b. Praia 

Barrinha, Cajueiro da Praia. c. Praia da Barra Grande, Cajueiro da Praia. d. Praia do Coqueiro, Luis 

Correia. e. Praia do Itaqui, Luis Correia. f-g. Praia da Carnaubinha, Luis Correia. h-i. Praia da Pedra 

do Sal, Parnaíba. 
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Tabela 1. Informações gerais sobre os locais, e coordenadas geográficas dos pontos de coleta das 

macroalgas marinhas bentônicas da porção piauiense da Área de Proteção Ambiental do Delta do 

Parnaíba. 

2.3 Estudos morfológicos 

Para estudos anatômicos, foram realizados cortes à mão livre com auxilio de lâmina de 

aço, e quando necessário cortes e/ou porções do talo foram corados com solução aquosa de azul de 

anilina 1% acidificada com  HCl 10% (BRODIE; GUIRY 1988). Um paquímetro digital Mitutoyo 

(0.01 mm de resolução) foi usado para obtenção de  dimensões. Detalhes das características 

diagnósticas foram registradas com câmera digital acoplada a um microscópio Leica®DM 750 

equipado com sistema de captura de imagem. 

As descrições e ilustrações dos táxons foram baseadas em dados obtidos neste estudo. Para 

cada táxon inventariado são fornecidas: referência da descrição original, basiônimo e sua referência, 

localidade tipo, material examinado, comentários e ilustrações. A caracterização dos tipos de 

organização dos talos dos táxons estudados, seguiu a orientação de Yoneshigue-Valentim et al. 

(2008). 

Município Local Coordenadas

Cajueiro da Praia

Praia da Barrinha
2o54’45.89”S 

41o22’51.57"W

Praia da Barra Grande
2o54’24.00”S 

41o24’29.70"W

Luis Correia

Praia do Itaqui
2o53’31.82”S 

41o33’28.63"W

Praia da Carnaubinha
2o54’28.55”S 

41o30’16.05"W

Praia do Coqueiro
2o54’00.26”S 

41o34’18.40"W

Parnaíba Praia da Pedra do Sal
2o48’11.62”S 

41o43’45.73"W
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Trabalhos de Joly (1965, 1967), Taylor (1960), Pereira (1977), Cordeiro-Marino (1978), 

Schneider; Searles (1991), Dantas (1994), Littler; Littler (2000), Nunes; Paula (2000; 2001), De 

Clerck et al. (2006) Schneider; Lane (2005), Silva (2010), Costa (2013), Lyra (2014) e Soares 

(2015). Além destas, outras referências específicas para cada grupo também foram utilizadas. A 

classificação dos táxons está de acordo com a revisão nomenclatural de Wynne (2011). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente trabalho foram identificados um total de 57 espécies de macroalgas marinhas 

bentônicas, distribuídas em 15 ordens, 20 famílias e 31 gêneros. A composição dos táxons nos Filos 

Rhodophyta, Chlorophyta e Ochrophyta, foi de 53%, 30% e 18%, respectivamente. Dentre as 

espécie identificadas, 28 táxons estão sendo citados pela primeira vez para o litoral do estado, sendo 

que uma destas se se refere a uma nova espécie para o litoral brasileiro.  

 Deste total, a classe Ulvophyceae contribuiu com 17 táxons infragenéricos, representados 

pelas famílias Ulvaceae (3 espécies), Siphonocladaceae e Valoniaceae (uma espécie, cada), 

Codiaceae (2 espécies), Caulerpaceae (9 espécies) e Polyphysaceae (uma espécie), dos quais 5 são 

novas ocorrências para o litoral. Na lista de espécies da classe Ulvophyceae foram incluídas: Ulva 

rigida, Caulerpa floridana e Caulerpa sertularioides f. longiseta. 

A Classe Phaeophyceae contribuiu com 10 táxons infragenéricos, representados pelas 

famílias Dictyotaceae (8 espécies), Sargassaceae e Scytosiphonaceae (uma espécie, cada), dos quais 

6 são novas ocorrências para o litoral. Para a classe Phaeophyceae foram adicionadas: 

Canistrocarpus cervicornis, Dictyota bartayresiana, Dictyota pulchella, Lobophora variegata, 

Spatoglossum schroederi e Colpomenia sinuosa. No geral, o gênero Dictyota apresentou maior 

expressividade com três espécies identificadas, seguidos por Padina, Sargassum, Canistrocarpus, 

Dictyopteris, Lobophora, Spatoglossum e Colpomenia com uma espécie cada. 

Para o Filo Rhodophyta foram identificados 30 táxons infragenéricos, distribuídos em 8 

ordens, 11 famílias e 16 gêneros. Para a classe Florideophyceae foram acrescentadas as seguintes 

espécies: Amansia multifida, Bryothamnion triquetrum, Spyridia clavata, Gelidium crinale, 

Calliblepharis occidentalis, Ochtodes secundiramea, Gracilaria cearensis, Gracilaria cervicornis, 

Gracilaria curtissiae, Gracilaria ferox, Gracilaria flabelliformis, Gracilaria hayi, Gracilaria 

intermedia, Gracilariopsis silvana, Cryptonemia seminervis e Sebdenia flabellata. A ordem 

Gracilariales contribuiu com 12 espécies, 21% do total de espécies identificadas, seguido da família 

Ceramiales com 6 espécies identificadas, correspondendo a 11% do total.  
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3.1 Sinopse dos táxons identificados 

A seguinte sinopse dos táxons inclui aqueles já citados para o estado do Piauí, outros que 

tiveram sua ocorrência registrada pela primeira vez foram assinaladas com um asterisco (*), como 

segue. 

CHLOROPHYTA 

ULVOPHYCEAE 

ULVALES 

ULVACEAE 

Ulva fasciata Delile 

Ulva lactuca Linnaeus 

Ulva rigida C. Agardh* 

SIPHONOCLADOPHYCEAE 

SIPHONOCLADALES 

 SIPHONOCLADACEAE  

Chamaedoris peniculum (J. Ellis & Solander) Kuntze* 

 VALONIACEAE 

Valonia aegagropila C.Agardh 

BRYOPSIDOPHYCEAE 

BRYOPSIALES 

 CODIACEAE 

Codium isthmocladum Vickers 

Codium taylorii P.C.Silva* 

CAULERPACEAE 

Caulerpa cupressoides var. lycopodium Weber-van Boss 

Caulerpa cupressoides var. serrata (Kützing) Weber-van Bosse 

Caulerpa denticulata Decaisne 

Caulerpa floridana W.R.Taylor* 

Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing 

Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux 

Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh 

Caulerpa sertularioides (S.G.Gmelin) M.A.Howe 
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Caulerpa sertularioides f. longiseta (Bory de Saint-Vincent) Svedelius* 

DASYCLADOPHYCEAE 

DASYCLADALES 

POLYPHYSACEAE 

Acetabularia calyculus J. V. Lamour. In Quoy & Gaimard 

OCHROPHYTA 

PHAEOPHYCEAE 

DICTYOTALES 

DICTYOTACEAE 

Canistrocarpus cervicornis De Paula e De Clerck in De Clerck et al.,* 

Dictyopteris delicatula J.V.Lamour 

Dictyota bartayresiana J.V.Lamour* 

Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörning & Weber-Peukert 

Dictyota pulchella Hörnig & Schnetter* 

Lobophora variegata (J.V.Lamouroux) Womersley ex E.C.Oliveira* 

Padina gymnospora (Kützing) Sonder 

Spatoglossum schroederi (C.Agardh) Kützing* 

FUCALES 

SARGASSACEAE 

Sargassum vulgare C. Agardh 

ECTOCARPALES 

SCYTOSIPHONACEAE 

Colpomenia sinuosa (Roth) Derbès & Solier* 

RHODOPHYTA  

BANGIOPHYCEAE  

BANGIALES  

BANGIACEAE  

Pyropia vietnamensis (Tak. Tanaka & P.H.Ho) Sutherland 

FLORIDEOPHYCEAE  

CERAMIALES  

RHODOMELACEAE  

Acanthophora spicifera (Vahl) Børgesen  
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Amansia multifida Lamouroux* 
Bryothamnion seaforthii (Turner) Kützing  

Bryothamnion triquetrum (Gmelin) Howe*  

SPYRIDIACEAE  

Spyridia clavata (Turner) Kützing* 

Haloplegma duperreyi Montagne 

GELIDIALES  

GELIDIACEAE  

Gelidium crinale (Hare ex Turner) Gaillon* 

GIGARTINALES  

CYSTOCLONIACEAE  

Calliblepharis occidentalis Joly & Yamaguishi-Tomita*  

Hypnea pseudomusciformis Nauer, Cassano & M.C. Oliveira 

RHIZOPHYLLIDACEAE  

Ochtodes secundiramea (Montagne) Howe*  

SOLIERIACEAE  

Solieria filiformis (Kützing) Gabrielson 

Solieria sp. 

GRACILARIALES  

GRACILARIACEAE  

Gracilaria birdiae Plastino & E.C. Oliveira  
Gracilaria caudata J. Agardh  
Gracilaria cearensis (Joly & Pinheiro) Joly & Pinheiro* 

Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh* 

Gracilaria cornea J. Agardh  
Gracilaria curtissiae J. Agardh*  
Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie 

Gracilaria ferox J. Agardh* 

Gracilaria flabelliformis (P.Crouan & H.Crouan) Fredericq & Gurgel* 

Gracilaria hayi Gurgel, Fredericq & Norris* 

Gracilaria intermedia J. Agardh* 

Gracilariopsis silvana Gurgel, Fredericq & Norris* 
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HALYMENIALES  

HALYMENIACEAE 

Cryptonemia crenulata (J. Agardh) J. Agardh 

Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh* 

SEBDENIALES  

SEBDENIACEAE  

Sebdenia flabellata (J. Agardh) Parkinson*  

RHODYMENIALES  

RHODYMENIACEAE  

Botryocladia franciscana Santiago, Carneiro, Santiago, Feijó & Maggioni* 

Botryocladia occidentalis (Børgesen) Kylin 
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3.2 Descrição dos táxons estudados 

  

3.2.1 Chlorophyta 

Na Classe Ulvophyceae foram identificados 17 táxons infragenéricos, distribuídos em 4 

ordens, 6 famílias e 6 gêneros.  

CHLOROPHYTA: Ulvophyceae, Ulvales, Ulvaceae, Ulva 

Ulva fasciata Delile, Description de l'Égypte. Histoire naturalle, vol. 2: 297, pl. 58: fig. 5. 

1813-1826 

Figura: 3A, C, D 

Basiônimo: Ulva fasciata Delile 

Localidade tipo: Alexandria, Egito. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 09-

III-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2421); Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, 03-VII-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2434); Cajueiro da Praia, Banco 

de algas da Praia da Barrinha, 10-VIII-2010, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2445); 

Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barra Grande, 11-VIII-2011, Santiago et al. (HMAR/

LABOMAR/UFC 2446). 

Diagnose: Talo verde claro, 0 - 43 x 2 - 4 cm, foliáceo, ramos em forma de fita; margem inteira a 

irregularmente lobada, fixo ao substrato por um apressório discóide pequeno. Em corte transversal, 

células retangulares, 35,5-41,2 x 16,3-18,2 µm. Não foram observados exemplares férteis. 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), e Sul (Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012); Menezes et al. (2015). 
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Comentários: No aspecto geral pode ser confundida com U. rigida C. Agardh, pois esta também 

pode apresentar o talo em forma de fita, ou lobado. Mas, a margem lisa e as células em corte 

transversal retangulares em toda a extensão do talo são características apresentadas apenas por U. 

fasciata (COTO, 2007). Concorda com as descrições de Joly (1957), Taylor (1972) e Barata (2004). 

  

Ulva lactuca Linnaeus, Species plantarum, v. 2: 1753: 1163 

Figura 3B, E, F 

Basiônimo: Ulva lactuca Linnaeus 

Localidade tipo: “no oceano”. 

Diagnose: Talo verde claro, 7-12 cm de altura, 8-10,5 cm de largura, foliáceo expandido, 

consistência membranosa, com fixação por apressório basal, com 2 camadas de células. Corte 

transversal mostrando células quadráticas, 11 - 15,2 µm de largura e 11,2 - 14,7  µm de 

comprimento, em toda a extensão do talo. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 30-

XI-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2431). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012); Menezes et al. (2015). 

Comentários: Encontrada crescendo em toda a extensão da faixa de mesolitoral, diretamente sobre 

o substrato, ou ainda como epífita sobre outras algas, como Padina spp., e coralináceas articuladas. 

O material examinado concorda com as descrições de Taylor (1960), Joly (1965), Barata (2004) e 

Coto (2007). 
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Ulva rigida C. Agardh, Species algarum, Vol. 1, Parte 2. [399]-531, 1823. 

Figura: 3 G-H 

Basiônimo: Ulva rigida C. Agardh 

Localidade tipo: Cádiz, Espanha. 

Diagnose: Talo verde, foliáceo, 4,0 cm de altura e 5,0 cm de largura, apresentando lâminas inteiras 

ou lobadas, com margem denteada. Talo em corte transversal com células arredondadas, quadráticas 

a irregularmente poligonais, 9 - 15 µm de largura x 15,3-21,6 µm de comprimento. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 27-

IX-2009, Santiago et al (HMAR/LABOMAR/UFC 2432); Luis Correia, Banco de algas da Praia da 

Carnaubinha, 28-IX-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2433).  

Distribuição: Nordeste (Pernambuco, Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e 

São Paulo), e Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Encontrada crescendo na faixa de mesolitoral, diretamente sobre o substrato, ou 

ainda como epífita sobre outras algas, como Gracilaria spp., Cryptonemia seminervis, 

Bryothamnion seaforthii e coralináceas articuladas.  

Nunes et al. (2005) afirmam que U. rigida pode ser diferenciada de U. fasciata Delile e U. 

lactuca L. devido à presença de pequenos dentes na margem do talo, e do aumento da espessura da 

fronde do ápice para a base, e em corte transversal, presença de células quadráticas na região apical, 

alongando-se até a base do talo. No aspecto geral U. rigida e U. fasciata, podem apresentar o talo 

em forma de fita, ou lobado, mas, a margem lisa e as células em corte transversal retangulares em 

toda a extensão do talo são características apresentadas apenas por U. fasciata (COTO, 2007). O 

material examinado concorda com Littler e Littler (2000), Barata (2004) e Coto (2007). 
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Siphonocladophyceae, Siphonocladales, Siphonocladaceae 

Chamaedoris peniculum (J.Ellis & Solander) Kuntze 1898 Revisio generum plantarum. Pars III 

(3). pp. 1-576. Leipzig, London, Milano, New York, Paris: Arthur Felix, Dulau & Co., U. Hoepli, 

Gust. A. Schechert, Charles Klincksierck. 

Figura: 4 

Basiônimo: Corallina peniculum J.Ellis e Solander 

Localidade tipo: “Mares americanos” 

Diagnose: Talo ereto, levemente calcificado, verde escuro, 10 cm de comprimento, fixas ao 

substrato por filamentos rizoidais originados à partir da porção basal do estipe, com um a vários 

estipes partindo de uma única base, sem ramificação e sem septos, porém com constrições anelares. 

Material examinado: BRASIL. PIAUÍ: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha. 

26-IV-2013, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/2825). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia), e 

Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: As características observadas no material estudado estão de acordo com as 

descrições de Littler e Littler (2000), Barata (2004) e Silva (2010). Espécie rara na área estudada, 

encontrada unicamente na praia da Carnaubinha, crescendo na zona inferior do mesolitoral. 
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Siphonocladophyceae, Siphonocladales, Valoniaceae 

Valonia aegagropila C.Agardh, Species algarum,  vol. 1, part. 2: 429-430. 1823. 

Figura: 5 

Basiônimo: Valonia aegagropila C. Agardh 

Localidade tipo: Veneza, Itália. 

Diagnose: Talo verde brilhante, vesicular, de formato alongado, sub-cilíndricas a claviformes, com 

15 mm de comprimento e 6,5 mm de diâmetro, de ramificação irregular; os quais estão fixos ao 

substrato por rizóides. 

Material examinado: BRASIL. PIAUÍ: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha. 

26-IV-2013, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/2447). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia),  e Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012); Menezes et al. (2015). 

Comentários: Alves, Gestinari e Moura (2010) destacam que Valonia aegagropila é 

morfologicamente similar a V. utricularis (A.W. Roth) C. Agardh, outra espécie de hábito gregário 

que ocorre no Brasil. As dimensões das células de ambas as espécies são muito parecidas e, com 

frequência se sobrepõem, o que pode causar erros de identificação. No entanto, a distinção entre as 

espécies pode ser realizada através da observação do formato do talo e da forma de agregação dos 

mesmos. O aspecto geral do talo e as dimensões encontradas estão de acordo com o que foi descrito 

por Leliaert et al. (1998) e Alves, Gestinari e Moura (2010). 
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Bryopsidophyceae, Bryopsiales, Codiaceae 

Codium isthmocladum Vickers, Annales des Sciences Naturalles, Botanique, ser. 9, 1: 57. 1905. 

Figura 6 A-B 

Localidade tipo: Baía Conset, Barbados. 

Diagnose: Talo ereto, verde-escuro, medindo até 18 cm de altura, com ramificação dicotômica 

regular, de consistência esponjosa, fixas ao substrato por um apressório basal discóide. Porções 

eretas cilíndricas, densamente ramificadas, com um diâmetro de 3-5 mm. Em corte transversal o 

talo é composto pelo entrelaçamento de filamentos cenocíticos, dando origem a utrículos 

individuais com formato clavados, cilíndricos, com 500 a 750 µm de comprimento, e 110 a 320 µm 

de diâmetro. Pêlos ou cicatrizes de pêlos situados abaixo do ápice do utrículo. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 17-

X-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2448). Luis Correia, Banco de algas da Praia da 

Coqueiro, 15-X-2008, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/2450). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe, Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Oliveira-Carvalho (2008); Menezes et al. (2015).  

Comentários: O gênero Codium é exclusivamente marinho, constituído por 125 espécies 

(PEDROCHE, 2001), distribuem-se em todos os mares, com exceção para os ambientes marinhos 

das regiões polares (PEDROCHE et al., 2002). No litoral brasileiro está representado por 8 

espécies, com a distinção entre C. isthmocladum e as demais espécies sendo feita através da 

observação das seguintes características: talo ereto, cilíndrico, com ramificações dicotômicas 

regulares e utrículos com ápices lamelados (Oliveira-Carvalho, 2008). A descrição dos indivíduos 

concorda com Joly (1957); Taylor (1972); Dantas (1994); Oliveira-Carvalho (2010) e Littler e 

Littler (2000). 

  !35



Codium taylorii P.C.Silva, Nova Hedwigia 1: 497-536, 1960. 

Figura: 7 A-B 

Localidade tipo: Praia de Pass-a-Grille, Pinellas, Florida, EUA. 

Diagnose: Talo ereto de coloração verde-escura, com até 13,5 cm de altura, fixo ao substrato por 

um apressório basal discóide, de consistência esponjosa e firme, ramificado dicotômicamente, com 

dicotomias de última ordem com crescimento desigual a cervicorne. Ramos frequentemente 

achatados nas dicotomias. Utrículos clavados a piriforme, medindo 650 - 910 µm de comprimento, 

e 90 a 280 µm de diâmetro. Presença de cicatrizes de pêlos. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barra 

Grande, 24-IV-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2449). Luis Correia, Banco de algas 

da Praia da Barra Grande, 11-VIII-2011, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2451). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de 

Janeiro e São Paulo) e Sul (Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: O aspecto geral do talo e as dimensões dos utrículos nos espécimes encontrados 

estão de acordo com o que foi encontrado por Van den heede e Coppejans (1996), para o Quênia, 

Tanzânia e Ilhas Seychelles, Oliveira-Carvalho (2008) e Barata (2004) para o litoral brasileiro. 
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 Caulerpaceae 

No estudo do gênero Caulerpa, na região entremarés, foram identificadas 9  (nove) espécies, 

das quais 2 (duas) são novas ocorrências para a região estudada.  

Caulerpa cupressoides var. lycopodium Weber-van Bosse, Caulerpaceae. Transactions of the 

Linnean Society of London, Second Series, Zoology 12: 381-383, 1909. 

Figura: 8 A 

Basiônimo: Caulerpa cupressoides var. lycopodium Weber-van Bosse 

Diagnose: Talo verde escuro, com ramos assimiladores eretos, simples ou ramificados medindo 

18,5 cm de altura e 3 mm de largura, com estipe cilíndrico, desnudos na porção basal, os quais 

portam pínulas curtas, cilíndricas, com ápice mucronado, e curvado em direção ao ápice, inseridas 

em várias fileiras, de forma compacta, em torno de um eixo central. Estolão nu, cilíndrico, com 1,5 

- 2 mm de diâmetro, apresentando tufos de filamentos rizoidais.  

Material examinado: BRASIL. Piauí: Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barra 

Grande, 24-IV-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2440).  

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Bahia) e Sudeste (Espirito Santo). 

Referência para o litoral piauiense: Barata (2008); Menezes et al. (2015). 

Comentários: O exemplar identificado na presente pesquisa foi coletada na região inferior da faixa 

entremarés associadas a Caulerpa spp., Gracilaria spp., e Sargassum spp., sua descrição está de 

acordo com os dados publicados por Barata (2008), Littler e Littler (2000) e Silva (2007) para flora 

de macrófitas marinhas do Arquipélago de Abrolhos e do recife Sebastião Gomes. De acordo com 

Barata (2008) em seu estudo sobre o gênero Caulerpa para litoral brasileiro, os espécimes 

examinados apresentaram pouca variação morfológica, sendo que alguns espécimes apresentaram o 

talo mais delicado, apresentando poucos râmulos, enquanto outros possuíam o talo bastante robusto 

e apresentado râmulos densamente dispostos por todo o eixo central.  
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Caulerpa cupressoides var. serrata (Kützing) Weber-van Bosse, Annales du Jardin Botanique de 

Buitenzorg 15: 243-401, 1898. 

Figura: 8 B 

Basiônimo: Caulerpa serrata Kützing 

Diagnose: Talo verde escuro, com ramos assimiladores ereto, simples ou ramificados medindo de 

6,5-12 cm de altura e 1 mm de diâmetro. O eixo central apresenta râmulos assimiladores dispostos 

de maneira oposta em duas fileiras, dando o aspecto de serra ao talo. Determinadas vezes os 

râmulos apresentam-se esparsamente distribuídos, originando um talo desnudo, e de forma 

cilíndrica. 

Material examinado:  BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro 24-

I-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/2427). Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da 

Barra Grande, 24-IV-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2444). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte). 

Referência para o litoral piauiense: Pinheiro-Vieira e Ferreira-Correia (1968). 

Comentários: A morfologia é similar à descrita por Pinheiro-Vieira e Ferreira-Correia (1968) para 

o litoral do Piauí e Ceará, e por Dantas (1994) para o litoral cearense. 

Caulerpa denticulata Decaisne, 1841: 120-121, pl. VI.B 

Figura: 8 C 

Localidade tipo: Costa do Mar Vermelho, Egito. 

Diagnose: Fixo ao substrato por um estolão cilíndrico, talo verde claro, com ramos assimiladores 

folhosos, 9 -15,5 cm de altura e 0,5-1,5 cm de largura. Pínulas, curvadas para cima, dispostas no 

eixo central, com pequenos dentes na região apical, com constrição na região basal. 
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Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 03-

VII-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2423).  

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia) e Sudeste (Rio de 

Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Ferreira-Correia e Pinheiro-Vieira (1969); Barata (2008). 

Comentários: A morfologia da espécie é similar à descrita para C. scalpelliformis por Barata 

(2008) para o litoral do estado de Pernambuco e Fernando de Noronha e Pinheiro-Vieira e Ferreira-

Correia (1968) para o litoral do Piauí e Ceará. No entanto, Barata (2008) sinalizou com a 

necessidade de se analisar um maior número de seqüências de C. scalpelliformis, incluindo as 

variedades deticuladas e não denticuladas, para confirmar a separação entre representantes desta 

espécie. Draisma et al. (2014) confirmou a  separação entre estas variedades, e colocou C. 

scalpelliformis var. denticulata em sinonímia com C. denticulata. Recentemente Menezes et al. 

(2015) confirmou que C. scalpelliformis var. denticulata não ocorre no litoral brasileiro, e que as 

espécies identificadas até então como este táxon, na verdade se  referiam a C. denticulata.  

Caulerpa floridana W.R.Taylor 1960: 143, 144, 630, 684, 685, 698, 699; pl. 11: figs 5, 6; pl. 18: 

fig. 10. 

Figura: 8 D-F 

Localidade tipo: Dry Tortugas, Flórida. 

Diagnose: Talo verde escuro, com ramos assimiladores simples, estipe curto, 13,2 cm de altura, 1,5 

cm de largura, eixo central medindo 1,7-2,5 mm de diâmetro, coberto por râmulos como pínulas 

dispostas disticamente. Pínulas com ápice  afilado e mucronado, opostas, cilíndricas e voltadas para 

cima. Estolão nu,  cilíndrico, 2  mm de diâm.,  apresentando  tufos  de  filamentos rizoidais. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 12-

VII-2010, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2436). 

Distribuição: Nordeste (Ceará e Bahia).  
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Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Espécie coletada como material “arribado" na praia do Coqueiro. O exemplar 

identificado na presente pesquisa está de acordo com o que foi encontrado por Barata (2008) para o 

litoral do Espirito Santo, Littler e Littler (2000) e Taylor (1960). 

Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing, Species algarum: 496, 1849. 

Figura: 8 G 

Basiônimo: Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing 

Localidade tipo: México. 

Diagnose: Talo verde claro, flácido, ramos assimiladores com 10 cm de altura e 1,2 cm de largura, 

estipe curto na base, e na parte apical pínulas de formato falciforme, voltadas para o ápice do talo, 

dispostas de forma dística em um eixo central de 0,75-3,2 mm de largura. Estolão nu, cilíndrico, 

pouco ramificado, 0,4-2,2 mm de diâmetro.  

Material examinado: BRASIL. Piauí: Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barra 

Grande, 11-VIII-2010, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2437). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e 

Bahia) e Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Barata (2008). 

Comentários: Espécie rara na flora local, encontrada apenas no limite inferior do mesolitoral, 

crescendo sobre substrato com areia e cascalho. Barata (2008) concluiu que através de observações 

da morfologia do talo e de dados moleculares, que a maior parte das referências brasileiras de 

Caulerpa taxifolia (H. West in Vahl) C. Agardh, deve, ser identificada como C. mexicana Sond. & 

Kütz.  
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Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux, Nouveau Bulletin des Sciences, par la Société 

Philomathique de Paris 1: 330-333, 1809. 

