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RESUMO 

 

 A presente Dissertação é resultado de um levantamento taxonômico das espécies 

de poliquetas das famílias Terebellidae e Trichobranchidae, coletadas pelos projetos “A 

Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo do 

Estado de São Paulo”, “Temático BIOTA/FAPESP/Biodiversidade Bêntica Marinha no 

Estado de São Paulo (=Temático BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho)” e “REVIZEE/Score 

Sul/Bentos”, abrangendo desde a zona entremarés a ambientes de profundidade, a fim de 

enriquecer o conhecimento taxonômico das famílias Terebellidae e Trichobranchidae no 

litoral Sudeste e Sul do Brasil. 

 As identificações foram feitas segundo caracteres morfológicos, os exemplares 

foram observados aos microscópios óptico, estereoscópico e, em alguns casos, eletrônico 

de varredura, com o auxílio de bibliografia especializada. Chaves de identificação e 

descrições detalhadas, com pranchas ilustrativas diagnósticas, foram elaboradas para 

cada espécie.  

 No total, foram identificados 8386 indivíduos pertencentes a 15 gêneros e 21 

espécies, sendo 14 gêneros e 18 espécies da família Terebellidae, subfamílias 

Terebellinae, Thelepodinae e Polycirrinae, e 1 gênero e 3 espécies da família 

Trichobranchidae. Foram encontradas 6 espécies de terebelídeos novas para a ciência: 

Amaeana sp., Phisidia rubra Nogueira & Alves, 2006, Polycirrus sp., Pseudostreblosoma 

brevitentaculatum Nogueira & Alves, 2006, Terebella sp. 1 e Terebella sp. 2. O gênero 

Phisidia Saint-Joseph, 1894 é nova ocorrência para a costa do Brasil.    

 Assim, a presente Dissertação pode, também, ser usada como um manual de 

identificação que auxiliará pesquisadores, inclusive não-especialistas, na identificação de 

parte das espécies de Terebellidae e Trichobranchidae das regiões Sudeste-Sul do Brasil. 

Espera-se também que auxilie pesquisadores interessados em identificar espécies de 

locais não abrangidos pelos três projetos aqui analisados, assim como em estudos 

ecológicos e biogeográficos, ampliando, assim, o conhecimento da biodiversidade dos 

Terebellidae e Trichobranchidae presentes no Brasil e no mundo. 
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ABSTRACT 

 

 The present Dissertation is the result of a taxonomic survey on the species of 

polychaetes belonging to the families Terebellidae and Trichobranchidae collected by the 

projects “Biodiversity of Polychaetes on Rocky Shores along the coast off the State of São 

Paulo, Brazil“, “Benthic Marine Biodiversity on the State of São Paulo”, and 

“REVIZEE/South Score/Benthos”, ranging from the intertidal zone to deep sea 

environments, with the goal of enlarging the taxonomic knowledge of these families on the 

Southeastern and Southern coast of Brazil.   

 Identifications were based on morphological characters, specimens were observed 

under stereo- and optic microscopes and, in some cases, scanning electron microscope, 

with the help of specialized literature. Identification keys and detailed descriptions, with 

illustrative tables, were elaborated for each species. 

 In the present work, 8386 specimens were identified, belonging to 15 genera and 21 

species, of which 14 genera and 18 species belonging to the family Terebellidae, 

subfamilies Terebellinae, Thelepodinae and Polycirrinae, and 1 genus and 3 species 

belonging to the family Trichobranchidae. Of those, 6 species of terebellids were new to 

science: Amaeana sp., Phisidia rubra Nogueira & Alves, 2006, Polycirrus sp., 

Pseudostreblosoma brevitentaculatum Nogueira & Alves, 2006, Terebella sp. 1 and 

Terebella sp. 2. The genus Phisidia Saint-Joseph, 1894 is new occurrence to Brazilian 

coast. 

 Thus, the present Dissertation can be used as an identification guide to help 

researchers, not only specialists, in the identification of part of the species of Terebellidae 

and Trichobranchidae occurring on the Southeastern-Southern regions of Brazil. It is also 

supposed to help researchers with the identification of species from localities outside the 

geographic range of the three projects here investigated, as well as further ecological and 

biogeographic studies, enlarging the knowledge of the biodiversity of Terebellidae and 

Trichobranchidae occurring in Brazil and worldwide.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

 A classe Polychaeta (filo Annelida) constitui um dos grupos de metazoários mais 

freqüentes e abundantes na fauna bentônica marinha, em todos os estratos batimétricos 

(Blake, 1997). Destacam-se pela sua diversidade e abundância nas associações 

bentônicas, nos mais diversos substratos, como costões rochosos, praias arenosas, 

fundos consolidados e não-consolidados, associando-se com esponjas, hidrozoários, 

moluscos, outros poliquetas, crustáceos, equinodermos, ascídias, algas e fanerógamas 

marinhas (Blankensteyn, 1988). São importantes em praticamente todos os ecossistemas 

bentônicos, tanto de regiões temperadas, quanto tropicais. Habitam, em sua maioria, as 

camadas superficiais do substrato, podendo participar ativamente na movimentação, 

reciclagem e aeração das camadas superficiais dos sedimentos (Amaral et al., 2004a). 

Por representarem aproximadamente um terço do número total de espécies do 

macrobentos, destacam-se no controle populacional de outros organismos e também são 

uma importante fonte alimentar para peixes, aves, crustáceos e outros organismos, 

participando significamente da rede trófica dos oceanos, principalmente das populações 

bentônicas (Amaral & Migotto, 1980).  

 Existem aproximadamente 9000 espécies de Polychaeta formalmente descritas, 

distribuídas em cerca de 75 famílias (Rouse & Pleijel, 2001). Os poliquetas são animais 

metamerizados (com corpo dividido em anéis), e cada segmento possui um par de 

parapódios, que são projeções laterais do corpo portadoras de cerdas. Originalmente, os 

parapódios são birremes, formados por notopódio, lobo dorsal, e neuropódio, lobo ventral, 

entretanto, muitas formas apresentam o padrão unirreme, com a redução dos notopódios.  

 Há animais errantes e sedentários, e, dentre os últimos, as famílias Terebellidae 

Grube, 1850 e Trichobranchidae Malmgren, 1866 são formadas por animais medindo de 5 

a 300 mm de comprimento, tipicamente tubícolas, secretando tubos constituídos por uma 

camada de muco e partículas aglutinadas, como areia e fragmentos de pedras e conchas 

de moluscos. As principais exceções são os membros da subfamília Polycirrinae 

Malmgren, 1866, que não constroem tubos e vagueiam pelo substrato, e alguns membros 

do gênero Artacama Malmgren, 1866, que escavam o sedimento com o auxílio do 

peristômio, que forma um processo longo e cilíndrico (Kritzler, 1984a).  

 Os terebelídeos e tricobranquídeos são comedores de depósito seletivos (Fauchald 

& Jumars, 1979), sendo facilmente reconhecidos no substrato através de seus numerosos 

tentáculos bucais elásticos, cobrindo uma ampla área ao redor da abertura do tubo, 

aglutinando, com muco, depósitos orgânicos, como bactérias e filmes de algas, que são 
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conduzidos até a boca por sulcos ciliados nos tentáculos bucais (Hutchings, 2000a,b). Os 

lábios peristomiais são usados para selecionar as partículas de alimento antes da 

ingestão (Rouse & Pleijel, 2001).  

 As duas famílias são registradas em todas as partes do mundo, desde as regiões 

costeiras até profundidades abissais, conforme registros taxonômicos e estudos 

biogeográficos (Holthe, 1986a,b; Garraffoni, 2006; Garraffoni et al., 2006). Apesar de 

algumas formas serem encontradas em locais profundos, como Unobranchus abyssalis 

Hartman, 1965, que foi registrado a 2700 metros de profundidade (Hartman, 1965a), a 

grande maioria vive em águas rasas (Imajima & Williams, 1985), onde são facilmente 

encontradas superfícies sólidas, como rochas, fendas, conchas, esponjas e algas, locais 

em que costumam construir seus tubos (Kritzler, 1984a; Rouse & Pleijel, 2001).  

 Os Terebellidae e Trichobranchidae são animais dióicos, com fecundação externa. 

O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, com larva planctônica ou bentônica, no 

último caso, o desenvolvimento ocorre no interior do tubo parental ou em massas 

gelatinosas ao redor deste. Não há casos relatados de reprodução assexuada (Bhaud, 

1988; Wilson, 1991; McHugh, 1993; Giangrande, 1997; Hutchings, 2000a,b; Garraffoni, 

2006). 

 Terebella lapidaria Linnaeus, 1767 foi o primeiro terebelídeo a ser descrito. 

Posteriormente, Müller (1771) descreveu Amphitrite cirrata Müller, 1771, compondo o 

novo gênero Amphitrite Müller, 1771. Grube (1850) foi o primeiro autor a conferir o status 

de família aos terebelídeos, chamando-os de Terebellacea e incluindo os gêneros 

Terebella Linnaeus, 1767, Polycirrus Grube, 1850 e Terebellides Sars, 1835. A primeira 

grande revisão da família Terebellacea foi realizada por Malmgren (1866), que também 

descreveu novos gêneros e espécies, e dividiu as formas então conhecidas em cinco 

subfamílias: Amphitritea, Artacamacea (contendo o gênero Artacama), Canephoridea 

(contendo o gênero Terebellides), Polycirridea e Trichobranchidea (contendo o gênero 

Trichobranchus Malmgren, 1866). Posteriormente, Hessle (1917) adotou a terminologia 

Terebellidae para a família, e também alterou para -inae a terminação das subfamílias, 

reconhecendo Amphitritinae Malmgren, 1866, em que foi incluído o gênero Artacama, e 

Polycirrinae, e elevando Trichobranchinae ao nível de família (Trichobranchidae), 

incluindo Terebellides e Trichobranchus neste último grupo; neste sistema, Artacamacea 

e Canephoridea foram eliminadas. Além disso, Hessle (1917) também descreveu a 

subfamília Thelepinae de Terebellidae, cuja grafia foi posteriormente corrigida por Holthe 

(1976), passando para a forma correta Thelepodinae Hessle, 1917. Hessle (1917) ainda 

descreveu novos gêneros, sinonimizou outros e acrescentou diversos outros gêneros 
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previamente descritos em Terebellidae, assim como incluiu o gênero Octobranchus 

Marion & Bobretzsky, 1875 na família Trichobranchidae.  

 Fauvel (1927) dividiu novamente a família Trichobranchidae em duas subfamílias 

de Terebellidae, Trichobranchinae e Canephorinae, e revalidou a subfamília Artacaminae. 

