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Resumo 

 

 

 

Lithophylloideae é uma subfamília de algas calcárias que inclui tanto gêneros articulados quanto os não 

articulados, que por sua vez compreende gêneros incrustantes e um moniliforme. Pela primeira vez a diversidade 

específica de Amphiroa, Lithophyllum, Paulsilvella e Titanoderma para o Brasil é investigada de maneira somatória 

e comparativa, quanto a uma variedade de aspectos que incluíram os morfológicos/anatômicos, ecológicos e 

moleculares (incluindo a própria avaliação das ferramentas moleculares e das características taxonomicamente 

importantes). Encontramos 26 espécies, sendo quinze Amphiroa, oito Lithophyllum, uma Paulsilvella e duas 

Titanoderma: Amphiroa rigida, A. vanbosseae, Amphiroa sp. 1, Amphiroa sp. 2, Amphiroa sp. 3, Amphiroa sp. 4, 

seis espécies para o Complexo A. fragilissima, três espécies para o Complexo A. beauvoisii, Lithophyllum 

atlanticum, L. corallinae, Lithophyllum cf. depressum, Lithophyllum sp. 1, Lithophyllum sp. 2, Lithophyllum sp. 3, 

Lithophyllum sp. 4, Lithophyllum cf. margaritae, Paulsilvella huveorum, Titanoderma pustulatum e T. prototypum. 

Para a caracterização molecular utilizamos quatro marcadores principais: UPA, COI-5P, psbA e rbcL-3P, 

atendendo a dois objetivos: a delimitação de espécies e a avaliação destes diferentes marcadores como DNA 

Barcodes para as espécies de Lithophylloideae dentro do contexto da variabilidade encontrada na costa brasileira. 

Para isto utilizamos cinco métodos de agrupamento: Taxas de Divergência, ABGD, MDS, PTP e SPN. A decisão final 

quanto à quantidade de espécies presentes é um consenso dos resultados encontrados para todos os marcadores 

e para todos os métodos de análise. Os casos conflitantes também foram observados quanto aos valores de 

divergência e de barcoding gap. Os quatro marcadores testados são confiáveis para a delimitação de espécies em 

Lithophylloideae, proporcionando ótimos valores de suporte para as espécies e valores significativos de barcoding 

gap. Apesar disto, dada a possibilidade de usar o rbcL-3P também para para fins filogenéticos, ressaltamos a 

aplicabilidade deste marcador, sendo o indicado caso exista a necessidade de se indicar um único marcador como 

DNA Barcode para este grupo de algas. A inferência das relações filogenéticas dentro de Lithophylloideae inclui os 

primeiros dados moleculares para Paulsilvella, através do psbA, do rbcL-3P e também do SSU rDNA.  As análises 

indicam que Amphiroa é monofilético, enquanto que Lithophyllum e Titanoderma provavelmente são polifiléticos. 

Adicionalmente, é possível que Paulsilvella represente a primeira forma morfológica da subfamília.  

A distribuição de Amphiroa, Lithophyllum e Titanoderma ao longo da costa brasileira embasou a discussão 

quanto à distribuição das macroalgas marinhas bentônicas na costa, adicionando ao cenário o papel das correntes 

costeiras e do Giro do Atlântico Sul. Os dados moleculares possibilitaram ainda a observação do panorama de 

ocorrência das 26 espécies de Lithophylloideae quanto a sua ocorrência na coluna d’água (profundidade). Para 

Amphiroa a maior diversidade está no mesolitoral, enquanto que para Lithophyllum e Titanoderma a maior 

diversidade se encontra no infralitoral. Oito espécies são restritas ao mesolitoral, enquanto que dez (incluindo P. 

huveorum) são restritas ao infralitoral. Estes fatos chamam a atenção da necessidade de se incluir diferentes 

técnicas de coleta nos trabalhos de diversidade em Florideophycideae, do contrário podemos negligenciar uma 

diversidade inexplorada. 
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Abstract 

 

 

 

Lithophylloideae is a subfamily within Corallinaceae including both articulated and non-articulated 

genera. This work is the first effort to access the specific diversity for Amphiroa, Lithophyllum, Paulsilvella and 

Titanoderma for Brazil based on a sum of morphological anatomical, ecological and molecular data, including also 

the tools applicability evaluation. From the 26 species found, are Amphiroa, eight are Lithophyllum, two are 

Titanoderma and one is the first register for Paulsilvella for Atlantic waters: Amphiroa rigida, A. vanbosseae, 

Amphiroa sp. 1, Amphiroa sp. 2, Amphiroa sp. 3, Amphiroa sp. 4, six criptic species for the A. fragilissima Complex, 

three cryptic species for the A. beauvoisii Complex, Lithophyllum atlanticum, L. corallinae, Lithophyllum cf. 

depressum, Lithophyllum sp. 1, Lithophyllum sp. 2, Lithophyllum sp. 3, Lithophyllum sp. 4, Lithophyllum cf. 

margaritae, Titanoderma pustulatum, T. prototypum and Paulsilvella huveorum. 

For the molecular characterization four markers were used: UPA, COI-5P, psbA and rbcL-3P, which have 

attended to two the delimitation of species and also to the evaluation of these markers as DNA Barcodes for the 

species of Lithophylloideae within the context of variability found on the Brazilian coast. For these two purposes 

we have applied five clustering methods, based on the Divergence Rates, ABGD, MDS, PTP and SPN. Conflicting 

cases were also observed for values of barcoding gap. The four molecular markers are reliable for species 

delimitation within the Lithophylloideae, providing good support values for the species and significant amounts of 

barcoding gap. Nevertheless, given the possibility of using the rbcL marker also for phylogenetic purposes, we 

emphasize the applicability of rbcL-3P as the most appropriate marker, in case there is a need to indicate a single 

marker as DNA Barcode for this group alga. A phylogenetic inference for the Lithophylloideae included the first 

sequences for Paulsilvella and used psbA, rbcL-3P and SSU rDNA. We found that Amphiroa is monophyletic while 

Lithophyllum and Titanoderma are probably polyphyletic. Additionally, Paulsilvella may represent the first 

morphological form of the subfamily. 

Amphiroa, Lithophyllum and Titanoderma distribution along the Brazilian coast have allowed a new 

discussion concerning the benthic macroalgae distribution to the country, adding two new factors to this 

scenario:  the coastal currents movement and the South Atlantic Gyre. The molecular data have also allowed 

accessing the preferences according to the depth on the water column for the 26 species. The major diversity for 

Amphiroa grows at the intertidal, while Lithophyllum and Titanoderma diversity is higher at the subtidal and 

Paulsilvella is restricted to the subtidal. There are eight species restricted to the intertidal and ten restricted to 

the subtidal (including P. huveorum), what addresses to a need to include these both environments on diversity 

studies for the Florideophycideae otherwise it will imply the existence of an unexplored diversity. 
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Capítulo 1 

Introdução e Objetivos gerais 

 

 

 

 
Em uma comunidade marinha bentônica, seja ela formada por recifes, costões rochosos ou bancos de 

rodolitos, é possível identificar as algas calcárias como manchas em tons vermelho-rosados crescendo aderidas ao 
substrato consolidado, às conchas, corais, outras algas e até mesmo aderidas às angiospermas marinhas. As algas 
calcárias pertencem ao grande grupo das algas vermelhas (Rhodophyta), subclasse Corallinophycideae, um grupo 
monofilético cujos indivíduos precipitam calcita na parede celular1, na maioria das vezes por quase todo o talo 
(Corallinales, Hapalidiales e Sporolithales), ou então de forma mais restrita, apenas em células vegetativas 
específicas (Rhodogorgonales). A precipitação de carbonato de cálcio também ocorre em outros grupos de 
macroalgas, mas sempre na forma de aragonita e nunca na parede celular (Littler 1976). No Brasil são 
encontrados outros grupos de algas marinhas que apresentam algum nível de calcificação: nas algas vermelhas 
em Liagoraceae (Liagora J.V.Lamouroux e Titanophycus Huisman, G.W.Saunders & A.R.Sherwood), 
Peyssonneliaceae (Peyssonnelia Decaisne) e Galaxauraceae (Dichotomaria Lamarck; Galaxaura J.V.Lamouroux e 
Tricleocarpa Huisman & Borowitzka); nas algas verdes em algumas Bryopsidales (Halimeda J.V.Lamouroux, 
Udotea J.V.Lamouroux, Rhipilia Kützing e Penicillus Lamarck) e Dasycladaceae (Neomeris J.V.Lamouroux); e nas 
algas pardas em Dictyotaceae (Padina Adanson). Entretanto, em nenhum destes talos a calcificação é tão intensa 
a ponto de torná-los extremamente rígidos e, apesar de serem todas eventualmente referidas como “algas 
calcárias”, aqui iremos restringir este termo aos talos de Corallinales, Hapalidiales e Sporolithales. Sua 
classificação será contextualizada mais adiante. 

Existe uma ampla variedade de formas do talo entre as algas calcárias, incluindo as geniculadas (ou 
articuladas/arborescentes), que intercalam porções calcificadas e descalcificadas (chamadas respectivamente de 
intergenículos e genículos); além das formas totalmente calcificadas, que crescem como crostas aderidas ao 
substrato consolidado e neste caso dá-se o nome de hábito incrustante ou crostoso. Em apenas um caso 
encontramos pequenas formas eretas e não geniculadas, o gênero Paulsilvella Woelkerling, Sartoni & Boddi, que 
apresenta contorno tipicamente moniliforme (Woelkerling et al. 2002; Torrano et al. 2014). As formas crostosas 
são importantes na construção e consolidação dos recifes marinhos (Littler & Littler 1984), incluindo os brasileiros 
(Kikuchi & Leão 1997; Leão 1999), onde são encontradas em tal quantidade que se pode dizer que na costa 
brasileira existem verdadeiros “recifes de algas” (Figueiredo 2000), e não “recifes de corais”. Estas algas 
distribuem-se desde a faixa do médio-litoral (ou entremarés), onde são mais frequentes (Johansen 1981), até os 
recifes mais profundos, sendo o grupo de algas com maior amplitude batimétrica conhecida, já que foram 
encontradas as formas incrustantes até os 268 m de profundidade (Littler et al. 1985).  

Outra peculiaridade deste grupo de algas é a capacidade de formar os bancos de rodolitos. Os rodolitos 
são formas livres que se originam de fragmentos de coralináceas incrustantes pré-existentes, ou mesmo com o 

                                                           
1 Além da calcita na parede celular, recentemente se observou a presença de magnesita e/ou dolomita nos espaços celulares, 
além do preenchimento de conceptáculos vazios com aragonita e dolomita (Nash et al. 2011). A atividade de microalgas 
endolíticas nas camadas abaixo da superfície das algas calcárias (core) também é fundamental para o aumento proporcional 
da quantidade de dolomita nas crostas calcárias, uma descoberta que pode indicar a resistência dos recifes aos reflexos do 
efeito estufa e da acidificação dos oceanos (Diaz-Pulido et al. 2014). 
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desenvolvimento de esporos sobre fragmentos soltos do substrato (Bosence 1983). Os bancos de rodolitos têm 
grande importância ecológica por acrescentarem complexidade estrutural à comunidade bentônica, abrigando 
uma reconhecida diversidade de organismos, incluindo outras algas, invertebrados e peixes (p. ex. Barbera et al. 
2003; Figueiredo et al. 2007; Foster et al., 1997; Lavrado 2006; Littler & Littler 2008; Steller & Foster, 1995; Steller 
et al. 2003). Esta grande diversidade de organismos associados aos bancos inclui espécies de interesse 
econômico, que usam os bancos de rodolitos como refúgio em rotas de circulação ou para reprodução e reforçam 
que o argumento econômico também deveria ser considerado para a preservação destes ambientes. Os bancos 
de rodolitos estão amplamente distribuídos por todo o planeta (Figura I.1), das áreas tropicais às polares (Foster 
2001), e apesar de sua importância ecológica e econômica, são pouco conhecidos fora do meio científico. 