Figura: 8 H 

Basiônimo: Fucus prolifer Forsskål 

Localidade tipo: Alexandria, Egito. 

Diagnose: Fixo ao substrato por um estolão cilíndrico, pouco ramificado, 0,39 - 1,88 mm diâmetro. 

Apresenta um eixo ereto verde escuro a amarelado, 10 - 17 cm de altura e 1,0 - 1,5 cm de largura, 

estipe curto cilíndrico e porção assimiladora em forma de fita com margens lisas, em alguns casos 

apresenta projeções similares à fronde.  

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 05-

VII-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2424). Luis Correia, Banco de algas da Praia 

do Coqueiro, 03-VII-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2425). Cajueiro da Praia, 

Banco de algas da Praia da Barrinha, 27-X-2011, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2442). 

Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barra Grande, 27-X-2011, Santiago et al. (HMAR/

LABOMAR/UFC 2443). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e 

Bahia) e Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Barata (2008). 

Comentários: Os exemplares estudados na presente pesquisa estão de acordo com o que foi 

encontrado por Barata (2008), Littler e Littler (2000), Joly (1965) e Taylor (1960).  
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Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh, Lunds Universitets Års-Skrift, Afdelningen for 

Mathematik och Naturvetenskap 9(8): 1-71, 1873. 

Figura: 8 I 

Basiônimo: Fucus racemosus Forsskål 

Localidade tipo: Suez, Egito. 

Diagnose: Talo verde claro, com porção estolonífera ramificada fixa ao substrato por ramos 

rizoidais, e na direção oposta formada por um eixo ereto (1 a 1,5 mm, composto por ramos 

assimiladores coberto na sua totalidade por numerosos ramos curtos, cilíndricos, pedunculados, 

com ápice globóide, os quais medem 4,2 - 12 mm de comprimento e 1,5 - 4,2 mm de diâmetro. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 17-

X-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2430). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, 09-III-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2428). Cajueiro da Praia, Banco 

de algas da Praia da Barrinha, 27-X-2011, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2441).  

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Bahia) e Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo). 

Referência para o litoral piauiense: Ferreira-Correia e Pinheiro-Vieira (1969); Barata (2008). 

Comentários: Na região estudada observa-se a formação de extensos tapetes de C. racemosa, em 

diversos pontos dos bancos de algas, sendo estas formações mais frequentes na praia do Coqueiro, 

no limite do mesolitoral inferior. De acordo com Verlaque et al. (2003) Caulerpa racemosa é 

amplamente distribuída nos mares tropicais ao redor do mundo, e possui ainda a reconhecida 

capacidade de invadir extensas áreas. 
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Caulerpa sertularioides (S.G.Gmelin) M.A.Howe, Bulletin of the Torrey Botanical Club 32: 

563-586, 1905. 

Figura: 8 J 

Basiônimo: Fucus sertularioides S.G.Gmelin 

Localidade tipo: ”in coralliis americanis”. 

Diagnose: Talo cenocítico, verde escura, 4,5 cm de altura e 1 cm de largura. Ramos assimiladores 

desnudos na porção basal, e acima desta surgem pínulas cilíndricas, dísticas, voltadas para cima. 

Estolão cilíndrico, 1,5 mm de diâmetro. Ápice das pínulas mucronado. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 09-

III-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2435). 

Distribuição: Alagoas; Bahia; Ceará; Espirito Santo; Maranhão; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio 

de Janeiro; Rio Grande do Norte; Sergipe; São Paulo. 

Referência para o litoral piauiense: Barata (2008). 

Comentários: O material estudado confere com as descrições de Joly (1957); Taylor (1972); Barata 

(2008); Littler e Littler (2000). 

Caulerpa sertularioides f. longiseta (Bory de Saint-Vincent) Svedelius, Reports of the Ceylon 

Marine Biological Laboratory 2(4), 114-115, fig. 10, 1906. 

Figura: 8 K 

Basiônimo: Caulerpa plumaris var. longiseta Bory de Saint-Vincent 

Diagnose: Alga cenocítica, ereta, verde escuro, aderida no substrato por meio de finos rizoides. 

Apresenta filóides pinados, eretos, 4,5 cm de altura, ramificação dicotômica ou tricotômica, em um 

pedúnculo cilíndrico (0,1 cm), livre de pínulas. Ápice agudo, mucronado. 
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Material examinado: BRASIL. Piauí: Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barra 

Grande, 11-VIII-2011, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2439).  

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação de ocorrência desta espécie para o 

litoral piauiense. 

Comentários: Taylor (1960) afirma que Caulerpa sertularioides f. longiseta se diferencia de C. 

sertularioides por apresentar ramificações dicotômicas e algumas vezes tricotômicas, destacando, 

ainda, que as duas espécies possuem pedúnculo livre de pínulas. A morfologia dos exemplares 

estudados neste trabalho é similar a descrita por Pardo e Solé (2007) para a Venezuela. 

 Dasycladophyceae, Dasycladales, Polyphysaceae 

Acetabularia calyculus J. V. Lamour. In Quoy & Gaimard, Voyage autour du monde...sur les 

corvettes...l'Uranie et la Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1829. 621, pl. 90: 

figs 6, 7, 1824. 

Figura: 9 A-B 

Localidade tipo: Australia. 

Diagnose: Talo verde claro, 30-50 mm de altura, cenocítico, constituído por um eixo ereto 

calcificado, 250 - 350 µm de diâmetro e ramos laterais, não calcificados. Talo fértil,  com disco 

calcificado, em forma de cálice na porção distal, 2-3.5 mm diâm., unidos lateralmente formando a 

corona. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 15-

X-2008, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2426). 

Distribuição: Nordeste (Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco e  Bahia), 

Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e  São Paulo) e Sul (Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012). 
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Comentários: Espécie coletada sobre conchas de moluscos, ou rochas soltas na região entremarés 

sobre substrato arenoso e calcário. O presente estudo revelou a ocorrência de uma única espécie, 

pertencente a Dasycladales. O material estudado confere com as descrições de Joly (1965) e Coto 

(2007), para o litoral de São Paulo. 

3.2.2. Ochrophyta 

3.2.1.1. Phaeophyceae 

O estudo da composição florística da classe Phaeophyceae do litoral piauiense, revelou a 

ocorrência de 10 (dez) táxons infragenéricos, distribuídos em 8 (oito) gêneros, dois quais 6 (seis) 

são novas ocorrências para a região estudada.  

Phaeophyceae, Dictyotales, Dictyotaceae 

Canistrocarpus cervicornis De Paula & De Clerck in De Clerck et al., 2006. A revised 

classification of the Dictyoteae (Dictyotales, Phaeophyceae) based on rbcL and 26S ribosomal 

DNA sequence data analyses. Journal of Phycology 42: 1271-1288, 6 figs. 

Figura: 10 A-D 

Basiônimo: Dictyota cervicornis Kützing 

Localidade tipo: Key West, Flórida, EUA. 

Diagnose: Talo ereto, em forma de fita estreita, 16,8 cm de comprimento, marrom amarelada, com 

margem lisa, 2,3 cm de largura na região mediana, fixo ao substrato por rizóides basais; ramificação 

dicotômica com ápices arredondados, cervicorne, ou espiralado; em corte transversal, córtex 

formado por 1 camada de células pigmentadas, 10-20 µm de altura e 7-15 µm de largura, e medula 

formada por uma camada de células quadráticas, grandes e incolores, com 53-130 µm de 

comprimento, e 37 a 91 µm de largura. Presença de célula apical. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 

coletada na região entremarés, 20-IX-2013, Santiago et al.  
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Distribuição: Nordeste (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Baseados em estudos moleculares, químicos e morfológicos, De Clerck et al. (2006) 

estabeleceu o gênero Canistrocarpus. Segundo os autores os representantes deste gênero 

apresentam, em corte transversal, uma coroa de células corticais estéreis alongadas ao redor dos 

esporângios, mais altas que as demais células corticais do talo. As características observadas no 

material coletado no litoral piauiense concordam com as descrições de Joly (1965); Nunes e Paula 

(2001); Solé e Foldats (2003), todos descritos  como Dictyota cervicornis. As plantas analisadas por 

Silva (2010) para o Rio Grande do Norte, apresentaram variação quanto ao hábito, de eretas a 

prostradas, no grau de torção do talo e no ângulo de abertura das ramificações. De acordo com a 

autora, é possível diferenciar C. cervicornis de C. crispatus, pelo maior ângulo de divaricação nas 

interdicotomias subapicais, e muitas vezes também é possível observar os ramos de última ordem 

recurvados. 

Phaeophyceae, Dictyotales, Dictyotaceae, Dictyopteris 

Dictyopteris delicatula Lamouroux, J.V.F. 1809. Observations sur la physiologie des algues 

marines, et description de cinq nouveaux genres de cette famille. Nouveau Bulletin des Sciences, 

par la Société Philomathique de Paris 1: 330-333, fig. 2, pl. 6. 

Localidade tipo: Antilhas. 

Diagnose: Talo delicado, marrons escuro a amarelado, decumbente, formando tufos, porção ereta 

até 3,5 cm de altura; fixas ao substrato por rizóides. Ramificação dicotômica desigual. Tufos de 

pêlos espalhados em ambas as superfícies do talo, formando duas fileiras, uma de cada lado da 

nervura central. Em corte transversal talo com duas camadas de células medulares na região das 

bordas e uma camada de células corticais externa. Nervura central constituída por 7-8 camadas de 

células. 
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Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 20-

IX-2013, Santiago et al. 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012); Menezes et al. (2015) 

Comentários: O material analisado está de acordo com as descrições de Taylor (1960), Joly (1965), 

Littler e Littler (2000) e Pardo e Solé (2007). São plantas facilmente reconhecíveis por seu aspecto 

delicado, pela ausência de nervuras laterais, pelas margens lisas e pelas dimensões. Pacheco (2010) 

descreveu esta espécie para o litoral do Espirito Santo, em bancos de rodolitos e como epífitas sobre 

Cryptonemia seminervis e Gracilaria domingensis.   

 Phaeophyceae, Dictyotales, Dictyotaceae 

Dictyota bartayresiana J.V.Lamouroux 1809, Exposition des caractères du genre Dictyota, et 

tableau des espèces qu'il renferem. Journal de Botanique [Desvaux] 2. 

Figura: 11 A-D 

Localidade tipo: Antilhas, West Indies. 

Diagnose: Talo ereto, marrom, com iridescência azul-esverdeada, delicado, em forma de fita com 

ramificação dicotômica, formando tufos em formato de semicírculo, com inter-nós pequenos e 

ângulos de ramificação grande, medindo 4.7 cm de altura, com até 3.4 mm de largura na porção 

mediana do talo. Região apical ampla e arredondada. Células medulares composta por 1 camada, 

retangular (40 - 100 µm) de espessura. Células corticais retangulares (10 - 30 µm) de espessura. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 20-

IX-2013, Santiago et al. 
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Distribuição: Nordeste (Maranhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), Sudeste 

(Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Observa-se que as características presentes no exemplar de D. bartayresiana descrita 

por Coppejans et al. (2001) assemelham-se as características de D. bartayresiana do presente 

trabalho, exceto a coloração, uma vez que o exemplar analisado possui iridescência azul-

esverdeada. Por outro lado o exemplar descrito por Littler e Littler (2000) apresentou iridescência 

azul esverdeada quando submersa, tal qual o espécime coletado no presente estudo. As algas do 

gênero Dictyota Lamouroux apresentam dificuldades no estabelecimento de limites claros de 

separação entre as espécies (PAULA; VALLIM; TEIXEIRA, 2011). Este gênero é representado por 

mais de 40 espécies, sendo assim, o gênero mais rico da família Dictyotaceae. Também é um dos 

mais abundantes em habitats de algas marinhas tropicais (QUEIROZ et al., 2011). Desde o início de 

sua circunscrição taxonômica espécies do gênero Dictyota têm sido difíceis de separar e identificar 

principalmente por causa de seu alto polimorfismo (SOLÉ; FOLDATS, 2003). O mesmo autor diz 

também que, instabilidade na observação, avaliação e interpretação dos caracteres diagnósticos 

descritos na literatura têm causado descrições incompletas e heterogêneas, além de confusão e 

contradição sobre este gênero nas áreas de identificação e nomenclatura. 

Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörning & Weber-Peukert, 1987. Taxonomy of some North 

Atlantic Dictyota species (Phaeophyta). Proceedings of the International Seaweed Symposium 12. 

Figura: 12 A-C 

Basiônimo: Dictyota dichotoma var. menstrualis Hoyt. 

Localidade tipo: Carolina do Norte, USA. 

Diagnose: Plantas eretas, de coloração marrom clara, 25.5 cm de altura. Talo com torção ausente, 

largura de 4.2 mm na base das dicotomias e 13.1 mm na porção mediana da fita, ramificação 

dicotômica, com ápices agudos a arredondados, últimos ramos paralelos, margens lisas. Poucas 

proliferações, presentes principalmente nas regiões basais ou danificadas. Tufos de pêlos 
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distribuídos irregularmente em ambas as faces do talo. Possuem uma camada de células 

retangulares dispostas em linha, com 95 - 115 µm de espessura. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 20-

IX-2013, Santiago et al. 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012); Menezes et al. (2015). 

Comentários: As características do material estudado conferem com o descrito por Nunes e Paula 

(2001) para o litoral brasileiro. 

  

Dictyota pulchella Hörnig & Schnetter, 1988. Notes on Dictyota dichotoma, D. menstrualis, D. 

indica and D. pulchella spec. nova (Phaeophyta). Phyton (Horn) 28. 

Figura: 13 A-D 

Localidade tipo: Punta La Loma, Santa Marta, Colômbia, Mar do Caribe 

Diagnose: Plantas eretas, de coloração marrom, iridescente quando submersa, com até 10cm  cm de 

altura. Talo formando densos tufos, ramos com torção ausente, os quais medem 1.8 mm de largura 

na base das dicotomias e 3 mm de largura nas porções medianas, mais largos na base e estreitos nos 

ápices, ramificação dicotômica regular, com ápices achatados, com margens lisas. Raras 

proliferações. Tufos de pêlos, distribuídos em ambas as faces. Espessura do talo 105 µm no ápice. 

Células medulares mostrando uma camada de células retangulares dispostas em linhas. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 20-

IX-2013, Santiago et al. 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), e Sudeste 

(Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo). 
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Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Espécie rara na região estudada, encontrada na praia da Carnaubinha associada a 

Tricleocarpa cylindrica. As características gerais observadas no material estudado conferem com 

aquelas apresentadas por Littler e Littler (2000), Nunes e Paula (2001), Solé e Foldast (2003) e 

Silva (2010).  

Lobophora variegata (J.V.Lamouroux) Womersley ex E.C.Oliveira, 1977. Algas marinhas 

bentônicas do Brasil. pp. [i-iv], [1]-407. São Paulo, Brazil: Universidade de São Paulo, Instituto de 

Biociências. 

Figura: 14 A-D 

Basiônimo: Dictyota variegata J.V.Lamouroux 

Localidade tipo: Antilles, West Indies. 

Diagnose: Talo prostrado, flabeliforme, expandido foliáceo com sobreposição em forma de 

ventarola ou leque, com até 7 cm de altura. De cor marrom-escuro a marrom-amarelado, apresenta 

crescimento por uma margem de células apicais, não enroladas como em Padina. Fixas ao substrato 

por uma porção basal constituída por filamentos rizoidais. Em corte transversal apresenta uma 

camada de células medulares grandes, com altura maior que a largura, 10 - 15 µm de largura e 40 - 

50 µm de comprimento, e 2-3 camadas de células corticais, com 8 - 15 µm de diâmetro. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 30-

III-2014, Santiago et al. 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 
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Comentários: Silva (2007) em estudos realizados sobre a flora marinha do Arquipélago de 

Abrolhos e do recife Sebastião Gomes, coletou exemplares de Lobophora variegata na qual 

descreveu como algas com fronde de textura dura, semelhante à casca de árvores, superfície lisa e 

coloração marrom clara a alaranjada; leques largos (1-5 cm) com bordos flexionados em direção ao 

substrato e poucas fissuras radiais, com sutis zonas concêntricas de pelos. A mesma autora 

descreveu ainda que a espécie coletada foi encontrada em ambientes de meso e infralitoral, e 

ressalta que locais com maior hidrodinamismo favorecem o desenvolvimento de plantas de natureza 

mais rígida e prostrada, o que inclui a faixa de mesolitoral e locais constantemente submersos 

sujeitos a fortes correntezas.  

 Segundo Silva (2010) no oceano Atlântico, o gênero Lobophora está representado por uma 

única espécie, L. variegata, cujas formas prostradas podem ser confundidas, à primeira vista, com 

Ralfsia spp. No entanto, Lobophora é facilmente separada de outros táxons por não apresentar 

margens apicais enroladas, como Padina, e pela textura coriácea de suas frondes. Littler e Littler 

(2000) afirma que L. variegata pode apresentar três formas diferentes (decumbente, leque e 

prostrada), as quais são dependentes da profundidade e habitat. As características encontradas estão 

de acordo com aquelas descritas por Littler e Littler (2000), para a forma decumbente.  

   

 Phaeophyceae, Dictyotales, Dictyotaceae, Padina 

Padina gymnospora (Kützing) Sonder, 1871. Die Algen des tropischen Australiens. Abhandlungen 

aus dem Gebiete der Naturwissenschaften herausgegeben von dem Naturwissenschaftlichen Verein 

in Hamburg 5(2). 

Figura: 15 A-D 

Basiônimo: Zonaria gymnospora Kützing 

Localidade tipo: "St. Thomas" (Herb. Sonder) [St Thomas, Virgin Islands]. 

Diagnose: Planta de cor marrom, 10-16 cm de altura. Talo inteiro ou partido, com pêlos em ambas 

superfícies. Calcificação ausente. Em corte transversal, na região do ápice, 4 camadas de células em 

espessura, e 6 camadas de células na região basal. Células do córtex na região apical com 70 - 87,5 

µm de largura, e comprimento médio de 28,3 µm. Na região basal o comprimento das células 

variou de 37,5 - 47,5, e a largura de 25 - 30 µm. 
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Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 30-

XI-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2399). Cajueiro da Praia, Banco de algas da 

Praia da Barra Grande, 24-IV-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2408). Luis Correia, 

Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 08-III-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 

2419). 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012); Menezes et al. (2015). 

Comentários: Nunes e Paula (2000) consideram que provavelmente todas as citações de P. 

vickersiae para o litoral brasileiro devem corresponder à P. gymnospora por se tratar de sinônimos. 

A alga. P gymnospora do presente estudo possui características semelhantes à espécie relatada em 

Nunes e Paula (2000), como tamanho do talo, cor, presença de pêlos, quantidade de camadas da 

medula e do córtex e demais características. 

 Silva (2010b) ressalta que algas Padina gymnospora, P. boergesenii e P. sactae-crucis 

compartilham diversas características em comum, tais como dimensões de talo, coloração, textura e 

grau de calcificação, tornando difícil a delimitação de cada táxon.  

  !52



Phaeophyceae, Dictyotales, Dictyotaceae, Spatoglossum 

Spatoglossum schroederi (C.Agardh) Kützing 1859. Tabulae phycologicae; oder, Abbildungen der 

Tange. Vol. IX pp. i-vii, 1-42, 100 pls. Nordhausen: Gedruckt auf kosten des Verfassers (in 

commission bei W. Köhne). 

Figura: 16 A-D 

Basiônimo: Zonaria schroederi C.Agardh 

Localidade tipo: Brazil (Silva, Basson & Moe 1996: 609). 

Diagnose: Talo de cor marrom-esverdeada, 19 cm de altura, foliácea, constituído por vários 

segmentos em forma de fita larga, ramificados dicotomicamente, com largura mediana de 47.1 mm. 

Dicotomia espaçadas, não regulares, com um dos lados desenvolvendo-se mais que o outro. Pêlos 

pluricelulares longos formando tufos em pequenas depressões superficiais de ambos os lados da 

fronde. Células medulares retangulares; com quatro camadas de células. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barrinha, 24-

IV-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/HMAR 2405). Cajueiro da Praia, Banco de algas da 

Praia da Barra Grande, 11-VIII-2010, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/HMAR 2406). Luis 

Correia, Banco de algas da Praia da Coqueiro, 21-III-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/

HMAR 2409). Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 12-IV-2009, Santiago et 

al. (HMAR/LABOMAR/HMAR 2410). Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 28-

XI-2009, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/HMAR 2411). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 
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Comentários: Szechy e Cordeiro (1991) afirmam que o número de camada de células de S. 

schroederi varia de acordo com o crescimento da espécie, com o maior número de camadas 

localizado na porção basal (20 camadas) proporcionando assim uma maior rigidez e resistência, 

enquanto que a parte apical, mais flexível, tem no máximo duas camadas. 

Phaeophyceae, Fucales, Sargassaceae, Sargassum 

Sargassum vulgare C. Agardh 1820. Volumen primum. Pars prima. pp. [i-iv], [1]-168. Lundae 

[Lund]: ex officina Berlingiana. 

Figura: 17 

Localidade tipo: Bat Yam, Israel. 

Diagnose: Alga de cor marrom escura, com altura entre 25 a 30 cm, fixas ao substrato por um 

apressório discóide, com várias frondes, que são por sua vez ramificadas. Filóides lanceolados, com 

distinta nervura central e margens nitidamente denteadas a serrilhadas, podendo ou não apresentar 

bifurcação. Vesículas flutuadoras de aspecto globoso. Habitam as regiões de poças de marés, 

especialmente na região de mesolitoral inferior e infralitoral. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barra 

Grande, 11-VIII-2010, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2414). Luis Correia, Banco de 

algas da Praia do Coqueiro, 15-X-2008, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/HMAR 2416). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas;, 

Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Santos-Filho et al. (2012); Menezes et al. (2015). 

Comentários: Os exemplares analisados no presente estudos apresentaram ramos com superfície 

lisa, filóides com formato lanceolado, com margens denteadas a serrilhadas, concordando com as 

descrições de Taylor (1960), Jorge (2010) e Silva (2010).  
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Phaeophyceae, Ectocarpales, Scytosiphonaceae 

Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier in Castagne 1851. Supplément au 

catalogue des plantes qui croissent naturellement aux environs de Marseille. pp. [1]-125, pls VIII-

XI. Aix: Nicot & Pardigon. 

Figura: 18 A-D 

Basiônimo: Ulva sinuosa Mertens ex Roth 

Localidade tipo: Gades, Espanha. 

Diagnose: Plantas com talo globoso esférico, medindo até 3-5,5 cm de diâmetro, crescendo isoladas 

ou em grupos, de cor marrom-amarelada. Região cortical formada por 1-2 camadas de células, e 

região medular formada por 3-4 camadas de células. Presença de pêlos pluricelulares dispostos em 

tufos, na superfície da fronde. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barra 

Grande, 14-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2398).  

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: De acordo com Paula e Nunes (2003) a morfologia do talo em estudo realizado no 

litoral da Bahia, variou de liso a rugoso, todavia, as formas lisas foram mais frequentes em locais 

menos expostos, como em poças de marés e no infralitoral, enquanto as formas rugosas foram mais 

frequentes em locais mais expostos. As características estão de acordo com aquelas observadas por 

Joly (1965) e Nunes e Paula (2003). 
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3.2.3. Rhodophyta 

Foram identificados 30 táxons infragenéricos, distribuídos em 8 ordens, 11 famílias e 16 

gêneros.  

RHODOPHYTA 

 Bangiophyceae, Bangiales, Bangiaceae  

Pyropia vietnamensis (Tak. Tanaka & P.H.Ho) Sutherland, J.E., Lindstrom, S.C., Nelson, W.A., 

Brodie, J., Lynch, M.D., Hwang, M.S., Choi, H.-G., Miyata, M., Kikuchi, N., Oliveira, M.C., Farr, 

T., Neefus, C., Mols-Mortensen, A. Milstein, D. & Müller, K.M. (2011). A new look at an ancient 

order: generic revision of the Bangiales (Rhodophyta). Journal of Phycology 47(5): 1131-1151. 

Figura: 19 A-G 

Basiônimo: Porphyra vietnamensis T.Tanaka & Pham-Hoàng Ho 

Localidade tipo: Vung-Tau (Cap St. Jacques), Vietnam. 

Diagnose: Talo de coloração vermelho-vináceo, monostromático com 2-5,5 cm de altura e 1,2-6,5 

cm de largura. Lâminas pequenas e delicadas, de formato irregular, variando de orbicular, alongado 

a forma de fita, com margem denteadas (2 - 20 células por espinho). Em corte transversal talo com 

53 - 63 µm de espessura próximo a região basal, e 30 - 45 µm de espessura, na região mediana. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Parnaíba, Banco de algas da Praia da Pedra do Sal, coletada 

no costão rochoso, 15-XI-2012, Santiago et al. (HMAR 2831, HMAR 2832, HMAR 2887, HMAR 

2888).  

Distribuição: Piauí. 

Referência para o litoral piauiense: Milstein et al. (2014). 
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Comentários: A descrição dos exemplares analisados concordam, de uma maneira geral, com as 

descrições de Tanaka; Pham-Hoang (1962) e Milstein et al. (2014). Kavale et al. (2015) observou 

que as variações nos caracteres morfológicos, ecológicos e moleculares, em Py. vietnamensis na 

costa da india, são ocasionadas por fatores ambientais.  

Florideophyceae, Ceramiales, Rhodomelaceae 

Acanthophora spicifera (M. Vahl) Børgesen 1910. Some new or little known West Indian 

Florideae. II. Botanisk Tidsskrift 30: 177-207, 20 figs. 

Figura: 20 A-D 

Basiônimo: Fucus spicifer M. Vahl. 

Localidade tipo: Saint Croix, Ilhas Virgens. 

Diagnose: Talo ereto, cilíndrico marrom claro, 19 cm de altura, fixo ao substrato por apressório 

discóide, Ramos cilíndrico, 0,75 - 1,6 mm de diâmetro, dissecados por râmulos espinescentes, no 

eixo principal e nas ramificações laterais. Em corte transversal, talo fortemente corticado, com 5 - 6 

células pericentrais. Não foram observadas estruturas reprodutivas.   

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 

Santiago et al. 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), e Sul (Paraná e 

Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Menezes et al. (2015). 

Comentários: O material analisado concorda com os descritos por Taylor (1960), Littler e Littler 

(2000), Soares (2015).  
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Florideophyceae, Ceramiales, Rhodomelaceae  

Amansia multifida J. V. Lamouroux 1809. Nouveau Bulletin des Sciences, par la Société 

Philomathique de Paris 1: 330-333, fig. 2, pl. 6. 

Figura: 21 

Localidade tipo: Santo Domingo, República Dominicana. 

