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DEFEITOS NO PADRÃO DE AREOLAÇÃO DA DIATOMÁCEA THALASSIOSIRA CF. NODULOLINEATA
(HENDEY) HASLE ET FRYXELL
Clóvis Roberto Pereira Franco1

RESUMO
O gênero Thalassiosira Cleve é muito comum na costa de Sergipe. Descreve-se o padrão de areolação encontrado em
Thalassiosira cf. nodulolineata. Disclinações e dislocações são brevemente discutidas.
Palavras-chave : Diatomácea; Thalassiosira; disclinação; dislocação.

ABSTRACT
The genus Thalassiosira Cleve is very common in the coast of Sergipe/Brazil. The areola pattern found in Thalassiosira
cf. nodulolineata is described. Disclinations and dislocations are briefly discussed.
Key words: Diatoms, Thalassiosira, wedge disclinations, edge dislocations.
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Este trabalho descreve as alterações no padrão de
areolação em Thalassisosira cf. nodulolineata.
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na sua morfologia (ver Hasle & Fryxell, 1977). O
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No caso das dislocações, isto acontece em uma
região afastada do centro da célula o que afeta
apenas parcialmente o padrão de areolação.
Dislocações sucessivas em um mesmo setor da
valva geram um padrão de areolação fasciculado,
como observado em Thalassiosira cf. nodulolineata
amostrada em Sergipe.

Fig. 2 Parte interna da valva mostrando os processos marginais e
os processos na areola central (strutted processes).

A observação inicial da espécie sob a
microscopía óptica não possibilitava a identificação
positiva da mesma. Segundo Fryxell e Hasle (1972),
a expressão do padrão de areolação é parcialmente
dependente do grau de silicificação, mas que valvas
bem silicificadas da mesma espécie mostram
padrões, sem dúvida controlados geneticamente.
Fig. 1 Dislocações em algumas áreas, formando fascículos de
areolas. A seta indica um heptâmero circundado por sete
hexâmeros.
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mas sempre presentes.
Na figura 1, pode-se
observar na parte posterior da seta que indica a

REFERÊNCIAS

dislocação (perto do centro) uma areola que está

Fryxell, G. A. & G.R. Hasle. 1972. Thalassiosira

circundada por cinco outras areolas, o que parece ser

eccentrica (Ehrenb.) Cleve, T. symmetrica sp. nov. , and

um caso de remoção do setor de um ângulo θ,
sendo, portanto positiva: π/3 rad.

some related centric diatoms. J. Phycol ., 8. 297-317.
Harris, F.W. & G.R. Hasle. 1974. Disclinations and other
pattern defects in the Array of Aerolae in the Diatoms
Thalassiosira eccentrica and T. symmetrica. South
Africa journal of Science . Vol 70 214-215.
Hasle, G. R. & B.R. Heimdal. 1970. Some species of
centric diatom genus Thalassiosira studied in the light
and electron microscopes. Nov. Hedw., 31, 543-581.
Hasle,

G.R.

&

G.A.

Fryxell.

1977.

The

Genus

Thalassiosira: some species with a linear areola array.
Nova Hedw. 54: 15-66.
West, A. R. 1988. Basic solid state chemistry. John Wiley
Fig.3 Dislocações em outras áreas da valva.

& Sons Ltd.