A maior extensão destes bancos está justamente na costa brasileira. Sua distribuição é descontínua desde 
a baía de São Marcos (MA) até a ilha do Arvoredo (SC), havendo uma concentração bastante relevante na região 
do alargamento da plataforma continental, que vai do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo (Milliman & Amaral 
1974; Berchez et al. 2009; Figura I.1). O potencial econômico destes bancos inclui principalmente a exploração da 
estrutura calcária para moagem e aplicação do processado como corretor de solos ácidos, como fertilizante ou 
ainda como aditivo à ração animal (Chapman 1970; Kempf 1980; Oliveira 1997). Apesar disto, sabe-se que os 
bancos de rodolitos abrigam uma grande diversidade de organismos que produzem compostos de interesse 
farmacêutico (antioxidantes, imunológicos, antifúngicos, antitumorais, antibióticos, antiinflamatórios), de forma 
que este tipo de ambiente é um campo vivo para novas pesquisas de inovação na área da bioprospecção (revisto 
em Amado-Filho & Pereira-Filho 2012). Desta forma, a atividade de exploração desses bancos deveria ser 
realizada com parcimônia e somente após estudos criteriosos que minimizassem os danos à comunidade natural 
(Oliveira, 1981). Políticas públicas de conservação para bancos de rodolitos são emergenciais (Amado-Filho & 
Pereira-Filho 2012). A comunidade científica, apesar de inicialmente ter chamado a atenção da sociedade para o 
potencial dos bancos como fonte para a extração de calcário, atualmente não vê a sustentabilidade das atividades 
de extração destes bancos, já que somente as primeiras camadas de rodolito são vivas. Outro fator importante é 
que estes organismos crescem lentamente (IMPACT 1998), de forma que é impraticável a recuperação da 
comunidade destes bancos, quando retirada para atender à demanda do uso humano. Outras atividades 
comerciais também são prejudiciais aos bancos de rodolitos (revistos em Riosmena et al. 2010), como a pesca 
através de dragagem e a constante ancoragem de embarcações. Felizmente, já existem alguns esforços 
implementados para a preservação deste tipo de ambiente marinho, como a proposta de proteção integral deste 
tipo de ambiente como “áreas especiais para conservação” na Europa e no Reino Unido. Outra importante 
iniciativa se vê na região da Baixa Califórnia (México), onde os fundos de rodolitos são reconhecidos como 
ambientes relevantes para propostas de criação de áreas protegidas (Riosmena et al. 2010). No Brasil existe a 
regulamentação para a exploração econômica de algas calcárias (IN número 89, de 2 de Fevereiro de 2006). 
Apesar disto, o limite previsto para exploração (18 ton/empresa/ano) já foi questionado (Simon et al. 2007). 
Infelizmente não temos outras legislações que garantam a preservação dos bancos frente às outras atividades e 
condições que prejudicam a existência deste tipo de comunidade marinha (l.c.). 

 

Figura I.1. Levantamento da distribuição de bancos de rodolitos no mundo (pontos e linhas negras). 
Adaptado de Foster (2001), corrigindo a faixa de ocorrência na costa brasileira segundo Berchez et al. 2009. O 
conhecimento atual revela que estes bancos distribuem-se por áreas ainda mais amplas que estas estimadas 
em 2001 (R. Riosmena-Rodríguez, com pes.). 



8 
 

A taxonomia das algas calcárias é trabalhosa e tem sofrido inúmeras modificações desde a “descoberta” 
deste grupo de organismos. A trajetória completa da evolução do estudo destes organismos foi extensamente 
revista por Moura (2000) e por Horta (2002), de forma que não vamos retomá-la aqui. Apesar disto, vale ressaltar 
que, devido às formas rígidas destas algas, principalmente das formas crostosas, antes do século XVIII a 
humanidade ainda não compreendia a natureza deste tipo de organismo. As algas calcárias passaram 
primeiramente como estalactites inorgânicas, em seguida por corais, sendo ainda chamadas de “litófitas” 
(lito=pedra e fitos=planta) numa tentativa de compreensão de sua natureza. Por fim, Schweigger (1819) e Philippi 
(1837) reconhecem que não se tratam de animais, mas sim de plantas. Há poucas décadas estas algas foram 
reconhecidas como um grupo à parte, recebendo sua própria Ordem, Corallinales (Silva & Johansen 1986), de 
onde foram desmembradas, posteriormente, as demais Ordens conforme as reconhecemos atualmente. 

Cabe ainda ressaltar a instabilidade das características que foram utilizadas na delimitação de famílias e 
subfamílias das algas calcárias nas últimas décadas, já que se trata de um grupo de indivíduos em que a 
convergência morfológica entre subgrupos não relacionados é tão comum a ponto de ser regra. Ao mesmo tempo 
a incorporação de novas técnicas de observação, como a microscopia eletrônica de varredura (ou MEV) , tem 
proporcionado avanços na busca e na interpretação das características anatômicas dos talos (Garbary & Veltkamp 
1980; Worlkerling 1988; Riosmena-Rodríguez et al. 1999). A MEV possibilita a tomada de imagens em alta 
resolução com aparência tridimensional (maior profundidade de foco), sendo útil para a análise da superfície ou 
de detalhes anatômicos das algas calcárias, o que é bastante útil, pois muitas das características anatômicas são 
de ordem celular. 

Atualmente reconhecemos quatro Ordens para as algas calcárias: Corallinales, Hapalidiales, Sporolithales e 
Rhodogorgonales (Nelson et al. 2015; Figura I.2). Essas quatro ordens formam um agrupamento monofilético 
definido como a sub-classe Corallinophycideae  que se distinguem das demais Florideophyceae tanto por 
evidências moleculares, quanto pela especificidade dos pit-plugs que ligam as comunicações celulares. Em 
Corallinophycideae se veem duas camadas de cobertura (cap layers) nos pit-plugs, sendo que a última camada é 
engrossada na forma de um domo, característica que não é exclusiva dos membros do grupo, mas comum a todos 
eles (Pueschel & Cole 1982; Le Gall & Saunders 2007; Figura I.3). Nestes grupos também se observa a alternância 
de duas gerações isomórficas (gametofítica e tetrasporofítica) com uma terceira que é parasita da gametofítica (a 
geração carposporofítica), o que é comum em Florideophyceae (Figura I.4). É justamente na fase tetrasporofítica 
onde podemos distinguir as três Ordens com base no aspecto geral das estruturas reprodutivas. Corallinales, 
Hapalidiales e Sporolithales, onde encontramos os talos totalmente calcificados, distinguem-se umas das outras 
através das mesmas características que tipificam cada uma de suas famílias: Corallinaceae, com tetrasporângios 
zonados produzidos em conceptáculos uniporados e sem tampão apical; Hapalidaceae, com tatrasporângios 
zonados produzidos em conceptáculos multiporados com tampão apical; e Sporolithaceae, com tetrasporângios 
cruciados dentro de compartimentos calcificados (com tampão apical) agrupados em soros (Nelson et al. 2015; 
Figuras I.4 e I.5). Os conceptáculos da geração tetrasporofítica são estruturas chave já que neles observamos a 
maior parte das características taxonomicamente importantes para a distinção das espécies. 

Corallinaceae engloba sete subfamílias (Kato et al. 2011). Lithophylloideae, o objeto deste estudo, é uma 
delas. Este nome foi aplicado através de duas propostas distintas ao longo da história. O conceito anterior seguia 
Johansen (1969) e considerava que tanto a ausência ou presença do genículo, quanto o tipo de conexão entre os 
filamentos (conexões secundárias e fusões, Figura I.6), deveriam ser tomadas como características filogenéticas 
relevantes (e com o mesmo peso); nesta proposta as formas articuladas (Amphiroa J.V.Lamouroux e Lithothrix 
J.E.Gray) estavam em uma subfamília à parte, Amphiroideae Johansen. Já Cabioch (1972) agrupou em 
Lithophylloideae tanto os gêneros articulados quanto os não articulados, dando mais ênfase ao fato de que 
nestes dois grupos as abundantes ligações celulares secundárias (mas nunca as fusões) os diferenciavam das 
demais algas coralinas – com exceção de duas espécies de Lithophyllum Philippi, descritas por Suneson (1943) que 
apresentariam raras fusões celulares, o que nunca mais foi observado. A proposta de Cabioch (1972) foi 
confirmada por Bailey (1999) através dos marcadores moleculares e definiu-se o conceito aceito desde então. 
Neste tranalho também seguimos a proposta de Cabioch (1972), acrescido das modificações por Bailey (1999) e 
Woelkerling et al. (2002). 
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Figura I.2. Mais recente filogenia das para as quatro Ordens (caixas cinza) dentro de Corallinophycideae a partir da 
utilização de quatro marcadores combinados: psaA, psbA, rbcL e SSU rDNA. Retirado de Nelson et al. (2015; pág. 5, 
Fig. 1). 
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Lithophylloideae é a única subfamília onde encontramos organismos de todas as três formas morfológicas 
conhecidas para as algas calcárias: as articuladas, as incrustantes e a segmentada. O reconhecimento de gêneros 
no grupo passou e ainda passa por modificações. Hoje são válidos seis gêneros sendo dois articulados, Amphiroa 
e Lithothrix, três incrustantes, Ezo Adey, Masaki & Akiokae, Lithophyllum, Titanoderma Nägeli e um  ereto, 
segmentado e de contorno moniliforme, Paulsilvella (Woelkerling et al. 2002; Guiry & Guiry 2015). Três são 
bastante comuns na costa brasileira: Amphiroa, Lithophyllum e Titanoderma – entretanto, esse último gênero não 
é aceito por alguns autores, quando suas espécies passam a ser referidas como Lithophyllum (e.g. em Henriques 
et al. 2008 e Villas-Bôas et al. 2009). O quarto gênero, Paulsilvella, foi encontrado no país pela primeira vez 
apenas no último ano (Capítulo 5; Torrano-Silva et al. 2014), o que foi uma surpresa, pois estas algas 
extremamente inconspícuas eram conhecidas apenas para a região do chifre da África, além de fósseis do mar 
Mediterrâneo (Braga et al. 2009) e das ilhas Maurício (Woelkerling et al. 2002).  

 

 

Figura I.3. Exemplo da variação dos tipos de pit-plugs em Rhodophyta, sendo caracteres taxonomicamente significativos. 
Clathdomorphum ilustra a existência de duas capas (cap-layers) em forma de domo, comum a todos os membros de 
Corallinophycideae. Ca: capa do plug (plug cap). Co: porção central do plug (plug core). P: plasmalema. W: parede celular (cel 
wall). 1: capa interna. 2. capa externa. Retirado de Pueschel & Cole 1982. 
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Figura I.4. Esquema para o ciclo de vida nas três Ordens com alto grau de calcificação em Corallinophycideae. Adaptado de Farr et 
al. 2009, de acordo com a classificação atual de Nelson et al. 2015. 
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Figura I.5. Caracterização esquemática do conceptáculo tetrasporofítico (Corallinaceae e Hapalidaceae) e dos compartimentos calcificados (Sporolithaceae), adaptado de Farr et al. 
2009. OBS: outro tipo de clivagem também pode ocorrer nos tetrasporângios de Corallinales e Sporolithales, o que não ilustramos por não interferirem na identificação das três 
Ordens aqui apresentadas e também por serem casos à parte. 