Day (1967) sinonimizou as subfamílias Canephorinae com Trichobranchinae e 

Artacaminae com Amphitritinae. Portanto, com o último autor, Terebellidae passou a 

conter as subfamílias Amphitritinae (chamada por ele de Terebellinae, porém o nome não 

foi comumente usado por autores subseqüentes), Polycirrinae, Thelepodinae e 

Trichobranchinae. Hartmann-Schröder (1971) revalidou novamente a subfamília 

Artacaminae, retirando o gênero Artacama de Amphitritinae, e também reconheceu o 

status taxonômico de família para os Trichobranchidae. Posteriormente, autores como 

Rouse & Pleijel (2001) e, mais recentemente, Garraffoni & Lana (2004), Garraffoni et al., 

2005 e Garraffoni (2006), propuseram a volta de Trichobranchidae para dentro de 

Terebellidae como uma subfamília, enquanto outros trabalhos mantêm aquele grupo com 

o status de família (Hartman, 1955; Holthe, 1986a,b; Solis-Weiss et al., 1991; McHugh, 

1995; Fauchald & Rouse, 1997; Rouse & Fauchald, 1997; Hilbig, 2000a,b; Hutchings & 

Peart, 2000; Colgan et al., 2001; Rousset et al., 2003, 2007; Glasby et al., 2004; 

Bartolomaeus et al., 2005; presente Dissertação). McHugh (1995), após uma análise 

cladística, incluiu o gênero Artacama em Amphitritinae, eliminando assim a subfamília 

Artacaminae, o que é consenso entre os autores na atualidade, e passou a chamar os 

Amphitritinae de Terebellinae, nomenclatura reconhecida como correta, e que passou a 

ser usada pelos autores nos trabalhos subseqüentes. Portanto, seguindo as propostas 

dos autores mais tradicionais, atualmente Terebellidae possui três subfamílias, 

Terebellinae, Thelepodinae e Polycirrinae, enquanto que Trichobranchidae é mantido com 

o status de família. 

 Terebellides stroemii Sars, 1835 foi o primeiro tricobranquídeo a ser descrito, sendo 

a família Trichobranchidae originalmente proposta por Hessle (1917), a fim de incluir os 

gêneros Trichobranchus, Terebellides e Octobranchus, como citado anteriormente. O 

autor também incluiu Ampharetides Ehlers, 1913 na família e sinonimizou Filibranchus 

Malm, 1874 com Trichobranchus. Fauchald (1977) revalidou Filibranchus e transportou 

Novobranchus Berkeley & Berkeley, 1954, originalmente descrito como um gênero de 

Terebellidae, para Trichobranchidae, que passou a conter sete gêneros considerados 

válidos, Ampharetides, Filibranchus, Novobranchus, Octobranchus, Terebellides, 

Trichobranchus e Unobranchus Hartman, 1965. O gênero Artacamella Hartman, 1955, 

originalmente descrito como pertencente à subfamília Artacaminae, grupo atualmente 
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incluído em Terebellinae, foi transferido para Trichobranchidae por Holthe (1977) e 

Hutchings (1977), independentemente. Posteriormente, Kingston & Mackie (1980) 

colocaram Novobranchus em sinonímia com Octobranchus, e Holthe (1986a) também 

sinonimizou Ampharetides com Terebellides, e Filibranchus com Trichobranchus. 

Garraffoni & Lana (2002) sustentaram a sinonímia de Filibranchus com Trichobranchus, e 

posteriormente os mesmos autores colocaram Artacamella em sinonímia com 

Trichobranchus (Garraffoni & Lana, 2004). Dessa forma, Trichobranchidae passou a 

incluir os gêneros Octobranchus, Terebellides, Trichobranchus e Unobranchus (Garraffoni 

et al., 2005).  

 Nas últimas décadas, houve um aumento significativo do número de gêneros e 

espécies novas das duas famílias, graças à publicação de diversos trabalhos envolvendo 

os grupos (Pearson, 1969; Hutchings, 1974, 1977, 1990, 1993, 1997a,b; Hutchings & 

Rainer, 1979; Banse, 1980; Hutchings & Murray, 1984; Kritzler, 1984a,b; Williams, 1984; 

Imajima & Willians, 1985; Holthe, 1986a; Hutchings & Glasby, 1986a,b,c, 1987, 1988, 

1990, 1991; Blankensteyn & Lana 1987; Tourtellotte & Kritzler, 1988; Wang & Wu, 1988; 

Hartmann-Schröder & Rosenfeldt 1989; Zhirkov, 1989; Saphronova, 1991; Solis-Weiss et 

al., 1991; Hartmann-Schröder, 1992; Hsieh, 1994; Arvanitidis & Koukouras, 1995; 

Rozbaczylo & Mendez, 1996; Hutchings & Smith, 1997; Bremec & Elias, 1999; Hissmann, 

2000; Hutchings & Peart, 2000; Nogueira & Amaral, 2001; Garraffoni & Lana, 2003; 

Londoño-Mesa, 2003; Nogueira, 2003; Nogueira et al., 2003, 2004; Londoño-Mesa & 

Carrera-Parra, 2005; Nogueira & Alves, 2006; Nogueira & Hutchings, 2007).  

 Atualmente, existem 483 espécies válidas de Terebellidae, distribuídas em 64 

gêneros (Garraffoni, 2006; outros autores), e 58 espécies válidas de Trichobranchidae, 

distribuídas em 4 gêneros (Garraffoni et al., 2005). 

 As famílias Terebellidae e Trichobranchidae estão inseridas na ordem Terebellida, 

subordem Terebelliformia (Rouse & Pleijel, 2001), também chamada Terebellomorpha 

(Holthe, 1986a), juntamente com as famílias Alvinellidae Desbruyères & Laubier, 1979, 

Ampharetidae Malmgren, 1866 e Pectinariidae Quatrefages, 1865, segundo os resultados 

da análise cladística realizada por Rouse & Fauchald (1997).  

 O posicionamento filogenético dos Terebellidae e Trichobranchidae dentro dos 

Terebellomorpha ainda é um assunto muito debatido, principalmente por não haver um 

consenso sobre a posição de Trichobranchidae, como família ou subfamília de 

Terebellidae. A dificuldade para reconhecer caracteres sinapomórficos que definam 

Terebellidae como grupo natural é observada nas análises filogenéticas do táxon, tanto de 

base morfológica quanto de base molecular, que utilizam um baixo número de 
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representantes e um restrito conjunto de caracteres (Garraffoni, 2006). 

 McHugh (1995) indicou que a presença de almofadas glandulares ventrais consistia 

na apomorfia compartilhada pelas espécies da família Terebellidae. Porém, isso foi 

contestado, porque Ampharetidae e Pectinariidae também possuem almofadas 

glandulares ventrais (Fauvel, 1927; Rousset et al., 2003). De qualquer maneira, as 

almofadas não se encontram presentes nos membros de Trichobranchidae, que possuem 

região glandular ventral lisa, e, portanto, este caráter é usado na presente Dissertação 

para distinguir Terebellidae e Trichobranchidae.  

 Independentemente da análise e do tipo de caracteres utilizados, sejam 

morfológicos ou moleculares, apenas a subfamília Polycirrinae, dentre os Terebellidae, e 

os tricobranquídeos (não importando o seu status taxonômico) formam grupos 

monofiléticos (McHugh, 1995; Fauchald & Rouse, 1997; Garraffoni & Lana, 2004; Glasby 

et al., 2004; Garraffoni, 2006). A monofilia de Polycirrinae foi suportada pela presença de 

prostômio fundido ao lábio superior na forma de crista dorsal com expansões laterais, 

almofadas glandulares ventro-laterais pareadas e ausência de tubo. Já Trichobranchidae 

trata-se de um grupo monofilético com apomorfias que consistem em área glandular 

ventral lisa sem a distinção de almofadas e presença de uncini aciculares (Garraffoni, 

2006).  

 A subfamília Thelepodinae sempre apareceu como não monofilética, uma vez que 

não foi encontrada nenhuma sinapomorfia capaz de sustentar o táxon, tanto em análises 

de base morfológica (Glasby et al., 2004; Garraffoni, 2006), quanto molecular (Colgan et 

al., 2001). Além disso, algumas espécies da subfamília compartilharam mais 

sinapomorfias, que no caso devem ser atribuídas a homoplasias, com espécies de 

Polycirrinae do que com as demais espécies de Thelepodinae (Garraffoni, 2006). Com 

relação a Terebellinae, a única característica considerada apomórfica na diagnose 

corrente da subfamília é a presença de fileiras duplas de uncini em, pelo menos, alguns 

segmentos torácicos. Porém, ainda há dúvidas quanto à monofilia do táxon, frente à 

grande quantidade de gêneros e sua diversidade morfológica. Garraffoni (2006) verificou 

que não existe suporte filogenético para a maioria dos gêneros de Terebellidae, uma vez 

que, segundo sua análise filogenética, as apomorfias que sustentam alguns gêneros 

estão ausentes nas diagnoses correntes dos mesmos. Isso indica que a formação da 

maioria dos gêneros está baseada em caracteres homoplásticos ou plesiomórficos, e, 

portanto, uma reclassificação dos gêneros com base em caracteres autapomórficos torna-

se urgentemente necessária. 

 Existem estudos anatômicos morfológicos comparativos que utilizam estados de 
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caracteres que podem ser usados para definir grupos (Orrhage, 2001; Zhadan & Tzetlin, 

2002, 2003), porém, a maioria dos estudos taxonômicos utiliza principalmente a 

morfologia externa para a identificação e descrição dos táxons. 

 Em Terebellidae e Trichobranchidae, a origem dos tentáculos bucais é prostomial, 

sendo o prostômio facilmente identificado como a região acima da banda do prototróquio 

na larva. O peristômio, região que contém o orifício bucal, é composto por duas partes 

distintas, o lábio superior e o lábio inferior. Segundo Zhadan & Tzetlin (2002), os 

tentáculos bucais não possuem nenhuma conexão com a faringe ciliada, e, portanto, não 

são retráteis para dentro da boca, como ocorre em táxons próximos filogeneticamente dos 

terebelídeos e tricobranquídeos (Hilbig, 2000c). Segundo Garraffoni (2006), o correto 

entendimento da origem dos tentáculos bucais e das estruturas peristomiais é de suma 

importância para o esclarecimento das relações filogenéticas dentro e nos grupos 

próximos a Terebellidae e Trichobranchidae, e pode resultar na identificação de uma 

possível sinapomorfia.  

 Nas duas famílias, o corpo é geralmente dividido em duas regiões distintas, tórax, 

com parapódios birremes (notopódios e neuropódios), e abdômen, apenas com 

neuropódios. Brânquias de morfologia e disposição variadas podem estar presentes na 

porção dorsal dos segmentos anteriores do tórax. Áreas glandulares estão presentes na 

superfície ventral do tórax, e correspondem à região produtora de muco, responsável pela 

aglutinação de partículas para a formação do tubo. No caso de Terebellidae, a superfície 

ventral glandular possui almofadas salientes ou é inflada lisa ou enrugada, enquanto que 

Trichobranchidae possui superfície glandular lisa. Convém ressaltar que inclusive as 

espécies da subfamília Polycirrinae, que não formam tubos e são organismos vágeis, 

possuem áreas glandulares desenvolvidas (Glasby & Glasby, 2006).  

 Geralmente, o primeiro setígero do tórax possui apenas notopódios, e os 

neuropódios se originam a partir do segundo setígero ou mais posteriormente. A perda 

dos primeiros notopódios e neuropódios ao longo do desenvolvimento é um padrão 

recorrente em Terebellidae e Trichobranchidae, e acontece porque as cerdas típicas das 

fases iniciais do desenvolvimento desaparecem após um período, o que, segundo 

Garraffoni (2006), poderia ser um fato utilizado para delimitar o período larval. Na fase 

adulta, os notopódios portam notocerdas capilares de morfologia variada.  

 Os neuropódios possuem neurocerdas modificadas em forma de ganchos, com 

muitos dentes, chamadas de uncini, com função de ancorar o corpo do animal ao seu 

tubo, diminuindo assim os riscos de predação (Holthe, 1986b; Woodin & Merz, 1987). 