Diagnose: Talo ereto, vermelho vináceo, 18 cm de altura; em forma de fita com nervura central, 

com exceção da região basal, que apresenta o talo cilíndrico; ramificações laterais com ápices 

enrolados. Ramificação lateral mostrando 2 camadas de células, e estrutura polissifônica com 5 

células pericentral de formato poligonal.  

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 

Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 42A). Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 

Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 30ITQ). Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da 

Barrinha, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC BARR20). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia) e Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 
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Bryothamnion Kutzing, 1843 

Bryothamnion seaforthii (Turner) Kützing 1843.  

Phycologia generalis oder Anatomie, 1-80 

Figura: 22 

Basiônimo: Fucus seaforthii Turner 

Localidade tipo: Barbados. 

Diagnose: Talo ereto, vermelho vináceo, 15 cm de altura; apressório discóide que dá origem a um 

eixo cilíndrico na porção basal, e achatado em direção ao ápice; ramificação alterna, dística.    

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 43A, 49A). Luis Correia, Banco de algas da 

Praia do Itaqui, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 39ITQ). Cajueiro da Praia, Banco de 

algas da Praia da Barra Grande, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 25C) 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Bahia), Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro) e Sul (Paraná). 

Referência para o litoral piauiense: Menezes et al. (2015) 

Comentários: Os exemplares analisados estão de acordo com as descrições de Silva (2010) e 

Soares (2015).  
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Bryothamnion triquetrum (S.G.Gmelin) M.A.Howe 1915. Report on a visit to Porto Rico for 

collecting marine algae. Journal of the New York Botanical Garden 16: 219-225. 

Figura: 23 

Basiônimo: Fucus triqueter S.G.Gmelin 

Localidade tipo: Jamaica. 

Diagnose: Talo ereto, vermelho vináceo, 11 cm de altura; apressório discóide que dá origem a um 

ou vários talos cilíndricos; com ramificação alterna irregular. Ramos dissecados por râmulos 

simples, bifurcados duas ou três vezes, e inseridos na fronde de forma trística, conferindo à fronde 

um aspecto triangular. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, Santiago et 

al. (HMAR/LABOMAR/UFC ITQ33). 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Os exemplares analisados estão de acordo com a morfologia da espécie descrita por 

Soares (2015) para o litoral cearense. 
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  Spyridiaceae 

Spyridiaceae 

Spyridia clavata Kützing 1841, Ueber Ceramium Ag. Linnaea 15: 727-746.  

Figura: 24 A-E 

Localidade tipo: St. Thomas, Ilhas Virgens 

Diagnose: Talo delicado, 9,0 cm de altura, de coloração rosa-avermelhada, apresentando 

ramificação alterna-dística. Eixos corticados por células retangulares, e região internodal, dissecada 

por numerosos râmulos não ramificados. Nó composto por células ovaladas. Ápices dos ramos 

laterais em forma de clava, e sem espinhos, como em S. filamentosa. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2808). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas), Sudeste (Espirito Santo, Rio de 

Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Com exceção do tamanho, as características do exemplar estudado, confere com a 

descrição realizada por Jorge (2010) para espécie do litoral paulista. Segundo Soares (2015) a forma 

dos râmulos de última ordem e a presença de espinhos laterais diferenciam as espécies de Spyridia 

que ocorrem no Brasil. S. clavata apresenta ramos laterais em forma de clava, enquanto S. 

hypnoides apresenta 1 a 3 espinhos recurvados nos ápices dos râmulos de última ordem. 
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Haloplegma duperreyi Montagne 1842. Botanique. Plantes cellulaires. In: Histoire physique, 

politique et naturelles de l'île de Cuba. (Sagra, R. De La Eds) Vol. 11, pp. i-x, 1-549.  

Figura: 25 A - B 

Localidade tipo: Martinique. 

Diagnose: Talo achatado, vermelho amarronzado, de consistência esponjosa, com 12 cm de altura, 

3 cm de largura na região basal. Talo com ramificação dicotômica irregular, constituído por 

filamentos, levemente calcificados, fixo ao substrato por um pequeno apressório discóide. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 45A). 

Distribuição: Alagoas; Bahia; Ceará; Espirito Santo; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio de Janeiro; 

Rio Grande do Norte; Sergipe. 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012); Menezes et a; (2015). 

Comentários: A descrição da espécie confere com a realizada por Silva (2010) e Soares (2015). 

Gelidiales, Gelidiaceae  

Gelidium crinale (Hare ex Turner) Gaillon 1828. Résumé méthodique des classifications des 

Thalassiophytes. Dictionnaire des Sciences Naturelles [Levrault] 53: 350-406, Tables 1-3. 

Figura: 26 A-E 

Basiônimo: Fucus crinalis Hare ex Turner 1828 

Localidade tipo: Devonshire, Inglaterra. 

Diagnose: Talo cilíndrico a achatado distalmente (até 400 µm de espessura), até 3 cm de altura, 

vermelho-púrpuro, a enegrecida, cartilagionosa, formando tufos densos e delicados. Fixo ao 

substrato por um sistema de apressório do tipo “brush-like". O córtex é composto por 3 a 5 camadas 
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de células pequenas e pigmentadas, enquanto a medula é composta por até 5 camadas de células 

descoloridas. Células do córtex externo elípticas radialmente, 4.0 - 6.0 µm de altura e 7.0 a 10.0 µm 

de largura. Células medulares elongadas em corte longitudinal, e cilíndricas em corte transversal, 

9.0 a 20.0 µm de diâmetro. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Parnaíba, Banco de algas da Praia da Pedra do Sal, esta 

espécie é abundante durante todo o ano, crescendo principalmente no paredão rochoso, em área 

diretamente exposta a ação das ondas. desenvolvem-se associadas a Brachydontes, Chthamalus e 

Tetrachlita. 15/XI/2012, Santiago, et al., (HMAR/LABOMAR/UFC 2774). 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: A única referência de Gelidiales para o litoral piauiense foi feita por Ugadim (1985) 

para espécies coletadas na Praia da Pedra do Sal, a qual foi identificada como Pterocladia bartlettii 

(W.R. Taylor) Santelices. De acordo com a autora, P. bartlettii é muito similar a G. crinale, tendo 

sido, inclusive, identificado erroneamente como G. crinale por Joly (1965), para espécimes 

coletados na costa do Rio de Janeiro. 

 Gigartinales, Cystocloniaceae  

Calliblepharis occidentalis Joly & Yamaguishi-Tomita, Arquivos da Estação de Biologia Marinha 

da Universidade Federal do Ceará 5(2): 83, 1965. 

Figura: 27 A-D 

 
Localidade tipo: Ceará, Brasil. 

Diagnose: Talo ereto, vermelho-vinho, 7 a 14 cm comprimento, fixo ao substrato por sistema de 

fixação composto por uma base fibrosa. Apresenta eixos em forma de fita, com até 1,5 cm largura, 

abundantemente ramificados. Ramificações de última ordem com margens serrilhadas, e com 
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padrão de ramificação oposta. Região mediana do talo em corte transversal, com 250 - 300 µm de 

espessura, apresentando de 1 a 2 camadas de células corticais, arredondadas, e 3 - 4 camadas de 

células medulares. Tetrasporângios cruciados, com tamanho variando de 11,5 - 13,7 µm de 

espessura e 15 - 18,2 µm de comprimento, dispersos nos ramos de última ordem. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 02-

III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2850). 

Distribuição: Nordeste (Ceará) e Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: As características morfológicas do exemplar analisado concordam a descrição de 

Joly et al., 1965, com exceção do formato dos tetrasporângios, que nos exemplares analisados neste 

trabalho apresentaram o formato cruciado. 

Hypnea pseudomusciformis Nauer, Cassano & M.C. Oliveira, 2014. Journal of Applied 

Phycology : 1-13. 

Figura: 28 

Localidade tipo: Espirito Santo, Brasil. 

Diagnose: Talo vermelho-vináceo, até 12 cm de comprimento. Talo composto por eixos cilíndricos, 

ramificados, com ramos espinescentes dispostos de maneira dística ou irregular. Estrutura do talo 

uniaxial com nítida célula apical, e até 7 células periaxiais. Em corte transversal, eixos principais 

com 1 a 2 camadas de células corticais ovaladas e 5 a 9 camadas de células medulares grandes. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 

Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2ACQ). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), e Sul (Santa Catarina e São 

Paulo). 
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Referência para o litoral piauiense: Nauer, Cassano e Oliveira (2014). 

Comentários: Com base em caracteres morfológicos e moleculares, Nauer, Cassano e Oliveira 

(2014) descreveram H. pseudomusciformis, para agrupar espécimes identificados   até então para o 

litoral brasileiro como, H. musciformis, H. nigrescens e H. valentiae.  

 Rhizophyllidaceae  

Ochtodes secundiramea (Montagne) Howe (1920). Algae. In: The Bahama flora. (Britton, N.L. & 

Millspaugh, C.F. Eds), pp. 553-618. New York: authors. 

Figura: 29 A-D 

Basiônimo: Hypnea secundiramea Montagne 

Localidade tipo: Martinique 

Diagnose: Talo ereto, densamente ramificado, 8 cm de altura, iridescência azul esverdeada, 

ramificação dicotômica irregular. Talo de formato cilíndrico a levemente achatado, 0,8 - 1 mm de 

diâmetro. Em corte transversal células corticais esféricas (5 - 10 µm de diâmetro) e células 

medulares maiores na região central, diminuindo de tamanho em direção ao cortex, com dois 

filamentos na região central, 53 - 69 µm de diâmetro, e 110 - 150 µm de comprimento.  

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 

Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2820). 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia) 

e Sudeste (Espirito Santo). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: O material examinado concorda com Littler e Littler (2000). 
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 Solieriaceae 

Solieria filiformis (Kützing) Gabrielson (1985). Taxon 34: 275-280, 2 figs.. 

Figura: 30 A-E 

Basiônimo: Euhymenia filiformis Kützing 

Localidade tipo: Antilhas. 

Diagnose: Talo ereto, cilíndrico, com padrão de ramificação irregular, com 10 - 15 cm de 

comprimento, de coloração vermelho-claro a vermelho-vináceo, fixo ao substrato por uma porção 

basal, através do desenvolvimento de pequenos ramos de fixação. Ramos longos, inicialmente com 

1.2 - 1.8 mm de diâmetro, afilando em direção ao ápice (0,7 - 0,8 mm de diâmetro). Em corte 

transversal, 1 a 2 camadas de células corticais, pigmentadas, arredondadas a ovaladas, e 3 a 4 

camadas de células medulares, incolores, esféricas a elongadas. Região medular composta por 

filamentos ramificados, entrelaçados, dispostos frouxamente. Cistocarpo esférico com 0.7 mm de 

diâmetro completamente imersos no talo. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Pedra do Sal, 15-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2772). 

Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), e Sul (Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Menezes et al. (2015). 

Comentários: Os espécimes analisados estão de acordo com os descritos por Perrone e Cecere 

(1994), Silva (2010) e Soares (2015). Segundo Soares (2015) Solieria filiformis pode ser 

confundida com Agardhiella subulata (C. Agardh) Kraft e Wynne, destacando que S. filiformis 

apresenta uma base fibrosa como sistema de fixação, eixo principal não distinguível e cistocarpos 

completamente imersos no talo, enquanto que A. subulata se fixa ao substrato por um pequeno 

apressório, os eixos principais são visíveis e os cistocarpos formam protuberâncias na superfície do 

talo.  
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Solieria sp. 

Figura: 31 A-H 

Descrição detalhada: Talo ereto, cilíndrico, ramificação dicotômica a politômica, apresentando 

leve constrição basal alterna ou irregular, 10 - 15 cm de comprimento, de coloração vermelho-

vináceo, fixo ao substrato por um sistema basal de fixação. Ramos apresentam constrição basal, 

com posterior alargamento, e logo tornando-se afilado na região apical, com diâmetro basal de 1.1 - 

1.5 mm, e de até 0.1 mm no ápice. Talo de organização multiaxial, e em corte transversal da região 

mediana, apresenta região cortical com 1 a 2 camadas de células pigmentadas, de formato 

quadrático a alongadas periclinalmente com 3,94 - 12 µm diâmetro e 9 - 14 µm de comprimento, e 

2 a 3 camadas de células corticais internas maiores com 150 - 180 µm diâmetro e 60 - 110 µm de 

comprimento, incolores, arredondadas a compressas. Região medular composta por filamentos 

ramificados, entrelaçados, densamente dispostos na região central da medula. Cistocarpos esférico, 

608 µm de diâmetro, evidentes a olho nu, porém apresentam-se completamente imersos no talo, 

com envoltório de filamentos. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2787). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2804). Luis Correia, Banco da 

Carnaubinha, coletada na região entremarés na região de poças de marés, em associação com 

Gracilaria caudata, Acanthophora spicifera e Padina gymnospora, e  01-III-2014, Santiago et 

al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2787). 

 Gracilariales, Gracilariaceae  

  

Gracilaria birdiae E.M. Plastino & E.C. Oliveira 2002. Phycologia 41: 389-396.  

Figura: 32 A-F 

Localidade tipo: Ceará, Brasil. 

Diagnose: Talo cilíndrico, vermelho-vináceo a esverdeado, até 30 cm de altura, fixo ao substrato 

por um apressório discóide. Eixo com 1.2 a 1.9 mm de diâmetro, ramificação subdicotômica a 

irregular. Apresenta de 1 a 2 camadas de células corticais e ate 12 camadas de células medulares. 
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Transição gradual entre as células do córtex e medula; células corticais com 4,5 - 8,3 µm de 

diâmetro, e células medulares com  30 - 107 µm de comprimento. Tetrasporângio decussado, com 

19 - 30 µm de diâmetro, e  35 - 54 µm de comprimento. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2786). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2805). Cajueiro da Praia, Banco 

de algas da Praia da Barra Grande, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2752).  

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Bahia) e Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Voltolini et al. (2012). 

Comentários: Baseado em dados do marcador nuclear SSU, Bellorin et al. (2002) observaram que 

Gracilaria birdiae apresenta plasticidade fenotípica, e tem grande similaridade morfológica e 

anatômica com Gracilaria caudata e Gracilaria cornea. 

 Da mesma forma que Costa (2013), Lyra (2015) e Soares (2015) Gracilaria birdiae foi 

diferenciada destas espécies principalmente pelo diâmetro do talo, tendo um tamanho intermediário 

entre G. cornea e G. caudata. 

Gracilaria caudata J. Agardh 1852. Volumis secundi: Algas florideas complectens. Part 2, fasc. 2. 

pp. 577-700. 

Figura: 33 A-D 

Localidade tipo: Ilhas Virgens. 

Diagnose: Talo ereto, cilíndrico, vermelho vináceo a marrom esverdeado, medindo até 10 cm de 

comprimento, e até 1,3 mm de largura. Ramificação unilateral, a irregular. Em corte tranversal, o 

talo apresenta transição gradual de tamanho das células do cortex para a medula, com 1 a 2 camadas 

de células corticais pequenas, e 5 a 9 camadas de células na medula, com formato arredondado. 

Tetrasporângios localizados na superfície do talo, com 20 µm de diâmetro, e 40 µm de 

comprimento. 
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Material examinado: BRASIL. Piauí: Parnaíba, Praia da Pedra do Sal, 14-XI-2012, Santiago et 

al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2770). Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2793). Luis Correia, Banco de algas da Praia da 

Carnaubinha, 01-III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2815). Luis Correia, Banco de 

algas da Praia da Carnaubinha, 02-III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2816). Luis 

Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 01-III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 

2848). Cajueiro da Praia, Banco de algas da Praia da Barrinha, 18-VIII-2012, Santiago et 

al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2874). 

Distribuição: Alagoas; Bahia; Ceará; Espirito Santo; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Paraná; Rio de 

Janeiro; Rio Grande do Norte; Santa Catarina; São Paulo. 

Referência para o litoral piauiense: Costa (2013). 

Comentários: Espécie comum no litoral piauiense, sendo encontrada formando tufos na região do 

mesolitoral. Segundo Costa (2013) G. caudata apresenta grande semelhança com G. birdiae, no 

entanto com o uso dos marcadores moleculares cox1 e UPA, foi possível fazer a distinção entre 

essas duas espécies. Os exemplares analisados estão de acordo com os descritos por Costa (2013), 

Lyra (2014) e Soares (2015).  

Gracilaria cearensis (Joly & Pinheiro) Joly & Pinheiro 1966. Arquivos da Estação de Biologia 

Marinha da Universidade Federal do Ceará 6: 131-134. 

Figura: 34 A-D 

Basiônimo: Tylotus cearensis A.B.Joly & Pinheiro 1965 

Localidade tipo: Fortaleza, Brasil. 

Diagnose: Talo ereto, vermelho-vináceo em forma de fita, com até 10 cm de altura. Talo ramificado 

regularmente, com distância variável entre sucessivas dicotomias. Em corte transversal apresenta 

córtex formado por 1 a 3 camadas de células, formato variável, 7,4 µm de diâmetro e 9,2 µm de 

altura. Medula composta por células grandes, 3 a 6 camadas de células, 120 µm de diâmetro, 66 µm 

de altura. Tetrasporângios maduros medindo até 23 µm de diâmetro e até 38 µm de altura. 
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Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 01-

III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2812). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Itaqui, 02-III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2844). 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe  e Bahia) e 

Sudeste (Espirito Santo). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Espécie considerada rara na região estudada. Os exemplares analisados estão de 

acordo com os descritos por Pinheiro e Joly (1966). 

Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh 1852. Volumis secundi: Algas florideas complectens. Part 

2, fasc. 2. pp. 577-700. 

Figura: 35 A-F 

Basiônimo: Fucus cevicornis Turner 

Localidade tipo: Caribe. 

Diagnose: Talo ereto, achatado, medindo até 25 cm de altura, com râmulos espinescentes inseridos 

lateralmente sobre o eixo principal e ramificações. Em corte transversal apresenta transição gradual 

entre as células do córtex-medula, e medula com 4 a 6 camadas de células, levemente compressas 

na região central da medula 90 - 150 µm de diâmetro, células subcorticais elongadas, 42 - 55 µm de 

comprimento e 30 - 48 µm de diâmetro, presença de “pit connections” no subcórtex e medula. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2776). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2777). Luis Correia, Banco de 

algas da Praia do Coqueiro, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2799). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina). 
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Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Na opinião de Lyra (2005) historicamente tem havido dificuldade por parte dos 

especialistas na distinção entre G. domingensis e G. cervicornis, e entre G. cuneata e G. curtissiae, 

que são espécies de talo achatado. As espécies de talo cilíndrico também representam complexo, 

como é o caso de G. cornea, G. caudata e G. birdiae. 

Gracilaria cornea J. Agardh 1852. Volumis secundi: Algas florideas complectens. Part 2, fasc. 2. 

pp. 577-700. 

Figura: 36 A-D 

Localidade tipo: Pernambuco, Brasil. 

Diagnose: Talo vermelho-amarronzado, cilíndrico, até 20 cm comprimento. Eixos com 2.8 a 4.5 

mm de diâmetro, com ramificação irregular, geralmente concentrada na metade superior do talo. 

Em corte transversal, observa-se transição gradual entre a região cortical e medular; com 3 a 5 

camadas de células corticais pequenas, ovaladas e células medulares arredondadas, com presença de 

células de menor tamanho entre as células medulares maiores. Não foram observadas estruturas 

reprodutivas nos espécimes analisados 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2780). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2798).Luis Correia, Banco de 

algas da Praia do Coqueiro, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2801). Luis 

Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/

UFC 2802). Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 01-III-2014, Santiago et 

al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2810). Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 02-

III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2843). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Itaqui, 02-III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2854). Luis Correia, Banco de algas 

da Praia do Itaqui, 02-III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2855). Luis Correia, 

Banco de algas da Praia do Itaqui, 02-III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2862). 
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Distribuição: Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco Alagoas e 

Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Menezes et al. (2015). 

Comentários: Os espécimes analisados concordam com os descritos por Costa (2013), Lyra (2014) 

e Soares (2015).  

 
Gracilaria curtissiae J. Agardh 1855, Afdelningen for Mathematik och Naturvetenskap 21(8): 

1-117, 1 plate. 

Figura: 37 A-F; 38 A-E 

Localidade tipo: Flórida, EUA. 

Diagnose: Talo achatado, vermelho claro a vináceo, até 18 cm de comprimento. Talo principal com 

lâminas medindo até 3 cm de diâmetro, nas porções mais desenvolvidas do talo. Ramificação 

principal irregular, produzindo râmulos com constrição na base. Proliferações laterais, opostas, ao 

longo do talo. Em corte transversal do talo, observa-se transição abrupta entre região cortical e 

medular, e região mediana do talo, com até 400 µm de espessura, com 1 a 2 camadas de células 

corticais arredondadas e 3 a 4 camadas de células medulares grandes. Espermatângios produzidos 

em conceptáculos rasos, do tipo “textorii”. Cistocarpo com 870 µm de diâmetro, e pericarpo externo 

medindo 140 - 165 µm de comprimento, com 10 - 15 camadas de células. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia da Carnaubinha, 1-

III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2824). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2784). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia) e Sudeste (Espirito Santo). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 
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Comentários: Soares (2015) identificou para o litoral cearense,  duas morfologias típicas da 

espécie. Uma apresenta textura extremamente coriácea, região basal do talo desnuda, lâminas com 

até 3 cm de diâmetro e numerosas proliferações ao longo do talo, com bases cuneadas. Já outros 

espécimes apresentam-se de um modo geral mais delicado, ramificados desde a região basal, 

lâminas em torno de 1 a 1,5 cm de diâmetro, alcançando 3 cm somente nas regiões onde ocorrem as 

ramificações, sem proliferações ao longo do talo e ápices afilados e bifurcados. Característica 

também observada para os espécimes analisados para o litoral piauiense.  

Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex Dickie, 1874. Journal of the Linnean Society of 

London, Botany 14: 146-152, pl. 11. 

Figura: 39 A-F 

Basiônimo: Sphaerococcus domingensis Kützing 

Localidade tipo: Santo Domingo, República Dominicana. 

Diagnose: Talo ereto, achatado, até 32 cm de altura, vermelho amarronzado a esverdeado. Padrão 

de ramificação irregular, com pequenos ramos laterais. Em corte transversal apresenta talo com 

349-756 µm de espessura, formado por 1 - 3 (uma a três) camadas de células no córtex, um 

subcórtex 1 - 2 (uma a duas) camadas de células, e a medula 4 - 6 (quarto a seis) camadas de células 

grandes e sem pigmentação, com 140-317 µm de diâmetro; presença de “pit connections”. Criptas 

espermatangiais do tipo “henriquesiana”. Tetrasporângio cruciados disperso sobre o talo  com 33 a 

44 de comprimento e 27 a 29 µm de diâmetro. Cistocarpos maduros de formato globular a saliente. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 

coletada na região entremarés, 13-XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2791). 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe e Bahia), Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa 

Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Menezes et al. (2015) 
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Comentários: A descrição desta espécie esta de acordo com o descrito por Oliveira et al.(1983), 

Costa (2013); Lyra (2014) e Soares (2015). Na opinião de Lyra (2005) historicamente tem havido 

dificuldade por parte dos especialistas na distinção entre G. domingensis e G. cervicornis, e entre G. 

cuneata e G. curtissiae, que são espécies de talo achatado. As espécies de talo cilíndrico também 

representam complexo, como é o caso de G. cornea, G. caudata e G. birdiae. 

Gracilaria ferox J. Agardh 1852. Species genera et ordines algarum, Part 2, fasc. 2. pp. 577-700 

[701-720, Addenda and Index]. Lundae [Lund]: C.W.K. Gleerup. 

Figura: 40 A-F 

Localidade tipo: Martinique. 

Diagnose: Talo ereto, vermelho claro a vináceo, 14 cm de comprimento,  intensamente ramificado, 

com eixo principal achatado, e râmulos apicais cilíndricos a subcilindricos ramificados em mais de 

um plano; em corte transversal da região apical,  medula com 4-5 camadas de células, com as 

células centrais maiores. Cistocarpo com constrição basal; células nutritivas tubulares não foram 

observadas. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2792). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Pernambuco e Bahia), Sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul 

(Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Espécie considerada rara na região estudada, tendo sido coletada associada a outras 

espécies de Gracilaria  e a Hypnea pseudomusciformis. Segundo Lyra (2014) caracteres como a 

presença de regiões distais subcilíndricas e ramificaçõess em todos os planos são características que 

podem ser usadas para diferenciar G. ferox de G. cervicornis. 

  !74



Gracilaria flabelliformis (P.Crouan & H.Crouan) Fredericq & Gurgel in Gurgel & Fredericq 2004: 

155. 

Figura: 41 A-D 

Basiônimo: Plocaria flabelliformis P. Crouan & H. Crouan 

Localidade tipo: Guadeloupe: Moule (Vieux-Bourg). 

Diagnose: Talo ereto, vermelho-amarronzado, achatado, mas com região distal subcilíndrica, até 9 

cm de altura, ramificação dicotômica ou tricotômica, em um único plano. Exemplares jovens pouco 

ramificado e com ápices arredondados. Em corte transversal, talo com região medular composta por 

5-8 camadas de células com tamanhos variados, 100 - 280 µm de diâmetro, e região cortical 

pigmentada, com células arredondadas, com 5,9 - 11,5 µm de diâmetro. não forma observadas 

estruturas reprodutivas. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 13-

XI-2012, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2807). Luis Correia, Banco de algas da Praia da 

Carnaubinha, 1-III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2829). 

Distribuição: Nordeste (Bahia) e Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: De acordo com Lyra (2014) o material de G. flabelliformis identificado para o litoral 

brasileiro, foi descrito inicialmente como G. pauciramosa (N.Rodríguez de Ríos) A. M. Bellorin, 

M. C. Oliveira e E. C. Oliveira, baseado unicamente em dados morfológicos.  
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Gracilaria hayi Gurgel, Fredericq & Norris, 2004. Taxonomy of Economic Seaweeds with reference 

to the Pacific and other locations Volume IX. (Abbott, I.A. & McDermid, K.J. Eds) Vol. 9, pp. 

159-200.  

Figura: 42 A-D 

Localidade tipo: Panamá. 

Diagnose: Talo vermelho-amarronzado, achatado, até 15 cm de altura; Lâminas cuneadas no ápice, 

com ramificação quase sempre dicotômica a subdicotômica. Apresenta alguns ramos com 

bifurcação em formato de coração. Em corte transversal,   apresenta transição abrupta córtex 

medula, com córtex composto por 1 - 2 camadas de células arredondadas a ovais, com 5.3-8.5 µm 

de espessura e 5,0-7,5 µm. E região medular composta por 2-3 camadas de células, 70-100 µm de 

espessura, com grande quantidade de amido das florídeas. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 02-

III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2847). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia) e Sudeste (Espirito Santo e 

Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Lyra (2014) afirma que erros na identificação desta espécie, ocorrem em função da  

sua morfologia ser similar a de outras espécies que ocorrem no litoral brasileiro, como G. cuneata e 

G. curtissiae, e que a identificação desta espécie só foi possível após a realização de estudos 

moleculares. De acordo com informações contidas na literatura, e nas evidências morfológicas, 

destacamos a ocorrência da espécie Gracilaria hayi, pela primeira vez para o litoral piauiense. 
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Gracilaria intermedia J. Agardh 1901. Species genera et ordines algarum, 1-149. Lundae [Lund]: 

apud C.W.K. Gleerup. 