 

 

Figura I.6. Tipos de ligação celular encontradas na família, sendo: unicamente através de ligações primárias, ou pit 
plugs (à esquerda); com ligações adicionais do tipo secundárias (centro); ou com ligações adicionais do tipo fusão 
(à direita). Em alguns grupos as conexões secundárias e as fusões ocorrem simultaneamente. 
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As formas incrustantes de Lithophylloideae que crescem no Brasil, Lithophyllum e Titanoderma, 
assemelham-se muito às outras calcárias incrustantes quando considerada apenas a morfologia geral. A 
diferenciação é possível através dos aspectos anatômicos, sendo que o conjunto das seguintes características 
define o grupo: conceptáculos tetrasporangiais uniporados que produzem tetrasporângios zonados; conexões 
celulares secundárias abundantes, sendo a única forma de conexão entre células de filamentos adjacentes (ou 
seja, ausência de fusões celulares);  células epiteliais mostram contorno achatado ou arredondado em cortes 
transversais do talo (nunca trapezoidal - ou flared, em inglês); comprimento da primeira célula subepitelial 
(localizada logo abaixo da célula epitelial) igual ou maior que o a segunda célula subepitelial; filamentos 
espermatangiais unisseriados, restritos à porção do piso do conceptáculo masculino; filamentos do gonimoblasto 
(na geração carposporofítica) multicelulares, partindo de uma célula central de fusão (Harvey & Woelkerling 
2007). Conhecemos hoje 132 e 9 espécies válidas para Lithophyllum e Titanoderma respectivamente, distribuídas 
em oceanos tropicais e subtropicais (Guiry & Guiry 2015). 

Os gêneros geniculados só ocorrem dentro de Corallinales, sendo que Amphiroa pode ser distinguida dos 
demais gêneros de calcárias articuladas (de Corallinoideae e Metagoniolithoideae) pelo seguinte conjunto de 
características: presença de duas ou mais fileiras de células na região do genículo (uma fileira em raros casos); a 
alternância de fileiras de células curtas com fileiras de células longas nos intergenículos; a abundância de 
conexões celulares secundárias entre células de filamentos adjacentes, no seu terço superior; o desenvolvimento 
cortical dos conceptáculos, imersos no próprio córtex ou então projetados acima deste (Woelkerling et al. 2002). 
São reconhecidas 53 espécies neste gênero (Guiry & Guiry 2015), também distribuídas em oceanos tropicais e 
subtropicais. 

Dentro de Lithophylloideae, 14 espécies (além de uma variedade) já haviam sido registradas para o Brasil: 
Amphiroa anastomosans Weber-van Bosse, Amphiroa cf. anceps (Lamarck) Decaisne, A. beauvoisii J.V.Lamouroux, 
A. fragilissima J.V.Lamouroux, A. rigida J.V.Lamouroux, A. vanbosseae Me.Lemoine2, Lithophyllum atlanticum 
T.Vieira-Pinto, M.C.Oliveira & P.A.Horta, L. corallinae (P.Crouan & H.Crouan) Heydrich, L. depressum  Villas-Boas, 
Figueiredo & Riosmena-Rodriguez, L. johansenii Woelkerling & Campbell, L. margaritae (Hariot) Heydrich, L. 
stictaeforme (Areschoug) Hauck, Titanoderma prototypum  (Foslie) Woelkerling, Y.M.Chamberlain & P.C.Silva, e T. 
pustulatum (J.V.Lamouroux) Nägeli. Para referências consultar o Quadro 1, onde também está o histórico do 
estudo do grupo no país, bem como o conhecimento anterior da distribuição dos táxons específicos (Figura I.7). 

Para Amphiroa, até recentemente, era comum que a distinção de espécies fosse baseada nos aspectos 
vegetativos dos talos, fossem morfológicos (dimensão e formato dos intergenículos, presença de genículos 
entumecidos ou ainda de anastomoses entre ramos vizinhos) ou anatômicos (arranjo das células do genículo e do 
intergenículo). Entretanto, foram observadas uma série de variações morfológicas frente a diferentes condições 
ambientais para algumas das espécies, o que dificulta a identificação (Moura, 2000). Adicionalmente, é notável 
que as características associadas à anatomia do conceptáculo tetrasporangial não foram incluídas na taxonomia 
de Amphiroa, o que não faz sentido, uma vez que se provou que este gênero está inserido em um grupo onde 
predominam as formas incrustantes (Corallinales), para as quais a caracterização desta estrutura é muito 
importante (Bailey 1999). Isto certamente subestimou o conhecimento da diversidade em Amphiroa, de forma 
que a anatomia dos conceptáculos tetrasporangiais deve obrigatoriamente ser incluída nos trabalhos atuais com 
exemplares deste gênero (Harvey et al. 2009). 

A caracterização dos gêneros e das espécies de Lithophylloideae deve portanto incluir a observação 
conjunta de um grupo de características anatômicas. O conjunto de características escolhidas para a 
diferenciação das espécies não é constante entre as distintas referências, porém as mais comuns, somadas aos 
esforços mais recentes, incluem: a produção ou não de ramos geniculados; a organização do hipotalo da porção 
incrustante do talo (dímera ou monômera, principalmente nas regiões marginais; a posição do conceptáculo 
tetrasporangial em relação à superfície do talo (se saliente, raso ou afundado); as dimensões do conceptáculo 
(absolutas e em número de células); a existência ou não de células alongadas ou papiliformes ao longo do canal e 
do poro do conceptáculo; a existência de células arredondadas projetando-se ou obstruindo o poro do 
conceptáculo; entre outros aspectos (e.g. Riosmena-Rodríguez et al. 1999; Woelkerling & Campbell 1992). 

Mesmo existindo estas características anatômicas, estas podem se manifestar de maneira bastante sutil, 
ou então ser susceptíveis a vieses de interpretação. Além disto, ainda não se tem certeza da validade taxonômica 
de muitas delas. Existe uma grande quantidade de publicações que discutem a validade ou não de gêneros que 

                                                           
2 A. vanbosseae foi referida como A. tribulus (J.Ellis & Solander) J.V.Lamouroux para a região de Abrolhos (Figueiredo 2005). 

http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Ba611cd7eeee8c1b3
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=g9307bdae252d704e
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Dd7734d65d98bb0c2
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Dd7734d65d98bb0c2
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=b52e341de2791552b
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=xdc1cf327dc002352
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Cb1ea21689f1a9778
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Vb6135a56acafda33
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=Vb67004f4a8ffaea4
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foram criados com base em características anatômicas que se mostraram variáveis em algum momento. Desta 
forma, é indiscutível a necessidade de revisão dessas características taxonômicas deste grupo de algas, incluindo 
a investigação molecular de maneira combinada à morfológica, para a compreensão real do cenário da 
diversidade destes organismos, além de orientar a observação anatômica (Bittner et al. 2011; Nelson et al. 2015; 
entre outros). 

Vimos que as estruturas reprodutivas têm participação importante no processo de identificação deste 
grupo de algas. De fato, a maior parte das características que definem as espécies está na observação da 
anatomia do conceptáculo da geração tetrasporofítica (Farr et al., 2009). Apesar disto,  estes conceptáculos não 
estão disponíveis em uma variedade de situações, seja em talos juvenis, em indivíduos desenvolvidos sob 
condições que não favoreçam a reprodução sexuada, no caso da disponibilidade de espécimes demasiadamente 
fragmentados, ou ainda quando é necessária a identificação rápida de uma grande quantidade de material em 
pouco tempo. Nestes casos em que as características anatômicas dos espécimes não podem ser observadas, a 
análise de marcadores moleculares pode ser a única saída, o que justifica o incremento contínuo do uso desta 
ferramenta em Corallinophycideae. Aí também se contextualiza a proposta de DNA Barcode, nome que remete 
ao sistema de código de barras usado em produtos manufaturados (Stoeckle 2003). Este método compara 
sequências específicas, curtas e de obtenção relativamente simples, depositadas em bancos de dados de livre 
acesso, como o BOLD (Ratnasingham & Hebert 2007) e o Genbank (Benson et al. 2003), o mais completo e 
portanto o mais utilizado. Esse sistema é amplamente utilizado com animais e foi proposto para as algas 
vermelhas por Saunders (2005). 

As técnicas moleculares têm propiciado um crescente avanço no conhecimento da diversidade das algas 
calcárias nas últimas duas décadas, muitas vezes confirmando os antigos paradigmas baseados em dados 
anatômicos, mas também trazendo novidades em todos os níveis de classificação. No contexto da diversidade de 
espécies, presenciamos o reconhecimento de espécies crípticas no que antes se reconhecia como sendo uma só 
(como é o caso de Mesophyllum erubescens, Sissini et al. 2014). No campo da filogenia, temos vivenciado grandes 
alterações na organização e classificação das algas coralináceas, com a consequente redução dos grupos incluídos 
em Corallinales, que era a única ordem proposta para as algas com intenso grau de calcificação em Rhodophyta. 
Vimos, nos últimos doze anos, o reconhecimento de uma nova família, Hapalidiaceae (Harvey et al. 2003), além 
de  sua segregação para uma nova Ordem, Hapalidiales (Nelson et al. 2015); também vimos a elevação de 
Sporolithaceae a uma Ordem própria (Le Gall et al. 2010). 

Em uma escala menor, na subfamília Lithophylloideae o impasse se constitui na dificuldade em se 
delimitar diferentes linhagens ou gêneros. As relações entre os gêneros desta subfamília começaram a ser 
discutidas com argumentos moleculares, com a inclusão de uma quantidade razoável de espécimes na análise de 
Bailey e Chapman (1998), que concluíram que os táxons geniculados (Amphiroa e Lithothrix) formavam um grupo 
monofilético, ao passo em que Lithophyllum seria seu grupo irmão, posicionado na base deste grupo. O quadro 
mudou quando Bailey (1999) incluiu a sequência de Titanoderma na análise, que então se agrupou com 
Amphiroa, e não com Lithophyllum - ao passo em que Lithophyllum agrupou-se com Lithothrix. Isto colocou 
abaixo a hipótese de que o genículo teria surgido uma única vez dentro dos indivíduos com hábito incrustante de 
Lithophylloideae: na realidade ele teria surgido ao menos duas vezes ao longo da evolução, o que foi suportado 
por evidências ontogenéticas com a comparação das células do genículo de Amphiroa e de Lithothrix. Outras 
formas de agrupamento dentro de Lithophylloideae surgiram com a adição de mais amostras à matriz de análise, 
como em 2003, quando dois trabalhos (Harvey et al. e Vidal et al.) apontam um grupo formado por Amphiroa, 
Titanoderma e agora também Lithothrix, enquanto que Lithophyllum se posiciona como clado irmão dos demais. 

Além da relação entre os gêneros em Lithophylloideae, a própria validade de alguns deles vem sido 
discutida após a inclusão da biologia molecular como ferramenta na taxonomia do grupo. Como exemplo, Huguey 
et al. (2008) encontram pelo menos duas linhagens distintas para o gênero Lithophyllum. Dados adicionais 
também indicam a existência de grupos distintos de Amphiroa, com o posicionamento de diferentes espécimes 
junto a clados diferentes de Lithophyllum ou mesmo junto a espécies de Titanoderma - sugerindo a possiblidade 
de Amphiroa também não se tratar de um grupo monofilético (R. Riosmena-Rodríguez e E.F. Rosas-Alquicira, com. 
pess.). 