Exceções estão presentes na família Terebellidae, dentre os gêneros Hauchiella 
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Levinsen, 1893, Enoplobranchus Webster, 1879, Lysilla Malmgren, 1866, que não 

possuem neurocerdas, e Amaeana Hartman, 1959, em que as neurocerdas abdominais 

são em forma de espinhas, diferentes de uncini (esses gêneros estão inseridos na 

subfamília Polycirrinae), e também na família Trichobranchidae, no gênero Terebellides, 

em que o primeiro par de neuropódios torácicos apresenta espinhos aciculares, e os 

uncini aparecem a partir do segmento seguinte. 

 Os uncini podem estar dispostos em fileira única, curva em poucas espécies de 

Thelepodinae (formato de C ou em alça), ou dispostos em fileira dupla em alguns 

segmentos de Terebellinae, e neste caso as fileiras podem estar intercaladas ou com os 

uncini dispostos frente a frente ou costas com costas. Os gêneros Loimia Malmgren, 1866 

e Lanice Malmgren, 1866 são considerados os únicos terebelíneos a possuírem fileiras 

duplas de uncini dispostos costas com costas, o que implicaria numa sinapomorfia 

compartilhada pelas espécies destes gêneros, mas o mesmo também ocorre em pelo 

menos uma espécie de Terebella (Capa & Hutchings, 2006), e em Amphitrite lobocephala 

Hsieh, 1994 (Nogueira, comunicação pessoal). 

 Papilas nefridiais podem estar presentes nos segmentos 2-3, e papilas genitais 

podem estar presentes nos segmentos seguintes. Pelo menos no período reprodutivo, as 

papilas podem fornecer indícios de dimorfismo sexual. Benham (1927) observou em 

várias espécies que as papilas dos machos são mais visíveis e cilíndricas, enquanto que 

as das fêmeas são reduzidas a pequenas protuberâncias, enquanto que McHugh (1995) 

apenas encontrou esse padrão em alguns gêneros. Apesar desses estudos, a verificação 

do dimorfismo sexual nos espécimes é difícil, pois o formato das papilas pode variar de 

acordo com o grau de contração dos animais quando fixados, e geralmente as papilas são 

de difícil visualização na maioria dos exemplares, principalmente quando mal 

preservados. 

 No Brasil, já foram conduzidos diversos trabalhos contemplando as famílias 

(Nonato & Luna, 1970; Rullier & Amoureux, 1979; Lana, 1981; Nonato, 1981; 

Blankensteyn & Lana, 1987; Blankensteyn, 1988; Morgado & Amaral, 1989; Attolini, 1997, 

2002; Sovierzoski, 1999; Garraffoni & Lana, 2000, 2002; Nogueira, 2000, 2003; Nogueira 

& Amaral, 2001; Garraffoni & Costa, 2003; Nogueira et al., 2003, 2004; Garraffoni & 

Camargo, 2006; Garraffoni et al., 2006; Nogueira & Alves, 2006; dentre outros), tendo sido 

identificadas 34 espécies de Terebellidae até o momento, pertencentes a 20 gêneros 

(Garraffoni & Costa, 2003; Nogueira, 2003; Nogueira et al., 2004; Amaral et al., 2006; 

Nogueira & Alves, 2006), e 7 espécies de Trichobranchidae, pertencentes a 3 gêneros 

(Garraffoni & Lana, 2003; Amaral et al., 2006). Entretanto, muitos destes registros 
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constam de dissertações e teses não formalmente publicadas, com ênfase principalmente 

em ecologia e não contemplando descrições detalhadas dos táxons.  

 Aliado a isso, acredita-se atualmente que a ocorrência de espécies cosmopolitas 

de terebelídeos e tricobranquídeos, assim como ocorre em outras famílias de poliquetas, 

seja mal atribuída e que, na verdade, se tratem de complexos de espécies. Estudos 

conduzidos na Ásia e Oceania demonstram a ocorrência de espécies endêmicas 

naqueles locais (Hutchings, 1977, 1986, 1993, 1997a,b; Hutchings & Rainier, 1979; 

Hutchings & Murray, 1984; Hutchings & Glasby, 1986a,b, 1987, 1988, 1990, 1991, 1995; 

Hutchings & Smith, 1997; Hutchings & Peart, 2000), e é provável que o mesmo ocorra no 

Brasil. Exemplos disso são discutidos na presente Dissertação, como no caso dos 

seguintes táxons de Terebellidae: Loimia medusa (Savigny, 1818), Loimia grubei (Grube, 

1878) e Thelepus setosus (Quatrefages, 1865), que foram amplamente registradas no 

litoral brasileiro, mas provavelmente tratam-se de espécies novas para a ciência, uma vez 

que as localidades-tipo das mesmas são distantes do Brasil. Outro exemplo disso é 

verificado em Trichobranchidae, pois Terebellides stroemii, com localidade-tipo na 

Noruega, tem sido amplamente reportada como cosmopolita. Williams (1984), Imajima & 

Williams (1985), Solis-Weiss et al. (1991) e Hutchings & Peart (2000) confirmaram que 

muitas espécies foram erroneamente reportadas como T. stroemii, e assim forneceram 

descrições e redescrições para diversos táxons. 

 De qualquer maneira, os padrões de distribuição de muitas espécies consideradas 

cosmopolitas são descontínuos, devido à escassez de registros ou levantamentos em 

diversas regiões do globo, inclusive a costa brasileira (Blankensteyn, 1988). Quando um 

grupo é focado em uma determinada região, muitas espécies novas são geralmente 

encontradas (Rouse & Pleijel, 2001). 

 Atualmente, as faunas de poliquetas da África do Sul, Austrália, Mar do Norte, 

Europa e América do Norte são muito mais conhecidas do que nas demais regiões do 

globo (Hessle, 1917; Day, 1955, 1967; Hartman, 1955, 1965b; Hutchings, 1977, 1990, 

1993, 1997a,b; Holthe, 1978, 1986a,b; Kritzler, 1984a,b; Hutchings & Glasby, 1986a,b,c, 

1987, 1988, 1991, 1995; Hilbig, 2000a,b,c), como extensas áreas da América do Sul e do 

continente africano que permanecem inexploradas quanto aos Terebellidae e 

Trichobranchidae (Garraffoni et al., 2006). 

 Até o momento, foram registradas cerca de 800 espécies de Polychaeta na costa 

brasileira, distribuídas em 60 famílias. Entre as diferentes regiões do Brasil, os estados de 

São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro são os que possuem a fauna de poliquetas melhor 

conhecida, com mais de 460 espécies referidas para o Estado de São Paulo, que, 
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tradicionalmente, mantém pesquisadores que se dedicam ao estudo do grupo, resultando 

num grande volume de trabalhos. Apesar do grau de conhecimento, persiste o problema 

do reduzido número de estudos taxonômicos e sinecológicos, sendo estes, em sua 

maioria, contribuições isoladas (Amaral et al., 2006), e dessa forma as regiões Sudeste e 

Sul ainda permanecem em um estágio de conhecimento que pode ser considerado 

incipiente (Lana et al., 1996).  

 Na costa brasileira, inclusive nas regiões Sudeste e Sul, ainda há diversos habitats 

que praticamente não foram explorados, como costões rochosos e ambientes de 

profundidade, sendo, de forma geral, poucos os estudos sobre a fauna bentônica 

realizados na região da plataforma externa (abaixo da isóbata de 50 metros), e quase 

inexistentes entre esta e o talude (Amaral et al., 2004b; Amaral, 2005), estratos 

batimétricos considerados como grandes vazios em termos de conhecimento faunístico 

(Migotto & Tiago, 1999). Tem-se como concepção geral que a fauna bentônica, 

especialmente nesta região de transição entre quebra de plataforma e talude continental, 

é presumivelmente abundante, bastante peculiar, rica e de grande importância para a 

produção pesqueira (Amaral, 2005).  

 Buscando ampliar o atual estado de conhecimento sobre os poliquetas nesses 

ambientes, a presente Dissertação teve como propósito fazer um levantamento 

taxonômico das famílias Terebellidae (subfamílias Terebellinae, Thelepodinae e 

Polycirrinae) e Trichobranchidae, através de material coletado pelos projetos “A 

Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo do 

Estado de São Paulo”, “Temático BIOTA/FAPESP/Biodiversidade Bêntica Marinha no 

Estado de São Paulo (=Temático BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho)” e “REVIZEE/Score 

Sul/Bentos”, abrangendo desde a zona entremarés a ambientes de profundidade, a fim de 

enriquecer o conhecimento taxonômico destas famílias no litoral Sudeste e Sul do Brasil. 

Os programas “Biodiversidade Bêntica Marinha do Estado de São Paulo” 

(BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho) e “Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos 

Vivos da Zona Econômica Exclusiva” (REVIZEE) foram implantados a fim de conhecer a 

biodiversidade marinha brasileira, para que este conhecimento seja direcionado à 

conservação, e à utilização racional dos recursos potencialmente exploráveis no Brasil 

(Steiner, 2005). Assim, espera-se contribuir para a orientação de políticas de 

monitoramento e avaliação do ecossistema marinho, principalmente no caso dos 

ecossistemas de profundidade, que atualmente são muito utilizados para as atividades de 

prospecção e extração de petróleo (Amaral et al., 2004b).  
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 Portanto, na presente Dissertação, estão disponíveis descrições detalhadas e 

ilustrações diagnósticas de todas as espécies encontradas. Dessa forma, este trabalho 

poderá ser utilizado por pesquisadores, inclusive não-especialistas, para identificar parte 

das espécies de Terebellidae e Trichobranchidae das regiões Sudeste-Sul do Brasil. 

Espera-se também que auxilie pesquisadores interessados em identificar espécies de 

locais não abrangidos pelos três projetos, assim como em futuros estudos ecológicos e 

biogeográficos, ampliando, assim, o conhecimento dos Terebellidae e Trichobranchidae 

presentes no Brasil e no mundo.  
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II. MATERIAL E MÉTODOS 

 

II. 1. PROJETOS ABRANGIDOS E ÁREA ESTUDADA  

 

 “A Biodiversidade de Anelídeos Poliquetas (Annelid a: Polychaeta) em 

Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo”  - este projeto tem por 

finalidade fazer um levantamento da fauna de poliquetas presente na região entremarés 

de praias do litoral do Estado de São Paulo (Brasil). Engloba desde praias do litoral norte 

do Estado, a praias localizadas na Baixada Santista e litoral sul (23º23’S a 24º22’S).

 Este projeto é desenvolvido sob a coordenação do Prof. Dr. João Miguel de Matos 

Nogueira, do Laboratório de Poliquetologia do Departamento de Zoologia, do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo, com o apoio financeiro da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP; processo 04/02774-4). As praias 

onde foram realizadas as coletas encontram-se listadas nas tabelas 1-8, Anexo , com 

suas respectivas coordenadas geográficas. 

 

 “Temático BIOTA/FAPESP/Biodiversidade Bêntica Mari nha no Estado de São 

Paulo (=Temático BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho)” - criado em 1999, este projeto tem 

por finalidade fazer um levantamento da biodiversidade bentônica marinha no litoral norte 

do Estado de São Paulo (Brasil), englobando as cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e 

São Sebastião, entre as latitudes 23º - 24ºS e as longitudes 44º - 46ºW. É composto por 

sub-projetos integrados, que avaliam diferentes ecossistemas costeiros, com ênfase na 

macro e meiofauna bentônica de costões rochosos, fital, praias arenosas e infralitoral não-

consolidado raso, até 45 metros de profundidade (Amaral, 2005). O projeto foi 

desenvolvido sob a coordenação da Profa. Dra. Antônia Cecília Zacagnini Amaral, do 

Departamento de Zoologia, do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de 

Campinas. As estações de coleta analisadas na presente Dissertação são referentes ao 

infralitoral, fital e costão rochoso, e encontram-se listadas nas tabelas 9-48, Anexo , com 

suas respectivas coordenadas geográficas e, no caso das coletas realizadas no 

infralitoral, profundidade. 