Figura: 43 A-F 

Localidade tipo: Panamá. 

Diagnose: Talo vermelho-amarronzado, achatado, até 13 cm de altura; Eixo principal ramificado 

em um único plano, nas porções medianas e basais, tornado-se irregular nas porções apicais. Talo 

estreito próximo a base e mais largo na região mediana. Ramificação abundante, constrita na base, e 

concentrada irregularmente nas margens das porções superiores do talo, com margens denteadas. 

Em corte transversal apresenta região apical achatada, com córtex formado por 1-2 camadas de 

células, e medula composta por 8-10 camadas de células isodiamétricas a compressas, 190 x 210  

µm de espessura  e 90 x 115 µm de comprimento. Não foram observadas estruturas reprodutivas. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 02-

III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2846). 

Distribuição: Nordeste (Bahia e Ceará). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: As características morfológicas do exemplar analisado concordam a descrição de 

Gurgel et al., 2004.  

Gracilariopsis silvana Gurgel, Fredericq & Norris, 2003. Hidrobiologica 13: 57-68. 

Figura: 44 A-E 

Localidade tipo: Venezuela. 

Diagnose: Talo vermelho amarelado, em forma de fita, 15 cm comprimento, fixo ao substrato por 

um pequeno apressório discóide. Eixos eretos achatados e mais largos na região mediana, onde 

surgem ramificações com formato lanceolado. Em corte transversal da região basal do talo, 

numerosas camadas de células corticais circundadas por uma cutícula espessa e 3 a 5 camadas de 
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células medulares. Em corte transversal da região mediana do talo, transição gradual entre região 

cortical e medular, com 1 a 2 camadas de células corticais pequenas, medindo 7 a 10 µm espessura, 

e 4 a 6 camadas de células medulares compressas, com 100 a 200 µm de espessura. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 02-

III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2859). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia) e Sudeste (Espirito Santo). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: A primeira ocorrência da espécie Gp. silvana foi para o litoral brasileiro foi feito por 

Costa (2013), para amostras coletadas nos Estados do Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Lyra 

(2014), citou a ocorrência desta espécie para o litoral da Bahia , e destacou que exemplares desta 

espécie podem ser confundidos com Gracilaria cervicornis, quando analisados somente com a 

morfologia externa. Posteriormente,  Soares (2015) registrou a primeira ocorrência desta espécie 

para o litoral cearense, em amostra coletada na praia do Pacheco, no município de Caucaia. 

 Halymeniales, Halymeniaceae 

Cryptonemia crenulata (J. Agardh) J. Agardh. Species genera et ordines algarum, 1841. 

Figura: 45 

Basiônimo: Phyllophora crenulta J. Agardh. Linnaea 15: 18, 1841 

Localidade tipo: Bahia, Brasil. 

Diagnose: Talo ereto, foliáceo, vermelho, fixo ao substrato por um apressório discoide, estipe 

cilíndrico, com lâminas até 20 cm de comprimento. Ramificação ausente ou dicotômica a irregular. 

Lâminas de textura membranáceas, com margens onduladas, e dentiadas. Em corte transversal da 

região mediana do talo, observa-se 2 camadas de células arredondadas, na região cortical externa,  e 

região cortical interna com 2 camadas de células isodiamétricas. 
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Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 5ACQ). 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia) e Sudeste (Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo). 

Referência para o litoral piauiense: Menezes et al. (2015). 

Comentários: O exemplar analisado confere com os caracteres morfológicos descritos por Taylor 

(1960), Joly (1965), Pinheiro-Joventino (1977), Silva (2010) e Soares (2015).  

Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh 

Figura: 46 

Basiônimo: Phyllophora crenulata J.Agardh 

Localidade tipo: Bahia, Brazil. 

Diagnose: Talo ereto, vermelho, 15 cm de comprimento, fixo ao substrato por um apressório 

discoide. Lâminas de textura membranáceas, com margens lisas a onduladas, e presença de uma 

nervura central restrita à região proximal das lâminas. Em corte transversal da região mediana do 

talo, região cortical externa com 2 camadas de células arredondadas a quadráticas e região cortical 

interna com 2 camadas de células arredondadas. Não foram observadas estruturas reprodutivas. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 1ACQ). 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Bahia) e 

Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

  !79



Comentários: Os exemplares analisados conferem com os caracteres morfológicos descritos por 

Taylor (1960), Joly (1965), Pinheiro-Joventino (1977), Silva (2010) e Soares (2015).  

 Sebdeniales, Sebdeniaceae 

Sebdenia flabellata (J. Agardh) Parkinson, Phycologiae historiae analecta autodidactica 1: 12, 

1980. 

Figura: 47 A-E 

Basiônimo: Isymenia flabellata J.Agardh 

Localidade tipo: Caribe. 

Diagnose: Talo cilíndrico, gelatinoso, 10-15 cm de comprimento, fixo ao substrato por um pequeno 

apressório discóide. Ramificado dicotomicamente em um único plano, evidenciando que nos pontos 

onde surgem as dicotomias o talo é levemente achatado. Em vista superficial, células corticais 

esféricas a poligonais. Em corte transversal, região cortical formada por uma a duas camadas de 

células, e região subcortical, formada por uma camada de células ovóides, maiores que as células do 

córtex. Região medular composta por filamentos que portam células glandulares nas porções 

terminais e laterais dos filamentos. Tetrasporângios cruciados principalmente localizados na região 

apical do eixo principal, com 8 - 10 µm de diâmetro e 20 - 25 µm de comprimento.  

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Itaqui, 01-

III-2014, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2833). 

Distribuição: Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia), Sudeste 

(Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina). 

Referência para o litoral piauiense: Esta é a primeira citação deste táxon para o litoral piauiense. 

Comentários: Exemplares desta espécie foram coletados em material arribado, na praia do Itaqui 

em Luis Correia. Whitall e Saunders (2006) afirmam que os representantes da ordem Sebdeniales 

diferem dos representantes da ordem Halymeniales pela presença de células glandulares na medula. 
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Da mesma forma, Littler e Littler (2000) utilizaram estas mesmas características para diferenciar os 

gêneros Sebdenia de Halymenia. 

Rhodymeniales, Rhodymeniaceae 

Botryocladia franciscana Santiago et al., 2016. Phytotaxa, v. 243, n. 2, p.137-146. 

Figura: 48 (A-D); 49 (A-D) 

Localidade tipo: Piauí, Brasil. 

Descrição detalhada: Plantas eretas, de coloração vermelha a amarronzada, com até 74 mm de 

altura; fixa ao substrato por um pequeno apressório discóide; eixo sólido, cilíndrico a subcilindrico, 

diâmetro variando de 1000 - 1400 µm de diâmetro; o qual suporta eixo que transporta várias 

vesículas, com formatos variados, esféricas, ovóides e muitas vezes alongadas, 2.5-5 mm de 

diâmetro e 8-12 mm de comprimento; com corticação completa da parede da vesícula; em corte 

traversal a parede das vesículas apresentam de 3 (4) camadas de células; as células internas da 

parede da vesícula em vista superficial apresenta células grande e pequenas misturadas, em formato 

poligonal; células glandulares obovóides a piriforme, com 10-19 µm de diâmetro, e 14-30 µm de de 

comprimento, produzidas nas células medulares internas, as quais são projetadas dentro da cavidade 

da vesícula; em número de 1 - 7 por célula de suporte; cistocarpos formados na porção externas da 

parede da vesícula, 700 - 1000 µm de diâmetro. 

Material examinado: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 26-

IV-2013, Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2886). 

Botryocladia occidentalis (Børgesen) Kylin 1931. Die Florideenordung Rhodymeniales. Acta 

Universitatis Lundensis 27(11): 1-48, 8 figs, 20 plates. 

Figura: 50 (A-H) 

Basiônimo: Chrysymenia uvaria var. occidentalis Børgesen 

Localidade tipo: Ilhas Virgens. 
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Referências selecionadas: BRASIL. Piauí: Luis Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 2-

III-2014. Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2836). Luis Correia, Banco de algas da Praia do 

Coqueiro, 2-III-2014. Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2839).  Luis Correia, Banco de 

algas da Praia do Coqueiro, 2-III-2014. Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/UFC 2849). Luis 

Correia, Banco de algas da Praia do Coqueiro, 2-III-2014. Santiago et al. (HMAR/LABOMAR/

UFC 2848). 

Diagnose: Talo ereto, 25 cm de altura, vermelho-escuro a amarelada, fixas ao substrato por um 

apressório discóide, onde se desenvolve um eixo cilíndrico, 1 mm de diâmetro, ramificado 

irregularmente. Vesículas esféricas a obovóide, 0,5 - 3,7 mm de diâmetro, 0,6 - 4,0 mm de 

comprimento dispostas ao redor do eixo, em grande número. Em corte transversal, do eixo sólido 

apresenta transição gradual de tamanho das células corticais para as medulares; vesícula com 2-3 

camadas de células, com até 100 µm de espessura; apresenta 1 célula glandular, com formato 

esférico, desenvolvido sobre uma célula medular não modificada. 

Distribuição: Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas e Bahia) e Sudeste (Espirito Santo e Rio de Janeiro). 

Referência para o litoral piauiense: Menezes et al. (2015) 

Comentários: Os exemplares analisados concordam com as descrições de Littler e Littler (2000), 

Afonso-Carrilo e Sobrinho (2003) e Schneider e Lane (2008). 
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3.3. Considerações gerais sobre a flora ficológica marinha bentônica do litoral piauiense. 

  Recentemente, Menezes et al. (2015) reportou para o litoral piauiense 65 espécies de 

macroalgas marinhas, sendo 2 (Bangyophyceae), 37 (Florideophyceae), 3 (Phaeophyceae) e 23 

(Ulvophyceae). Portanto, com este estudo a lista de espécies para o litoral piauiense, conta agora 

com 93 espécies, ou seja houve um aporte de 43,1%. Deve-se destacar a não inclusão das espécies 

filamentosas (Cearamium, Chaetomorpha, Bryopsis, Cladophora e Rhizoclonium) e coralináceas, 

neste estudo. 

 Novas ocorrências para o litoral cearense foram reportadas por Soares (2015) em estudo 

sobre as rodofíceas para o referido litoral, no entanto estes registros corresponderam a algas de 

pequeno porte, filamentosas, especialmente da família Ceramiaceae. De acordo com a autora, isso 

ressalta a importância da realização de estudos florísticos sistemáticos que possam detectar a 

presença deste componente importante da flora de rodofíceas. Oliveira Filho (1977) comentou sobre 

a representatividade da ordem Ceramiales na flora filológica do litoral brasileiro. 

Barata (2008), fez um levantamento de todos os aspectos relacionados ao gênero Caulerpa 

J.V.Lamour, no litoral brasileiro, incluindo o litoral piauiense, indo desde os históricos do gênero à 

filogenia, sendo destacado sua importância aos estudos ficológicos no Brasil. Observa-se que à 

partir da análise dos táxons listados neste estudo, que a composição da flora marinha da classe 

Ulvophyceae para o litoral piauiense, é similar aos estudos realizados por diversos autores para o 

litoral brasileiro. 

 A Tabela 2 mostra a distribuição dos táxons, identificados neste trabalho, por estado da 

federação. Dentre estes, observou-se que Pyropia vietnamensis tem registro confirmado, até o 

momento, unicamente para o litoral piauiense. Outras, como Canistrocarpus cervicornis, 

Lobophora variegata e Padina gymnospora passam a ter registro confirmado para todo o litoral 

brasileiro. 
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Tabela 2: Relação dos táxons presentes na porção piauiense da Área de Proteção Ambiental do 

Delta do Parnaíba, e ocorrência por estados da federação segundo dados de Menezes et al. (2015). 

(*corresponde a novas ocorrências para o litoral piauiense). 

Táxons MA PI CE RN PB PE AL SE BA RJ ES SP PR SC RS

Pyropia vietnamensis

Acanthophora spicifera

Amansia multifida*

Botryocladia 
franciscana**

Botryocladia 
occidentalis

Bryothamnion seaforthii

Bryothamnion 
tiquetrum*

Calliblepharis 
occidentalis*

Cryptonemia crenulata

Cryptonemia 
seminervis*

Gelidium crinale*

Gracilaria birdiae

Gracilaria caudata

Gracilaria cearensis*

Gracilaria cervicornis*

Gracilaria cornea

Gracilaria curtissiae*

Gracilaria domingensis

Gracilaria ferox

Gracilaria 
flabelliformis*

Gracilaria hayi*

Gracilaria intermedia*

Gracilariopsis silvana*

Haloplegma duperreyi
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Tabela 2: Continuação. 

Táxons MA PI CE RN PB PE AL SE BA RJ ES SP PR SC RS

Hypnea pseudomusciformis

Ochtodes secundiramea*

Sebdenia flabellata*

Solieria sp.**

Solieria filiformis

Spyridia clavata*

Canistrocarpus 
cervicornis*

Colpomenia sinuosa*

Dictyopteris delicatula

Dictyota bartayresiana*

Dictyota menstrualis

Dictyota pulchella*

Lobophora variegata*

Padina gymnospora

Sargassum vulgare

Spatoglossum schroederi

Acetabularia caliculus

Caulerpa floridana

Caulerpa cupressoides var. 
lycopodium

Caulerpa cupressoides var. 
serrata

Caulerpa denticulata

Caulerpa mexicana

Caulerpa prolifera

Caulerpa racemosa

Caulerpa sertularioides

Caulerpa sertularioides f. 
longiseta*

Chamaedoris peniculum

Codium isthmocladum
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Tabela 2: Continuação. 

O número maior de táxons registrados para a família Gracilariaceae está relacionado ao 

maior esforço de coleta para este grupo específico, bem como pela confirmação das referidas 

espécies através de marcadores moleculares. Além disso, observou-se que a praia da Carnaubinha e 

Itaqui, localizadas no município de Luis Correia, possuem grande potencial para serem estudados, 

visto que a maioria das novas ocorrências foi encontrada nestas praias. Forest et al. (2015) 

comentam que a preservação efetiva da diversidade biológica é realizada com o estudo de 

inventários das espécies de um dado local.  Consequentemente, é visível a necessidade da 

continuidade de estudos sobre  levantamentos florísticos para o litoral piauiense, com a realização 

de levantamentos em locais nunca explorados, especialmente na região do infralitoral, uma vez que 

atividades antrópicas têm sido cada vez mais frequentes, em pontos pouco explorados da região, 

como a praia da Carnaubinha. 
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Táxons MA PI CE RN PB PE AL SE BA RJ ES SP PR SC RS

Codium taylorii*

Ulva fasciata

Ulva lactuca

Ulva rigida*

Valonia aegagropila



4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGARDH, Carl Adolph. Synopsis algarum Scandinaviae, adjecta dispositione universali algarum. 

[s.i.]: Lundae [lund]: Ex Officina Berlingiana, 1817. 135 p. 

AGARDH, Carl Adolph. Species algarum rite cognitae, cum synonymis, differentiis specificis et 

descriptionibus succinctis. In: AGARDH, Carl Adolph. Volumen primum pars posterior. Lund 

(suecia): Lundae [lund]: Ex Officina Berlingiana, 1822. p. 169-398. 

AGARDH, Carl Adolph. Species algarum rite cognitae, cum synonymis, differentiis specificis et 

descriptionibus succinctis. In: AGARDH, Carl Adolph. Volumen primum pars posterior. Lund 

(suecia): Lundae [lund]: Ex Officina Berlingiana, 1823. p. 399-531. 

AGARDH, Jacob Georg. Species genera et ordines algarum, seu descriptiones succinctae 

specierum, generum et ordinum, quibus algarum regnum constituitur. In: AGARDH, Jacob Georg. 

Volumen secundum: algas florideas complectens. Lund (suecia): Lundae [lund]: C.w.k. Gleerup., 

1851. p. 352-506. 

 
AGARDH, Jacob Georg. Species genera et ordines algarum, seu descriptiones succinctae 

specierum, generum et ordinum, quibus algarum regnum constituitur. Volumis secundi: Algas 

florideas complectens. Lund (Suecia): Lundae [lund]: C.w.k. Gleerup., 1852. Part. 2, Fasc. 2, p. 

577-700. 

AGARDH, Jacob Georg. Till algernes systematik. Nya bidrag. (Fjerde afdelningen.). Lunds 

Universitets Års-skrift, Afdelningen For Mathematik Och Naturvetenskap, Lund, v. 8, n. 21, p.

1-117, 1855. 

AGARDH, Jacob Georg. Species genera et ordines algarum, seu descriptiones succinctae 

specierum, generum et ordinum, quibus algarum regnum constituitur. Volumen secundum: algas 

florideas complectens. Lundae [Lund]: C.W.K. Gleerup., 1863. Part 2, fasc. 3. pp. 787-1138, 

1158-1291. 

  !87



AGARDH, Jacob Georg. Analecta algologica, observationes de speciebus algarum minus cognitae 

earumque dispositione. Continuatio I. Lunds Universitets Års- Skrift, Andra Afdelningen, Kongl. 

Fysiografiska Sällskapets i Lund Handlingar., 1894. 29 (9): 1-144, 2 plates. 

ALVES, Aiagara Miranda; GESTINARI, Lisia Monica de Sousa; MOURA, Carlos Wallace do 

Nascimento. La familia Valoniaceae (Chlorophyta) en el estado de Bahía, Brasil: aspectos 

morfológicos y de distribución. Hidrobiológica. Mexico, p. 171-184. ago. 2010.  

ARESCHOUG, Johan Erhard. Phyceae novae et minus cognitae in maribus extraeuropaeis 

collectae. Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis, [s.i.], v. 31, n. 1, p.329-372, jan. 

1854. 

BAPTISTA, Elisabeth Mary de Carvalho. Caracterização e importância ecológica e econômica 

dos recifes da zona costeira do estado do Piauí. 2004. 288 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2004. 

BARATA, Diogina. Clorofíceas marinhas bentônicas do Estado do Espirito Santo.  2004. 210 f. 

Dissertação (Mestrado) - Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 2004. 

BARATA, Diogina. Taxonomia e filogenia do gênero Caulerpa J.V.Lamour. (Bryopsidales, 

Chlorophyta) do Brasil. 2008. 200 f. Tese (Doutorado) - Curso de Biodiversidade Ambiental e 

Meio Ambiente, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Paulo, 2008. 

BELLORIN, Alexis M.; OLIVEIRA, Mariana C.; OLIVEIRA, Eurico C. Phylogeny and systematic 

of the marine algal family Gracilariaceae (Gracilariales, Rhodophyta) based on small subunit rDNA 

and ITS sequences of Atlantic and Pacific species. Journal of Phycology, [s.l.], v. 38, n. 3, p.

551-563, jun. 2002. Wiley-Blackwell. http://dx.doi.org/10.1046/j.1529-8817.2002.01152.x. 

BORY DE SAINT-VINCENT, Jean Baptiste. Botanique, Cryptogamie. In: DUPERREY, L. I. 

(Eds.). Voyage autour du monde, exécuté par ordre du Roi, sur la corvette de Sa Majesté, la 

Coquille, pendant les années. Paris: Bertrand: [s.i.], 1828. p. 97-200. 

  !88



BØRGESEN, Frederik. An ecological and systematic account of the Caulerpas of the Danish West 

Indies. Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 7. Række, Naturvidenskabelig Og 

Mathematisk Afdeling, [s.i.], v. 4, n. 1, p.337-392, 1907. 

BØRGESEN, Frederik. Some new or little known West Indian Florideae. II. Botanisk Tidsskrift, 

[s.i.], v. 30, n. 1, p.177-207, 1910. 

BRAYNER, Suellen; PEREIRA, Sonia Maria Barreto; BANDEIRA-PEDROSA, Maria Elizabeth. 

Taxonomia e distribuição do gênero Caulerpa Lamouroux (Bryopsidales - Chlorophyta) na costa de 

Pernambuco e Arquipélago de Fernando de Noronha, Brasil. Acta Bot. Bras.,  São Paulo ,  v. 22, n. 

4, p. 914-928, Dec.  2008.  

BRODIE, Juliet; GUIRY, Michael D.. Life history and reproduction of Botryocladia ardreana sp. 

nov. (Rhodymeniales, Rhodophyta) from Portugal. Phycologia, [s.l.], v. 27, n. 1, p.109-130, mar. 

1988. International Phycological Society. DOI: 10.2216/i0031-8884-27-1-109.1. 

CÂMARA-NETO, C. Seaweed culture in Rio Grande do Norte. Hidrobiológica: Twelfth 

International Seaweed Symposium, Netherlands, v. 152, n. 151, p.363-367, 1987. 

COPPEJANS, Erick.; DE-CLERCK, Olivier; Leliaert, F. Marine brown algae (Phaeophyta) from 

the north coast of Papua New Guinea, with a description of Dictyota magneana sp. 

nov. Cryptogamie, Algologie, 2001. 22: 15-40. 

CORDEIRO-MARINO, Marilza. Rodofíceas bentônicas marinhas do Estado de Santa Catarina. 

Rickia: Séríe criptogãmica dos Arquivos de Botânica do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 7, 

n. 1, p.1-43, jan. 1978. 

COSTA, Emanuelle da Silva. Algas gracilarióides (gracilariaceae, Rhodophyta) na costa 

brasileira: uma abordagem morfológica e molecular. 2013. 153 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Ciências, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

  !89



COTO, Ana Carolina Saraiva Pena. Biodiversidade de clorófitas marinhas bentônicas do litoral 

do Estado de São Paulo. 2007. 171 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Biodiversidade Vegetal e 

Meio Ambiente, Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Paulo, 2007. 

DANTAS, Norma Pinheiro. Estudos taxonômicos dos representantes da ordem Caulerpales 

(Chlorophyta) da Praia de Guajiru, Ceará-Brasil. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife, 1994. 

DE-CLERCK, Olivier; COPPEJANS, Erick. Morphology and systematics of two aberrant 

species of Dictyota (Dictyotaceae, Phaeophyta), including. In: XVIITH INTERNATIONAL 

SEAWEED SYMPOSIUM, 17., 2003, Cape Town. Proceedings... . Cape Town: [s.i.], 2003. p. 275 - 

284. 

DE-PAULA, Joel Campos et al . Diterpenes from marine brown alga Dictyota guineensis 

(Dictyotaceae, Phaeophyceae). Rev. bras. farmacogn.,  Curitiba ,  v. 22, n. 4, p. 736-740, Ago.  

2012 .  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S0102-695X2012000400005&lng=en&nrm=iso>. Accesso em 19  Jan.  

2016.  Epub May 29, 2012.  http://dx.doi.org/10.1590/S0102-695X2012005000071. 

DELILE, A.R. 1813. Description de l'Égypte our recueile et des observations et des recherches qui 

ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les orderes de Sa 

Majesté l'Empereur Napoléon le Grand. Histoire naturelle. Vol. 2 (fasc. 2 'troisème livraison') pp. 

145-320, pls 1-62 [1826]. Paris: Imprimerie Impériale. 

DRAISMA, Stefano G. A. et al. A re-assessment of the infra-generic classification of the genus 

Caulerpa (Caulerpaceae, Chlorophyta) inferred from a time-calibrated molecular phylogeny. 

Journal of Phycology, [s.l.], v. 50, n. 6, p.1020-1034, 9 out. 2014. Wiley-Blackwell. DOI: 10.1111/

jpy.12231. Disponível em: <http://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111/jpy.12231>. 

Acesso em: 06 dez. 2015. 

FERREIRA-CORREIA, Mariana; VIEIRA, Francisca Pinheiro. Estudos taxonômicos sobre o 

gênero Caulerpa Lamouroux no nordeste brasileiro (Chlorophyta: Caulerpaceae). Arquivos de 

Ciências do Mar, Fortaleza, v. 2, n. 9, p.147-161, jan. 1969. 
  !90



FIDALGO, Oswaldo; BONONI, Vera Lúcia Ramos. Técnicas de coleta, preservação e 

herborização de material botânico. 4. ed. São Paulo: Instituo de Botânica, 1984. 61 p. 

(Documentos).  

FOREST, F. et al. Phylogeny, extinction and conservation: embracing uncertainties in a time of 

urgency. Philosophical Transactions of The Royal Society B: Biological Sciences, [s.l.], v. 370, 

n. 1662, p.20140002-20140002, 5 jan. 2015. The Royal Society. DOI: 10.1098/rstb.2014.0002. 

FREDERICQ, Suzanne; HOMMERSAND, Max H.. Comparative morphology and taxonomic 

status of Gracilariopsis (Gracilariales, Rhodophyta). Journal of Phycology, [s.l.], v. 25, n. 2, p.

228-241, jun. 1989. Wiley-Blackwell. DOI: 10.1111/j.1529-8817.1989.tb00117.x. Disponível em: 

<http://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111/j.1529-8817.1989.tb00117.x>. Acesso 

em: 19 jan. 2016. 

FREDRIKSEN, S; GUIRY, M D; RUENESS, J. Morphological and biosystematic studies of 

Gelidium pusilium and G. pulchellum (Gelidiaceae, Rhodophyta) from Europe. Phycologia, [s.i.], 

v. 6, n. 33, p.462-470, 1994. 

FORSSKAL P. Flora Aegyptiaco-Arabica. Hauniae, 1975. 

GABRIELSON, Paul W. Agardhiella versus Neoagardhiella (Solieriaceae, Rhodophyta): another 

look at the lectotypification of Gigartina tenera. Taxon, 34: 275-280, 1985. 

GAILLON. Résumé méthodique des classifications des Thalassiophytes. Dictionnaire des 

Sciences Naturelles [Levrault] 53: 350-406, 1928. 

GAVIO, Brigite; FREDERICQ, Suzane. Botryocladia caraibica (Rhodymeniales, Rhodophyta), a 

new species from the Caribbean. Cryptogamie: Algologie, [s.i.], v. 24, n. 1, p.93-106, jan. 2003. 

GERALDINO, Paulo John L.; LIAO, Lawrence M.; BOO, Sung Min. Morphological Study of the 

Marine Algal Genus Padina (Dictyotales, Phaeophyceae) from Southern Philippines: 3 Species 

New to Philippines. Algae, Korea, v. 2, n. 20, p.99-112, 2005. 