Apesar de todas estas considerações, desde os primeiros estudos moleculares em Corallinales confirma-se 
que Lithophylloideae é de fato um grupo monofilético (figura 1.2; Bailey & Chapman 1996; Saunders & Bailey 
1997; Bailey & Chapman 1998; Vidal et al. 2003; Harvey et al. 2003; Bailey et al. 2004; Broom et al. 2008; Bittner 
et al. 2011; Kato et al. 2011). 
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Quadro 1. Histórico e a atualidade do conhecimento do grupo no país 

O estudo das coralináceas incrustantes no país se iniciou com a citação ou breve descrição de algumas espécies 

como parte de inventários da flora por pesquisadores estrangeiros como Harvey (1847), Martens (1870), Dickie (1874b), 

Howe (1928) e Taylor (1931; 1960). O primeiro estudo taxonômico específico para as formas incrustantes foi feiro por 

Yamaguishi-Tomita (1976), trabalhando com Sporolithon, merecendo ser mencionado pelo pioneirismo. Oliveira (1977) 

incluiu as algas coralináceas na primeira grande revisão da flora de macroalgas marinhas do país, encontrando 18 

espécies até então - uma única em Lithophylloideae. Mais tarde, o avanço dos estudos de algas incrustantes pelo 

mundo e a assimilação destas práticas no país trouxeram a um grande avanço na área: Moura et al. (1997) reviram a 

metodologia empregada até então em trabalhos brasileiros e descreveram uma metodologia para obtenção de cortes 

histológicos de qualidade a partir de coloração com toluidina O; Horta (2000) apresentou seis Lithophylloideae para as 

regiões sul e sudeste do país, revendo em trabalho posterior a metodologia empregada para a identificação de espécies 

calcárias não geniculadas (Horta 2002); Nunes et al. (2008) registraram três espécies incrustantes para a Bahia, sendo 

uma de Lithophyllum; Henriques et al. (2008) descreveram 4 espécies a partir de material coletado em profundidade no 

Espírito Santo durante o projeto REVIZEE, sendo uma de Titanoderma; Figueiredo & Steneck (2002), Figueiredo et al. 

(2008) e Tâmega & Figueiredo (2007) apresentaram em conjunto 12 espécies para a região de Abrolhos, sendo um 

Lithophyllum; Guerardi & Bosence (2001) e Villaça et al. (2010) incluíram, conjuntamente, 5 espécies para o Atol das 

Rocas, incluindo uma não identificada para Lithophyllum; Villas-Bôas (2008) e Villas-Bôas et al. (2009) investigaram 

quatro espécies de Litophyllum formadoras de rodolito no Espírito Santo, três delas sendo primeiro registro para a costa 

brasileira e a quarta representando uma nova espécie para a ciência, L. depressum Villas-Boas, Figueiredo & Riosmena-

Rodríguez; no mesmo trabalho, os autores concluíram que os bancos de rodolito brasileiros são mais diversos em 

espécies de Lithophyllum que qualquer outra área do mundo. Muitas outras publicações incluem a citação de grupos 

incrustantes, centrando-se entretanto em aspectos ecológicos e não taxonômicos, como Figueiredo (1997; 2000), 

Figueiredo et al. (2007), Tâmega & Figueiredo (2005), Villas-Bôas (2004), Villas-Bôas et al. (2005), Amado-Filho et al. 

(2007; 2010a; 2010b), Horta et al. (2008), Berchez et al. (2009), Riul et al. (2009) e Bahia et al. (2010). O progresso no 

conhecimento da diversidade das algas calcárias no país tem sido crescente e os últimos trabalhos que incluíram 

incrustantes de Lithophylloideae são: Carro et al. (2014) com nove espécies para o Norte da Bahia (uma de 

Lihtophyllum), Henriques et al. (2014) em porções da plataforma continental da BA, ES e SP (com dois Lithophyllum e 

uma Titanoderma) e Vieira-Pinto et al. (2014) para o Sul do Brasil com dois Lithophyllum, incluindo L. atlanticum sp. 

nov. 

As formas articuladas, conforme já comentado, foram tradicionalmente estudadas e classificadas de maneira 

distinta das incrustantes. Joly (1957) incluiu a descrição de calcárias articuladas em seu levantamento de flora para a 

região da baía de Santos (SP), bem como Taylor (1960) durante a descrição dos componentes da flora da costa Leste 

tropical e subtropical das Américas. Inúmeros outros trabalhos com o inventário da flora marinha que surgiram 

posteriormente acabaram por citar algumas espécies de calcárias geniculadas. Partiu-se de 16 espécies no trabalho de 

Oliveira (1977), quando o autor revisou a composição da flora da costa brasileira, incluindo todos os grupos de 

macroalgas marinhas. Trabalhos posteriores tratando da taxonomia deste grupo incluem Piqué (1984) para o Estado de 

São Paulo, Moura (1992) para o Rio Grande do Norte e Moura & Guimarães (2002) que fizeram uma adição a Amphiroa. 

Moura & Guimarães (2005) reviram as espécies de Amphiroa da costa brasileira, sendo o trabalho mais atualizado para 

o gênero até o momento. As formas geniculadas em geral receberam atenção especial na monografia de Moura (2000), 

que incluiu todos os gêneros encontrados no país. Duas espécies já foram descritas a partir de material brasileiro: 

Amphiroa brasiliana (Decaisne, 1842) e A. variabilis (Harvey, 1849, apud Moura, 2000), mas nenhuma é aceita 

atualmente. 

A Figura I.7 sumariza e localiza as espécies de Lithophylloideae como eram conhecidas para a costa brasileira 

anteriormente à apresentação desta Tese (não incluímos “variedades” e “formas”). O fato de não existirem registros 

para além do Norte do Ceará se deve à escassez de substrato consolidado nesta porção da costa aliado à influência da 

descarga de sedimentos da foz do rio Amazonas, resultando na baixa salinidade e na elevada turbidez da água, 

conforme descrito por Oliveira (1977), o que acabam dificultando sobremaneira o crescimento de muitas algas, 

incluindo as coralináceas. Seguindo a tendência do que é visto para o inventário conjunto de todas as macroalgas 

marinhas do país (Oliveira 1977), o Estado com maior registro de espécies é o Espírito Santo (11 espécies), onde  
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(continuação) Quadro 1. Histórico e a atualidade do conhecimento do grupo no país 

onde encontramos todas as seis espécies de Amphiroa para a costa, além de espécies com hábito incrustante incomuns 

para os outros Estados e porções insulares oceânicas. 

 

Figura I.7. Conhecimento prévio sobre a distribuição das espécies de Lithophylloideae na costa brasileira. Fontes: 
Amado-Filho et al. (2007; 2010a; 2010b; 2012b), Bahia et al. (2010), Berchez et al. (2009), Costa et al. (2014); Horta 
(2000; 2002; 2008), Figueiredo (2006), Figueiredo & Steneck (2002), Figueiredo et al. (2004; 2008a; 2008b), Gherardi 
& Bosence (2001), Henriques et al. (2008; 2014), Mariath et al. (2008), Moura (2000), Nunes & Guimarães (2002), 
Nunes et al. (2008), Oliveira (1977), Pascelli et al. (2013), Riul et al. (2009), Silva (2010), Tâmega & Figueiredo (2005; 
2007), Vieira-Pinto et al. 2014; Villaça et al. (2006; 2010), Villas-Bôas et al. (2009; 2014). 
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Com esta Tese pretendemos incrementar o conhecimento do grupo das Corallinales brasileiras através de 
estudo comparativo, taxonômico e filogenético, dos taxa compreendidos em Lithophylloideae (Amphiroa, 
Lithophyllum, Titanoderma e mais recentemente Paulsilvella) através de investigações morfológicas, anatômicas e 
moleculares, utilizando cinco marcadores: um nuclear (SSU rDNA), três plastidiais (psbA, rbcL e UPA) e um 
mitocondrial (COI-5P). As técnicas moleculares utilizadas também passaram por intensa revisão e 
aperfeiçoamento, desde a etapa de extração do DNA até o uso de DNA Barcodes e a inferência filogenética. 
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Conclusões Gerais 

 

 

 

Conforme proposto, os resultados apresentados sob a forma dos Capítulos 3, 4 e 5 cumpriram com os 
objetivos propostos desta Tese: 

. Investigamos a diversidade de espécies de Lithophylloideae da costa brasileira, incluindo aspectos modernos da 
taxonomia no grupo através da combinação dos métodos morfológicos/anatômicos e moleculares. 

. Avaliamos a aplicação de quatro marcadores como DNA Barcodes junto às Lithophylloideae brasileiras. 

. Com a inclusão dos dados recém-produzidos, ao dataset disponível nos bancos públicos de dados moleculares, 
discutimos e fizemos novas inferências quanto às relações filogenéticas dentro de Lithophylloideae. 

 

 Adicionalmente, devemos pontuar os seguintes avanços quanto ao conhecimento taxonômico, molecular, 
filogenético e ecológico para os representantes de Lithophylloideae do Brasil. 

• É a primeira vez que a diversidade específica de Amphiroa, Lithophyllum, Paulsilvella e Titanoderma para 
o Brasil é investigada de maneira somatória e comparativa, quanto a uma variedade de aspectos que incluíram os 
morfológicos/anatômicos, ecológicos e moleculares (incluindo a própria avaliação das ferramentas moleculares). 

• Encontramos 26 espécies de Lithophylloideae para a costa brasileira, sendo quinze Amphiroa, oito 
Lithophyllum, uma Paulsilvella e duas Titanoderma: Amphiroa rigida, A. vanbosseae, Amphiroa sp. 1, Amphiroa 
sp. 2, Amphiroa sp. 3, Amphiroa sp. 4, seis espécies para o Complexo A. fragilissima, três espécies para o 
Complexo A. beauvoisii, Lithophyllum atlanticum, L. corallinae, Lithophyllum cf. depressum, Lithophyllum sp. 1, 
Lithophyllum sp. 2, Lithophyllum sp. 3, Lithophyllum sp. 4, Lithophyllum cf. margaritae, Paulsilvella huveorum, 
Titanoderma pustulatum e T. prototypum. 

• Desta forma a ferramenta molecular possibilitou, pela primeira vez, a identificação de espécies crípticas 
dentro desta subfamília, o que levou à proposta de criação do Complexo A. beauvoisii (com três espécies) e do 
Complexo A. fragilissima (com seis espécies). 

• Paulsilvella huveorum é encontrada pela primeira vez no Oceano Atlântico, sendo que também 
produzimos as primeiras sequências moleculares para o gênero. Novas características anatômicas também foram 
apresentadas para a espécie. 

• Ao mesmo tempo em que descrevemos oito novas espécies para a costa brasileira (quatro de Amphiroa e 
quatro de Lithophyllum), apresentamos novos dados quanto à anatomia das espécies previamente descritas. 

• Apresentamos um extenso levantamento e uma intensa reavaliação das características morfológicas e 
anatômicas empregadas para a discriminação de Amphiroa, Lithophyllum, Titanoderma e Paulsilvella. É a primeira 
vez que esta reavaliação tem embasamento molecular e com um conjunto tão amplo de espécies e espécimes, de 
forma que pudemos avaliar as características que realmente sustentam as espécies – dentro das propostas de 
DNA-based species concept (Tautz et al. 2003; Lelliaert et al. 2014) e de Molecular Assisted Alpha Taxonomy 
(Saunders 2008; Clarkston & Saunders 2010). 

• É a primeira vez que se empregou um esforço na aplicação de características comuns entre os quatro 
gêneros de Lithophylloideae, considerando as limitações impostas pela particularidade morfoanatômica de cada 
um destes gêneros. 
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• Os quatro marcadores testados para a distinção de espécies, UPA, COI-5P, psbA e a porção 3’ do rbcL, são 
confiáveis para a delimitação de espécies em Amphiroa, Lithophyllum e Titanoderma proporcionando ótimos 
valores de suporte para as espécies e valores significativos de barcoding gap. 