  

 “REVIZEE/Score Sul/Bentos” - a situação de desequilíbrio de muitos 

ecossistemas marinhos levou a comunidade internacional a criar normas para a 

conservação e exploração racional desses ambientes. Assim, foi criada a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), assinada pela Brasil em 1982 e 



 12 

ratificada em 1988. A CNUDM criou o conceito de Zona Econômica Exclusiva (ZEE), que, 

no caso do Brasil, compreende uma área que se estende desde o limite exterior do Mar 

Territorial, de 12 milhas de largura, até 200 milhas náuticas da costa, totalizando cerca de 

3,5 milhões de km², com direitos exclusivos de soberania para fins de exploração, 

aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais. Além disso, a CNUDM 

estabelece que deve ser avaliado o potencial sustentável desses recursos, e também 

devem ser restabelecidos os estoques das espécies ameaçadas por excesso de 

exploração. 

 Para atender aos dispositivos da CNUDM, a Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar (CIRM) aprovou, em 1994, o Programa REVIZEE (Avaliação do 

Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva), destinado a 

fornecer dados técnico-científicos consistentes e atualizados, essenciais para subsidiar o 

ordenamento do setor pesqueiro nacional. 

 Iniciado em 1995, o Programa REVIZEE dividiu a ZEE do Brasil em quatro grandes 

regiões, de acordo com as suas características oceanográficas, biológicas e tipo de 

substrato dominante (Freire, 2004). Dessa forma, na presente Dissertação foi analisado 

material proveniente da porção sul do Brasil (Score Sul), cujo objetivo foi realizar um 

levantamento da macrofauna bentônica da plataforma externa e do talude continental, 

entre 60-808 metros de profundidade, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro (22ºS), ao Arroio 

Chuí, no Rio Grande do Sul (34º30’S), a fim de ampliar o conhecimento da biodiversidade 

e avaliar o potencial sustentável dos recursos faunísticos da Zona Econômica Exclusiva 

da Região Sudeste-Sul do Brasil (Amaral et al., 2004b). O projeto REVIZEE/Score 

Sul/Bentos foi desenvolvido sob a coordenação da Profa. Dra. Carmen Lúcia Del Bianco 

Rossi-Wongtschowski, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. As 

estações de coleta analisadas na presente Dissertação encontram-se listadas nas tabelas 

49-53, Anexo , com suas respectivas coordenadas geográficas, profundidade e tipo de 

instrumento utilizado na coleta. 

 

II. 2. PROCEDIMENTOS DE COLETA E TRATAMENTO DAS AMO STRAS 

 

 “A Biodiversidade de Anelídeos Poliquetas (Annelid a: Polychaeta) em 

Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo” - as coletas tiveram início em 

11/03/2002, e continuam sendo realizadas até a data presente, pela equipe do 

Laboratório de Poliquetologia (IB-USP), do qual faço parte. As coordenadas geográficas 

das praias foram determinadas com o auxílio de um GPS ou através da consulta de cartas 



 13 

náuticas.  

 Foram utilizadas espátulas para raspar pequenas amostras de algas, colônias de 

esponjas, ascídias e substratos similares, na zona entremarés dos costões rochosos. As 

amostras foram armazenadas em sacos plásticos com água do mar e em seguida 

transportadas para o laboratório.  

 O material foi triado vivo sob microscópio estereoscópico, e os poliquetas 

encontrados foram anestesiados em água do mar com alguns cristais de mentol, fixados 

em formol a 4% e, algumas semanas depois, transferidos para etanol a 70% e separados 

por famílias. 

  Essas coletas são importantes por fornecerem exemplares em bom estado de 

preservação, em que podem ser analisados caracteres como coloração do corpo e das 

brânquias, e possível pigmentação dos tentáculos, geralmente perdidos na fixação e que 

podem ter importância taxonômica.  

 

 “Temático BIOTA/FAPESP/Bentos marinho” – as coletas foram realizadas no 

período de fevereiro de 2001 a dezembro de 2002. A metodologia adotada é descrita em 

www.ib.unicamp.br/projbiota/bentos_marinho/index.htm (acessado em 22/01/2008). Os 

poliquetas encontrados foram recebidos pelo Laboratório de Poliquetologia (IB-USP) já 

separados por famílias, em frascos devidamente etiquetados, informando o local de 

coleta, estação e data.  

 

 “REVIZEE/Score Sul/Bentos” - as coletas foram realizadas no período de 13 de 

dezembro de 1997 a 20 de abril de 1998. A metodologia adotada é descrita em Amaral et 

al. (2004b). Os poliquetas encontrados foram recebidos pelo Laboratório de Poliquetologia 

(IB-USP) já separados por famílias, em frascos devidamente etiquetados, informando o 

instrumento de coleta utilizado, estação e data. 

 

II. 3. ESTUDO TAXONÔMICO 

 

 Os espécimes foram identificados com auxílio de bibliografia especializada, 

utilizando-se microscópios estereoscópico e óptico e, em alguns casos, eletrônico de 

varredura, quando o número de espécimes e o estado de preservação dos mesmos 

permitiram. 

 Para a observação ao microscópio óptico, foram montadas lâminas permanentes 

em gel de glicerina, com parapódios destacados ou espécimes inteiros, quando o 
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tamanho dos espécimes permitiu a inclusão total. Este procedimento visava 

principalmente à observação da morfologia das notocerdas e neurocerdas.  

 Para a observação ao microscópio eletrônico de varredura, o material foi 

inicialmente desidratado em baterias de solução de etanol com concentrações 

progressivamente maiores, entre 70-100%, e, em seguida, através do equipamento de 

Ponto Crítico; os exemplares foram então colocados nos stubs, cobertos com uma fina 

camada de ouro de 25-30 nm e estudados sob o feixe de elétrons. Durante a observação, 

foram tiradas fotografias, e posteriormente foram montadas pranchas diagnósticas com as 

mesmas. 

 Os exemplares também foram fotografados, com câmera fotográfica digital 

Olympus C-7070 acoplada aos microscópios estereoscópico Olympus SZX9 e óptico 

Olympus BX51, e ilustrações a nanquim foram feitas através de câmera clara acoplada 

aos microscópios. As fotos e os desenhos também foram utilizados na confecção de 

pranchas diagnósticas. 

 As diagnoses das famílias e dos gêneros foram feitas com base em bibliografia 

especializada, e em alguns casos, incluindo-se variações verificadas nos exemplares 

analisados ou modificações recentes citadas na literatura. Foram feitas chaves de 

identificação para os gêneros e espécies encontrados, com base nos caracteres 

observados nos táxons abordados na presente Dissertação. 

 As citações bibliográficas referidas antes das descrições das espécies são 

referentes às descrições consultadas. 

 Foram feitas descrições detalhadas para cada espécie, através da observação dos 

caracteres morfológicos externos. Os exemplares foram medidos em comprimento a partir 

da extremidade anterior, excluindo-se os tentáculos, até o fim do corpo. A medida de 

largura foi tirada na região mais larga do tórax, geralmente correspondendo à região 

anterior do mesmo. Os tentáculos foram medidos em relação ao segmento do corpo que 

alcançam quando rebatidos posteriormente, todavia, isto é fortemente influenciado pelo 

estado de preservação dos espécimes. Nas descrições, foram incluídas as medidas dos 

exemplares maiores, preferencialmente dos animais completos posteriormente, e os 

exemplares incompletos foram citados quando estes eram maiores do que os completos.  

A nomenclatura da morfologia dos uncini segue o proposto por Hutchings (1974, 1977, 

1986, 1990, 1993, 1997a,b, 2000a,b), apesar de a nomenclatura proposta por Holthe 

(1986b) ser atualmente utilizada pela maioria dos autores. Tal escolha deve-se ao fato de 

o Laboratório de Poliquetologia IB-USP ter fortes conexões com a Dra. Hutchings, com 

trabalhos já publicados e outros em andamento, nos quais sempre foi utilizada esta 
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nomenclatura (Nogueira & Hutchings, 2007). 

Foram feitos comentários de cada gênero, e discussões comparando as espécies 

encontradas com seus congêneres mais próximos, com o auxílio de bibliografia 

especializada, o mais atualizada possível. A distribuição geográfica das espécies foi 

baseada nas referências bibliográficas. 

 O material analisado referente a cada espécie foi listado, anteriormente à sua 

descrição, separado por Projeto, com informações englobando a cidade em que foi 

coletado, a praia (Projetos “Biodiversidade de Poliquetas” e “BIOTA”), coordenadas 

geográficas, profundidade (Projetos “BIOTA” e “REVIZEE”), número de espécimes 

coletados, sub-projeto (Projeto “BIOTA”), instrumento de coleta (Projeto “REVIZEE”) e 

data da coleta. As cidades e as praias são citadas no sentido norte-sul geográfico, e, em 

cada localidade, os demais dados são inseridos seguindo a ordem apresentada nas 

tabelas 1-53, Anexo . Nas tabelas 9-53, Anexo , o material também está organizado de 

acordo com a numeração das estações de coleta.   

 

II. 4. DEPÓSITO DO MATERIAL  

 

 Os exemplares analisados na presente Dissertação encontram-se no Laboratório 

de Poliquetologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, com exceção 

dos espécimes utilizados na microscopia eletrônica, pois estes não foram preservados, 

mas também foram incluídos no material analisado, assim como os espécimes 

designados como holótipo ou parátipo, que foram depositados em diversos museus, e 

também incluídos no material analisado. Este é o caso de Phisidia rubra Nogueira & 

Alves, 2006, com holótipo e parátipos 1-2 depositados no Museu de Zoologia da USP 

(São Paulo - São Paulo, Brasil), sob os registros MZUSP 16927-16928, parátipos 3-5 

depositados no Australian Museum (Austrália), sob os registros AM W 29692-29694, e 

parátipos 6-8 depositados no Zoological Museum, University of Copenhagen (Dinamarca), 

sob os registros ZMUC Pol 1817; Pseudostreblosoma brevitentaculatum Nogueira & 

Alves, 2006, com holótipo e parátipos 1-2 depositados no Museu de Zoologia da USP 

(São Paulo - São Paulo, Brasil), sob os registros MZUSP 16925-16926, parátipos 3-5 

depositados no Australian Museum (Austrália), sob os registros AM W 29695-29697, e 

parátipos 6-8 depositados no Zoological Museum, University of Copenhagen (Dinamarca), 

sob os registros ZMUC Pol 1816; Streblosoma oligobranchiatum Amaral & Nogueira, 

2001, com 10 espécimes depositados no Museu de História Natural do Instituto de 

Biologia da UNICAMP (Campinas - São Paulo, Brasil), sob os registros MHN-BPO 81/4-
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13; e Streblosoma porchatensis Nogueira, Garraffoni & Alves, 2004, com holótipo e 

parátipos 1-2 depositados no Museu de História Natural do Instituto de Biologia da 

UNICAMP (Campinas - São Paulo, Brasil), sob os registros MHN-BPO 93/0-2, parátipos 

3-4 depositados no Australian Museum (Austrália), sob os registros AM W 29240-29241, 

parátipos 5-6 depositados no Zoological Museum, University of Copenhagen (Dinamarca), 

sob os registros ZMUC Pol 1696-1697, e parátipos 7-8 depositados no Museu do Centro 

de Estudo do Mar (Pontal do Sul - Paraná, Brasil), sob os registros MCEM-BPO 1635-

1636.  
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III. RESULTADOS 

 

III. 1. IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES 

  

 No total, foram identificados 8386 indivíduos pertencentes a 15 gêneros e 21 

espécies, sendo 8338 espécimes da família Terebellidae, subfamílias Terebellinae, 

Thelepodinae e Polycirrinae, pertencentes a 14 gêneros e 18 espécies, e 48 espécimes 

da família Trichobranchidae, pertencentes a 1 gênero e 3 espécies. Os táxons 

identificados encontram-se listados nas tabelas 1-53, Anexo , separados por projetos e 

em relação às localidades de coleta. 