  !91



GREVILLE R. K. Algae Britannicae. Edinburgh, MacLachlan & Stewart, 1980, 218 p. 

GUIRY, Michael Dominic; GUIRY, G M. AlgaeBase: World-wide electronic publication, National 

University of Ireland, Galway. 2016. Disponível em: <http://www.algaebase.org>. Acesso em: 19 

jan. 2016. 

GURGEL, Carlos Frederico D; FREDERICQ, Suzzane; NORRIS, James. Molecular systematics 

and taxonomy of flattened species of Gracilaria Greville (Gracilariaceae, Gracilariales, 

Rhodophyta) from the Western Atlantic. In: ABBOTT, Isabella Aiona; MCDERMID, Kirstine J 

(Ed.). Taxonomy of Economic Seaweeds with reference to the Pacific and other locations. 9. ed. 

[s.i.]: [s.i], 2004. p. 159-200. 

HARVEY, William Henry. Nereis boreali-americana...Part III. Chlorospermeae. Smithsonian 

Contributions to Knowledge 10(2): 1-140, pls 37-50, 1858. 

HOWE, Mark Anthony. Phycological studies - II. New Chlorophyceae, new Rhodophyceae and 

miscellaneous notes. Bulletin of the Torrey Botanical Club 32: 563-586, pls 23-29, 1905. 

HOWE, Mark Anthony. Phycological studies - V. Some marine algae of Lower California, Mexico. 

Bulletin of the Torrey Botanical Club 38: 489-514, 1 fig., pls 27-34, 1911. 

HOWE, Mark Anthony. Report on a visit to Porto Rico for collecting marine algae. Journal of the 

New York Botanical Garden 16: 219-225, 1915. 

HOWE, Mark Anthony. Algae. In: The Bahama flora. (Britton, N.L. & Millspaugh, C.F. Eds), pp. 

553-618, 1920. 

KÜTZING, Friedrich Traugott. Ueber Ceramium Ag. Linnaea. 1841, 15: 727-746. 

KÜTZING, Friedrich Traugott. Diagnosen und Bemerkungen zu neuen oder kritischen Algen. 

Botanische Zeitung 5: 1847. 1-5, 22-25, 33-38, 52-55, 164-167, 177-180, 193-198, 219-223. 

  !92



KYLIN. Die Florideenordung Rhodymeniales. Acta Universitatis Lundensis 27(11): 1-48, 8 figs, 

20 plates, 1931. 

HUISMAN, J M; A BOROWITZA, M. A revision of the Australian species of Galaxaura 

(Rhodophyta, Galaxauraceae), with a description of Tricleocarpa gen. nov. Phycologia. [s.i.], p. 

150-172. jan. 1990. 

JOLY, Aylthon Brandão. Flora marinha do litoral norte do Estado de São Paulo e regiões 

circunvizinhas: Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 

Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1965. 393 p. (Botânica 21). 

JOLY, Aylthon Brandão. Gêneros de algas marinhas da Costa Atlântica Latino Americana. São 

Paulo: Universidade de São Paulo, 1967. 464 p. 

JOLY, Aylthon Brandão; VIEIRA, Francisca Pinheiro. The sexual male plants of Gracilaria 

cearensis (Joly et Pinheiro) Joly et Pinheiro. Arquivos da Estação de Biologia Marinha da 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, p. 131-134. 1966. 

KÜTZING. 1843. Phycologia generalis oder Anatomie, Physiologie und Systemkunde der Tange. 

Mit 80 farbig gedruckten Tafeln, gezeichnet und gravirt vom Verfasser. pp. [part 1]: [i]-xxxii, 

[1]-142, [part 2:] 143-458, 1, err.], pls 1-80. Leipzig: F.A. Brockhaus. 

KÜTZING, F.T. 1847. Diagnosen und Bemerkungen zu neuen oder kritischen Algen. Botanische 

Zeitung 5: 1-5, 22-25, 33-38, 52-55, 164-167, 177-180, 193-198, 219-223. 

KÜTZING, F.T. 1849. Species algarum. pp. [i]-vi, [1]-922. Lipsiae [Leipzig]: F.A. Brockhaus. 

LAMOUROUX, J.V. 1816, Histoire des polypiers coralligènes flexibles, vulgairement nommés 

zoophytes. pp. [i]-lxxxiv, chart, [1]-560, [560, err], pls I-XIX, uncol. by author. Caen: De 

l'imprimerie de F. Poisson. 

LAMOUROUX, J.V.F. 1809. Exposition des caractères du genre Dictyota, et tableau des espèces 

qu'il renferem. Journal de Botanique [Desvaux] 2: 38-44. 
  !93



LAMOUROUX J. V.F. 1809. Memoire sur les Caulerpes. Desvaux. Journal of Botany, 2: 136-146. 

LAMOUROUX, J.V.F. 1809. Observations sur la physiologie des algues marines, et description de 

cinq nouveaux genres de cette famille. Nouveau Bulletin des Sciences, par la Société 

Philomathique de Paris 1: 330-333, fig. 2, pl. 6. 

LELIAERT, Frederik; COPPEJANS, Erick; CLERCK, Olivier de. The Siphonocladales sensu 

Egerod (Chlorophyta) from Papua New Guinea and Indonesia. Belgian Journal of Botany., p. 

177-197. 1998. 

LIMA, E.A.M.; BRANDÃO, R.L. 2010. Geologia. In: Geodiversidade do estado do Piauí. Org. 

Pfaltzgraff, PAS.; Torres, FSM.; & Brandão, RL. CPRM, 260 p. 

LIMA-JUNIOR, Tarcisio Barbosa et al. Inventário dos Brachyura de substratos consolidados 

naturais do mesolitoral da Praia do Coqueiro, Luís Correia Piauí. Revista Biotemas, Santa 

Catarina, v. 23, n. 2, p.69-75, jun. 2010. 

LINNAEUS, C. 1753. Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum 

differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema 

sexuale digestas. Vol. 2 pp. [i], 561-1200, [1-30, index], [i, err.]. Holmiae [Stockholm]: Impensis 

Laurentii Salvii. 

LITTLER, Diane Scullion; LITTLER, Mark Masterton. Caribbean reef plants. An identification 

guide to the reef plants of the Caribbean, Bahamas, Florida and Gulf of Mexico. Washington: 

Offshore Graphics, 2000. 542 p. 

LYRA, Goia de Mattos. A família Gracilariaceae (Rhodophyta): abordagens taxonômicas e 

filogenéticas. 2014. 297 f. Tese (Doutorado) - Curso de Botânica, Ciências Biológicas, 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2014. 

MARTENS. Beiträge zur Algen-Flora Indiens. Flora, 52: 233-238, 1869. 

  !94



MCQUAID, C. D; RACH, G. M. Influence of sea temperature, substratum and wave exposure on 

rocky intertidal communities: an analysis of faunal and floral biomass. Mar. Ecol. Prog. Ser, 19, p.

145-151, 1984. 

MENEZES, Mariângela et al. Update of the Brazilian floristic list of Algae and Cyanobacteria. 

Rodriguésia, [s.l.], v. 66, n. 4, p.1047-1062, 2015. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/

10.1590/2175-7860201566408. 

MILSTEIN, Daniela. Filogenia molecular de espécies de Porphyra (Bangiales, Rhodophyta) do 

Atlântico Sul. Dissertação de Mestrado, Depto. de Botânica, IB- USP, pp. 82, 2002.  

MILSTEIN, Daniela et al. Will a DNA barcoding approach be useful to identify Porphyra species 

(Bangiales, Rhodophyta)? Journal of Applied Phycology, [s.l.], v. 24, n. 4, p.837-845, 16 ago. 

2011. Springer Science + Business Media. DOI: 10.1007/s10811-011-9702-3. 

MILSTEIN, Daniela et al. Native or introduced? A re-evaluation of Pyropia species (Bangiales, 

Rhodophyta) from Brazil based on molecular analyses. European Journal of Phycology, [s.l.], v. 

50, n. 1, p.37-45, 16 dez. 2014. Informa UK Limited. DOI: 10.1080/09670262.2014.982202. 

MONTAGNE, Jean Pierre Camille. Botanique. Plantes cellulaires. In: Histoire physique, politique 

et naturelles de l'île de Cuba. (Sagra, R. De La Eds) Vol. 11, pp. i-x, 1-549, 1842. 

NASCIMENTO, Hilda Cristina Evaristo et al . Pontederiaceae do litoral piauiense, Brasil. 

Rodriguésia,  Rio de Janeiro ,  v. 64, n. 3, p. 625-634, Sept.  2013. Disponível em <http://

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-78602013000300013&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em  19  Jan.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S2175-78602013000300013. 

NAUER, Fabio; CASSANO, Valéria; OLIVEIRA, Mariana C.. Description of Hypnea 

pseudomusciformis sp. nov., a new species based on molecular and morphological analyses, in the 

context of the H. musciformis complex (Gigartinales, Rhodophyta). Journal of Applied Phycology, 

[s.l.], v. 27, n. 6, p.2405-2417, 18 dez. 2014. Springer Science + Business Media. DOI: 10.1007/

s10811-014-0488-y. 

  !95



NUNES, José Marcos de Castro; PAULA, Édison José de. Estudos taxonômicos do gênero Padina 

Adanson (Dictyotaceae - Phaeophyta) no litoral do estado da Bahia, Brasil. Acta Botanica 

Malacitana. v. 25,  p. 21-43, 2000.  

NUNES, José Marcos de Castro; PAULA, Édison José de. O género Dictyota Lamouroux 

(Dictyotaceae - Phaeophyta) no litoral do estado da Bahia, Brasil. Acta Botanica Malacitana n. 26, 

p.5-18, 2004.  

NUNES, José Marcos de Castro; PAULA, Édison José de. Chnoosporaceae, Scytosiphonaceae, 

Sporochnaceae e Sphacelariaceae (Phaeophyta) no estado da Bahia, Brasil. Biotemas, Santa 

Catarina, v. 1, n. 17, p.7-28, 2004. 

NUNES, José Marcos de Castro; SANTOS, Ana Cristina Caribé dos; SANTANA, Liziane Caribé 

de. Novas ocorrências de algas marinhas bentônicas para o estado da Bahia, Brasil. Iheringia: Sér. 

Botânica, Porto Alegre, v. 60, n. 1, p.90-106, jan/jun. 2005. 

OLIVEIRA-CARVALHO, Maria de Fátima. Taxonomia, distribuição geográfica e filogenia do 

gênero Codium Stackhouse (Bryopsidales - Chlorophyta) no litoral brasileiro. 2008. 88 f. Tese 

(Doutorado) - Curso de Botânica, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2008. 

PARDO, Paola; SOLÉ, Maria A.. Flora marina de La península de macanao, Isla de Margarita, 

Venezuela. I. Chlorophyta y Phaeophyceae. Acta Botanica Venezuelica, Venezuela, v. 30, n. 2, p.

291-325, jan. 2007. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86230203>. Acesso 

em: 24 dez. 2015. 

PARKINSON, 1980. Halymenia, being a critical account of the confused nomenclature of 

Halymenia C.A. Agardh 1817 (Halymeniaceae, Cryptonemiales, Rhodophyta) with reflections on 

the International Code of Botanical Nomenclature and corrections to certain recent work in which it 

has been disregarded. pp. 1-20. Auckland: Pettifogging Press. 

  !96



PLASTINO, Estela Maria; OLIVEIRA, Eurico Cabral de. Gracilaria birdiae (Gracilariales, 

Rhodophyta), a new species from the tropical South American Atlantic with a terete frond and deep 

spermatangial conceptacles. Phycologia, 41, p.389-396, 2002. 

PEDROCHE, Francisco F. Estudios filogenéticos del género  Codium (Chlorophyta) en el 

Pacífico mexicano. Uso de ADNr mitocondrial. Anales de la Escuela Nacional de Ciências 

Biológicas, México, v. 47, n.1, p.109-123. 2001. 

PEDROCHE, Francisco F.; SILVA, Paul C.; CHACANA, Max. El género Codium (Codiaceae, 

Chlorophyta) en el Pacífico de México. Monografia Ficológicas, Iztapalapa, v. 1, p. 11-74. 2002. 

PEREIRA, Sônia Maria Barreto. Rodofíceas marinhas bentônicas da Ilha de Itamaracá e 

arredores (Estado de Pernambuco-Brasil). Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 1977. 

PERRONE, Cesira; FELICINI, Gianni P.; BOTTALICO, Antonella. The prostrate system of the 

Gelidiales: diagnostic and taxonomic importance. Botanica Marina, [s.l.], v. 49, n. 1, p.23-33, 1 

jan. 2006. Walter de Gruyter GmbH. DOI: 10.1515/bot.2006.003. 

PERRONE, Cesira; CECERE, Ester. Two solieriacean algae new to the mediterranean: Agardhiella 

sublet and Solieria filiformis (Rhodophyta, Gigartinales). Journal of Phycology, p.98-108, 1994. 

PINHEIRO-VIEIRA,  F.;  FERREIRA,  M.M. 1968. Segunda contribuição ao inventário das 

algas marinhas bentônicas do Nordeste Brasileiro. Arquivos da Estação de Biologia Marinha da 

Universidade Federal do Ceará. 8: 75-82.  

PFALTZGRAFF, Pedro Augusto dos Santos. Geodiversidade do estado do Piauí. In: Pfaltzgraff, 

Pedro Augusto dos Santos.; Torres, Fernanda Soares Miranda.; Brandão, Ricardo de Lima (Orgs.). 

CPRM, 260 p. 2010. 

BRASIL. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf. 

Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba – PLANAP. Brasilia: 

Ministério da Integração Nacional, TODA Desenhos & Arte Ltda, 2006. 97 p. 
  !97



PUPO, Diclá; COTO, Ana Carolina Saraiva Pena. Lista de Ulvophyceae do estado de São Paulo. 

Biota Neotropica, São Paulo, v. 11, n. 1, p.1-6, 2011. 

QUEIROZ, Thyago M. et al. Vasorelaxation, Induced by Dictyota pulchella (Dictyotaceae), a 

Brown Alga, Is Mediated via Inhibition of Calcium Influx in Rats. Marine Drugs, [s.l.], v. 9, n. 12, 

p.2075-2088, 24 out. 2011. MDPI AG. DOI: 10.3390/md9102075. 

QUOY, J.R.C.; GAIMARD, P. Zoologie. In: Voyage autour du monde...sur les 

corvettes...l'Uranie et la Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1829. (De 

Freycinet, I. Eds), pp. [i-vi], [1]-713. Paris: Pilet Aine, 1824. 

RODRIGUES, J. L. P. Estudos Regionais: Geografia e História do Piauí. Teresina: Halley S. A. 

Gráfica e Editora, 2004. 

RUGGIERO, Michael A. et al. A Higher Level Classification of All Living Organisms. Plos One, 

[s.l.], v. 10, n. 4, p.1-60, 29 abr. 2015. Public Library of Science (PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/

journal.pone.0119248. 

SANTIAGO, Janaína de Araújo Sousa et al. A New Species of Rhodymeniaceae (Rhodophyta, 

Rhodymeniales) from the Northern Brazilian Coast: Botryocladia franciscana sp. nov.. Phytotaxa, 

[s.l.], v. 243, n. 2, p.137-146, 11 jan. 2016. Magnolia Press. DOI: 10.11646/phytotaxa.243.2.3. 

SANTOS FILHO, Luiz Gonzaga Alves dos et al. Epifitismo em uma população de Sargassum 

vulgare C. Agardh (Phaeophyceae: Fucales) na praia do Coqueiro, Piauí, Brasil. Arquivo de 

Ciências do Mar, Fortaleza, v. 2, n. 45, p.77-80, 2012. 

SCHNEIDER, Craig W.; LANE, Christopher E. Notes on the Marine Algae of the Bermudas. 9. The 

Genus Botryocladia (Rhodophyta, Rhodymeniaceae), Including B. bermudana, B. Exquisita and B. 

Flookii spp. nov. Phycologia, [s.l.], v. 47, n. 6, p.614-629, nov. 2008. International Phycological 

Society. DOI: 10.2216/08-44.1. 

  !98



SCHNEIDER, Craig W.; SEARLES, R.B. Seaweeds of southeastern United States: Cape 

Hatteras to Cape Canaveral. Durham: Duke University Press, 1991. 553 p.  

SCHNETTER, R.; HÖRNIG, I.; WEBER-PEUKERT, G. Taxonomy of some North Atlantic 

Dictyota species (Phaeophyta). Proceedings of the International Seaweed Symposium 12: 

193-197, 1987. 

SCHNETTER; RICHTER. Systematische Stellung und Vorkommen einer Corallinoidee 

(Corallinaceae, Cryptonemiales, Rhodophyceae) aus der Karibischen See: Corallina panizzoi nom. 

nov. et stat. nov. Berichte der deutsche botanischen Gesellschaft 92: 455-466, 1979. 

SILVA, Beatriz Nogueira Torrano. Flora de macrófitas marinhas do Arquipélago de Abrolhos e 

do recife Sebastião Gomes. 2007. 422p. Dissertação (Mestrado) Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, 2007. 

SILVA, Ingrid Ballesteros. Algas marinhas bentônicas dos recifes e ambientes adjacentes de 

Maracajaú, APA dos Recifes de Corais, RN, Brasil. 2010. 377 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, Instituto de Botânica, Instituto de Botânica da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente, São Paulo, 2010. 

SILVA, Paul C. Codium (Chlorophyta) of the tropical western Atlantic. Nova Hedwigia 1: 497-536, 

Plates 107-123, 1960. 

SOARES, Luanda Pereira. Diversidade das rodofíceas marinhas bentônicas do estado do 

Ceará, Brasil, baseada em evidências morfológicas e moleculares. 2015. 357 f. Tese 

(Doutorado) - Curso de Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, Instituto de Botânica da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Paulo, 2015. 

SOLÉ, Maria A.; FOLDATS, Ernesto. El género Dictyota (Phaeophyceae, Dictyotales) en el Caribe 

Venezolano. Acta Bot. Venez. v..26, n.1, pp. 41-82, 2003. 

  !99



SONDER, O. G. Die Algen des tropischen Australiens. Abhandlungen aus dem Gebiete der 

Naturwissenschaften herausgegeben von dem Naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg 5(2): 

33-74, 1871. 

SONDER EX DICKIE. On the marine algae of Barbados. Journal of the Linnean Society of 

London, Botany 14: 146-152, 1874. 

STEPHENSON, T. A. The constitution of the intertidal fauna and flora of South Africa. Part 

II. Annals of the Natal Museum 10: 261-358, 1944. 

ŠTORCHOVÁ, Helena et al. An Improved Method of DNA Isolation from Plants Collected in the 

Field and Conserved in Saturated NaCl/CTAB Solution. Taxon, [s.l.], v. 49, n. 1, p.79-84, fev. 

2000. JSTOR. DOI: 10.2307/1223934. 

SUTHERLAND, Judith E. et al. A new look at an ancient order: generic revision of the Bangiales 

(Rhodophyta). Journal of Phycology, [s.l.], v. 47, n. 5, p.1131-1151, 13 set. 2011. Wiley-

Blackwell. DOI: 10.1111/j.1529-8817.2011.01052.x. Disponível em: <http://api.wiley.com/

onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111/j.1529-8817.2011.01052.x>. Acesso em: 19 jan. 2016. 

SVEDELIUS, N. Reports on the marine algae of Ceylon. No. 1. Ecological and systematic studies 

of the Ceylon species of Caulerpa. Reports of the Ceylon Marine Biological Laboratory 2(4): 

81-144, 1906. 

SZÉCHY, Maria Tereza; CORDEIRO, M. Feofíceas do litoral norte do Estado do Río de Janeiro, 

Brasil. Hoehna, [s.i.], v. 1, n. 18, p.205-241, jan. 1991. 

TAYLOR, Wylliam Randolph. Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of 

Americas. Ann Arbor: The University of Michigan Press. pp. xi + 870, 14 figs, 80 plates, 1960. 

TANAKA, Takeshi.; PHAM-HOÀNG, Hoang Ho. Notes of some marine algae from Viet-Nam - I. 

Memoirs of the Faculty of Fisheries, Kagoshima University, 11: 24–40, 1962.  

  !100



VAN DEN HEEDE, Caroline; COPPEJANS, Eric. The genus Codium (Chlorophyta, Codiales) 

from Kenya, Tanzania (Zanzibar) and the Seychelles. Nova Hedwigia, 62, p.389-417, 1996. 

VASCONCELOS, J.N.C. et al. Novas referências de rodofíceas marinhas bentônicas para o litoral 

Brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FICOLOGIA, 12., 2008, Águas Claras. Anais 

eletrônicos, 2008. 

VERLAQUE, Marc et al. On the identity and origin of the Mediterranean invasive Caulerpa 

racemosa (Caulerpales, Chlorophyta). European Journal of Phycology, [s.l.], v. 38, n. 4, p.

325-339, nov. 2003. Informa UK Limited. DOI: 10.1080/09670260310001612592. 

VICKERS, A. 1905. Liste des algues marines de la Barbade. Annales des Sciences Naturelles, 

Botanique, série 9 1: 45-66. 

VOLTOLINI, Júlio Cesar et al. Macroalgae species richness in beaches with consolidated arenite 

substrata and reef-pools with sandy bottoms in Piaui. Brazilian Journal of Ecology, São Paulo, p.

115-123, dez. 2012. 

WEBER-VAN BOSSE, Anna Antoinette. Monographie des Caulerpes. Annales du Jardin 

Botanique de Buitenzorg 15: 243-401, 1898, Plates XX-XXXIV. 

WEBER-VAN BOSSE, Anna Antoinette. Caulerpaceae. Transactions of the Linnean Society of 

London, Second Series, Zoology 12: 381-383, Figs. 12, 13, plates 47, 48, 1909. 

WITHALL, Rodney D.; SAUNDERS, Gary W. Combining small and large subunit ribosomal DNA 

genes to resolve relationships among orders of the Rhodymeniophycidae (Rhodophyta): recognition 

of the Acrosymphytales ord. nov. and Sebdeniales ord. nov.. European Journal of Phycology, 

[s.l.], v. 41, n. 4, p.379-394, nov. 2006. Informa UK Limited. DOI: 10.1080/09670260600914097. 

WYNNE, Michael J. A checklist of the benthic marine algae of the tropical and subtropical Western 

Atlantic: third rev. Nova Hedwigia, Stuttgart, v. 140, p.1-166, 2011. 

  !101



YONESHIGUE-VALENTIN, Yocie et al. Contribuição ao conhecimento e preservação das algas 

multicelulares bentônicas do Costão dos Cavaleiros – Macaé, estado do Rio de Janeiro. Iheringia, 

Sér. Bot., Porto Alegre, v. 63, n. 1, p. 129-134, jan./jun. 2008. 

  !102



Apêndice I
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Figura 3 - Ulva spp. (A) Aspecto geral do talo de Ulva fasciata (Escala= 2cm); (B) Exemplar de Ulva lactuca como 
epífitas em Padina gymnospora (Escala= 1cm); (C) Corte transversal do talo de U. fasciata (Escala= 50 µm); (D) Vista 
superficial da lâmina de U. fasciata (Escala= 50 µm); (E) Corte transversal do talo de U. lactuca (Escala= 50 µm); (F) 
Vista superficial da lâmina de U. lactuca (Escala= 50 µm); (G) Corte transversal da região basal talo de U. rigida 
(Escala= 75 µm); (H) Vista superficial da lâmina de U. rigida. evidenciando a presença de dentes (Escala= 500 µm). 

"104



 
Figura 4 - Chamaedoris peniculum. Hábito (Escala= 1 cm).  
 

Figura 5 - Valonia aegagropila. Hábito (Escala= 1 cm). 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Figura 6 - Codium isthmocladum. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Utrículo (Escala= 200 µm). 

Figura 7 - Codium taylorii. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Utrículo com gametângio (Escala= 200 µm). 
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Figura 8 - Caulerpa spp. (A) Caulerpa cupressoides var. lycopodium. Hábito (Escala= 2 cm). (B) Caulerpa 
cupressoides var. serrata. Hábito (Escala= 1 cm). (C) Caulerpa denticulata. Hábito (Escala= 2 cm). (D) Caulerpa 
floridana. Hábito (Escala= 2 cm). (E) Caulerpa floridana. Detalhe do mucron na região apical (F) Caulerpa floridana. 
Pínulas com ápice  afilado e voltadas para cima. (G) Caulerpa mexicana. Hábito (Escala= 2 cm). 
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Figura 8.1 - (H) Caulerpa prolifera. Hábito (Escala= 2 cm). (I) Caulerpa racemosa. Hábito (Escala= 2 cm). (J) 
Caulerpa sertularioides. Hábito (Escala= 2 cm). (K) Caulerpa sertularioides f. longiseta. Hábito (Escala= 2 cm).  

"108



Figura 9 - Acetabularia calyculus (A) Hábito da espécie (Escala= 1 cm); (B) Aspecto geral do talo vegetativo 
mostrando ramos assimiladores (seta)(Escala= 1 cm). 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Figura 10 - Canistrocarpus cervicornis (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Porção apical do talo, com destaque para as 
células apicais (Escala= 50 µm);(C) Corte transversal do talo, mostrando a disposição das células do córtex e medula 
(Escala= 50 µm); (D) Corte transversal do talo, mostrando pêlos superficiais (Escala= 50 µm). 
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Figura 11 - Dictyota bartayresiana. (A) Hábito (Escala= 1 cm); (B) Padrão de ramificação do talo em vista superficial 
(Escala= 100 µm);  (C) Detalhe da porção apical mostrando duas células apicais (Escala= 50 µm); (D) Células 
medulares e corticais do talo em corte transversal (Escala= 50 µm). 

Figura 12 - Dictyota menstrualis. (A) Hábito (Escala= 1 cm); (B) Vista superficial do talo, mostrando o padrão de 
ramificação do ápice (Escala= 25 µm). (C) Corte transversal do talo mostrando a disposição das células medulares e 
corticais (esporângio - detalhe) (Escala= 50 µm). 
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Figura 13 - Dictyota pulchella. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Vista superficial da lâmina, mostrando rizóides 
marginais (Escala= 50 µm); (C) Células corticais em vista superficial ( (Escala= 50 µm); (D) Disposição das células 
medulares e corticais em corte transversal do talo (Escala= 200 µm); (E) Vista superficial do talo mostrando o padrão de 
ramificação do ápice (Escala= 200 µm). 
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Figura 14 - Lobophora variegata. (A) Hábito (Escala= 1 cm); (B) Habitat da espécie (Escala= 2 cm); (C) Corte 
transversal do talo mostrando a disposição das células medulares e corticais  (Escala= 50 µm); (D) Vista superficial do 
talo  (Escala= 50 µm). 