• No contexto dos aspectos filogenéticos internos em Lithophylloideae, temos ainda que: Amphiroa é 
monofilético; encontramos indícios de que Lithophyllum e Titanoderma sejam polifiléticos. Apesar disto, ainda  
precisamos  de  um  maior  esforço  na  produção  de  sequências  deste  grupo,  além  do  uso  de análises mais 
robustas (como a concatenada). Também é novidade a evidência de que existem dois grandes ramos que 
sustentam a diversidade da subfamília. 

• Apresentamos uma nova proposta de distinção de Titanoderma (à parte de Lithophyllum): mantemos a 
proposta anterior da necessidade que exista um hipotalo com células em paliçada; esta observação porém, só 
deve ser interpretada como uma “paliçada natural” caso se desenvolva sobre porções lisas do substrato. Desta 
forma, casos em que se observa a variação da altura das células do hipotalo devido à rugosidade do substrato 
devem ser visto como um artifício (“paliçada artificial”), não sendo aceitos como discriminatórios para 
Titanoderma. 

• Com este trabalho multiplicamos grandemente o banco de dados para os marcadores UPA, COI-5P, psbA, 
(além de algumas adições para o SSU rDNA), principalmente no que se refere a Amphiroa, que contava com 
poucas contribuições até o momento – e Paulsilvella, que não tinha qualquer sequência produzida, conforme 
comentado. 

• A distribuição das espécies de Amphiroa, Lithophyllum e Titanoderma ao longo da costa brasileira 
possibilitou um incremento à discussão quanto à distribuição das macroalgas marinhas bentônicas, adicionando 
ao cenário o papel das correntes costeiras e do Giro do Atlântico Sul. Também sugerimos que a zona de transição 
(entre a Região Tropical e a Região Temperada Quente), outrora apenas para o ES, passe a considerar também o 
RJ, conforme trabalhos pretéritos. 

• Existe uma diferença bastante representativa entre a diversidade de espécies encontradas nas zonas de 
meso e de infralitoral, sendo que para Amphiroa a maior diversidade está no mesolitoral, enquanto que para 
Lithophyllum e Titanoderma a maior diversidade se encontra no infralitoral e Paulsilvella é restrita ao infralitoral. 
Encontramos espécies exclusivas de mesolitoral e também espécies exclusivas de áreas que normalmente só são 
acessíveis através de mergulho equipado (SCUBA). Estes fatos chamam a atenção da necessidade de se incluir 
diferentes técnicas de coleta nos trabalhos de diversidade em Florideophycideae, do contrário podemos 
negligenciar uma diversidade inexplorada. 

• Os padrões que observamos para a distribuição das espécies no gradiente latitudinal da costa brasileira 
obedecem, em linhas gerais, ao que foi proposto para a caracterização da distribuição das macroalgas marinhas 
brasileiras baseando-se nos padrões observados por Horta et al. (2001). Adicionalmente, os dados que 
apresentamos sugerem a relevância de outro fator de influência na distribuição das algas marinhas na costa: o 
padrão de circulação de águas superficiais ao longo da costa. 

 



199 
 

REFERÊNCIAS 

 
Altschul S.F.; Madden, T.L.; Schäffer, A.A.; Zhang, J.; Zhang, Z.; Miller, W. & Lipman, D.J. 1997. Gapped BLAST 
and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs. Nucleic Acids Res. (25): 3389-3402. 

Amado-Filho G.M.; Maneveldt G.; Marins B.V.; Manso R.C.C.; Pacheco M.R. & Guimarães S.M.P.B. 2007. 
Structure of rhodolith beds from a depth gradient of 4 to 55 meters at the south of Espírito Santo State coast, 
Brazil. Cienc. Mar. 33: 399-410. 

Amado-Filho G.M.; Pereira-Filho G.H.; Bahia R.G.; Abrantes D.P.; Veras P.C. & Matheus Z. 2010a. Occurrence 
and distribution of rhodolith beds on the Fernando de Noronha Archipelago of Brazil. Aquat. Bot. 101: 41-45. 

Amado-Filho G.M.; Maneveldt G.W.; Pereira-Filho G.H.; Manso R.C.C. Bahia R.G.; Barros-Barreto M.B. & 

Guimarães S.M.P.B. 2010b. Seaweed diversity associated with a Brazilian tropical rhodolith bed. Cienc. Mar. 
36(4): 371-391. 

Anisimova M. & Gascuel O. 2006. Approximate likelihood ratio test for branchs: A fast, accurate and powerful 
alternative, Syst. Biol. 55(4): 539-552. 

Athanasiadis A. 1999. The taxonomic status of Lithophyllum stictaeforme (Rhodophyta, Corallinales) and its 
generic position in light of phylogenetic considerations. Nord. J. Bot. 19(6): 735-7445. 

Athanasiadis A. 2001. Lectotypification of Lithophyllum arcticum (Corallinales, Rhodophyta) and a study of its 
relationships within the Melobesioideae. Nord. J. Bot. (21): 93-112. 

Bailey J.C. 1999. Plylogenetic positions of Lithophyllum incrustans and Titanoderma pustulatum (Corallinaceae, 
Rhodophyta) based on 18S rRNA gene sequence analyses, with a revised classification of the Lithophylloideae. 
Phycologia 38 (3): 208-216. 

Bailey, J.C.; Chapman, R.L. 1998. A phylogenetic study of the Corallinales (Rhodophyta) based on nuclear small-
subunit rRNA gene sequences. J. Phycologia 34: 692-705. 

Bah T. 2011. Inkscape: Guide to a Vector Drawing Program. NJ, USA: Prentice Hall Press Upper Saddle River, NJ, 
USA, 504 p. 

Bahia R.G.; Abrantes D.P.; Brasileiro P.S.; Pereira-Filho G.H. & Amado-Filho G.M. 2010. Rhodolith bed structure 
along a depth gradient on the Northern coast of Bahia State, Brazil. 

Bailey J.C. 1999. Plylogenetic positions of Lithophyllum incrustans and Titanoderma pustulatum (Corallinaceae, 
Rhodophyta) based on 18S rRNA gene sequence analyses,  with a revised classification of the Lithophylloideae. 
Phycologia 38 (3): 208-216. 

Bailey, J.C. & Chapman, R.L. 1996. Evolutionary relationships among coralline red algae (Corallinaceae, 
Rhodophyta) inferred from 18S rRNA gene sequence analysis. In: Cytology, Genetics and Molecular Biology of 
algae (Chaudharny, B.R. & Agrawal, S.B. eds.). Amsterdam, Academic Publishing. Pp. 363-376. 

Bailey J.C. & Chapman R.L. 1998. A phylogenetic study of the Corallinales (Rhodophyta) based on nuclear small-
subunit rRNA gene sequences. J. Phycologia 34: 692-705. 

Bailey J.C.; Gabel J.E. & Freshwater D.W. 2004. Nuclear 18S rRNA gene sequence analyses indicate that the 
Mastophoroideae (Corallinaceae, Rhodophyta) is a polyphyletic taxon. Phycologia 43: 3-12. 

Barnes D.K.A. & Miller P. 2005. Drifting plastic and its consequences for sessile organism dispersal in the Atlantic 
Ocean. Mar. Biol. 146(4): 815-825. 

Benso D.A.; Karsch-Mizrachi I.; Lipman D.J.; Ostell J.; Wheeler D.L. 2005. GenBank. Nucleic Acids Res., 
33(Database issue), D34–D38. doi:10.1093/nar/gki063. 

Benson D.A.; Cavanaugh M.; Clark K.; Karsch-Mizrachi I.; Lipman D.J.; Ostell J. & Sayers E.W. 2013. Genbank. 
Nucleic Acids Res. 41: D36–42. DOI:10.1093/nar/gks1195. 

Berchez F.A.; Tiago C.G.; Rosso S.; Dias G. & Oliveira-Filho E.C. 2009. Structure of a coralline algal bed on 
southeast Brazil. Braz. J. Ecol. 13: 49-57. 



200 
 

Blaxter M.L. 2004. The promise of a DNA taxonomy. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 

Series B, Biological Sciences 359: 669–679. 

Bittner L.; Payri C.E.; Maneveldt G.W.; Couloux A.; Cruaud C.; de Reviers B. & Le Gall L. 2011. Evolutionary 
history ofthe Corallinales (Corallinophycidae, Rhodophyta) inferred from nuclear, plastidial and mitochondrial 
genomes. Mol. Phylogenet. Evol. 61: 697–713. 

Braga J.C.; Vescogni A.; Bosellini F.R. & Aguirre J. 2009. Coralline algae (Corallinales, Rhodophyta) in western and 
central Mediterranean Messinian reefs. Palaeogeogr., Palaeocl., Palaeoeco. 275(1-4): 113–128. 

Broom J.E.S.; Hart D.R.; Farr T.J.; Nelson W.A.; Neill K.F.; Harvey A.S. & Woelkerling W.J. 2008. Utility of psbA 
and nSSU for phylogenetic reconstruction in the Corallinales based on New Zealand taxa. Mol. Phylogenet. Evol. 

46: 958–973. 

Cabioch J. 1972. Etude sur les Corallinacées. II. La morphogénèse: conséquences systématiques et 
phylogénétiques. Cah. Biol. Mar. 13: 137–288. 

Campbell S.J. & Woelkerling W.J. 1990. Are Titanoderma and Lithophyllum (Corallinaceae, Rhodophyta) distinct 
genera? Phycologia 29(1): 114-125. 

Carro B.; Lopez L.; Peña V.; Bárbara I. & Barreiro R. 2014. DNA barcoding allows the accurate assessment of 
European maerl diversity: a Proof-of-Concept study. Phytotaxa 190(1): 176–189. 

Cassano V. 2009. Taxonomia e filogenia do complexo Laurencia (Ceramiales, Rhodophyta), com ênfase no estado 
do Rio de Janeiro, Brasil. Tese de Doutorado. Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 

Chamberlain Y.M.; Irvine L.M. & Walker R. 1991. A redescription of Lithophyllum orbiculatum (Rhodophyta, 
Corallinales) in the British Isles and a reassessment of generic delimitation in the Lithophylloideae. Eur. J. 

Phycologia 26(2): 149-167. 

Clarke K.R. 1993. Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure. Aust. J. Ecol. 18: 117-
143. 

Clarckston B.E. & Saunders G.W. 2010. A com parison of two DNA barcode ma rkers for species discrimination in 
the red algal family Kallymeniaceae (Gigartinales, Florideophycea e), with a description of Euthora timburtonii sp. 
nov. Botany 88: 119–131. 

Clement M.; Posada D. & Crandall K.A. 2000. TCS: a computer program to estimate gene genealogies. Molec. 

Ecol. 9: 1657-1659. 

Costa I.C.; Horta P.A.; Bergstrom E.R. & Nunes J.M.C. 2014. Taxonomic study of crustose coralline algae off the 
northeastern Brazilian coast. Phytotaxa 190(1): 130-161. 

Cunninghan C.W. 1997. Can tree incongruence tests predict when data should be combined?  Mol. Biol. Evol. 
14(7): 733-740. 

De Clerck O.; Gavio B.; Fredericq S.; Barbara I. & Coppejans E. 2005. Systematics of Grateloupia filicina 
(Halymeniaceae, Rhodophyta), based on rbcL sequence analyses and morphological evidence, including the 
reinstatement of G. minima and the description of G. capensis sp. nov. J. Phycologia 41: 391–410. 