 Foram encontradas 6 espécies novas para a ciência pertencentes à família 

Terebellidae: Amaeana sp., Phisidia rubra Nogueira & Alves, 2006, Polycirrus sp., 

Pseudostreblosoma brevitentaculatum Nogueira & Alves, 2006, Terebella sp.1 e Terebella 

sp. 2. O gênero Phisidia Saint-Joseph, 1894 é nova ocorrência para a costa do Brasil.   

 As seguintes espécies são descritas na presente Dissertação: 

 

FAMÍLIA TEREBELLIDAE GRUBE, 1850 

 Subfamília Terebellinae Malmgren, 1866 

  Gênero Phisidia Saint-Joseph, 1894 

   Phisidia rubra Nogueira & Alves, 2006 

  Gênero Amphitrite Müller, 1771 

   Amphitrite cf. variabilis (Risso, 1826) 

  Gênero Terebella Linnaeus, 1767  

   Terebella sp. 1 

   Terebella sp. 2 

  Gênero Artacama Malmgren, 1866 

   Artacama benedeni Kinberg, 1867 

  Gênero Nicolea Malmgren, 1866 

   Nicolea uspiana (Nogueira, 2003) 

  Gênero Loimia Malmgren, 1866 

   Loimia cf. grubei (Grube, 1878) 

  Gênero Lanice Malmgren, 1866 

   Lanice sp. 

  Gênero Pista Malmgren, 1866 

   Pista corrientis McIntosh, 1885 
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   Pista cf. cristata (Müller, 1776) 

 Subfamília Thelepodinae Hessle, 1917 

  Gênero Thelepus Leuckart, 1849 

   Thelepus cf. setosus (Quatrefages, 1865) 

  Gênero Pseudostreblosoma Hutchings & Murray, 1984 

   Pseudostreblosoma brevitentaculatum Nogueira & Alves, 2006 

  Gênero Streblosoma Sars, 1872 

   Streblosoma porchatensis Nogueira, Garraffoni & Alves, 2004 

   Streblosoma oligobranchiatum Nogueira & Amaral, 2001 

 Subfamília Polycirrinae Malmgren, 1866 

  Gênero Lysilla Malmgren, 1866 

   Lysilla sp. 1 

   Lysilla sp. 2 

  Gênero Amaeana Hartman, 1959 

   Amaeana sp. 

  Gênero Polycirrus Grube, 1850 

   Polycirrus sp. 

FAMÍLIA TRICHOBRANCHIDAE MALMGREN, 1866   

  Gênero Terebellides Sars, 1835 

   Terebellides anguicomus Müller, 1858 

   Terebellides sepultura Garraffoni & Lana, 2003 

   Terebellides lanai Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 
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III. 2. TAXONOMIA   

 

Chave para a identificação das famílias estudadas 

 

1a. Brânquias, quando presentes, dicotômicas, arborescentes ou plumosas, sempre com 

tronco basal único, ou como filamentos simples lisos originando-se independentemente na 

parede do corpo. Região glandular ventral demarcada por almofadas ou inflada. 

Notocerdas capilares limbadas, serrilhadas, limbadas distalmente serrilhadas ou pinadas. 

Uncini, quando presentes, pectinados ou aviculares........................................ Terebellidae 

 

1b. Brânquias presentes como filamentos simples originando-se independentemente na 

parede do corpo, podendo ser lisos, anelados, foliáceos ou em forma de roseta, ou como 

uma única brânquia com muitas lamelas dispostas transversalmente, arranjadas em 2-5 

lobos que surgem de um único tronco branquial. Região glandular ventral lisa, não 

demarcada por almofadas. Notocerdas capilares limbadas presentes. Uncini aciculares 

nos neuropódios torácicos e uncini aviculares nos neuropódios abdominais........................  

................................................................................................................ Trichobranchidae 

 

 

Família Terebellidae Grube, 1850 

 

 Prostômio geralmente dividido em duas regiões, proximal, freqüentemente com 

ocelos, e distal, de onde se originam tentáculos bucais. Lobos laterais podem estar 

presentes nos segmentos 1-5 (e.g. Pista Malmgren, 1866), e, em alguns casos, até mais 

posteriormente. Segmentos 2-4 tipicamente com um par de brânquias cada, mas há 

espécies com brânquias apenas em 1-2 segmentos, ou completamente abranquiadas 

(e.g. subfamília Polycirrinae Malmgren, 1866); brânquias vermelhas ou verdes, 

arborescentes (e.g. Loimia ingens (Grube, 1878)), dicotômicas (e.g. Eupolymia Verrill, 

1900) ou filamentosas (e.g. subfamília Thelepodinae Hessle, 1917), neste último caso, o 

número de filamentos por segmento variando conforme a espécie. Corpo geralmente 

dividido em duas regiões distintas: tórax, com região glandular ventral demarcada por 

almofadas ou inflada, e parapódios birremes, os notopódios com cerdas capilares de 

morfologia variada e os neuropódios com uncini aviculares dispostos em 1-2 fileiras 

(toros); e abdômen, apenas com neuropódios, algumas vezes em forma de pínulas, 

portando os uncini. Geralmente, o setígero 1 possui apenas notopódios, os neuropódios 
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originando-se a partir do setígero 2 ou mais posteriormente. Como exceções a este 

padrão, podem-se citar táxons que não possuem neurocerdas torácicas, como Amaeana 

Hartman, 1959; táxons em que os notopódios se estendem até a região posterior, 

tornando incerta a distinção entre o tórax e o abdômen, como Terebella Linnaeus, 1767; 

ou ainda formas completamente aquetas, como o gênero Hauchiella Levinsen, 1893. 

Notocerdas capilares limbadas, serrilhadas, limbadas e distalmente serrilhadas, ou 

pinadas; notocerdas dispostas em 2 fileiras transversais, as da fileira anterior curtas e as 

da posterior longas; em espécies com notocerdas limbadas e serrilhadas, ambos os tipos 

presentes no mesmo setígero, ou mudando de tipo ao longo do corpo. Uncini geralmente 

com fileiras transversais de dentes no topo do dente principal, mas pode haver apenas 

uma fileira longitudinal (pectinados), (e.g. Loimia Malmgren, 1866); botão dorsal 

geralmente presente na parte superior da base dos uncini, em posição variável; uncini 

dispostos em fileira única, curva em poucas espécies de Thelepodinae (formato de C ou 

em alça), ou em fileiras duplas, intercaladas, ou com uncini frente a frente, ou costas com 

costas (e.g. Lanice Malmgren, 1866 e Loimia). Papilas nefridiais, se presentes, nos 

segmentos 2-3; papilas genitais, se presentes, nos segmentos seguintes. 

 

Comentários:  como citado anteriormente na Introdução desta Dissertação, Terebella 

lapidaria Linnaeus, 1767, foi o primeiro terebelídeo a ser descrito. Grube (1850) foi o 

primeiro autor a conferir o status de família aos terebelídeos, chamando-os de 

Terebellacea. Malmgren (1866) dividiu as formas então conhecidas em cinco subfamílias: 

Amphitritea, Artacamacea, Canephoridea (contendo o gênero Terebellides Sars, 1835), 

Polycirridea e Trichobranchidea (contendo o gênero Trichobranchus Malmgren, 1866). 

Posteriormente, Hessle (1917) adotou a terminologia Terebellidae para a família, alterou 

para -inae a terminação das subfamílias, e elevou Trichobranchinae ao nível de família 

(Trichobranchidae Malmgren, 1866), incluindo Terebellides e Trichobranchus neste último 

grupo, eliminando, assim, Canephoridea. Além disso, Hessle (1917) descreveu a 

subfamília Thelepodinae (como Thelepinae) para Terebellidae. Posteriormente, autores 

como Fauvel (1927), Day (1967), Rouse & Pleijel (2001) e, mais recentemente, Garraffoni 

& Lana (2004), Garraffoni et al., 2005 e Garraffoni (2006), propuseram a volta de 

Trichobranchidae para dentro de Terebellidae como uma subfamília, enquanto outros 

trabalhos mantêm aquele grupo com o status de família (Hartmann-Schröder, 1971; 

Holthe, 1986a; Solis-Weiss et al., 1991; McHugh, 1995; Fauchald & Rouse, 1997; Rouse 

& Fauchald, 1997; Hilbig, 2000a,b; Hutchings & Peart, 2000; Colgan et al., 2001; Rousset 

et al., 2003, 2007; Glasby et al., 2004; Bartolomaeus et al., 2005; presente Dissertação). 
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McHugh (1995), após uma análise cladística, incluiu o gênero Artacama Malmgren, 1866 

em Amphitritinae, eliminando Artacaminae, e passou a chamar esta subfamília de 

Terebellinae Malmgren, 1866. Na presente Dissertação, optei por adotar a classificação 

dos autores mais tradicionais, mantendo Trichobranchidae como uma família separada de 

Terebellidae. Portanto, atualmente Terebellidae conta com 3 subfamílias, Terebellinae, 

Thelepodinae e Polycirrinae, 64 gêneros e 483 espécies válidas (Garraffoni, 2006; outros 

autores). 

 

Chave para a identificação das subfamílias de Tereb ellidae 

 

1a. Brânquias, quando presentes, dicotômicas, arborescentes ou plumosas, sempre com 

tronco basal único. Uncini dispostos em fileiras duplas em pelo menos alguns setígeros ....  

......................................................................................................................... Terebellinae   

1b. Brânquias, quando presentes, como filamentos simples originando-se 

independentemente na parede do corpo. Uncini, se presentes, sempre dispostos em 

fileiras simples ..................................................................................................................... 2  

 

2a. Todos os tentáculos bucais uniformemente cilíndricos. Brânquias geralmente 

presentes, como filamentos independentes. Região ventral glandular inflada, lisa ou 

enrugada, sem almofadas definidas............................................................... Thelepodinae 

2b. Pelo menos dois tipos de tentáculos bucais presentes, distalmente expandidos e 

cilíndricos. Brânquias ausentes. Almofadas glandulares dispostas lateralmente, com sulco 

mediano ventral .................................................................................................Polycirrinae 

 

 

Subfamília Terebellinae Malmgren, 1866 

  

 Brânquias geralmente presentes, 1-3 pares, dicotômicas, arborescentes ou 

plumosas, com tronco basal comum. Lobos laterais e ventrais freqüentemente presentes 

nos segmentos anteriores. Almofadas glandulares ventrais conspícuas nos segmentos 

anteriores, seguidas por um sulco mediano ventral estendendo-se até o pigídio. 

Notocerdas capilares limbadas, serrilhadas ou limbadas e distalmente serrilhadas. Uncini 

breviaviculares ou opistoaviculares geralmente mais altos do que longos, com conspícuo 

botão dorsal abaixo do dente principal; uncini dispostos em fileiras simples nos primeiros 

setígeros, depois em fileiras duplas em pelo menos alguns setígeros, podendo as fileiras 
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estar separadas, com uncini dispostos frente a frente ou costas com costas, ou com uncini 

intercalados.  