 
Figura 15 - Padina gymnospora. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal do talo na região apical, no qual 
observa-se quatro camadas de células em espessura (Escala= 75 µm); (C) Corte transversal do talo na região basal, no 
qual observa-se seis camadas de células em espessura (Escala= 75 µm); (D) Vista superficial do talo com soros de 
oogônios (Escala= 200 µm). 
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Figura 16 - Spatoglossum schroederi. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal do talo, no qual observa-se 4 
camadas de células em espessura (Escala= 75 µm); (C) Vista superficial das células corticais externas (Escala= 50 µm).; 
(D) Vista superficial da lâmina, mostrando região de pêlos em estágio inicial de desenvolvimento (Escala= 50 µm). 

 

Figura 17 - Sargassum vulgare. Hábito (Escala= 3 cm). 
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Figura 18 - Colpomenia sinuosa (A) Hábito (Escala= 1 cm); (B) Células corticais e medulares em vista superficial 
(Escala= 50 µm); (C) Detalhe dos tufos de pêlos em vista superficial do talo (seta)(Escala= 50 µm); (D) Vista 
superficial das células corticais externas (Escala= 50 µm). 
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Figura 19 - Pyropia vietnamensis (A) Hábito (Escala= 5 mm); (B) Margem do talo em vista superficial (Escala= 500 
µm); (C) Corte transversal do talo (Escala= 50 µm); (D) Vista superficial do talo, evidenciando a presença de espinhos 
nas margens (Escala= 50 µm); (E) Arqueósporo germinando sobre a margem de um talo (Escala= 50 µm); (F) Porção 
vegetativa do talo em vista superficial, evidenciando células do córtex (Escala= 50 µm) (G) Células da base em vista 
superficial (Escala= 100 µm). 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Figura 20 - Acanthophora spicifera (A) Habitat da espécie (Escala= 5 cm); (B) Corte transversal do talo mostrando 
célula axial (a) e periaxiais (p) (Escala= 100 µm); (C) Região medular com célula axial (a) e 5 células periaxiais (p) 
(Escala= 50 µm); (D) Detalhe das regiões cortical e medular (Escala= 50 µm). 

Figura 21 - Amansia multifida. Hábito (Escala= 2 cm).  
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Figura 22 - Bryothamnion seaforthii. Hábito (Escala= 2 cm). 
 

Figura 23 - Bryothamnion triquetrum. Hábito (Escala= 2 cm). 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Figura 24 - Spyridia clavata. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Detalhe do padrão de ramificação de uma porção terminal 
(Escala= 500 µm); (C) Detalhe da ramificação alterna (Escala= 100 µm); (D) Detalhe das células ovaladas na corticação 
nos nós (Escala= 50 µm); (E) Detalhe do ápice terminando de forma aguda (Escala= 25 µm). 

 

Figura 25 - Haloplegma duperreyi. Hábito (Escala= 2 cm).  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Figura 26 - Gelidium crinale. (A) Habitat da espécie; (B) Hábito da espécie; (C) Detalhe de um ramo mostrando célula 
apical (seta); (D) Ramo com cistocarpos, mostrando a região do óstiolo; (E) Detalhe de um apressório; (F) Corte 
longitudinal da região mediana de um ramo ereto. 

 
Figura 27 - Calliblepharis occidentalis (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal da região mediana do talo 
(Escala= 100 µm); (C) Vista superficial do talo mostrando células do córtex externo (Escala= 50 µm); (D) 
Tetrasporângio disperso na região cortical externo (seta) (Escala= 50 µm). 
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Figura 28 - Hypnea pseudomusciformis Hábito (Escala= 2 cm). 

Figura 29 - Octhodes secundiramea (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal da região mediana do talo 
(Escala= 50 µm); (C) Corte transversal evidenciando transição córtex-medula (Escala= 50 µm); (D) Corte transversal ao 
talo evidenciando dois filamentos axiais (seta) (Escala= 50 µm). 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Figura 30 - Solieria filiformis. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal da região basal do talo; (C) Corte 
transversal da região apical do talo; (D) Corte transversal evidenciando células corticais (Escala= 100 µm); (E) Corte 
transversal de uma ramo com cistocarpo (Escala= 200 µm). 
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Figura 31 - Solieria sp. (A-C) Variação morfológica da espécie (Escala= 2 cm); (D) Corte transversal da região apical 
do talo; (E) Corte transversal da região basal do talo (Escala= 200 µm); (F) Eixo com cistocarpos imersos no talo 
(Escala= 500 µm); (G-H) Corte transversal de uma ramo, mostrando inserção do cistocarpo. 
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Figura 32 - Gracilaria birdiae. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal do talo (Escala= 200 µm); (C-D) 
Corte transversal evidenciando transição córtex-medula (Escala= 100 µm); (E) Vista superficial do talo mostrando 
tetrasporângios (Escala= 50 µm); (F) Tetrasporângio disperso na medula (Escala= 50 µm). 
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Figura 33 - Gracilaria caudata. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal do talo evidenciando padrão 
microscistidiado (Escala= 100 µm); (C) Corte transversal mostrando morfologia das células corticais (Escala= 50 µm); 
(D) Corte transversal do talo mostrando tetrasporângio (Escala= 500 µm). 
 

Figura 34 - Gracilaria cearensis. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal da região apical do talo (Escala= 
100 µm); (C) Corte transversal da região basal do talo (Escala= 100 µm); (D) Corte transversal do talo mostrando 
tetrasporângio (Escala= 50 µm). 
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Figura 35 - Gracilaria cervicornis. (A-B) Hábito (Escala= 2 cm); (C) Corte transversal do talo na região apical, 
evidenciando formato compresso do talo (Escala= 200 µm); (D) Corte transversal do talo na região mostrando 
morfologia das células corticais (Escala= 50 µm); (E) Corte transversal do talo na região mediana (Escala= 200 µm); 
(F) Células medulares da região mediana, evidenciando pit connection com uma célula (Escala= 50 µm). 
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Figura 36 - Gracilaria cornea. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal do talo evidenciando padrão 
microscistidiado (Escala= 500 µm); (C) Corte transversal evidenciando morfologia das células corticais (Escala= 100 
µm); (D) Corte transversal do talo mostrando células medulares heterogêneas (Escala= 100 µm). 
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Figura 37 - Gracilaria curtissiae. (A-B) Variação morfológica da espécie (Escala= 2 cm); (C) Corte transversal do talo 
na região basal (Escala= 200 µm); (D) Conceptáculos espermatangiais (Escala= 50 µm); (E) Corte transversal do talo 
mostrando cistocarpo (Escala= 200 µm); (F) Detalhe de um tetrasporângio cruciado (Escala= 50 µm). 
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Figura 38 - Gracilaria curtissiae. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal do talo na região mediana (Escala= 
100 µm); (C) Proliferações nas margens do talo (Escala= 500 µm); (D) Conceptáculos espermatangiais (Escala= 50 
µm); (E) Corte transversal do talo mostrando células do córtex (Escala= 50 µm). 
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Figura 39 - Gracilaria domingensis. (A-B) Variação morfológica da espécie (Escala= 3 cm); (C) Corte transversal do 
talo na região mediana (Escala= 200 µm); (D) Detalhe de um tetrasporângio (Escala= 50 µm); (E) Conceptáculos 
espermatangiais do tipo “henriquesiana” (Escala= 50 µm); (F) Corte transversal de um cistocarpo, evidenciando célula 
nutritiva tubular superior (Escala= 50 µm). 
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Figura 40 - Gracilaria ferox. (A-B) Variação morfológica da espécie (Escala= 3 cm); (C) Corte transversal do talo na 
região mediana (Escala= 100 µm); (D) Corte transversal do talo na região apical (Escala= 200 µm); (E) Cistocarpo 
maduro, liberando carpósporos (Escala= 500 µm); (F) Corte transversal de um cistocarpo,  com base compressa, e 
projeção no ápice (Escala= 200 µm). 
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Figura 41 - Gracilaria flabelliformis. (A) Hábito de um espécime juvenil (Escala= 1 cm); (B) Espécime adulto 
(Escala= 2 cm); (C) Corte transversal do talo (Escala= 200 µm); (D) Corte transversal do talo mostrando células do 
córtex (Escala= 100 µm). 

 

Figura 42 - Gracilaria hayi. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal do talo (Escala= 100 µm); (C) Corte 
transversal do talo mostrando células do córtex (Escala= 50 µm); (D) Células medulares com grãos de amido das 
florídeas (Escala= 50 µm). 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Figura 43 - Gracilaria intermedia. (A) Hábito (Escala= 3 cm); (B) Corte transversal do talo na região mediana 
(Escala= 200 µm); (C) Corte transversal do talo na região apical (Escala= 200 µm); (D) Corte transversal do talo na 
região apical, evidenciando células corticais (Escala= 100 µm); (E) Corte transversal do talo, da região mediana, 
evidenciando células corticais (Escala= 100 µm); (F) Corte transversal mostrando tetrasporângio (Escala= 50 µm). 
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Figura 44 - Gracilariopsis silvana. (A) Hábito de uma planta cistocárpica (Escala= 1 cm); (B) Espécime adulto 
(Escala= 2 cm). 

Figura 45 - Gracilariopsis silvana. (A) Corte transversal do talo (Escala= 100 µm); (B) Corte transversal em um ramo 
portando cistocarpo (Escala= 100 µm); (C) Corte transversal do talo, evidenciando transição córtex-medula (Escala= 
500 µm); (D) Corte transversal do talo mostrando células do córtex na região apical (Escala= 50 µm). 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Figura 46 - Cryptonemia crenulata. Hábito (Escala= 2 cm). 

Figura 47 - Cryptonemia seminervis. Hábito (Escala= 4 cm). 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Figura 48 - Sebdenia flabellata. (A) Hábito (Escala= 2 cm); (B) Corte transversal evidenciando transição córtex-
medula (Escala= 15 µm); (C) Vista superficial do talo mostrando tetrsporângios (Escala= 20 µm); (D) Corte transversal 
mostrando células estreladas (Escala= 5 µm); (E) Células glandulares (seta) (Escala= 15 µm); (F) Corte transversal 
mostrando tetrasporângio cruciado (Escala= 15 µm). 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Figura 49 - Botryocladia franciscana. (A) Habito do holotipo (Escala= 1 cm); (B) Exemplo de vesículas elongadas 
localizadas no ápice do talo (Escala= 1 mm); (C) Corte transversal do estipe (Escala= 200 µm);(D) Córtex externo da 
parede da vesícula em vista superficial (Escala= 100 µm). 

Figura 50 - Botryocladia franciscana (A) Vista superficial interna da parede da vesícula, mostrando células secretoras 
(Escala= 50 µm); (B) Corte transversal da parede da vesícula, evidenciando número de camadas de células (Escala= 50 
µm); (C) Medula interna da parede da vesícula, mostrando o formato poligonal das células; (D) Corte transversal de um 
cistocarpo (Escala= 50 µm). 
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Figura 51 - Botryocladia occidentalis. (A) Hábito, espécime preservado em líquido, (Escala= 2 cm); (B) Hábito 
(Herbário Ficológico do Instituto de Ciências do Mar) (Escala= 2 cm); (C) Corte transversal do eixo sólido, mostrando 
o padrão de transição córtex-medula (Escala= 100 µm); (D) Córtex externo da parede da vesícula em vista superficial 
(Escala= 100 µm); (E) Medula interna da parede da vesícula, mostrando o formato poligonal das células (Escala= 100 
µm); (F) Corte transversal da parede da vesícula, evidenciando número de camadas de células (Escala= 50 µm); (G) 
Célula secretora em vista superficial (Escala= 50 µm); (H) Vista superficial interna da parede da vesícula, mostrando 
uma célula secretora sobre uma célula de medula não modificada (Escala= 75 µm).
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Capítulo 2 

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE ALGAS VERMELHAS (RHODOPHYTA) DO 

LITORAL PIAUIENSE BASEADA NA ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS DE GENES 

PLASTIDIAIS E MITOCONDRIAL  

1 INTRODUÇÃO 

Desde a descoberta da estrutura molecular do DNA, por James Watson e Francis Crick em 

1953, o campo da genética tem progredido consideravelmente e contribuído para a compreensão de 

processos biológicos inerentes a evolução (BUENO-SILVA, 2012). Neste contexto, com o advento 

das técnicas de biologia molecular, a utilização de sequências de nucleotídeos tanto para inferir 

hipóteses evolutivas, como para auxiliar na taxonomia, passou a ser uma poderosa ferramenta nos 

estudos de algas vermelhas a partir da década de 1990. Assim a classificação das rodofíceas passou 

a sofrer grandes modificações (IHA, 2014; ROBBA et al. 2006; SOARES, 2015), tendo em vista 

que a variação é justificada pelas características das rodofíceas, onde a identificação e delimitação 

de suas espécies são notoriamente difíceis. A morfologia externa e interna são relativamente simples 

e, em muitos casos, convergentes, com grande plasticidade fenotípica e alternância de gerações 

heteromórficas no ciclo de vida (SAUNDERS, 2005). 

De um modo geral, é um desafio definir quais caracteres morfológicos são importantes e 

filogeneticamente informativos. Isto significa que a variação ou plasticidade fenotípica dentro de 

grupos pode ser interpretada de maneira diversa, sendo, portanto, subjetiva a decisão sobre o que é 

importante ou não (NAUER, 2013).  

Segundo Bueno-Silva (2012) a complexa interação entre genótipo, fenótipo e ambiente 

pode ser considerada um dos principais motivos que impulsionaram o desenvolvimento de 

marcadores moleculares. Consequentemente, estudos de sistemática molecular têm sido cada vez 

mais empregados para identificar e delimitar espécies, inferir afinidades e relações filogenéticas 

entre organismos, tendo se baseado, principalmente, na comparação de sequências de DNA que 

podem ser obtidas a partir de diferentes regiões genômicas (nuclear, mitocondrial e cloroplastidial) 

(CASANO, 2009). 

 Devido a essas dificuldades, no uso de critérios morfológicos que mostram-se insuficiente 

para definir as categorias taxonomicamente infragenéricas de vários grupos de macroalgas 

marinhas, especificamente das algas vermelhas, objetivou-se com este estudo caracterizar e 
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identificar através do uso de marcadores moleculares, espécies de algas do Filo Rhodophyta da 

porção piauiense da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba, e contribuir para o melhor 

conhecimento da taxonomia do grupo.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

O estado do Piauí situado entre 2°44’ e 10°52’ de latitude Sul e entre 40°25’ e 45°59’ de 

longitude Ocidental, abrange área de 251.529,186 km2, correspondente a 16,16% da região 

Nordeste e 2,95% da área do Brasil, estando localizado entre duas regiões climáticas bem distintas: 

o sertão semi-árido e a Amazônia quente e úmida, portanto sendo uma faixa autêntica de transição 

(RODRIGUES, 2004). O clima na região é caracterizado como tropical seco, com temperaturas 

médias elevadas entre 18 oC e 39 oC. Os níveis da precipitação média variam entre 1.000 e 1.600 

mm anuais. Precipitações inferiores a 800 mm prevalecem em apenas 35% do Estado (PLANAP, 

2006). 

Com um litoral de apenas 66 km, é o estado que possui a menor faixa litorânea do país. 

Apesar da pequena extensão, a região costeira caracteriza-se, sobretudo, pelo complexidade de 

ambientes naturais. Incluem-se, nesse contexto, os "beach rocks" ou arenitos de praia que ocorrem 

em diversos trechos do litoral. Tais formações se encontram distribuídas descontinuamente, 

formando delgados corpos paralelos à linha de costa; normalmente, afloram em dois subambientes 

praiais: na zona de estirâncio e na zona de arrebentação. Em geral, são arenitos conglomeráticos 

com grande quantidade de bioclastos, cimentados por carbonato de cálcio. Estas formações 

funcionam, muitas vezes, como uma proteção a determinados setores da costa, diminuindo a 

energia das ondas que se aproximam da face da praia, evitando a sua ação erosiva. As melhores 

ocorrências de arenito de praia situam-se nas praias do Coqueiro e de Macapá (LIMA; BRANDÃO, 

2010). Os pontos de coleta foram organizados de acordo com a ocorrência de substrato: Cajueiro da 

Praia, Luis Correia e Parnaíba. 
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2.2 Coleta e processamento das amostras 

 As coletas foram realizadas em eventos de marés baixa de sizígia, na região entremarés, 

conforme dados obtidos na tábua de marés da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), 

referente ao Porto de Luis Correia. 

 As algas foram coletadas nos bancos algais, percorrendo-se toda extensão nestes ambientes, 

desde o supralitoral até o limite inferior do mesolitoral. Os espécimes foram coletados manualmente 

com auxílio de espátulas, tomando-se o cuidado de preservar o apressório, e acondicionadas em 

sacos plásticos devidamente etiquetados. Foram registradas observações de campo relacionadas à 

localização das algas no ambiente de coleta, tipo de substrato, associações entre espécies e outros 

dados pertinentes. Ainda em campo, parte do material foi fixado em solução de formol a 4% em 

água do mar para estudos morfológicos. Outra parte foi imediatamente herborizada na forma de 

exsicatas segundo as técnicas usuais em ficologia (FIDALGO; BONONI, 1984), e as porções mais 

jovens dos talos, livres de epibiontes, foram separadas para análise molecular, e armazenadas em 

microtubos de 2 mL, nos quais adicionou-se previamente 1 mL da solução de CTAB/NaCl 

(STORCHOVÁ et al., 2000). As algas filamentosas e as coralináceas não foram incluídas neste 

estudo. 

 Todo o material coletado foi levado ao Laboratório de Biotecnologia e Aquicultura Marinha 

(BioAqua) da Universidade Federal do Piauí, para armazenamento do material destinado a análise 

molecular a -20 oC. Posteriormente, o material foi transportado devidamente refrigerado até o 

Centro de Diagnóstico de Enfermidades de Organismos Aquáticos (CEDECAM) do Instituto de 

Ciências do Mar (LABOMAR), da Universidade Federal do Ceará, onde as amostras foram 

processadas e analisadas. 

  

2.3 Estudos moleculares 

 Foram coletadas 134 amostras de rodofíceas: (a) 87 no município de Luis Correia, sendo 33 

na praia do Coqueiro, 32 na praia do Itaqui e 22 na praia da Carnaubinha; (b) 35 amostras no 

município de Cajueiro da Praia, sendo 14 na praia da Barra Grande, 21 na praia da Barrinha; e (c) 

12 espécies no município de Parnaíba. Para estudos moleculares, com o auxílio de um 

estereomicroscópio, qualquer epifita presente foi removida, e as amostras foram então estocadas a 

-20 ° C até extração do DNA. O DNA total foi extraído de aproximadamente 100 mg do talo úmido, 

macerado em nitrogênio líquido utilizando o método CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio) 
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descrito  por Bellorin et al. (2002), com modificações (sem adição de proteinase k e RNase). As 

amostras de DNA extraídas foram quantificadas com o uso de um espectrofotômetro NanoDrop 

(Thermo Scientific NanoDrop™2000, Wilmington, DE, USA). Após a extração o DNA extraído foi 

armazenado em tampão TE (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0,1 mM EDTA) a -20oC. O sequenciamento 

e amplificação dos três genes, rbcL (1500bp), cox1 (710 bp) e UPA (370 bp) foi realizada através da 

reação em cadeia da polimerase, com uso dos primers listados na Tabela 1. 

Tabela 1. Marcadores moleculares utilizados para PCR e sequenciamento em rodofíceas coletadas 

no litoral piauiense. 

Marcador (pb) Primer Sequência Referência

cox1 (~710)

GazF1 TCAACAAATCATAAAGATATTGG

Saunders (2005)

GazR1 ACTTCTGGATGTCCAAAAAAYCA

GHalF TCAACAAATCATAAAGATATYGG 

COX1R1 ATACATATGATGHGCTCAA

GWSFn TCAACAAAYCAYAAAGATATYGG 

GWSRn GGRTGNCCRAARAAYCARAA 

LCO 1490 GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG Folmer et al. 
(1994)HCO 2198 TAAACTTCAGGGTGACCAAAAATCA

UPA (~370)
p23SrV_f1 GGACAGAAAGACCCTATGAA Sherwood & 

Presting (2007)p23SrV_r1 TCAGCCTGTTATCCCTAGAG

rbcL (~1500)

F645 TGCGTTGG AAAGAAAGATTCT Lin et al. (2001)

F57 GTAATTCCATATGCTAAAATGGG

Freshwater & 
Rueness (1994)

F577 GTATATGAAGGTCTAAAAGGTGG

F753 GGAAGATATGTATGAAAGAGC

FrbcL-Start ATGTCTAACTCTGTAGAAG

R1381 GCTTTAGATCTATGGAAAGAT

R-rbcS start GTTCTTTGTGTTAATCTCAC
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2.4 PCR e sequenciamento 

  

 Os marcadores foram amplificados com o uso do kit de reação da Promega (Madison, 

USA). As condições de amplificação foram: 1 X PCR Buffer, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM de cada 

dNTP, 0.2 mM de cada "primer", 1.25 U Taq DNA polymerase (Go Taq® Hot Start Polymerase) e 1 

µL de DNA genômico, em um volume final de 10 µL. As PCR`s foram realizadas no termociclador 

Veriti™ (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), de acordo com as condições mostradas na 

Tabela 2. 

 Para o marcador cox1 eventualmente as condições de amplificação foram adaptadas para 

obtenção de melhores resultados, as combinações de primers utilizadas para este marcador foram: 

GazF1/GazR1, GHalF/COX1R1, GWSFn/GWSRn e LCO1490/HCO2198. As melhores 

combinações usadas para rbcL foram: F645/R-rbcS, F577/R1381.  

Tabela 2. Ciclos das PCR`s utilizados na amplificação dos marcadores moleculares. 

 O produtos da PCR foram analisados através de eletroforese em gel de agarose 1%, com 

marcador de tamanho (1kb DNA ladder, Invitrogen) e o resultado das amplificações foram 

visualizados sobre luz UV. Seguindo a reação de PCR, os produtos foram purificados 

enzimaticamente com o kit ExoSAP-IT (GE Healthcare), de acordo com as instruções do fabricante. 

 A reação de sequenciamento foi feita utilizando-se de 10 - 40 ng do produto de PCR 

purificado, com o kit BigDye™ Terminator v3.1(Applied Biosystems, CA, USA), conforme o 

protocolo do fabricante, usando-se os mesmos “primers” da PCR, descritos anteriormente. O reação 

de sequenciamento foi feita de acordo com as condições: Desnaturação inicial de 96 oC por 1 

minuto; seguido de 25 ciclos a 96°C por 10 segundos, 50°C por 5 segundos e 60°C por 4 minutos. 

Após a reação, as amostras foram precipitadas em isopropanol 65% e lavadas em etanol 60%. O 

sequenciamento foi feito pelo método de Sanger (SANGER, 1977) e realizado no sequenciador 

automático ABI PRISM™ 3500 (Applied Biosystems). 

Marcador Ciclos Desnaturação 
inicial Desnaturação Anelamento Extensão Extensão 

final

cox1 30 94°C por 5' 94°C por 1' 45°C por 1' 72°C por 2' 72°C por 7'

rbcL 35 94°C por 5' 94°C por 30" 47°C por 1' 72°C por 2' 74°C por 7'

UPA 34 94°C por 2' 94°C por 30" 53°C por 30" 72°C por 45" 72°C por 10'
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2.5 Análise dos dados 

  

 O conjunto de dados foram alinhados com MAFFT v7.017 (KATOH et al. 2002) 

implementado com Geneious 8.1.8, e as inconsistências nas sequências foram revisadas pela 

checagem dos cromatrogramas. A matriz de sequências-consenso, para o marcador UPA é composta 

por 368 pb, a do marcador cox1, 578 pb e do marcador rbcL, 679 pb.  Número de acesso no 

GenBank para as sequências usadas nas análises são mostradas na Tabela 3 (Apêndice 2). 

 Para as sequências dos marcadores UPA, cox1 e rbcL, foi realizada a análise de distância 

utilizando o algoritmo Neighbor-Joining (NJ) (SAITOU & NEI, 1987), implementado com o 

auxílio do "Geneious Tree Builder" usando o modelo de distância genética de Tamura-Nei, com 

10.000 réplicas de bootstraps. A inferência Bayesiana foi feita com a versão paralela do MrBayes 

3.2.2 (HULSENBECK; RONQUIST, 2001) implementado no  programa Geneious 8.1.8 

(Biomatters Ltd.). O modelo de evolução selecionado para os três marcadores estudados, foi 

selecionado usando-se o programa jModeltest (POSADA, 2008), seguindo o Critério de Informação 

Bayesiana (BIC): TPM3uf +G (Three Parameters Model), estimado com distribuição gama (G), 

com duas corridas independentes, quatro cadeias de Markov por 1.000.000 de gerações, as árvores 

foram amostradas a cada 200 gerações, e as primeiras 100.000 gerações foram descartadas como 

“burn-in”. As análises de Máxima Verossimilhança (ML) foram feitas usando o programa PhyML 

3.0 (GUINDON, et al. 2010) implementada no programa Geneious. Análises de Bootstrap foram 

feitas com 2000 réplicas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para as algas vermelhas do litoral piauiense foram obtidas um total de 310 sequências 

parciais dos três marcadores moleculares utilizados neste trabalho, à partir das 134 amostras 

coletadas. Foram identificadas 19 espécies diferentes de rodofíceas compreendendo seis famílias: 

Bangiaceae (Pyropia vietnamensis), Spyridiaceae (Spyridia clavata), Gelidiaceae (Gelidium 

crinale), Cystocloniaceae (Hypnea sp.), Solieriaceae (Solieria filiformis e Solieria sp.), 

Gracilariaceae (Gracilaria birdiae, G. caudata, G. cearensis, G. cervicornis, G. cornea, G. 

curtissiae, G. domingensis, G. ferox, G. flabelliformis, G. hayi, G. intermedia e Gracilariopsis 

silvana) e Rhodymeniaceae (Botryocladia franciscana sp. nov). 

 Foram obtidas 90 novas sequências para o marcador mitocondrial cox1, além de 101, e 119 

para o marcador plastidial rbcL, e UPA, respectivamente. Os dados das coletas, informação sobre 

voucher, espécies sequenciadas com respectivos marcadores são mostrados na Tabela 4 (Apêndice 

3).  

3.1 Marcador plastidial UPA 

 O alinhamento gerado com o conjunto de dados para o marcador plastidial UPA, composto 

por 114 sequências consenso com 363 nucleotídeos, foi utilizado para produzir as árvores com 

análise de Neighbor-Joining (NJ), Máxima Verossimilhança (ML) e Inferência Bayesiana (BI), onde 

pode-se observar 20 agrupamentos bem diferenciados (Figura 1). As análises produzidas para este 

marcador, gerou árvores com topologias semelhantes, sendo possível visualizar a segregação das 

espécies identificadas. 