Decaisne J. 1842. Essais sur une classification des algues et des polypiers calcifères de Lamouroux. Mémoire sur 
les corallines ou polypiers calcifères. Annales des Sciences Naturelles, Botanique, serie 2, 18: 96-128. 

Derraik J.G.B. 2002. The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. Mar. Poll. Bull. 44: 842-
852. 

Diaz-Pulido G.; Nash M.C.; Anthony K.R.N.; Bender D.; Opdyke B.N; Reyes-Nivia C. & Troitzsch U. 2014. 

Greenhouse conditions induce mineralogical changes and dolomite accumulation in coralline algae on tropical 
reefs. Nature Commun. 5:3310. 

Dickie G. 1874. Enumeration of algae collected at Fernando de Noronha. J. Linnean Soc. (Bot.) 14: 363-365. 

Do-Sung C. 1989. A Taxonomic study of Amphiroa (Rhodophyta, Corallinaceae) in Korea. Tese de Mestrado, 
Department of Botany, Seoul National University, Seoul, Korea. 



201 
 

Elias L.M.C. 2009. Variabilidade interanual da ressurgência de Cabo Frio – RJ. Dissertação de Mestrado. 
universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Emiliano P.C.; Veiga E.P.; Vivanco M.J.F. & Menezes F.S. 2010. Critérios de informação de Akaike versus 
Bayesiano: análise comparativa. Disponível em: 
<http://www.ime.unicamp.br/sinape/sites/default/files/Paulo%20C%C3%A9sar%20Emiliano.pdf>. Acesso em 
08.IV.2015. 

Farr T.; Broom J.; Hart D.; Neill K. & Nelson W. 2009. Common coralline algae of northern New Zealand: an 
identification guide. NIWA Information Series 70. 

Farris  J.S.; Kallersjo M.; Kluge A.G. & Bult C. 1994. Testing  significance  of  incongruence.  Cladistics  10(3): 15-  

319. 

Faugeron et al. 2001. Hierarchical spatial structure and discriminant analysis of genetic diversity in the red alga 
Mazaella laminarioides (Gigartinales, Rhodophyta). J. Phycologia 37: 705-716. 

Ferreira B.R. 2013. Identificação de Amphiroa (Rhodophyta) de Ilhabela-SP. Monografia de Bacharelado. Instituto 
de Biociências da Universidade de São Paulo. 

Figueiredo M.A.O. 1997. Colonization and growth of crustose coralline algae in Abrolhos, Brazil. Proceedings of 
the VIII International Coral Reef Symposium 1: 689-693. 

Figueiredo M.A.O. 2000. Recifes de Corais ou Recifes de Algas? Cienc. Hoje 28: 74-76. 

Figueiredo M.A.O. 2005. Diversity of macrophytes on the Abrolhos Bank, Brazil. In: Dutra G.F. et al. (Eds.) A rapid 
marine biodiversity assessment of the Abrolhos Bank, Bahia, Brazil. Washington (DC, USA): Conservation 
International. P. 67-74. 

Figueiredo M.A.O. & Steneck R.S. 2002. Floristic and ecological studies of crustose coralline algae on Brazil's 
Abrolhos reefs. Proceedings of the IX International Coral Reef Symposium 1: 493-498. 

Figueiredo M.A.O.; Horta P.A.; Pedrini A.G. & Nunes  J.M.C. 2008. Benthic marine algae of the coral reefs of 
Brazil: a literature revision. Oecol. Bras. 12: 258-269. 

Freshwater W.D. & Rueness J. 1994. Phylogenetic relationship of some European Gelidium (Gelidiales, 
Rhodophyta) species based on rbcL nucleotide sequence analysis. Phycologia 33(3): 187-194. 

Freshwater D.W.; Fredericq S. & Hommersand M.H. 1995. A molecular phylogeny of the Gelidiales (Rhodophyta) 
based on analysis of plastid rbcL nucleotide sequences. J. Phycologia 31 , 616–632. 

Freshwater D. W.; Tudor K.; O’Shaughnessy K. & Wysor B. 2010. DNA barcoding in the red algal order Gelidiales: 
comparison of COI with rbcL and verification of the“ barcoding gap.” Cryptogam. Algol. 31 , 435–449. 

Gabrielson P.W.; Miller K.A. & Martone P.T. 2011. Morphometric and molecular analyses confirm two distinct 
species of Calliarthron (Corallinales, Rhodophyta), a genus endemic to the northeast Pacific. Phycologia 50(3): 
298–316. 

Galil & Zenetos 2002. A sea change - exotics in the Eastern Mediterranean sea. In: Leppäkoski et al. (Eds.): 
Invasive aquatic species in Europe. 325-336. Kluwer Academic Publishers. 

Garbary D. & Veltkamp C.J. 1980. Observations on Mesophyllum lichenoides (Corallinaceae, Rhodophyta) with 
the scanning electron microscope. Phycologia 19(1): 49-53. 

Goff L.J. & Moon D.A. 1993. PCR amplification of nuclear and plastid genes from algal herbarium specimens and 
algal spores. J. Phycologia 29(3): 381–384. 

Guindon S. & Gascuel O. 2006. PhyML: A simple, fast, and accurate algorithm to estimate large phylogenies by 
maximum likelihood. Syst. Biol. 52(5): 696–704. 

Gurgel C.F.D.; Fredericq S. & Norris J.N. 2004. Phylogeography of Gracilaria tikvahiae (Gracilariaceae, 
Rhodophyta): a study of genetic discontinuity in a continuously distributed species based on molecular evidence. 
J. Phycologia 40: 748–758. 



202 
 

Guerardi D.F.M. & Bosence D.W.J. 2001. Composition and community structure of the coralline algal reefs from 
Atol das Rocas, South Athlantic, Brazil. Coral Reefs 19: 205-219. 

Guiry, M.D. & Guiry, M.D. 2015. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, 
Galway. http://www.algaebase.org; searched on 23 March 2015. 

Hall T.A. 1999. BioEdit: a user-friend biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 
95/98/NT. Nucleic Acids Symp. 41: 95-98. 

Harvey W.H. 1847. Corallineae. Nereis Australis. Reeve Brothers. London. 

Harvey W.H. 1849. Nereis australis, or algae of the southern ocean: being figures and descriptions of marine 
plants, collected on the shores of the Cape of Good Hope, the extra-tropical Australian colonies, Tasmania, New 
Zealand, and the Antarctic regions; deposited in the Herbarium of the Dublin University. Part 2. pp. 65-124. Reeve 
Brothers, London. 

Harvey A.S.; Woelkerling W.J. & Millar A.J.K. 2002. The Sporolithaceae (Corallinales, Rhodophyta) in south-
eastern Australia: taxonomy and 18S rDNA phylogeny. Phycologia 41(3): 207-227. 

Harvey A.S.; Broadwater S.T.; Woelkerling W.J. & Mitrovski P.J. 2003. Choreonema (Corallinales, Rhodophyta): 
18S rDNA Phylogeny and resurrection of the Hapalidaceae for the subfamilies Choreonematoideae, 
Austrolithoideae, and Melobesioideae. J. Phycologia 39: 988-998. 

Harvey A.S.; Woelkerling W.J.; Farr T.J.; Neill K.F. & Nelson W.A. 2005. Coralline algae of central New Zealand: 
An identification guide to common ‘crustose’ species. NIWA Information Series No. 57. 

Harvey A.S. & Woelkerling W.J. 2007. A guide to nongeniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta) 
rhodolith identification. Cienc. Mar. 33(4): 411-426. 

Harvey A.S.; Woelkerling Wm.J. & Millar A.J.K, 2009a. The genus Lithophyllum (Lithophylloideae, Corallinaceae, 
Rhodophyta) in south-eastern Australia, with the description of L. riosmenae, sp. nov. Australian Systematic 

Botany 22: 296-317. 

Harvey A.S.; Woelkerling Wm.J. & Millar A.J.K. 2009b. The genus Amphiroa (Lithophylloideae, Corallinaceae, 
Rhodophyta) from the temperate coasts of the Australian continent, including the newly described A. 

klochkovana. Phycologia 48(4): 258-290. 

Hebert P.D.N.; Cywinska A.; Ball S.L. & deWaard J.R. 2003. Biological identifications through DNA barcodes. Proc. 

R. Soc. Lond. B 270: 313-321. 

Henriques M.C.M.O; Villas-Boas A.B; Riosmena-Rodriguez R. & Figueiredo M.A.O. 2008. Novos registros para o 
Brasil de algas calcárias incrustantes (Corallinales, Rhodophyta) provenientes de bancos de profundidade no 
Estado do Espírito Santo.  XII Congresso Brasileiro de Ficologia, Universidade Católica de Brasília, Águas Claras, 07 
a 11 de Julho de 2010. 

Henriques M.C.; Riosmena-Rodríguez R.; Coutinho L.M. & Figueiredo M.A.O. 2014. Lithophylloideae and 
Mastophoroideae (Corallinales, Rhodophyta) from the Brazilian continental shelf. Phytotaxa 190(1): 112–129. 

Hernández-Kantún J.J.; Riosmena-Rodriguez R.; Hall-Spencer J.M.; Peña V.; Maggs C.A. & Rindi F. 2015. 
Phylogenetic analysis of rhodolith formation in the Corallinales (Rhodophyta), European Journal of Phycology 
50(1): 46-61, DOI: 10.1080/09670262.2014.984347. 

Hind K.R. & Saunders G.W. 2013. A Molecular Phylogenetic Study of the Tribe Corallineae (Corallinales, 
Rhodophyta) with an Assessment of Genus-Level Taxonomic Features and Descriptions of Novel Genera. J. 

Phycologia 49: 103–114. 

Horta P.A. 2000. Macroalgas do infralitoral do sul e sudeste do Brasil: taxonomia e biogeografia. Tese de 
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Horta P.A. 2002. Bases para a identificação das coralináceas não articuladas do litoral brasileiro - uma síntese do 
conhecimento. Biotemas 15: 7-44. 

Horta P.A.; Amancio C.E.; Coimbra C.S. & Oliveira E.C. 2001. Considerações sobre a distribuição e origem da flora 
de macroalgas marinhas brasileiras. Hoehnea 28(3): 243-265. 



203 
 

Horta P.A.; Salles J.P.; Bouzon J.L.; Scherner F.; Cabral D.Q. & Bouzon Z.L. 2008. Composição e estrutura do 
fitobentos do infralitoral da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, Santa Catarina, Brasil – implicações para a 
conservação. Oecol. Bras. 12(2): 243-257. 

Horta P.A.; Scherner F.; Bouzon Z.L.; Riosmena-Rodrigues R. & Oliveira E.C. 2011. Morphology and reproduction 
of Mesophyllum erubescens (Foslie) Me. Lemoine (Corallinales, Rhodophyta) from Southern Brazil. Rev. Brasil. 

Bot., 34(1): 125-134. 

Howe M.A. 1928. Notes on some marine algae from Brazil and Barbados. Journal of Washington Academy of 
Science 18 (7): 186-91. 

Huelsenbeck J.P. & Roanquist F. 2001. MRBAYES: Bayesian inference of phylogeny. Bioinformatics 17:754–755. 

Hughey J.R., Silva P.C. & Hommersand M.H. 2001. Solving taxonomic and nomenclatural problems in Pacific 
Gigartinaceae (Rhodophyta) using DNA from type material. J. Phycologia  37: 1091-1109. 

Hughey J.R. & Hommersand M.H. 2008. Morphological and molecular systematic study of Chondracanthus 
(Gigartinaceae, Rhodophyta) from Pacific North America. Phycologia: 47(2): 124-155. 