 

Comentários:  os caracteres geralmente usados para a definição dos gêneros de 

Terebellinae são presença, morfologia e número de pares de brânquias, presença de 

lobos laterais, número de pares de notopódios, tipo de notocerdas e presença de uncini 

opistoaviculares ou pectinados. 

 Atualmente, segundo Garraffoni (2006) e outros autores, a subfamília conta com 

315 espécies válidas e formalmente descritas, distribuídas em 48 gêneros (Amphitrite 

Müller, 1771, 30 espécies; Amphitritides Augener, 1922, 6 espécies; Arranooba Hutchings 

& Glasby, 1988, 1 espécie; Artacama, 9 espécies; Articulatia Nogueira, Amaral & 

Hutchings, 2003, 1 espécie; Axionice Malmgren, 1866, 7 espécies; Baffinia Wesenberg-

Lund, 1950, 2 espécies; Bathya Saint-Joseph, 1894, 3 espécies; Betapista Banse, 1980, 1 

espécie; Colymmatops Peters, 1854, 1 espécie; Eupistella Chamberlin, 1919, 4 espécies; 

Eupolymnia, 19 espécies; Hadrachaeta Hutchings, 1977, 1 espécie; Hutchingsiella 

Londoño-Mesa, 2003, 1 espécie; Lanassa Malmgren, 1866, 8 espécies; Lanice, 11 

espécies; Lanicides Hessle, 1917, 8 espécies; Lanicola Hartmann-Schröder, 1986, 5 

espécies; Laphania Malmgren, 1866, 1 espécie; Leaena Malmgren, 1866, 12 espécies; 

Loimia, 18 espécies; Longicarpus Hutchings & Murray, 1984, 2 espécies; Morgana 

Nogueira & Amaral, 2001, 1 espécie; Naneva Chamberlin, 1919, 1 espécie; Neoleprea 

Hessle, 1917, 9 espécies; Nicolea Malmgren, 1866, 25 espécies; Opisthopista Caullery, 

1944, 1 espécie; Paralanice Caullery, 1944, 1 espécie; Paramphitrite Holthe, 1976, 3 

espécies; Paraxionice Fauchald, 1972, 1 espécie; Phisidia Saint-Joseph, 1894, 7 

espécies; Pista, 61 espécies; Pistella Hartmann-Schröder, 1996, 1 espécie; Polymniella 

Verrill, 1900, 1 espécie; Proclea Saint-Joseph, 1894, 5 espécies; Pseudopista Hutchings & 

Smith, 1997, 1 espécie; Pseudoproclea, Hutchings & Glasby, 1990, 1 espécie; Ramex 

Hartman, 1944, 1 espécie; Reteterebella Hartman, 1963, 2 espécies; Scionella Moore, 

1903, 2 espécies; Scionides Chamberlin, 1919, 1 espécie; Spinosphaera Hessle, 1917, 6 

espécies; Spioverma Uchida, 1968, 1 espécie; Stschapovella Levenstejn, 1957, 1 espécie; 

Terebella, 24 espécies; Terebellobranchia Day, 1951, 3 espécies; Thelepides Gravier, 

1911, 3 espécies; Tyira Hutchings, 1997, 1 espécie). 
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Chave para os gêneros de Terebellinae encontrados 

 

1a. Brânquias e lobos laterais ausentes. Quatorze pares de notopódios................ Phisidia 

1b. Brânquias presentes. Lobos laterais presentes ou ausentes ........................................ 2 

 

2a. Notocerdas distalmente serrilhadas .............................................................................. 3 

2b. Notocerdas distalmente limbadas ................................................................................. 4 

 

3a. Lobos laterais curtos nos segmentos 2-4 ...................................................... Amphitrite 

3b. Lobos laterais ausentes................................................................................... Terebella 

 

4a. Lobos laterais ausentes................................................................................................. 5 

4b. Lobos laterais conspícuos nos segmentos anteriores................................................... 6 

 

5a. Peristômio formando longo processo papiloso ventral. Três pares de brânquias como 

filamentos simples originando-se de um tronco basal inconspícuo .......................Artacama 

5b. Peristômio formando os lábios e continuando lateralmente à boca por curta extensão. 

Dois pares de brânquias arborescentes, com tronco basal longo ............................ Nicolea 

 

6a. Uncini pectinados .................................................................................................Loimia 

6b. Uncini aviculares ........................................................................................................... 7 

 

7a. Notocerdas com limbo estreito. Uncini com calcanhar de tamanho mediano e formato 

triangular.....................................................................................................................Lanice 

7b. Dois tipos de notocerdas, com limbo estreito e alargado. Uncini opistoaviculares, com 

calcanhar longo e cilíndrico, nos segmentos torácicos anteriores, breviaviculares nos 

demais.......................................................................................................................... Pista 

 

 

Gênero Phisidia Saint-Joseph, 1894 

 

Espécie-tipo: Leaena oculata Langerhans, 1880 

 

 Brânquias e lobos laterais ausentes. Geralmente, quatorze pares de notopódios, a 

partir do segmento 4; notocerdas capilares limbadas e serrilhadas, geralmente mudando o 
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tipo de cerda dos setígeros torácicos anteriores para os posteriores. Neuropódios a partir 

do segmento 5; uncini breviaviculares, em fileiras duplas nos segmentos torácicos 

posteriores e anteriores abdominais. 

 

Comentários:  o gênero Phisidia trata-se de uma nova ocorrência para a costa do Brasil. 

Este gênero conta com 7 espécies formalmente descritas e uma revisão do mesmo foi 

recentemente publicada, juntamente com a descrição de Phisidia rubra (Nogueira & Alves, 

2006). Os caracteres mais importantes que distinguem as espécies de Phisidia são o 

tamanho dos espécimes, a presença e o arranjo dos ocelos, o número de pares de 

notopódios, o número de segmentos com uncini em fileiras duplas e o número de fileiras 

de dentes secundários sobre o dente principal dos uncini. 

 

Phisidia rubra Nogueira & Alves, 2006 

Figs. 1-4 

 

Phisidia rubra Nogueira & Alves, 2006: p. 44-52, figs. 5-8. 

 

Material analisado: Projeto A Biodiversidade de Pol iquetas (Annelida: Polychaeta) 

em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo  – São Sebastião, Praia 

Araçá (23º49’S 45º24’W): 1 espécime coletado em 24/07/2002; 2 espécimes coletados em 

20/07/2005; Praia Preta (23º49’S 45º25’W): 1 espécime coletado em 18/07/2003. Projeto 

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho – Caraguatatuba, Praia Martim de Sá (23º37’S 

45º22’W): 8 espécimes coletados no costão rochoso, em 13/03/2001; 9 espécimes 

coletados no costão rochoso, em 19/09/2001. São Sebastião, Praia Baleia (23º46’S 

45º39’W): 1 espécime coletado no costão rochoso, em 08/04/2001.  

 

Descrição: corpo cilíndrico, mais largo na região anterior do tórax (Figs. 1A, 2A,C-D,F-G). 

Espécimes vivos vermelhos; espécimes fixados sem padrão de coloração. Exemplares 

completos com até 47 segmentos, medindo 5 mm de comprimento e 0,5 mm de largura, 

na região mais larga do tórax; exemplares incompletos com até 68 segmentos, medindo 7 

mm de comprimento e 0,5 mm de largura. Região distal do prostômio expandida, 

formando processo em prateleira (Figs. 1A, 2A–G); até 11 tentáculos bucais cilíndricos, 

grossos, o mais longo alcançando o nível do segmento 17 (Figs. 1A, 2A–G); região 

proximal do prostômio com até 4 ocelos em cada lateral, freqüentemente inconspícuos 

(Fig. 1A). Lábio superior mais largo do que alto, densamente ciliado na porção interna 
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Figura 1.  Phisidia rubra. A, holótipo, vista lateral. B, notocerda posterior, segmento 7. C, notocerda anterior, segmento 
7. D, notocerda posterior, segmento 15. E, notocerda anterior, segmento 15. F, uncinus, segmento 11. G, uncinus 
abdominal (barras de escala: A = 0,5 mm; B-G = 10 µm). 
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Figura 2.  Phisidia rubra, microscopia eletrônica de varredura. A, extremidade anterior, vista dorso-lateral. B, 
extremidade anterior, vista dorsal. C, tórax, vista ventral. D, extremidade anterior, vista lateral. E, extremidade anterior, 
vista ventral. F, extremidade anterior, vista lateral. G, extremidade anterior, vista ventral. H, transição entre tórax e 
abdômen. I, segmentos 2–8, vista lateral. Números referem-se aos segmentos; setas pretas apontam cílios (D) e papilas 
(I); li: lábio inferior; ls: lábio superior; P: prostômio; P (rd): região distal do prostômio; P (rp): região proximal do 
prostômio; Pe: peristômio (barras de escala: A = 100 µm; B = 60 µm; C = 180 µm; D, F, H = 50 µm; E = 40 µm; G = 70 
µm; I = 30 µm). 
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Figura 3.  Phisidia rubra, microscopia eletrônica de varredura. A, notocerdas, segmento 6. B, notocerdas serrilhadas 
anteriores, segmento 5. C, extremidade das notocerdas limbadas posteriores, segmento 6. D, notocerdas limbadas 
posteriores, segmento 4. E, notocerdas, segmento 13. F, H, vista aproximada das notocerdas do segmento 13. G, 
notocerdas, segmento 15 (barras de escala: A = 5 µm; B, D, H = 4 µm; C = 2 µm; E = 9 µm; F, G = 6 µm). 
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Figura 4.  Phisidia rubra, microscopia eletrônica de varredura. A, uncini, segmento 5. B, uncini, segmento 10. C–D, 
uncini, segmento 13. E, uncini, segmento 21 (primeiro segmento depois do final dos uncini arranjados em fileiras 
duplas). F, detalhe dos uncini do segmento 21. G, uncini abdominais posteriores. H, detalhe dos uncini abdominais 
posteriores (barras de escala: A, E, G–H = 2 µm; B = 3 µm; C–D = 4 µm; F = 1.5 µm).  
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(Figs. 1A, 2C–G); lábio inferior curto e densamente ciliado, restrito a região oral (Figs. 1A, 

2C–G); peristômio estendendo-se lateralmente além do lábio inferior por curta extensão, 

cílios presentes na borda com o prostômio (Figs. 2D–F). Segmento 1 dorsalmente curto, 

ventralmente expandido abaixo do lábio inferior (Figs. 1A, 2A-G); segmentos 1-4 

progressivamente mais longos e mais inflados dorsalmente do que os demais (Figs. 1A, 

2A–G); demais segmentos anteriores aproximadamente do mesmo tamanho (Figs. 1A, 

2C,G). Almofadas glandulares ventrais retangulares e lisas, nos segmentos 2-17, mais 

largas anteriormente, estreitando progressivamente (Figs. 2C,G); após o segmento 17, 

almofadas substituídas por sulco mediano ventral estendendo-se até a parte posterior. 