 O clado formado por espécies da ordem Bangiales, evidenciou um agrupamento com 

máximo suporte de bootstrap, formado pelas sequências produzidas neste trabalho, com a sequência 

produzida por Milstein et al. (2014), também originada de um espécime coletado no litoral 

piauiense, confirmando então a ocorrência de Pyropia vietnamensis para o litoral piauiense baseada 

na análise da sequência dos marcadores rbcL e SSU rDNA. De acordo com os autores, a espécie 

pode ter sido provavelmente introduzida da região tropical indo-pacífica. 

 O clado, formado por espécies do gênero Solieria, mostrou um agrupamento formado por 

três espécies identificadas aqui como Solieria sp., as quais não apresentam identidade a nenhuma 

outra sequência disponível no banco de dados analisado (GenBank). Evidencia-se que 

características morfológicas e reprodutivas analisadas nos exemplares estudados, sugerem ser esta 
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uma espécie ainda não descrita pela ciência. Mineur et al. (2012) utilizando o marcador plastidial 

rbcL, revelou a ocorrência de espécies de algas vermelha exóticas no litoral europeu, com destaque 

para uma espécie de Solieria (JQ405740), fortemente relacionada a uma espécie de Solieria 

(AF099712) não identificada para a Nova Zelândia. Neste estudo, na análise para o marcador rbcL, 

verificou-se que o clado formado com espécies da família Solieriace do litoral brasileiro, com as 

sequências das espécies analisadas para o litoral francês diferem em 4,1% (24pb). 

 Em relação ao gênero Hypnea, Nauer (2014) realizou um estudo envolvendo aspectos 

morfológicos e moleculares (COI-5P  e rbcL) do complexo Hypnea musciformis. Este autor 

concluiu que as espécies previamente identificadas como H. musciformis, H. nigrescens e H. 

valentiae, foram consideradas variações morfológicas da nova espécie, então descrita para o litoral 

brasileiro como H. pseudomusciformis. Com relação ao agrupamento das amostras identificadas 

como Hypnea sp., devido a falta de sequências para este marcador no banco de dados, e a 

identificação morfológica ter sido confirmada para H. pseudomusciformis, outras amostras precisam 

ser analisadas para confirmação da espécie. Guimarães (2011) sequenciou o marcador UPA para o 

gênero Hypnea, observando divergência intraespecífica de 0 a 0,3% (0 - 1 pb) e divergência 

interespecífica de 2,5 a 4,4% (9 - 16 pb). 

 A espécie Spyridia clavata, formou um agrupamento com a espécie Spyridia filamentosa, do 

Havaí, com divergência interespecífica de 4,14% (18 pb). Não existem sequências de S. clavata 

para o marcador plastidial UPA no banco de dados, no entanto as características morfológicas 

indicam tratar-se de S. clavata. Segundo Soares (2015) a forma dos râmulos de última ordem e a 

presença de espinhos laterais diferenciam as espécies do gênero Spyridia que ocorrem no Brasil. 

Spyridia clavata apresenta ramos laterais em forma de clava, enquanto S. hypnoides apresenta 1 a 3 

espinhos recurvados nos ápices dos râmulos de última ordem. 

 As espécies da família Gracilariaceae formaram dois clados, um maior subdividido em 11 

agrupamentos, os quais incluem 11 espécies de Gracilaria, e outro clado com Gracilariopsis 

silvana. A divergência interespecífica variou de 0,28% a 4,68% (1 - 17 pb). A divergência 

interespecífica de 1 nucleotídeo é ineficiente para uso na delimitação de espécies, uma vez que 

torna a análise pouco confiável. Clarkston e Saunders (2010) afirmam que o marcador UPA pode 

subestimar a diversidade, por apresentar baixa capacidade na separação de espécies proximamente 

relacionadas.  

 Foi observada divergência intraespecífica entre espécimes de G. cearensis (0,19%), G. 

flabelliformis e G. curtissiae (0,27%), o que corresponde a 1 nucleotídeo.  Soares (2015) afirma que 

o marcador UPA, apesar de conservado, é uma ferramenta util na delimitação de táxons 
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morfologicamente próximos. Ainda esta autora destacou que a análise molecular da flora de 

rodofíceas do litoral cearense de espécies morfologicamente similares (G. domingensis, G. ferox e 

G. cervicornis) foi detectada com auxílio deste marcador. 

 Não foi observada divergência interespecífica entre as espécies G. crinale do Brasil com a 

espécie da Carolina do Norte, para este marcador. Apesar da quantidade limitada de sequências 

analisadas (1), a confirmação da identificação de G. crinale foi possível através da análise 

morfológica da referida espécie. Iha (2014), verificou que sequências de G. crinale brasileiras 

agruparam com a sequência da América do Norte, indicando que os espécimes coletados na costa 

do Sudeste e no Rio Grande do Norte pertencem a esta espécie.  
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Figura 1 - Árvore de Neighbor-Joining para as sequência de dados do gene UPA, de rodofíceas do 
litoral piauiense. Números plotados nos ramos indicam, valores de bootstrap (10.000 repetições) da 
análise de NJ, valores de bootstrap da análise de máxima verossimilhança e Probabilidade Posterior 
da análise Bayesiana, apenas os valores maiores que 50 foram plotados. As novas sequências estão 
em negrito, e acompanhadas do número de tombo no herbário HMAR. As sequências retiradas do 
GenBank estão seguidas do número de acesso, e da localidade de coleta.  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Figura 1 - (continuação). 
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3.2 Marcador mitocondrial cox1 

  

 O alinhamento gerado com o conjunto de dados para o marcador mitocondrial cox1, 

composto por 66 sequências consenso com 529 nucleotídeos, foi utilizado em análises filogenéticas 

de Neighbor-Joining (NJ), Máxima Verossimilhança (ML) e Inferência Bayesiana (BI). Pode-se 

observar 15 agrupamentos bem diferenciados em todas as árvores produzidas (Figura 2). Não 

foram produzidas sequências das espécies Gelidium e Hypnea, para este marcador. 

 Foi observada divergência interespecífica de 3,59 - 4,14% (13 a 18 pb) para S. filamentosa 

do Hawaii, com a sequência do espécime identificado morfologicamente como S. clavata, analisado 

neste trabalho. Em estudo sobre a diversidade de espécies de algas vermelhas, Zuccarello et al. 

(2002) confirmou a distinção morfológica e molecular entre as espécie S. hypnoides, S. clavata e S. 

filamentosa, mostrando que se tratam de espécies distintas. 

 A sequência da espécie Py. vietnamensis, evidenciou um agrupamento com forte suporte de 

bootstrap formado pelas espécies Pyropia vietnamensis coletada no município de Parnaíba, com a 

espécie Py. vietnamensis da India, (99 ML; 1 Inferência Bayesiana; 100 NJ), indicando realmente se 

tratarem da mesma espécie. Não sendo observada divergência intraespecífica, o que aponta para a 

consistência da classificação como espécies idênticas. Para o marcador cox1, a divergência 

interespecífica foi de 1,65% (6 pb), o que aponta mais uma vez para a consistência da indicação de 

uma nova espécie para o gênero Solieria.  

 As árvores produzidas com as sequências de espécies da família Gracilariaceae formaram 11 

agrupamentos diferentes, cada um correspondendo a um táxon distinto (Gracilariopsis silvana, 

Gracilaria cearensis, G. birdiae, G. caudata, G. cervicornis, G. cornea, G. curtissiae, G. 

domingensis, G. flabelliformis, G. hayi e G. intermedia), com divergência interespecífica variando 

de 0,76% a 12,76% (0 - 67 pb). A divergência entre G. intermedia e G. domingensis foi de 2,1% ou 

11 pb, o que indica se tratarem de espécies distintas. Foi observada divergência intraespecífica em 

G. cervicornis (0,84% ou 4 pb), G. flabelliformis (0,36% ou 1 pb), G. cornea (2,1% ou 12 pb) e G. 

caudata (0,57% ou 3 pb). A maior divergência foi observada entre um espécime de G. cornea 

(HMAR 2798) coletado na praia do Coqueiro, divergência esta não observada com os outros 

marcadores. 

 Foi confirmada a proposição da inclusão de G. cearensis em sinonímia com G. 

smithsoniensis, através de dados morfológicos e moleculares para os três marcadores para as algas 

do litoral piauiense. Soares, Gurgel e Fujii (2015) confirmaram esta proposição para os marcadores 

UPA e rbcL, aqui confirmamos para o marcador mitocondrial cox1.  
  !150



 Não existem sequências disponíveis no GenBank para G. intermedia para o marcador 

mitocondrial cox1. No entanto a análise feita com os mesmos espécimes para os marcadores UPA e 

rbcL mostraram alto suporte de bootstrap, indicando realmente se tratarem da mesma espécie. Lyra 

et al. (2015) comentou sobre a utilização da taxonomia tradicional na definição de espécies da 

família Gracilariaceae realizada por Nunes (2005) para o litoral da Bahia, indicando a limitação do 

uso somente da morfologia na taxonomia deste grupo. 

Figura 2 - Árvore de Neighbor-Joining para as sequência de dados de cox1 de rodofíceas do litoral 
piauiense. Números plotados nos ramos indicam, valores de bootstrap (10.000 repetições) da análise 
de NJ, valores de bootstrap da análise de máxima verossimilhança e Probabilidade Posterior da 
análise Bayesiana, apenas os valores maiores que 50 foram plotados. As novas sequências estão em 
negrito, e acompanhadas do número de tombo no herbário HMAR. As sequências retiradas do 
GenBank estão seguidas do número  de acesso, e da localidade de coleta.  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Figura 2 - (continuação). 
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3.3 Marcador plastidial rbcL 

 O alinhamento gerado com o conjunto de dados para o marcador plastidial rbcL, composto 

por 75 sequências consenso com 590 nucleotídeos, foi utilizado em análises filogenéticas de 

Neighbor-Joining (NJ), Máxima Verossimilhança (ML) e Inferência Bayesiana (BI), onde pode-se 

observar 18 agrupamentos em todas as árvores produzidas (Figura 3). Não foram produzidas 

sequências das espécies Gracilariopsis silvana e Gelidium crinale para este marcador. 

 As sequências de Spyridia clavata para o marcador rbcL mostram uma clara identidade 

genética com S. clavata da Flórida, com suporte de 100 (NJ), 1 (Bayesiana) e 100 de suporte de 

bootstrap na análise de Verossimilhança (ML), o mesmo foi observado com a espécie Pyropia 

vietnamensis do litoral braisleiro, com a espécie do litoral indiano, com suporte de bootstrap (100), 

na análise de NJ e ML, e 1 de probabilidade "a posteriori" na análise Bayesiana. 

 Para o marcador rbcL, a divergência interespecífica foi de 0,19% - 6,48% (1 - 38 pb), o que 

aponta mais uma vez para a consistência da indicação de uma nova espécie para o gênero Solieria. 

Fredericq et al. (1999) relatou a descoberta de uma nova população de espécies de Solieria na Nova 

Zelândia, a qual apresentou grande afinidade com as espécies S. chordalis e S. filiformis do Oceano 

Atlântico, na análise do gene rbcL, inclusive mais próxima do que a outras espécies da região do 

indo-pacífico. Mineur et al. (2012) afirmam que a morfologia da espécie Solieria sp. do litoral 

francês tem características morfológicas externas que podem ser facilmente confundidas com 

Gracilaria spp., em campo. 

 A família Gracilariaceae foi resolvida em um único clado, formado por 14 espécies de 

Gracilaria (Gracilaria birdiae, G. caudata, G. cearensis, G. cervicornis, G. cornea, G. curtissiae, 

G. cuneata, G. domingensis, G. ferox, G. flabelliformis, G. hayi, G. intermedia, Gracilaria sp1 e 

Gracilaria sp2), com divergência interespecífica variando de 0,68% a 10,75% (4 - 63 pb). 

 As sequências das espécies morfologicamente identificadas como G. domingensis formaram 

um agrupamento com sequências de G. yoneshigueana e G. domingensis (KP210232), depositadas 

no GenBank, em um clado com máximo suporte (100 ML; 1 Inferência Bayesiana; 100 NJ). Lyra et 

al. (2015) realizaram um estudo sobre a filogenia de Gracilariaceae e os resultados morfológicos e 

moleculares mostraram que G. yoneshigueana e G. domingensis devem ser tratadas como 

sinônimos. 

 As espécies identificadas morfologicamente como G. intermedia formaram um agrupamento 

com a espécie G. intermedia (AY049336) da Venezuela com alto suporte (96 ML; 0,99 Inferência 

Bayesiana; 99 NJ), indicando realmente se tratarem da mesma espécie. Soares, Gurgel e Fujii 
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(2015) confirmaram através deste mesmo marcador, a ocorrência desta espécie para o litoral 

cearense. 

 Para G. cornea, observou-se dois agrupamentos, um formado por 2 espécimes coletados no 

litoral do Piauí com espécimes do litoral cearense e pernambucano, e outras 6 sequências formaram 

um agrupamento com divergência de 2 pb ou 0,34%. Valor este igual ao observado para a 

divergência interespecífica entre G. birdiae e G. caudata, e entre G. cornea e G. birdiae que foi de 

0,34%. Ressaltando-se que esta variação não foi observada para os outros dois marcadores 

estudados. 

 O agrupamento formado por G. flabelliformis comparado a sequência de G. flabelliformis da 

Flórida (AY049355) a divergência foi de 0,17% correspondendo a 1 nucleotídeo, enquanto a 

comparação feita com a sequência de G. flabelliformis (AY049334), da Venezuela, a divergência foi 

de 24 nucleotídeos ou 4,1%. 

 De acordo com Costa (2013) o sequenciamento do marcador plastidial rbcL para espécies de 

Gracilariaceae, foram de acordo com os agrupamento formados com os marcadores cox1 e UPA 

que, apesar de não serem utilizados para estudos filogenéticos, mostraram-se bastante eficientes na 

separação das espécies. Os clados formados pelos três marcadores moleculares são bem similares 

confirmando as identificações e suas relações filogenéticas. 
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Figura 3 - Árvore de Neighbor-Joining para as sequência de dados de rbcL de rodofíceas do litoral 
piauiense. Números plotados nos ramos indicam, valores de bootstrap (10.000 repetições) da análise 
de NJ, valores de bootstrap da análise de máxima verossimilhança e Probabilidade Posterior da 
análise Bayesiana, apenas os valores maiores que 50 foram plotados. As novas sequências estão em 
negrito, e acompanhadas do número de tombo no herbário HMAR. As sequências retiradas do 
GenBank estão seguidas do número de acesso, e da localidade de coleta. 
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Figura 3 - (continuação). 
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Tabela 3.  Táxons publicados incluídos nas análises, com informação sobre o local de coleta e número de acesso no GenBank.

Táxon Local de coleta
Acesso GenBank

cox1 UPA rbcL

Botryocladia skottsbergii USA HQ420906

Gelidium amansii Qingdao, China  JQ411037

Gelidium crinale Hawaii, EUA HQ420919

Gelidium crinale Carolina do Norte, EUA KC288156

Gelidium pusillum Hawaii, EUA HQ421033

Gelidium reediae Hawaii, EUA HQ421048

Gelidium reediae Hawaii, EUA HQ421050

Gelidium sclerophyllum Montezuma, Costa Rica KC288157

Gracilaria birdiae Paraíba, Brasil KP210138 JQ907414

Gracilaria birdiae Rio Grande do Norte, Brasil KP403155

Gracilaria birdiae Bahia, Brasil KP210215

Gracilaria caudata Pernambuco, Brasil KP210144

Gracilaria caudata Rio Grande do Norte, Brasil KP210140

Gracilaria caudata São Paulo, Brasil KP403169

Gracilaria caudata Espirito Santo, Brasil KP403166

Gracilaria caudata Espirito Santo, Brasil KP403172

Gracilaria caudata La Vera de Coro, Venezuela AY049331
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Táxon Local de coleta
Acesso GenBank

cox1 UPA rbcL

Gracilaria caudata Pernambuco, Brasil KP252953

Gracilaria cervicornis Rio Grande do Norte, Brasil KP403180

Gracilaria cervicornis Bahia, Brasil KP210156

Gracilaria cervicornis Bahia, Brasil KP210219

Gracilaria cervicornis Conn Beach, EUA AY049369

Gracilaria cornea Paracuru, Ceará, Brasil KP210162

Gracilaria cornea Trairi, Ceará, Brasil JQ843324

Gracilaria cornea Trairi, Ceará, Brasil JQ843321 JQ907428

Gracilaria cornea Paracuru, Ceará, Brasil KP403190

Gracilaria cornea Paracuru, Ceará, Brasil KP403191 KP252955

Gracilaria cornea Bahia, Brasil KP210220

Gracilaria cuneata Caucaia, Ceará, Brasil KM455585

Gracilaria cuneata Rio Grande do Norte, Brasil KP403194

Gracilaria cuneata Brasil EU380717

Gracilaria curtissiae Rio Grande do Norte, Brasil KP210166 KP403195

Gracilaria curtissiae Rio Grande do Norte Brasil KP252956

Gracilaria domingensis Bahia, Brasil KP210175 KP210232

Gracilaria domingensis Santa Catarina. Brasil KP403206
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Táxon Local de coleta
Acesso GenBank

cox1 UPA rbcL

Gracilaria ferox São Paulo, Brasil JQ907439.1

Gracilaria flabelliformis Buchuaco, Venezuela AY049334

Gracilaria flabelliformis Flórida EUA AY049355

Gracilaria flabelliformis 
subsp. simplex

Bahia, Brasil KP210178

Gracilaria hayi Bahia, Brasil KP210179

Gracilaria hayi Fortaleza, Ceará, Brasil KM455579

Gracilaria hayi Bahia, Brasil KP210234

Gracilaria intermedia Trairi, Ceará, Brasil JQ907443

Gracilaria intermedia Porto Escondido, Venezuela AY049336

Gracilaria smithsoniensis 
Gurgel; Fredericq; Norris

Bahia, Brasil KP210192

Espirito Santo, Brasil KP210189

São Paulo, Brasil KP403224

Espirito Santo, Brasil KP403226

Galeta Point, Panamá AY049321

Gracilaria sp. Rio Grande do Norte Brasil KP210195 KP403232

Gracilaria yoneshigueana
Rio Grande do Norte Brasil KP210198

Brasil AYO49372
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Táxon Local de coleta
Acesso GenBank

cox1 UPA rbcL

Gracilariopsis silvana

Bahia, Brasil KP210187

Espirito Santo, Brasil KP403244

Espirito Santo, Brasil KP403245

Espirito Santo, Brasil KP403247

Hypnea cervicornis Rio de Janeiro, Brasil KM210569

Hypnea musciformis Carolina do Norte, EUA KJ202096

Hypnea valentiae Hawaii, EUA HQ421583

Porphyra acanthophora Brasil JN222777

Porphyra nereocystis British Columbia, Canadá JN029120

Porphyra tanegashimensis São Paulo, Brasil JN222752 

Porphyra yamadae Taiwan KP266612 

Pyropia acanthophora India KJ852653

Pyropia acanthophora São Paulo, Brasil HQ605695 

Pyropia haitanensis China KC791179

Pyropia smithii British Columbia, Canadá HQ969857

Pyropia tanegashimensis Brasil JN222788

Pyropia vietnamensis Piaui, Brasil JN222787
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Táxon Local de coleta
Acesso GenBank

cox1 UPA rbcL

Pyropia vietnamensis Thangeseri India KM977747 HQ687544

Solieria filiformis Carolina do Norte, EUA KJ202080 KJ202099 KJ202089 

Solieria filiformis Flórida EUA ASU04185  

Solieria pacifica Japão AF099710

Solieria robusta Austrália HM915934 KC130210 

Spyridia clavata Flórida, EUA EU349108

Spyridia filamentosa Havaí EUA HQ422656 HQ420958

Spyridia filamentosa Havaí, EUA HQ421075

Spyridia filamentosa Havaí, EUA HQ421101
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Tabela 4. Táxons sequenciados neste estudo, com dados de coleta, informação sobre o voucher, marcadores e número de acesso no 

GenBank, e ✕ para as sequências que ainda não foram submetidas ao banco.

Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

G. birdiae 1C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2752 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 2C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2753 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 3C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2754 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 4C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2755 ✕ ✕ ✕

G. intermedia 5C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2756 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 6C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2757 ✕ ✕ ✕

Gracilaria sp. 7C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2758 ✕

G. cervicornis 8C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2759 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis 9C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2760 ✕ ✕ ✕

G. intermedia 10C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2761 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 11C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2762 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 12C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2763 ✕ ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

Gracilaria sp. 13C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2764 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 14C 14/XI/2012 Praia da Barra Grande, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’24.00”S 
41o24’29.70"W 2765 ✕ ✕ ✕

G. ferox B1 15/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2766 ✕ ✕ ✕

G. domingensis B2 14/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2767 ✕ ✕ ✕

G. domingensis B3 14/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2768 ✕ ✕ ✕

G. domingensis B4 14/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2769 ✕ ✕ ✕

G. caudata B5 14/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2770 ✕

Solieria filiformis B7 14/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2772 ✕ ✕ ✕

G. domingensis B8 14/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2773 ✕ ✕ ✕

Gelidium crinale B9 14/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2774 ✕

G. domingensis B10 14/XI/2012 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2775 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis 1A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2776 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis 2A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2777 ✕ ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

G. intermedia 3A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2778 ✕ ✕ ✕

G. intermedia 4A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2779 ✕ ✕ ✕

G. cornea 5A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2780 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 6A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2781 ✕ ✕ ✕

G. caudata 7A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2782 ✕ ✕ ✕

G. curtissiae 8A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2783 ✕ ✕ ✕

G. curtissiae 9A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2784 ✕ ✕ ✕

Gracilaria sp. 10A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2785 ✕ ✕ ✕

G. birdiae 11A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2786 ✕ ✕ ✕

Solieria sp. 12A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2787 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 13A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2788 ✕ ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

Gracilaria sp. 14A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2789 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 15A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2790 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 16A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2791 ✕ ✕ ✕

G. ferox 17A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2792 ✕ ✕ ✕

G. caudata 18A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2793 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis 19A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2794 ✕ ✕

G. domingensis 20A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2795 ✕ ✕

Gracilaria sp. 21A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2796 ✕ ✕ ✕

G. cornea 23A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2798 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis 24A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2799 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 25A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2800 ✕ ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

G. cornea 26A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2801 ✕ ✕

G. cornea 27A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2802 ✕ ✕ ✕

G. intermedia 28A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2803 ✕ ✕ ✕

Solieria sp. 29A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2804 ✕ ✕ ✕

G. birdiae 30A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2805 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 31A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2806 ✕ ✕ ✕

G. flabelliformis 32A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2807 ✕ ✕ ✕

Spyridia clavata 33A 13/XI/2012 Praia do Coqueiro, Luis 
Correia, PI

2o54’00.26”S 
41o34’18.40"W 2808 ✕ ✕ ✕

G. cornea CB2 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2810 ✕ ✕

G. cervicornis CB3 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2811 ✕ ✕

G. cearensis CB4 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2812 ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

G. cervicornis CB5 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2813 ✕

G. cervicornis CB6 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2814 ✕ ✕

G. caudata CB7 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2815 ✕ ✕

G. caudata CB8 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2816 ✕ ✕ ✕

Solieria sp. CB10 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2818 ✕ ✕

G. domingensis CB11 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2819 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis CB14 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2822 ✕ ✕

G. intermedia CB15 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2823 ✕ ✕ ✕

G. curtissiae CB16 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2824 ✕ ✕

G. domingensis CB19 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2827 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis CB20 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2828 ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

G. flabelliformis CB21 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2829 ✕ ✕ ✕

G. domingensis CB22 1/III/2014 Praia da Carnaubinha, 
Luis Correia, PI

2o54’28.55”S 
41o30’16.05"W 2830 ✕ ✕ ✕

Py. vietnamensis PS1 05/III/2014 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2831 ✕ ✕ ✕

Py. vietnamensis PS2 05/III/2014 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2832 ✕ ✕ ✕

G. curtissiae ITQ2 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2834 ✕ ✕

G. cornea ITQ3 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2835 ✕ ✕ ✕

G. domingensis ITQ5 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2837 ✕ ✕ ✕

G. hayi ITQ6 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2838 ✕

Gracilaria sp. ITQ8 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2840 ✕

G. cervicornis ITQ10 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2842 ✕ ✕ ✕

G. cornea ITQ11 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2843 ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

G. cearensis ITQ12 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2844 ✕ ✕

G. cervicornis ITQ13 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2845 ✕ ✕

G. intermedia ITQ14 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2846 ✕ ✕ ✕

G. hayi ITQ15 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2847 ✕ ✕ ✕

G. caudata ITQ16 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2848 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis ITQ19 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2851 ✕ ✕ ✕

G. intermedia ITQ21 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2853 ✕ ✕ ✕

G. cornea ITQ22 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2854 ✕ ✕

G. cornea ITQ23 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2855 ✕ ✕ ✕

G. intermedia ITQ24 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2856 ✕ ✕ ✕

G. domingensis ITQ25 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2857 ✕ ✕

Gp. silvana ITQ27 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2859 ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

G. intermedia ITQ28 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2860 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis ITQ29 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2861 ✕ ✕ ✕

G. cornea ITQ30 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2862 ✕ ✕ ✕

G. cervicornis ITQ32 02/III/2014 Praia do Itaqui, Luis 
Correia, PI

2o53’31.82”S 
41o33’28.63"W 2864 ✕ ✕

Hypnea sp. 1 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2865 ✕

G. domingensis 2 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2866 ✕

Hypnea sp. 3 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2867 ✕

Py. vietnamensis 4 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2868 ✕

G. domingensis 5 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2869 ✕ ✕

Hypnea sp. 6 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2870 ✕

G. cearensis 2BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2872 ✕ ✕ ✕

G. caudata 4BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2874 ✕ ✕

G.cornea 5BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2875 ✕ ✕ ✕
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Espécie No de campo Data de 
coleta Local Latitude/Longitude HMAR cox1 UPA rbcL

G. cearensis 6BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2876 ✕ ✕ ✕

G. curtissiae 7BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2877 ✕ ✕

G. curtissiae 11BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2881 ✕ ✕

G. curtissiae 12BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2882 ✕ ✕

G. domingensis 13BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2883 ✕ ✕ ✕

G. domingensis 14BAR 18/VIII/
2012

Praia da Barrinha, 
Cajueiro da Praia, PI

2o54’45.89”S 
41o22’51.57"W 2884 ✕ ✕ ✕

Py. vietnamensis PS3 05/III/2014 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2887 ✕

Py. vietnamensis PS4 05/III/2014 Praia da Pedra do Sal, 
Parnaíba, PI

2o48’11.62”S 
41o43’45.73"W 2888 ✕
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Brazilian Coast: Botryocladia franciscana sp. nov.
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Abstract

A new species of marine macroalgae, Botryocladia franciscana sp. nov. (Rhodophyta, Rhodymeniaceae) is described for 
the south-west Atlantic Ocean. B. franciscana was collected from protected rocky crevices at Coqueiro Beach, Piaui, Brazil. 
Molecular characterization was based on two plastidial genes, the V domain of the 23S rRNA gene (UPA, universal plastid 
amplicon), and the large subunit of ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase oxygenase gene (rbcL), and the mitochondrial 
cytochrome oxidase I gene (cox1). Phylogenetic trees from rbcL sequences clearly set B. franciscana apart from morphologi-
cally similar B. bermudana and B. caraibica. Morphological description was performed using anatomical and morphological 
features, including vesicle medulla and wall thickness, shape and size of the mucous-filled vesicles, pattern of vesicles’ outer 
cortication, number of secretory cells and type of cell bearing the secretory cells. The observed morphological characters 
do not correspond to any previously described Botryocladia species and DNA sequence diverge values indicate it is distinct 
from B. franciscana and B. bermudana; therefore, we present B. franciscana as a new species from the Brazilian coast, with 
illustrations and morpho-anatomical characteristics.