IMPACT (Oslo and Paris Conventions for the Prevention of Marine Pollution Working Group on Impacts on the 
Marine Environment) 1998. Marine habitat reviews presented by the United Kingdom. English Nature, 
Peterborough. 

Iha C. 2014. Diversidade de Gelidiales (Rhodophyta) baseada em marcadores moleculares e estudos 
morfoanatômicos para região Sudeste do Brasil. Dissertação de Mestrado.  Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo. Departamento de Botânica. 

Irvine L.M. & Chamberlain Y.M. 1994. Seaweeds of the British Isles, Vol. 1 - Rhodophyta Part 2B: Corallinales, 
Hildenbrandiales. HMSO, London. 288 p. 

Johansen H.W. 1969. Morphology and systematics of coralline algae with special reference to Calliarthron. U. 

Calif. Publ. Bot. 49: 1-98. 

Joly A.B. 1957. Contribuição ao conhecimento da flora ficológica marinha da Baía de Santos e arredores. Bol. Fac. 

Fil. Ciênc. e Letr. Univ. S. Paulo (Botânica) 217: 1-199. 

Kato A.; Baba M.; & Suda S. 2011. Revision of the Mastophoroideae (Corallinales, Rhodophyta) and polyphyly in 
nongeniculate species widely distributed on Pacific coral reefs. J. Phycologia 47(3): 662–672. 

Lamouroux J.V.F. 1816. Histoire des polypiers coralligènes flexibles, vulgairement nommés zoophytes. pp. [i]-
lxxxiv + 1-560. Caen: De l'imprimerie de F. Poisson. 

Le Gall L. & Saunders G.W. 2007. A nuclear phylogeny of the Florideophyceae (Rhodophyta) inferred from 
combined EF2, small subunit and large subunit ribosomal DNA: establishing the new red algal subclass 
Corallinophycidae. Mol. Phyl. and Evol. 43: 1118-1130. 

Lemoine M. 1929. Les Corallinacées de l'Archipel des Galapagos et du Golfe de Panama. Archives du Muséum 
National d'Histoire Naturelle sér. 6, 4: 37-88. 

Le Gall, L. & Saunders G.W. 2010. DNA Barcoding is a powerful tool to uncover algal diversity: a case study of the 
Phyllophoraceae (Gigartinales, Rhodophyta) in the Canadian flora. J. Phycologia 46: 374–389. 

Leliaert F.; Verbruggen H.; Vanormelingen P.; Steen F.; LópezBautista J.M.; Zuccarello G.C. & De Clerck O. 2014. 
DNA-based species delimitation in algae. Eur. J. Phycologia 49(2): 179-196, DOI: 10.1080/09670262.2014.904524. 

Lessa E.P. 1990. Multidimensional scaling of geographic genetic structure. Syst. Biol. 39: 242–252. 

Lin S.M.; Fredericq S. & Hommersand M.H. 2001. Systematics of the Delesseriaceae (Ceramiales, Rhodophyta) 
based on large subunit rDNA and rbcL sequences, including the Phycodryoideae, subfam. nov. J. Phycologia 37: 
881–99. 

Martens G. 1870. Conpectus algarum Braziliae hactenus detectarum. Videnskabelige Meddelelser dansk 
naturhistoiriske Forening 2: 297-314. 



204 
 

Martone P.T.; Lindstrom S.C.; Miller K.A. & Gabrielson P.W. 2012. Chiharaea and Yamadaia (Corallinales, 
Rhodophyta) represent reduced and recently derived articulated coralline morphologies. Journal of Phycology 
48(4): 859–868. DOI: 10.1111/j.1529-8817.2012.01190.x 

Milne I.; Wright F.; Rowe G.; Marshal D.F.; Husmeier D. & McGuire G. 2004. TOPALi: Software for Automatic 
Identification of Recombinant Sequences within DNA Multiple Alignments. Bioinformatics 20 (11), 1806-1807 

Milstein D. & Oliveira M.C. 2005. Molecular phylogeny of Bangiales (Rhodophyta) based on small subunit rDNA 
sequencing: emphasis on Brazilian Porphyra species. Phycologia 44(2): 212–221. 

Milstein D.; Medeiros A.S.; Oliveira E.C. & Oliveira, M.C. 2011. Will a DNA barcoding approach be useful to 
identify Porphyra species (Bangiales, Rhodophyta)? J. Appl. Phycologia 24, 837–845. 

Milstein D.; Medeiros A.S.; Oliveira E.C. & Oliveira M.C. 2015. Native or introduced? A re-evaluation of Pyropia 
species (Bangiales, Rhodophyta) from Brazil based on molecular analyses. Eur. J. Phycologia 50(1): 37-45. 

Moura C.W.N. 1992. Coralináceas com genículo (Corallinales, Rhodophyta) do litoral Oriental do Estado do Rio 
Grande do Norte - Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal Rural do Pernambuco, Recife. 

Moura C.W.N. 2000. Coralináceas com genículo (Rhodophyta, Corallinales) do litoral do Brasil. 264 p. Tese de 
Doutorado. Universidade de São Paulo. 

Moura C.W.N.; Kraus J.E. & Cordeiro-Marino M. 1997. Metodologia para obtenção de cortes histológicos com 
historresina e coloração com azul de toluidina O para algas coralináceas (Rhodophyta, Corallinales). Hoehnea 
24(2): 17–27. 

Moura, C.W.N. & Guimarães, S.M.P.B. 2002. Amphiroa van-bosseae (Corallinales, Rhodophyta) no Atlântico 
tropical americano. Hoehnea 29(3): 267-273. 

Moura C.W.N. & Guimarães S.M.P.B. 2005. O gênero Amphiroa (Lithophylloideae, Rhodophyta) no litoral do 
Brasil. Monogr. Ficol. 2: 3-65. 

Nash M.C.; Troitzsch U.; Opdyke B.N.; Trafford J.M.; Russel B.D & Kline D.I. 2011. First discovery of dolomite and 
magnesite in living coralline algae and its geobiological implications. Biogeosciences 8: 3331-3340. 

Nauer F. 2014. Filogenia molecular e diversidade do gênero Hypnea (Gigartinales, Rhodophyta) na costa 
brasileira. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Departamento de 
Botânica. 

Nelson W.A.; Sutherland J.E.; Farr T.J.; Hart D.R.; Neill K.F.; Kim H.J. & Yoon H.S. 2015. Milti-gene phylogenetic 
analyses of New Zealand coralline algae: Corallinapetra novaezelandiae gen. et sp. nov. and recognition of the 
Hapalidiales ord. nov. J. Phycologia (no prelo). 

Nunes C.W.N.; Guimarães S.M.P.B.; Donnangelo A.; Farias J. & Horta P.A. 2008. Aspectos taxonômicos de três 
espécies de coralináceas não articuladas do litoral do estado da Bahia, Brasil. Rodriguésia 59 (1): 75-86. 

Nylander J.A.A. 2004. MrModeltest 2.2. Program distributed by the author. Evolutionary Biology Centre, Uppsala 
University. 

Oliveira E.C. 1977. Algas marinhas bentônicas do Brasil. Tese de Livre-Docência. Instituto de biociências, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 407 p. 

Peña V. & Bárbara I. 2004. Diferenciación morfológica y anatómica entre Lithothamnion corallioides y 
Phymatolithon calcareum (Corallinales, Rhodophyta) en dos bancos de maërl de la Ría de Arousa (N.O. Península 
Ibérica). Anales de Biología 26: 21-27. 

Peña V.; Adey W.H.; Riosmena-Rodríguez R.; Jung M.J.; Afonso-Carrillo J.; Choi H.G. & Bárbara I. 2011. 
Mesophyllum sphaericum sp. nov. (Corallinales, Rhodophyta): a new maërl-forming species from the Northeast 
Atlantic. J. Phycologia 47: 911-927 

Peña V.; Rousseau F.; Reviers B. & Le Gall L. 2014. First assessment of the diversity of coralline species forming 
maerl and rhodoliths in Guadeloupe, Caribbean using an integrative systematic approach. Phytotaxa 190(1): 190–
215. 



205 
 

Pereira S.L. 2012. Reconstrução filogenética: inferência bayesiana. In: Matioli S.R. & Fernandes F.M.C. (Eds.) 
Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: Editora Holos. P. 147-156. 

Piqué M.P.R. 1984. Estudos das coralináceas articuladas (Rhodophyta) do litoral do Estado de São Paulo. 
Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Rio Claro. 

Philippi, R.A. 1837. Beweis, dass die Nulliporen Pflanzen sind. Archiv für Naturgeschichte 3: 387–393. 

Presting G.G. 2006. Identification of conserved regions in the plastid genome: implications for DNA barcoding and 
biological function. Can. J. Bot. 84: 1434–1443. 

Pueschel C.M. & Cole K.M. 1982. Rhodophycean pit plugs: an ultrastructural survey with taxonomic implications. 
Am. J. Bot. 69: 703–720. 

Puillandre N.; Lambert A.; Brouillet S. & Achaz G. 2012. ABGD, Automatic Barcode Gap Discovery for primary 
species delimitation. Mol. Ecol. 21: 1864–1877. 

Rambaut A. 2009. FigTree v1. 3.1: Tree figure drawing tool. Website: http://tree. bio. ed. ac. uk/software/figtree. 

Ratnasingham S. & Hebert P.D.N. 2007. BOLD: the Barcode of Life Data System (www.barcodinglife.org). Mol. 

Ecol. Notes 7(3): 355-364. 

Richards J.L.; Gabrielson P.W. & Fredericq S. 2014. New Insights into the Genus Lithophyllum (Lithophylloideae,  
Corallinaceae, Corallinales) from Deepwater Rhodolith Beds Offshore the NW Gulf of Mexico. Phytotaxa 190(1): 
162–175. 

Riosmena-Rodríguez R. & Siqueiros-Beltrones D.A. 1996. Taxonomy of the genus Amphiroa (Corallinales, 
Rhodophyta) in the southern Baja California Peninsula, Mexico. Phycologia 35(2): 135-147. 

Riosmena-Rodriguez R.; Woelkerling W.J. & Foster M.S. 1999. Taxonomic reassessment of rhodolith-forming 
species of Lithophyllum (Corallinales, Rhodophyta) in the Gulf of California, Mexico. Phycologia 38(5): 401-417. 

Riosmena-Rodríguez R.; Steller D.L.; Hinojosa-Arango G. & Foster M.S. 2010. Reefs that rock and roll - Biology 
and conservation of rhodolith beds in the Gulf of California. In: R.C. Brusca (Ed.) The Gulf of California. Tucson, 
The University of Arizona Press and The Arizona-Sonora Desert Museum. P.p. 49-71. 

Riul P.; Lacouth P.; Pagliosa P.R. Christoffersen, M.L. & Horta P.A. 2009. Rhodolith beds at the easternmost 
extreme of South America: Community structure of an endangered environment. Aquatic Botany 90: 315–320. 

Rokas A. & Carroll S.B. 2005. More genes or more taxa? The relative contribution of gene number and taxon 
number to phylogenetic accuracy. Mol. Biol. Evol. 22(5): 1337–1344. 

Rosas-Alciquira E.F.; Riosmena-Rodríguez R. & Neto A.I. 2010. Segregating characters used within Amphiroa 
(Corallinales, Rhodophyta) and taxonomic reevaluation. J. Appl. Phycologia 23(3): 475-488. 

Saitou N. & NEI. M. 1987. The neighbor-joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees. 
Mol. Biol. Evol. 4:406-425. 

Sambrook J.; Fritsch E.F. & Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: a Laboratory Manual, 2nd ed., v. 3. Cold Spring 
Harbour Laboratories press, New York. 

Sanger F.; Nicklen S. & Coulson A.R. 1977. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. P. Natl. Acad. Sci. 