Notopódios cilíndricos e curtos (Figs. 1A, 2A-D,F-I); segmentos 4-10 com notocerdas 

capilares da fileira anterior serrilhadas, com lâmina fina (Figs. 1C, 3A–D), e notocerdas 

capilares da fileira posterior limbadas, com limbo estreito, ligeiramente mais largo no lado 

convexo (Figs. 1B, 3A–D); segmentos 11-17 com notocerdas capilares da fileira anterior 

com lâminas mais grossas em relação aos segmentos anteriores, fortemente serrilhadas 

(Figs. 1E, 3E–H), e notocerdas capilares da fileira posterior medialmente limbadas e 

distalmente serrilhadas (Figs. 1D, 3E–H). Neuropódios com toros anteriores sésseis um 

pouco protraídos da parede do corpo, longos (Figs. 1A, 2C-D,F-G), progressivamente 

menores e mais destacados, não formando pínulas salientes no abdômen, com hastes 

internas; uncini breviaviculares mais altos do que longos, com calcanhar curto e triangular, 

proa larga e arredondada, botão dorsal na região mediana da superfície superior da base 

(Figs. 1F-G); uncini com 5 fileiras de dentes secundários (Figs. 1F-G, 4A-H); uncini 

dispostos em fileiras duplas nos segmentos 11-20, três segmentos após o término dos 

notopódios (Figs. 1A, 2C, G–H), fileiras duplas totalmente separadas, com uncini 

alinhados e dispostos frente a frente (Fig. 4C). Papilas nefridiais na base dos notopódios 

do segmento 3, papilas genitais na base dos notopódios dos segmentos 4-8, como 

protuberâncias da parede do corpo (Fig. 2I). Pigídio liso.  

 

Discussão:  Nogueira & Alves (2006) descreveram Phisidia rubra a partir de exemplares 

provenientes das coletas realizadas pelos projetos Biodiversidade de Anelídeos 

Poliquetas em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo e 

BIOTA/FAPESP/Bentos marinho. A sua localidade-tipo é a Praia Martim de Sá, em 

Caraguatatuba (SP), mas a espécie também foi encontrada em outros pontos do litoral 

norte do Estado de São Paulo. Atualmente, existem oito espécies descritas para o gênero, 

incluindo P. rubra, e uma não formalmente descrita da Nova Zelândia (Phisidia sp.). 

Destas, P. oculata (Langerhans, 1880), cuja localidade-tipo é na Ilha da Madeira (norte do 
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Atlântico), possui uncini em fileiras duplas nos segmentos 11-34, totalizando 24 

segmentos (Langerhans, 1880). Phisidia aurea Southward, 1956, com localidade-tipo na 

Ilha de Man (norte do Atlântico), possui 13-14 setígeros torácicos, uncini em fileiras duplas 

nos segmentos 10-11 a 19, totalizando 9-10 segmentos, e uncini com 7 fileiras de dentes 

secundários (Southward, 1956). Phisidia castanea Hartmann-Schröder & Rosenfeldt, 

1989, com localidade-tipo na Antártida, possui 16 pares de notopódios, uncini em fileiras 

duplas em 9 segmentos, e uncini com 3 fileiras de dentes secundários. Phisidia 

rubrolineata Hartmann-Schröder & Rosenfeldt, 1989, com localidade-tipo na Antártida, 

possui duas faixas longitudinais avermelhadas nas laterais do corpo, uncini em fileiras 

duplas em 9-10 segmentos, e uncini com 7 fileiras de dentes secundários (Hartmann-

Schröder & Rosenfeldt, 1989).  

 Phisidia rubra assemelha-se a P. echuca Hutchings & Glasby, 1988, P. sagamica 

Hessle, 1917, P. sanctaemariae Hilbig, 2000 e Phisidia sp. pela presença de uncini 

dispostos em fileiras duplas nos segmentos 11-20 (até o terceiro setígero abdominal), 

totalizando 10 segmentos, mas difere destas por diversas outras características. Phisidia 

echuca, cuja localidade-tipo é na Austrália, não possui ocelos prostomiais, têm uncini com 

4 fileiras de dentes secundários, e é uma espécie consideravelmente maior, medindo 

cerca de 15 mm de comprimento e 1,2 mm de largura, com aproximadamente 90 

setígeros. Phisidia sagamica, com localidade-tipo no Japão, possui uncini com 4 fileiras 

de dentes secundários. Phisidia sanctaemariae, com localidade-tipo na Califórnia, não 

possui ocelos, tem 16 pares de notopódios e uncini com 7 fileiras de dentes secundários. 

Finalmente, Phisidia sp., encontrada na Nova Zelândia, possui muitos ocelos, formando 

uma faixa contínua no prostômio, uncini torácicos anteriores com 4-5 fileiras de dentes 

secundários, uncini torácicos posteriores com 3 fileiras de dentes secundários e uncini 

abdominais com 7 fileiras de dentes secundários (Nogueira & Alves, 2006). 

   

Distribuição: litoral norte do Estado de São Paulo. 

 

Gênero Amphitrite Müller, 1771 

 

Espécie-tipo: Amphitrite cirrata Müller, 1771 

 

 Dois a 3 pares de brânquias com ramificações dicotômicas ou com filamentos 

simples originados de um tronco basal comum. Lobos laterais presentes nos segmentos 

anteriores. Treze a 25 pares de notopódios, a partir do segmento 4; notocerdas limbadas, 
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distalmente serrilhadas. Neuropódios a partir do segmento 5; uncini breviaviculares em 

fileiras duplas nos segmentos medianos e posteriores do tórax. Papilas nefridiais no 

segmento 3; papilas genitais presentes em variável número de segmentos. 

 

Comentários: de acordo com Hessle (1917), Neoamphitrite Hessle, 1917 possui 

brânquias com ramificações dicotômicas com tronco basal distinto, e Amphitrite possui 

brânquias com filamentos simples que partem de um tronco basal muito reduzido. Além 

disso, para Holthe (1986a), Amphitrite possui 17 pares de notopódios e Neoamphitrite 

possui até 25 pares de notopódios. Segundo Hutchings & Glasby (1988), as diferenças na 

morfologia das brânquias não são suficientes para separar esses táxons, uma vez que há 

considerável variação intraespecífica, bem como espécies com morfologia das brânquias 

intermediária entre os dois tipos propostos por Hessle (1917). Outros caracteres 

apontados por Hessle (1917), a forma das papilas e a morfologia interna dos nefrídios, 

são muitas vezes de difícil visualização e caracterização, principalmente em espécimes 

pequenos e mal preservados, além de que detalhes da anatomia interna não são 

normalmente fornecidos nas descrições taxonômicas. Assim, Hutchings & Glasby (1988) 

propuseram a sinonímia desses gêneros, pelo menos até que uma revisão ampla do 

grupo fosse realizada. Tal sinonímia também já havia sido proposta por Fauvel (1927), e é 

adotada na presente Dissertação. 

 Por outro lado, cabe aqui destacar que Nogueira (comunicação pessoal) examinou 

recentemente exemplares de duas espécies norte-americanas de Amphitrite, com 

brânquias plumosas, até 47 pares de notopódios e uncini com calcanhar triangular. Assim, 

ainda existe considerável controvérsia na diagnose deste gênero.  

 

Amphitrite cf. variabilis (Risso, 1826) 

Figs. 5-6, 7A 

 

Amphitrite variabilis. Fauvel, 1927: p. 247-248, fig. 85.  

Neoamphitrite variabilis. Hartman, 1966a: p. 96. 

Neoamphitrite cf. variabilis. Blankensteyn, 1988: p. 38-42, fig. 6. 

 

Material analisado: Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Mar inho – Ubatuba: 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º24’S 44º47’W; prof. 21,5m), em 17/03/2001.  

 

Descrição: corpo robusto, cilíndrico, achatado ventralmente, mais largo na região anterior 

do corpo, segmentos anteriores dorsalmente inflados (Figs. 5A, 6A,C). Espécime fixado 
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Figura 5.  Amphitrite cf. variabilis. A, tórax, vista lateral. B, notocerda anterior, segmento 8. C, notocerda posterior, 
segmento 8. D, uncinus, segmento 8. E, uncinus, segmento 20. F, uncinus abdominal, segmento 24 (barras de escala: A 
= 0,25 cm; B-C: 50 µm; D-F: 20 µm). 
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Figura 6.  Amphitrite cf. variabilis. A, tórax, vista ventral. B, extremidade anterior, vista ventral. C-D, extremidade 
anterior, vista lateral. Números referem-se aos segmentos; setas pretas apontam papilas; li: lábio inferior; ls: lábio 
superior; P (rd): região distal do prostômio; P (rp): região proximal do prostômio (barras de escala: A = 3 mm; B-D = 1 
mm). 
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Figura 7.  Uncini dispostos em fileira dupla. A, Amphitrite cf. variabilis, segmento 20. B, Terebella sp. 1, segmento 25. C, 
Terebella sp. 2, segmento 16 (barras de escala: A = 50 µm; B-C = 20 µm). 
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sem padrão de coloração. Exemplar incompleto com 29 segmentos, medindo 25 mm de 

comprimento e 4 mm de largura, na região anterior do tórax. Região distal do prostômio 

expandida, formando processo em prateleira (Figs. 5A, 6A-D); numerosos tentáculos 

bucais espatulados, com ponta afilada, os mais longos alcançando o nível do segmento 

20 (Figs. 5A, 6A-B); região proximal do prostômio curta, sem ocelos (Figs. 5A, 6C-D). 

Lábio superior mais largo do que alto (Figs. 5A, 6A-C); lábio inferior curto, inflado, restrito 

à região oral (Figs. 5A, 6A-B). Segmento 1 dorsalmente indistinto, curto lateralmente e 

mais longo ventralmente, com margem anterior formando lobo ventral sob o lábio inferior 

(Figs. 5A, 6A-D); segmento 2 dorsal e lateralmente curto, ventralmente mais longo, com 1 

par de lobos ventro-laterais, com margens espessadas, conectadas entre si pela margem 

anterior do segmento (Figs. 5A, 6A-D); segmento 3 lateralmente mais longo do que os 

anteriores; com 1 par de lobos laterais, com margens espessadas (Figs. 5A, 6A-D); 

segmento 4 ventralmente mais curto do que os anteriores, com um par de lobos laterais 

curtos, arredondados (Figs. 5A, 6A-D); demais segmentos anteriores progressivamente 

maiores (Figs. 5A, 6A). Três pares de brânquias com ramificações dicotômicas, nos 

segmentos 2-4, com troncos basais longos (Figs. 5A, 6A,C-D); primeiro par alinhado 

longitudinalmente com o terceiro par, segundo par disposto mais lateralmente, próximo à 

linha dos notopódios (Fig. 6D). Almofadas glandulares ventrais retangulares, nos 

segmentos 3-13, crenuladas nos segmentos 3-4, lisas nos demais (Figs. 5A, 6A-B); após 

o segmento 13, almofadas substituídas por sulco mediano ventral (Figs. 5A, 6A) 

estendendo-se até a parte posterior. Notopódios estendendo-se até o segmento 20, 

longos, cilíndricos (Figs. 5A, 6A,C-D); notocerdas capilares medialmente limbadas, 

distalmente serrilhadas (Figs. 5B-C); notocerdas da fileira anterior com limbo mais largo 

na parte convexa (Fig. 5B), notocerdas da fileira posterior com limbo ligeiramente mais 

estreito do que as da fileira anterior (Fig. 5C). Neuropódios a partir do segmento 5 (Figs. 