Keywords: Florideophyceae, Barcoding, Morphology, Parnaíba River Delta, rbcL, Taxonomy

Introduction

The genus Botryocladia (J. Agardh) Kylin (1931:17) is found in tropical, subtropical and warm-temperate seas, 
occurring most commonly in deep subtidal habitats. The genus comprises a heterogeneous group of species, which 
shows muddled variation with respect to prominent vegetative and reproductive features (Afonso-Carrillo & Sobrino 
2003). Their thalli consist of small, swollen vesicles, borne either alone or in small groups on a solid, erect axis 
(Wylkes et al. 2006). In several species, the hollow branches consist of vesicles that remain spherical or become ovate 
or pyriform, but do not elongate to any extent (Afonso-Carrillo & Sobrino 2003). Fifteen species of Botryocladia, 
out of a total 52 (Guiry & Guiry 2015), have been recorded in the tropical and subtropical Western Atlantic (Wynne 
2011a). Among these, four can be found in the Brazilian coast: B. bahamensis Ballantine & Aponte (2002: 124), B. 
occidentalis (Børgesen) Kylin (1931: 18), B. pyriformis (Børgesen) Kylin (1931: 18) and B. wynnei Ballantine (1985: 
199) (Henriques et al. 2015).
 Located in the Brazilian Northeast region, the state of Piauí has a coastline of only 66 km, but it includes one of 
the most important areas of the Northern Brazilian coast with respect to algal biodiversity, the Parnaíba River Delta. 
Within the delta, Coqueiro Beach presents a unique and poorly known assemblage of macroalgae, distributed on a 
shore characterized by the presence of hard substratum and several tide pools. In this study, we used anatomical and 
morphological information as well as DNA sequence analyses to examine and describe a new species of Botryocladia 
found at Coqueiro Beach, Piauí.
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Material and Methods

Representative specimens of Botryocladia were collected at Coqueiro Beach, Brazil (2o53’52.20”S and 41o34’20.82”W), 
in April 2013. The sampling was performed at the intertidal and upper subtidal zones. Specimens for morphological 
study were preserved in 4% seawater formalin solution. While still in the field, prior to formalin preservation portions of 
the same thalli used for morphological study were stored for molecular analysis in cetyltrimethylammonium bromide/
sodium chloride (CTAB/NaCl) solution (Storchová et al. 2000) in a 2 mL microtube. 
 A digital caliper by Mitutoyo Corporation (0.01 mm resolution) was used to obtain morphological measurements. 
The dimensions of the collected specimens (width and length) were represented by the maximum and minimum limits. 
For anatomical studies, transverse hand-sections were made with a stainless steel razor blade and were stained with 
1% aqueous aniline blue acidified with 10% HCl (Brodie & Guiry 1988). Photographs of sections were taken with a 
Leica®DM 750 microscope equipped with a digital image capture system.
 For molecular analysis, samples were processed according to Saunders & McDevit (2012). Epiphytic species were 
removed from the CTAB/NaCl preserved samples under a stereoscopic microscope. The samples were then stored at 
-20 °C until DNA extraction. Total DNA was extracted from approximately 100 mg of wet thalli, ground in liquid 
nitrogen using a standard CTAB procedure by Bellorin et al. (2002), with modifications (without the use of proteinase 
K and RNase). The extracted DNA samples were quantified with a NanoDrop spectrophotometer (Thermo Scientific 
NanoDrop™2000, Wilmington, DE, USA). DNA samples were stored in TE buffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM 
EDTA) at -20˚C until used to amplify rbcL (1500 bp), cox1 (710 bp) and UPA (370 bp) through polymerase chain 
reaction (PCR).
 Amplification reactions contained 1: proprietary PCR buffer (Promega), 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM each dNTP, 0.2 
µM each primer and 1.25 U Taq DNA polymerase (Go Taq® Hot Start Polymerase, Promega, Madison, USA) in a final 
volume of 10 µL. Specific primers for the amplification and sequencing were F577/R1381 for rbcL; GazF1/GazR1 for 
cox1; and p23SrV_f1/p23SrV_r1 for UPA (Freshwater & Rueness 1994, Saunders 2005, Sherwood & Presting 2007).
 PCR amplification was performed on a Veriti™ 96-well Thermal Cycler (Applied Biosystems, Foster City, CA, 
USA) using the following conditions: (a) 94°C for 2 min, followed by 34 cycles of 94°C for 30 s, 53°C annealing for 
30 s, 72°C extension for 45 s and a final extension step of 72°C for 10 min for UPA; (b) 94°C for 5 min, followed by 
35 cycles of 30 s at 94°C, 1 min at 47°C annealing and 2 min at 72°C, with a final 7 min extension cycle at 74°C for 
cox1; and (c) 94°C for 5 min, followed by 30 cycles of 94°C for 1 min, 45°C annealing for 1 min, 72°C extension for 
2 min and a final extension step of 72°C for 7 min for rbcL. The PCR amplification was analysed in a 1% agarose gel 
containing GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain (Biotium, Inc., Hayward, CA, USA) at a final dilution of 1:10,000 and 
resulting amplicons were visualized under UV light.
 Prior to sequencing, PCR amplicons were enzymatically purified with ExoSAP-IT kit (GE Healthcare) according 
to the manufacturer`s instructions. Sequencing of 10–40 ng of purified PCR product was done using the BigDye™ 
Terminator v3.1 Sequencing Kit (Applied Biosystems, CA, USA), according to the protocol from the supplier. The 
sequencing reactions were cleaned by ethanol precipitation and read in an ABI PRISM 3500 Genetic Analyzer (Applied 
Biosystems). All amplicons were sequenced in both directions.
 Chromatograms of forward and reverse DNA sequences for each gene were assembled and manually checked 
through Geneious 8.1.6 (Biomatters Ltd.). GenBank access numbers for the sequences generated in this study, as well 
as for the additional sequences used in the ensuing analyses, are shown in Table 1. Multiple alignments for each gene 
dataset were performed with MAFFT v7.017 (Katoh et al. 2002). Based on these alignments, uncorrected pairwise 
genetic distances were calculated to evaluate sequence divergence between B. franciscana and other Botryocladia 
species, using Geneious 8.1.6 (Biomatters Ltd.). Phylogenetic trees based on a 742 bp alignment of rbcL gene were 
constructed using Bayesian inference (BI), Maximum Likelihood (ML) and Neighbor-Joining (NJ) analyses. The 
GTR+Γ (General Time Reversible model, with gamma-distributed variation among sites) evolution model was used 
in the BI and ML analyses, based on the Bayesian Information Criterion from jModeltest (Posada 2008). Bayesian 
analysis was performed with the parallel version of MrBayes 3.2.2 (Hulsenbeck & Ronquist 2001). Four independent 
runs of four chains were completed for 1,000,000 Markov Chain Monte Carlo (MCMC) generations. Trees were 
sampled every 200 generations, and the first 100,000 generations were discarded as “burn-in”. ML analyses were 
performed using PhyML 3.0 (Guindon et al. 2010). The consistency of the ML tress was evaluated by Bootstrap 
analyses (Felsenstein 1985), with 2000 replicates. Neighbor-Joining (NJ) (Saitou & Nei 1987) clustering trees were 
made using the Tamura-Nei genetic distance model. The NJ method is known for its speed and efficiency in inferring 
small as well as large phylogenies (Tamura et al. 2004). The confidence limit of individual clades was estimated as 
bootstrap supporting values of 10,000 replicates. The cut-off value for the consensus tree was 50%. 
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TABLE 1. Taxa included in the analyses, with locality information and GenBank accession numbers (sequences produced in this work 
are in bold).
Taxon Reference Locality GenBank accession number

cox1 UPA rbcL

Botryocladia ballantinei Gavio & 
Fredericq (2005: 65)

Schneider & Lane 
(2008)

Bermuda EU977499

Botryocladia bermudana Schneider & 
Lane (2008: 615)

Schneider & Lane 
(2008)

Bermuda EU977500

Botryocladia bermudana Schneider & 
Lane (2008: 615)

Schneider & Lane 
(2008)

Bermuda EU977501

Botryocladia botryoides (Wulfen) 
Feldmann (1941: 90)

Wylkes et al. (2006) Trieste, Italy AY444169

Botryocladia canariensis Afonso-
Carrillo &  Sobrino (2003: 143)

Schneider & Lane 
(2008)

Bermuda EU977498

Botryocladia caraibica Gavio & 
Fredericq (2003: 95)

Gavio & Fredericq 
(2003)

Rocher du Diamant, 
Martinique

AY168665

Botryocladia ebriosa Millar (1990: 
362)

Wylkes et al. (2006) Australia AY444171

Botryocladia exquisita Schneider & 
Lane (2008: 621)

Schneider & Lane 
(2008)

Bermuda EU977497

Botryocladia franciscana sp. nov. This study Coqueiro Beach, 
Piaui, Brazil

KR011965 KR872421 KR866021

Botryocladia iridescens Ballantine & 
Ruiz (2008: 294)

unpublished Puerto Rico GQ146435

Botryocladia madagascariensis 
Feldmann (1945: 57)

Wylkes et al. (2006) Canary Islands, 
Spain

AY444168

Botryocladia monoica Schnetter 
(1978: 13)

Gavio & Fredericq 
(2003)

Texas, USA AY168658

Botryocladia occidentalis (Børgesen) 
Kylin (1931: 18)

Gavio & Fredericq 
(2003)

Louisiana, USA AY168660

Botryocladia occidentalis (Børgesen) 
Kylin (1931: 18)

unpublished Mexico HQ400594

Botryocladia pseudodichotoma 
(Farlow) Kylin (1931: 18)

Saunders, 2014 Point Loma, 
California, USA

KM254544

Botryocladia pyriformis (Børgesen) 
Kylin (1931:18)

unpublished USA HQ400595

Botryocladia shanksii Dawson (1962: 
385)

Gavio & Fredericq 
(2003)

Panama AY168662

Botryocladia skottsbergii (Børgesen) 
Levring (1941: 645)

Sherwood et al. (2010) Hawaii, USA HQ423132 HQ420906

Botryocladia skottsbergii (Børgesen) 
Levring (1941: 645)

Sherwood et al. (2010) Hawaii, USA EF426610

Botryocladia uvarioides Dawson 
(1944: 306)

Gavio & Fredericq 
(2003)

San Diego, USA AY168663

Rhodymenia pseudopalmata 
(Lamouroux)  Silva (1952: 265) 

Gavio & Fredericq 
(2003)

Texas, USA AF168656
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Results

Taxonomy

Botryocladia franciscana J. A. S. Santiago, P. B. M. Carneiro, A. P. Santiago, R. G. Feijó & R. Maggioni, sp. nov. 
(Figs. 1, 2)

Type:—BRAZIL, Piauí: Luis Correia, Praia do Coqueiro, Parnaíba River Delta; 2o53’52.20”S, 41o34’20.82”W, 26 April 2013, J.A.S. 
Santiago and A.P. Santiago. (holotype: HMAR 2594!, female gametophyte). Molecular vouchers: rbcL (GenBank no. KR866021), 
cox1 (GenBank no. KR011965) and UPA (GenBank no. KR872421).

FIGURE 1. Morphology and anatomy of Botryocladia franciscana. A, habit of holotype, scale bar 1 cm; B, example of elongated vesicles 
located at the apex of the thallus, scale bar 10 mm; C, cross-section of stipe showing medullary cells decreasing in size outwards, scale bar 
200 µm; D, external cortex of the vesicle wall, in surface view, showing the cortication pattern, scale bar 100 µm. All photos by Janaina 
A. S. Santiago.

Paratype:—BRAZIL, Piauí: Luis Correia, Praia do Coqueiro, Parnaíba River Delta; 2o53’31.82”S, 41o33’28.63”W, 
26 April 2013, J.A.S. Santiago and A.P. Santiago. (HMAR 2452!, HMAR 2453! infertile).
 Etymology:—This species is named in honour of Prof. Francisca Pinheiro Joventino, professor and researcher at 
the Institute of Marine Sciences (LABOMAR), for her contribution as one of the founders of the institute and for her 
pioneering research on taxonomy of marine macroalgae in the state of Ceará.
 Description:—Plants erect, brownish red in colour, 60–74 mm tall; stipes solid, terete and subterete, branched, 
1000–1400 µm in diameter (Fig. 1A); attached by small discoid holdfasts, giving rise to stipes bearing many vesicles; 
vesicles spherical, obovoid and often elongating (Fig. 1B), 2.5–5 mm wide and 8–12 mm long, with complete 
cortication of vesicle wall (Fig. 1D); in transverse section, the vesicle walls consist of three (to four) cell layers (Fig. 
2B); innermost cells of the medulla in surface view with large and small polygonal cells intermingled (Fig. 2C); gland 
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cells obovoid to pyriform, 10–19 μm wide and 14–30 μm long, produced from inner medullary cells, which project 
into the vesicle cavity (Fig. 2B); 1–7 gland cells per supporting cell (Fig. 2A); cystocarps forming in upper portions of 
the vesicles wall, 700–1000 µm wide (Fig. 2D). The morphological and anatomical features of the paratype match the 
descriptions above, except for the cystocarp. Morphological characteristics of B. franciscana and similar species are 
summarized in Table 2.

FIGURE 2. Anatomical features of Botryocladia franciscana holotype. A, inner surface of vesicle wall showing a medullary cell with 
seven secretory cells (arrow), scale bar 50 µm; B, cross-section of vesicle wall showing the number of cell layers and secretory cells (arrow), 
scale bar 50 µm; C, inner medulla of vesicle wall, surface view showing the polygonal cells, scale bar 100 µm; D, cross-section through a 
cystocarp protruding both inwardly and outwardly from the vesicle wall, scale bar 50 µm. All photos by Janaina A. S. Santiago.

 DNA sequences:—Partial sequences of the target genes were obtained only from the holotype. A sequence of 
775 bp was obtained for rbcL (GenBank no. KR866021), a sequence of 650 bp for cox1 (GenBank no. KR011965) 
and a sequence of 369 for UPA (GenBank no. KR872421). All sequences showed high homology to the corresponding 
sequences of other Botryocladia species, as revealed by searches with BLAST (Altschul et al. 1990). The mean 
sequence divergence observed between B. franciscana and B. occidentalis and B. pyriformis, was 9.19% and 9.93%, 
respectively, for rbcL. B. occidentalis and B. pyriformis are two of the three Botryocladia species reported for the 
Brazilian coast.
 Phylogenetic results:—Phylogenetic analyses of rbcL sequences included the species found on the Brazilian 
coast and 14 Botryocladia species found worldwide. The B. franciscana rbcL sequence was consistently resolved 
in a separate clade with high support, both in BI and ML analyses (Fig. 3). One highly supported clade grouped 
Brazilian and Caribbean species: B. bermudana Schneider & Lane (2008: 615), B. caraibica Gavio & Fredericq 
(2003: 95) and B. franciscana. However, B. occidentalis, which is found in Brazil as well, was placed in a different 
clade. The NJ analysis of rbcL sequences showed considerable interspecific divergence between B. franciscana and 
other Botryocladia species (Fig. 3). In some instances, the pairwise distance is far higher than those found between 
accepted species. As observed in BI and ML trees, the NJ rbcL tree clustered B. franciscana with morphologically 
similar B. caraibica and B. bermudana. The sequences presented here for cox1 and UPA could be compared only to a 

184



SANTIAGO ET AL.142   •   Phytotaxa 243 (2) © 2016 Magnolia Press

small number of recorded Botryocladia species. For cox1, the sequence divergence observed between B. franciscana 
and B. pseudodichotoma (Farlow) Kylin (1931: 18) and B. skottsbergii (Børgesen) Levring (1941: 645) was 10.7% and 
11.6%, respectively. For UPA, divergence values of 4.4% and 4.1% were found between B. franciscana and sequences 
from two B. skottsbergii.

TABLE 2. Morphological characteristics of B. franciscana and similar species. 
Feature B. franciscana B. bermudana1 B. occidentalis2 B. caraibica1

Thallus height (mm) 60–74 65 200 40

Vesicle shape spherical/obovoid/
obpyriform

obpyriform ovoid-pyriform to 
subspherical

obpyriform

Vesicle size (mm) 2.5–5 × 8–12 2–11 × 2–14 2–4 × 3–5 1.5–10 × 2–12

Thickness of vesicle wall (µm) 100–125 80–200 100 68–93

Nº of layers in wall 3–4 3–4 2–3 3–5

Vesicle cortication complete complete complete complete

Medullary cell size (µm) (height x 
length)

80–90 × 85–112 90–120 × 60–150 25–85 diam. 35–45 × 75–85

Nº of secretory cells 1–7 1–15 1–2 2–5

Shape of secretory cells pyriform/clavate pyriform/clavate ovoid/spherical ovoid/obovoid

Secretory cell size (µm) 7–19 × 14–30 22–39 × 26–48 17–27 diam. 16–32 × 32–40

Cystocarp development swelling in/out swelling in/out swelling in/out -

Cystocarp diam. (µm) 700–1000 750–1350 1000 -

References: 1Schneider & Lane, 2008; 2Afonso-Carrillo & Sobrino, 2003.

Discussion

Among the Western Atlantic Botryocladia spp., the morphological features of B. franciscana collected at Coqueiro 
Beach are most similar to those described by Schneider & Lane (2008) for B. bermudana. However, B. bermudana is 
usually found in the wild as small plants, less than 1 cm tall. B. bermudana reach sizes comparable to those found for B. 
franciscana only in controlled habitats, such as aquariums (Schneider & Lane 2008). In addition, B. franciscana shows 
predominantly elongated vesicles and secretory cells. The genus’ characteristic vesicles are completely corticated in B. 
franciscana. Other Botryocladia species with completely corticated vesicles were described for the Western Atlantic, 
such as B. ballantinei, B. pyriformis, B. caraibica, B. shanksii Dawson (1962: 385) and B. occidentalis (Afonso-
Carrillo & Sobrino 2003, Gavio & Fredericq 2003, Scheneider & Lane 2008). However, their vesicles differ from B. 
franciscana in size, shape and number of secretory cells, as well as in thickness of the vesicle wall. Gavio & Fredericq 
(2003) observed that, with respect to the stipe, B. pyriformis shows an abrupt transition between cortex and medulla, 
whereas in B. caraibica the transition is more gradual. The cortex-medulla transition is gradual in B. franciscana, 
which makes it more similar to B. caraibica in this aspect. Secretory cells in B. pyriformis and B. franciscana are equal 
in shape and number. However, they differ in thallus height, number of layers of cells in the vesicle wall, vesicle wall 
thickness and position of cystocarps. Finally, B. franciscana differs from B. wynnei mainly in habit, pattern of vesicle 
outer cortication and in the development and size of cystocarps.
 We also found consistent genetic differences between B. franciscana and other species of Botryocladia. In this 
work, rbcL sequences obtained for B. franciscana were compared to those from B. bermudana and B. caraibica. B. 
franciscana showed a clear genetic distinction from both species, with strong bootstrap support. Moreover, the pairwise 
distances between B. franciscana and either species is twice as large as the distance between them. The phylogram 
built from rbcL sequence data also indicates a clear separation between B. franciscana and both B. occidentalis and 
B. pyriformis, with a mean sequence divergence of 9.19% and 9.93%, respectively. The data available at GenBank for 
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cox1 and UPA cover only a few species of Botryocladia. However, the molecular distinction between B. franciscana 
and other Botryocladia species holds true for both UPA and cox1. In pairwise comparisons with B. franciscana, we 
found distance values comparable to those observed between other valid Rhodymeniales species (Sherwood et al. 
2010).

FIGURE 3. ML tree topology based on rbcL sequences, with branch support from NJ, ML and BI analyses, respectively. ML and BI trees 
calculated using the GTR + Γ evolution model. ML and NJ support values are relative to 2,000 and 10,000 replicates, respectively (< 50 
not shown). BI support values are posterior probabilities (< 0.5 not shown). GenBank accession numbers for all sequences are shown.

 In recent years, the phylogenetic relationships among Botryocladia species have been studied through rbcL 
sequences, revealing a number of new species (Gavio & Fredericq 2003, 2005, Wilkes et al. 2006, Schneider & 
Lane 2008). Gavio & Fredericq (2003) conducted a morphological and molecular analysis to solve the problem of 
misidentification of B. pyriformis. The rbcL tree generated by the authors indicates that B. pyriformis is closely related 
to B. occidentalis, whereas B. caraibica comprised a distinct clade. We found the same relationship between these 
three species, with B. occidentalis and B. pyriformis comprising a separate clade from B. caraibica. Schneider & Lane 
(2008) produced a rbcL tree showing B. caraibica and B. bermudana in a single, strongly supported clade. In our 
morphological and phylogenetic analyses, B. franciscana presented a close relationship with B. bermudana and B. 
caraibica.
 B. fransciscana is a pseudo-cryptic species, which is readily distinguishable by morphology once the appropriate 
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characteristics are considered (Maggs et al. 2007). Wynne (2011b) considered modern molecular methods of gene 
sequencing as providing crucial support to allow sorting of these cryptic taxa into distinguishable species. Schneider 
& Lane (2008) considered B. bermudana a cryptic species due to its similar habit to B. caraibica, and the separation of 
the species could be confirmed only through comparison of rbcL sequences. B. bermudana and B. caraibica are two 
validly separated species, despite the lack of unambiguous morphological differences to distinguish them. The species 
of the Botryocladia complex rarely have a single defining characteristic, with perhaps only B. spinulifera Taylor & 
Abbott (1973: 410) being identifiable by a single characteristic (Wilkes et al. 2006). In a similar way B. franciscana 
presents many overlapping morphological characteristics with closely related species, such as B. bermudana and B. 
caraibica. However, the varied vesicle morphology, observed in B. franciscana, is not found among these species. 
Although more cox1 and UPA sequences for Botryocladia species are necessary in order to properly evaluate the 
diversity of these genes within the genus, we believe that the morphological and genetic evidence presented here fully 
support the existence of a previously undescribed species of Botryocladia for the South American coast.
 Abbreviations: bp, base pairs; BI, Bayesian inference; cox1, gene encoding cytochrome oxidase I (COI); CTAB, 
cetyltrimethylammonium bromide; dNTP, deoxyribonucleotide tri-phosphate; MCMC, Markov Chain Monte Carlo; 
ML, maximum likelihood; NJ, neighbor joining; PP, posterior probability; rbcL, gene encoding the large subunit of 
RuBisCo (ribulose biphosphate carboxylase oxygenase); TE, Tris-EDTA Buffer; UPA, universal plastid amplicon.
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Capítulo 4 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Com o estudo da composição florística do litoral piauiense foram identificadas 57 espécies 

de macroalgas, distribuídas em 16 ordens, 20 famílias e 32 gêneros. Sendo que 49% destes, estão 

sendo referidos pela primeira vez para a região estudada. 

  Gracilariales foi a ordem mais representativa com 14 táxons infragenéricos e Bryopsiales o 

segundo mais representativo com 13 táxons infragenéricos identificados. 

  O conhecimento da diversidade de espécies da família Gracilariaceae, para o litoral 

piauiense foi incrementado em 200%. A espécie Gracilaria intermedia teve sua ocorrência ampliada 

para o litoral brasileiro, uma vez que antes havia sido identificada através de dados morfológicos 

para o estado da Bahia, e por marcadores moleculares para o estado do Ceará. 

  Botryocladia franciscana sp. nov. foi caracterizada como uma nova espécie para o litoral 

brasileiro, e Solieria sp. como uma potencial nova espécie. A continuidade de trabalhos com este 

enfoque deve ser encorajada, com enfoque sobretudo na região de construção do Porto de Luis 

Correia, de manguezais, e do infralitoral. 

 A resolução dos problemas taxonômicos que envolvem espécies crípticas de algas 

vermelhas, especialmente da família Gracilariaceae, foi feito através dos dados obtidos para três 

marcadores moleculares. O marcador UPA mostrou-se pouco confiável por apresentar baixa 

capacidade na separação de espécies proximamente relacionadas, mostrando divergência 

interespecífica muito baixa. Ainda assim, este tipo de contribuição é importante para consolidar o 

uso de marcadores moleculares como um ferramenta de  auxílio na identificação da biodiversidade. 

 Os resultados obtidos neste trabalho confirmam os dados obtidos por outros autores, com 

relação a eficiência dos marcadores cox1 e rbcL na separação a nível específico, e que essa 

abordagem é indicada para a resolução dos problemas taxonômico dos gêneros Gelidium, Pyropia, 

Spyridia, Hypnea, Botryocladia, Gracilaria, Gracilariopsis e Solieria. 

 Foi confirmada a proposição da inclusão de G. cearensis em sinonímia com G. 

smithsoniensis, através do marcador mitocondrial cox1. 

 Botrycocladia franciscana foi descrita como uma nova espécie para o litoral brasileiro. 

 Propomos que, estudos detalhados sejam realizados para o litoral piauiense, com o gêneros 

Hypnea e Solieria, englobando a taxonomia tradicional (morfológica) e a molecular, a fim de 

estabelecer corretamente as espécies para estes gêneros.  
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 Através dos dados de morfologia e moleculares, foram mostrados indícios que Solieria sp. 

pode ser considerada como uma espécie ainda não descrita para a ciência. 

 Não resta dúvida que a genética molecular tem contribuído imensamente para o 

desenvolvimento da taxonomia, mas o uso de técnicas moleculares não deve ser considerada a única 

fonte de evidência para a taxonomia. 
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