74(12): 5463-5467. 

Saunders G.W. 2005. Applying DNA barcoding to red macroalgae: a preliminar y appraisal holds promise for 
future applications. Phil. Trans. R. Soc. B 360: 1879-1888. 

Saunders G.W. & Bailey J.C. 1997. Phylogenesis of pit-plug-associated features in the Rhodophyta: inferences 
from  molecular  systematic data. Can. J. Bot. 75: 1436-1447. 

Saunders G.W. & Moore T.E. 2013. Refinements for the amplification and sequencing of red algal DNA barcode 
and RedToL phylogenetic markers: a summary of current primers, profiles and strategies. Algae 28(1): 31–43. 

Saunders G.W. 2008. A DNA barcode examination of the red algal family Dumontiaceae in Canadian waters 
reveals substantial cryptic species diversity. 1. The foliose Dilsea-Neodilsea complex and Weeksia. Botany 86: 773-
789. 



206 
 

Schweigger A.F. 1819. Beobachtungen auf naturhistorischen Reisen: anatomisch-physiologische Untersuchungen 
über Corallen; nebst einem Anhange, Bemerkungen über den Bernstein enthaltend. Berlin: G. Reimer. 127 p. 

Sherwood A. & Sheath R.F. 2000. Biogeography and systematics of Hildenbrandia (Rhodophyta, Hildenbrandiales) 
in Europe: inferences from morphometrics and rbcL and 18S gene sequence analyses. Eur. J. Phycologia 35: 143–
152 

Sherwood A.R. & Presting G.G. 2007. Universal primers amplify a 23S rDNA plastid marker in Eukaryotic algae 
and cyanobacteria. J. Phycologia 43, 605–608. 

Sherwood A.R.;, Kurihara A.; Conklin K.Y.; Sauvage T. & Presting G.G. 2010a. The Hawaiian Rhodophyta 
Biodiversity Survey (2006-201 0): a summary of principal findings. BMC Plant Biol. 10: 258. 

Sherwood A.R.; Sauvage T.; Kurihara A.; Conklin K.Y. & Presting G.G. 2010b. A comparative analysis of COI, LSU 
and UPA marker data for the Hawaiian florideophyte Rhodophyta: implications for DNA barcoding of red algae. 
Cryptogamie, Algologie 31(4): 451-465. 

Seo K.S.; Cho T.O.; Park J.S.; Yang E.C.; Yoon H.S. & Boo S.M. 2003. Morphology, basiphyte range, and plastidid 
DNA phylogeny of Campylaephora borealis stat. nov. (Ceramiaceae, Rhodophyta). Taxon 52: 9-19. 

Silva P.C.; Basson P.W. & Moe R.L. 1996. Catalogue of the benthic marine algae of the Indian Ocean. University of 

California Publications in Botany 79: 1-1259. 

Simon T.E.; Hora M.S.C. & Joyeux J.C. 2007. Explotação de “rochas vivas” (algas calcárias – Corallinales, 
Rhodophyta) para fins de aquariofilia no litoral do Espírito Santo, Região Sudeste do Brasil. Anais do XII Congresso 
Latino-Americano de Ciências do Mar – XII COLACMAR. 

Sissini M.N.; Oliveira M.C.; Gabrielson P.W.; Robinson N.R.; Okolodkov Y.B.; Riosmena-Rodríguez R.; Horta P.A. 

2014. Mesophyllum erubescens (Corallinales, Rhodophyta)—so many species in one epithet. Phytotaxa 190(1): 
299–319. 

Steller D.L.; Foster M.S.; Riosmena-Rodríguez R. 2007. Sampling and monitoring rhodolith beds. Pp. 93-97. In: 
Sampling biodiversity on Coastal communities - NaGISA protocols for seagrass and macroalgal habitats (Rigby, 
P.R., Iken, K. & Shirayama, Y. eds.). Kyoto University Press, Japan. 

Stoeckle M. 2003. Taxonomy, DNA, acd the bar code of life. BioScience 53(9): 796-797. 

Swofford D.L. 2003. PAUP*. Phylogenetic Analysis Using Parsimony (*and Other Methods). Version 4. Sinauer 
Associates, Sunderland, Massachusetts. 

Suneson S. 1943. The structure, life-history, and taxonomy of the Swedish Corallinaceae. Aela Univ. lund. N.F. Avd. 

2 39(9): 1-66. 

Tâmega F.T.S. & Figueiredo M.A.O. 2005. Distribuição das algas calcárias incrustantes (Corallinales, Rhodophyta) 
em diferentes habitats na Praia do Forno, Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Rodriguésia 56(87): 123-132. 

Tâmega F.T.S. & Figueiredo M.A.O. 2007. Distribution of crustose coralline algae (Corallinales, Rhodophyta) in the 
Abrolhos reefs, Bahia, Brazil. Rodriguésia 58(4): 941-947. 

Tamura K.; Stecher G.; Peterson D.; Filipski A. & Kumar S. 2013. MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics 
Analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution 30: 2725–2729. 

Taylor W.R. 1931. Synopsis of the marine algae of Brazil. Revue Algologique 5: 279-313. 

Taylor W.R. 1960. Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of the Americas. Ann Arbor, 
University if Michigan Press. 870 p. 

Tautz D.; Arctander P.; Minelli A.; Thomas R.H. & Vogler A.P. 2003. A plea for DNA taxonomy. Trend. Ecol. Evol. 

18: 70–74. 

Templeton A.R.; Crandall K.A. & Sing C.F. 1992. A cladistic analysis of phenotypic associations with haplotypes 
inferred from restriction endonuclease mapping and DNA sequence data. III. Cladogram estimation. Genetics 132: 
619-633. 

Torrano-Silva B.N.; Riosmena-Rodrígues R. & Oliveira M.C. 2014. Systematic position of Paulsilvella in the 
Lithophylloideae (Corallinaceae, Rhodophyta) confirmed by molecular data. Phytotaxa 190(1): 094–111. 



207 
 

Townsend R.A. & Adey W.H. 1990. Morphology of the Caribbean alga: Goniolithon improcerum Foslie et Howe in 
Foslie (Corallinaceae, Rhodophyta). Bot. Mar. 33: 99-116. 

Valentin J.L.; André D.L & Jacob S.A. 1987. Hydrobiology in the Cabo Frio (Brazil) upwelling: two-dimensional 
structure and variability during a Wind cycle. Cont. Shelf Res. 7: 77-88. 

Vidal R.; Meneses I. & Smith M. 2002. Enhanced DNA extraction and PCR amplification of SSU ribosomal genes 
from crustose coralline algae. J. Appl. Phycologia 14: 223-227. 

Vidal R.; Menesesm I. & Smith M. 2003. Molecular genetic identification of crustose representatives of the order 
Corallinales (Rhodophyta) in Chile. Mol. Phylog. Evol. 28: 404-419. 

Vieira-Pinto T.; Oliveira M.C.; Bouzon J.; Sissini M.; Richards J.L.; Riosmena-Rodríguez R.; Horta P.A. 2014. 
Lithophyllum species from Brazilian coast: range extension of Lithophyllum margaritae and description of 
Lithophyllum atlanticum sp. nov. (Corallinales, Corallinophycidae, Rhodophyta). Phytotaxa 190(1): 355–369. 

Villaça R.; Fonseca A.C.; Jensen V.K. & Knoppers B. 2010. Species composition and distribution of macroalgae on 
Atol das Rocas, Brazil, SW Atlantic. Bot. Mar. 53: 113–122. 

Villas Bôas A.B. 2004. Colonização e crescimento das algas calcárias incrustantes (Corallinales, Rhodophyta) no 
Recife do Atol das Rocas. Dissertação de Mestrado (Biologia Marinha). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2004. 

Villas-Bôas A.B.; Figueiredo M.A.O. & Villaça R.C. 2005. Colonization and growth of crustose coralline algae 
(Corallinales, Rhodophyta) at Atol das Rocas Reef. Braz. J. Oceanogr. 53 (3/4): 147-156. 

Villas-Bôas A.B. 2008. Comunidades de organismos incrustantes e identificação de algas calcárias em bancos de 
rodolitos no Estado do Espírito Santo. Tese de Doutorado (Botânica). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro. 

Villas-Boas A.B.; Riosmena-Rodriguez R.; Amado-Filho G.M.; Maneveldt G. & Figueiredo M.A. 2009. Rhodolith-
forming species of Lithophyllum (Corallinales; Rhodophyta) from Espírito Santo state, Brazil, including the 
description of L. depressum sp. nov. Phycologia 48: 237-248. 

Woelkerling W.J.; Chamberlain Y.M.; Silva P.C. 1985. A taxonomic and nomenclatural reassessment of Tenarea, 
Titanoderma and Dermatolithon (Corallinaceae, Rhodophyta) based on studies of type and other critical 
specimens. Phycologia 24: 317-337. 

Woelkerling W.J. & Campbell S.J. 1992. An account of southern Australian species of Lithophyllum (Corallinaceae, 
Rhodophyta). Bulletin of the British Museum. Nat. Hist. (Bot.) 22(1), 1-107. 

Woelkerling W.J.; Irvine L.M. & Harvey A. 1993. Growth-forms in  non-geniculate  coralline  red  algae  
(Corallinales,  Rhodophyta). Austr. Syst. Bot. 6: 277-293. 

Woelkerling W.M.J.; Sartoni G. & Bod S. 2002. Paulsilvella huveorum gen. & sp. nov. (Corallinaceae, Rhodophyta) 
from the Holocene of Somalia and Kenya, with a reassessment of Lithothrix antiqua from the Late Pleistocene of 
Mauritius. Phycologia 41(4): 358-373. 

Woelkerling W.J. & Harvey A. 2012. Lectotypification and epitypification of the type species of Amphiroa, A. 

tribulus (Lithophylloideae, Corallinaceae, Rhodophyta). Phycologia 51(1): 113-117. 

Woelkerling W.J. 1983. A taxonomic reassessment of Lithophyllum Philippi (Corallinaceae, Rhodophyta) based on 
studies of R. A. Philippi's original collections. Br. Phycologia J., 18(3): 299-328. 

Woelkerling W.J. 1988. The coralline red algae: an analysis of the genera and subfamilies of nongeniculate 
Corallinaceae. London and Oxford. British Museum (Natural History) and Oxford University Press. xi + 268 p. 

Yamaguishi-Tomita N. 1976. Contribuição ao conhecimento do gênero Sporolithon (Corallinaceae, 
Cryptonemiales) no Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas. 138 p. 

Yang E.C. & Boo S.M. 2004. Evidence for two independent lineages of Griffithsia (Ceramiaceae, Rhodophyta) 
based on plastid protein-coding psaA, psbA, and rbcL gene sequences. Mol. Phylogenet. Evol. 31, 680–688. 

Yoneshigue Y. 1985. Taxonomie et écologie des algues marines dans la région de Cabo Frio (Rio de Janeiro, 
Brésil). Tese de Doutorado, Université de Marseille II. 



208 
 

Yoon H.S.; Hackett J.D. & Bhattacharya D. 2002. A single origin of the peridinin and fucoxanthin containing 
plastids in dinoflagellates through tertiary endossymbiosis. Proc. Nat. Acad. Sci. Unit. St. Am. 99(18): 11724-
11729. 

Yoshida T. 1998. Marine algae of Japan. 1222 pp. Uchida Rokakuho Publishing Co., Ltd., Tóquio. 

Zhang J.; Kapli P.; Pavlidis P. & Stamatakis A. 2013. A general species delimitation method with applications to 
phylogenetic placements. Bioinformatics 29(22): 2869-2876. 

 

 