5A, 6A-D), estendendo-se até o último segmento do exemplar; toros anteriores sésseis, 

longos (Figs. 5A, 6A-D), progressivamente mais curtos e destacados no abdômen, 

formando pínulas salientes, com hastes internas; uncini breviaviculares mais altos do que 

longos, com calcanhar curto, triangular, proa arredondada, botão dorsal na região 

mediana da superfície superior da base (Figs. 5D-F); uncini torácicos anteriores com 5 

fileiras de dentes secundários (Fig. 5D), uncini torácicos posteriores e abdominais com 3 

fileiras de dentes secundários (Figs. 5E-F); uncini dispostos em fileiras duplas nos 

segmentos 11-20, fileiras parcialmente intercaladas, com uncini alinhados e dispostos 

frente a frente (Figs. 5A, 7A). Papilas nefridiais no segmento 3, papilas genitais nos 

segmentos 4-10 (Figs. 5A, 6C-D); papilas do segmento 3 digitiformes, grossas e longas, 
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na base das brânquias (Figs. 5A, 6C-D), papilas dos demais segmentos na base dos 

notopódios, as dos segmentos 4-5 digitiformes, afiladas, menores do que a do segmento 

3 (Figs. 5A, 6C-D), as dos segmentos 6-10 pequenas, como protuberâncias da parede do 

corpo (Figs. 5A, 6C-D). 

 

Discussão:  Amphitrite variabilis foi descrita a partir de material do Mar Mediterrâneo, 

sendo a única espécie do gênero já referida para a costa do Brasil, embora tal registro 

tenha sido efetuado sob o gênero Neoamphitrite (Blankensteyn, 1988). A descrição do 

exemplar encontrado condiz com a descrição de Fauvel (1927), diferindo apenas quanto 

ao número de papilas, que segundo o autor estão presentes nos segmentos 3-8, e 

localização das fileiras duplas de uncini, presentes nos segmentos 10-19 nos exemplares 

europeus. O autor não menciona o número de dentes secundários nos uncini. A descrição 

de Blankensteyn (1988) é congruente com o exemplar encontrado no presente estudo, 

exceto por apontar a presença de uncini com 3 fileiras de dentes secundários ao longo de 

todo o corpo, e fileiras duplas de uncini a partir do segmento 10. Ambas as descrições 

apontam a presença de brânquias com ramificações dicotômicas.  

 Hartman (1966a) descreveu Neoamphitrite affinis antarctica (Monro, 1936), que 

ocorre na Antártida, e Neoamphitrite variabilis, dizendo que ambas possuem lobos nos 

segmentos 2-4, porém os lobos de N. variabilis são menores e esta possui papilas nos 

segmentos 3-8, enquanto N. affinis antarctica possui lobos laterais desenvolvidos nos 

segmentos 2-3 e pequenos no segmento 4, papilas nos segmentos 3-12, almofadas 

ventrais nos segmentos 2-12, uncini dispostos em fileiras duplas nos segmentos 10-19, e 

uncini com 4 fileiras de dentes secundários. Não há figuras ilustrando os lobos laterais, 

porém, pela descrição apontada, o espécime encontrado no presente estudo não se trata 

de N. affinis antarctica. Além disso, Hartman (1966a) questiona a presença de N. variabilis 

na Antártida, pois é uma forma típica de águas quentes.  

 Hartman (1948) analisou um espécime de Amphitrite coletado no Brasil, porém não 

encontrou a identidade específica. Segundo sua descrição, o exemplar possui lobos 

laterais nos segmentos 3-4, três pares de brânquias dicotômicas, 17 setígeros torácicos, 

notocerdas distalmente serrilhadas, papilas nos segmentos 3-5, sendo que o primeiro par 

é o mais longo.  
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Gênero Terebella Linnaeus, 1767 

 

Espécie-tipo: Terebella lapidaria Linnaeus, 1767 

 

 Três pares de brânquias com ramificações dicotômicas nos segmentos 2-4, ou o 

terceiro par situado mais posteriormente. Lobos laterais ausentes. Notopódios a partir do 

segmento 4, estendendo-se por número variável de segmentos; notocerdas capilares 

medialmente limbadas e distalmente serrilhadas, algumas espécies com notocerdas 

alimbadas, com lâmina espiralada e em ângulo com a haste (em forma de trompete), nos 

notopódios posteriores. Neuropódios a partir do segmento 5; uncini breviaviculares, 

dispostos em fileiras duplas a partir dos segmentos medianos do tórax, geralmente 

estendendo-se até próximo ao pigídio; fileiras intercaladas ou separadas, com uncini 

dispostos frente a frente, costas com costas em uma espécie (Capa & Hutchings, 2006). 

Papilas nefridiais no segmento 3; papilas genitais presentes em variável número de 

segmentos. 

 

Comentários:  algumas descrições do gênero (Fauvel, 1927; Day, 1967; Holthe, 1986a) 

apontam a presença de 2-3 pares de brânquias, fato que é contestado por Hutchings & 

Glasby (1988), que restringem a diagnose do gênero a apenas 3 pares de brânquias, 

utilizando esse caráter para distinguir Terebella de Amphitritides que possui 2 pares de 

brânquias e é muito similar a Terebella, pois também não apresenta lobos laterais, possui 

notopódios a partir do segmento 4 estendendo-se por um variável número de segmentos, 

e notocerdas medialmente limbadas, distalmente serrilhadas. Hutchings & Glasby (1988) 

apontam que a maioria das espécies de Terebella possui três pares de brânquias, e 

espécimes que foram descritos como tendo apenas um ou dois pares, podem ter sofrido 

perda de brânquias. Além disso, o terceiro par geralmente está situado no segmento 4, 

mas em algumas espécies pode estar situado entre os segmentos 4-5, ou ainda mais 

posteriormente. 

 Por outro lado, os gêneros Polymniella e Terebellobranchia diferem de Terebella 

exclusivamente por apresentarem os pares de brânquias em segmentos descontínuos.  

 Finalmente, Capa & Hutchings (2006) constataram que em “Terebella” cf. Terebella 

gorgonae Monro, 1933 (denominação das autoras) os uncini em fileiras duplas estão 

dispostos costas com costas, em contraposição às demais espécies de Terebella, que os 

apresentam dispostos frente a frente. As autoras apontam para a possibilidade de os 

exemplares analisados por elas se tratarem de um novo gênero, se estudos futuros 
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constatarem que a disposição dos uncini nas fileiras duplas se trata de um caráter 

genérico.  

 

Chave para as espécies de Terebella encontradas 

 

1a. 27-36 setígeros torácicos. Pigídio liso .................................................... Terebella sp. 1 

1b. Pelo menos 52 setígeros torácicos. Pigídio com 6-8 papilas ................. Terebella sp. 2 

 

Terebella sp. 1 

Figs. 7B, 8-9 

 

Material analisado: Projeto A Biodiversidade de Pol iquetas (Annelida: Polychaeta) 

em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo  – São Sebastião, Praia 

Araçá (23º49’S 45º24’W): 2 espécimes coletados em 24/07/2002; 3 espécimes coletados 

em 20/07/2005. Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho – Ubatuba, Praia Picinguaba 

(23º22’S 44º50’W): 56 espécimes coletados no fital, em 08/06/2001. 

 

Descrição: corpo cilíndrico, mais largo na região anterior, coberto por papilas na região 

dorsal (Figs. 8A, 9A,C-E). Espécimes fixados sem padrão de coloração. Exemplares 

completos com até 61 segmentos, medindo 10 mm de comprimento e 1 mm de largura, 

na região anterior do tórax. Região distal do prostômio expandida, formando processo em 

prateleira (Figs. 8A, 9A-E); até 15 tentáculos bucais cilíndricos, o mais longo alcançando o 

segmento 26 (Figs. 8A, 9A-E); região proximal do prostômio com fileira irregular de ocelos 

ao longo de toda a sua extensão (Figs 8A, 9A,D). Lábio superior mais largo do que alto 

(Figs. 8A, 9A-E); lábio inferior intumescido (Figs. 8A, 9A-D). Segmento 1 longo 

lateralmente, distinto ao lado do lábio inferior, curto dorsalmente (Figs. 8A, 9A,C-D); 

segmentos 2-3 mais curtos lateralmente do que o anterior (Figs. 8A, 9A,C-D); demais 

segmentos anteriores mais longos do que os segmentos 2-3, aproximadamente de 

mesmo tamanho (Figs. 8A, 9A,C-D). Três pares de brânquias progressivamente menores 

nos segmentos 2-4, troncos basais curtos e poucas ramificações dicotômicas (Figs. 8A, 

9A-B,D); primeiro par de brânquias longitudinalmente alinhado com o terceiro par, 

segundo par disposto mais lateralmente, próximo à linha dos notopódios. Almofadas 

glandulares ventrais retangulares e lisas, nos segmentos 2-15, mais largas anteriormente, 

progressivamente mais estreitas (Figs. 8A, 9A,C-D); após segmento 15, almofadas 

substituídas por sulco mediano ventral estendendo-se até a parte posterior. 
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Figura 8.  Terebella sp. 1. A, exemplar completo, vista lateral. B, notocerda anterior, segmento 20. C, notocerda 
posterior, segmento 20. D, uncinus, segmento 8. E, uncinus, segmento 32. F, uncinus abdominal, segmento 60 (barras 
de escala: A = 1mm; B-C = 100 µm; D-F = 10 µm). 
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Figura 9.  Terebella sp. 1. A, exemplar completo, vista lateral. B, extremidade anterior, vista superior. C, extremidade 
anterior, vista ventral. D, extremidade anterior, vista lateral. E, extremidade anterior, vista dorsal. Números referem-se 
aos segmentos; seta branca aponta ocelos; setas pretas apontam papilas; li: lábio inferior; ls: lábio superior; of: órgão 
faríngeo; P (rd): região distal do prostômio; P (rp): região proximal do prostômio (barras de escala: A = 1 mm; B = 0,25 
mm; D-F = 0,5 mm). 
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Notopódios estendendo-se até os segmentos 30-39, cilíndricos, curtos (Figs. 8A, 9A,C-E); 

notocerdas capilares medialmente limbadas, com limbo estreito, distalmente serrilhadas 

(Figs. 8B-C); notocerdas da fileira anterior com limbo reduzido e lâmina serrilhada, com 

base alargada, em ângulo com a haste (Fig. 8B), notocerdas da fileira posterior com limbo 

longo e lâmina serrilhada fina, com a mesma largura da haste (Fig. 8C). Neuropódios com 

toros anteriores sésseis, longos, progressivamente mais curtos e destacados no 

abdômen, não formando pínulas salientes (Figs. 8A, 9A,C-D), com hastes internas; uncini 

breviaviculares mais altos do que longos, calcanhar curto e triangular, proa curta, 

arredondada e afilada, botão dorsal na região mediana da superfície superior da base, em 

alguns casos, pouco desenvolvido (Figs. 8D-F); uncini com 2 fileiras de dentes 

secundários (Figs. 8D-F); uncini dispostos em fileiras duplas do segmento 11 até a parte 

posterior (Fig. 8A), fileiras completamente intercaladas (Fig. 7B). Papilas nefridiais na 

base das brânquias do segmento 3, digitiformes, com a ponta inflada (Fig. 8A), papilas 

genitais possivelmente na base dos notopódios dos segmentos 9-14, pequenas, como 

protuberâncias da parede do corpo (Fig. 9D). Pigídio liso (Figs. 8A, 9A).  

 

Discussão: o material analisado no presente estudo assemelha-se a Terebella 

pterochaeta Schmarda, 1861, espécie já registrada no litoral norte do Estado de São 

Paulo (Duarte, 1980; Morgado, 1980; Duarte & Nalesso, 1996), cuja localidade-tipo é no 

Cabo da Boa Esperança (África do Sul), e que, segundo Holthe (1986b), também ocorre 

no Indo-Pacífico. De acordo com Day (1967), esta espécie possui apenas dois pares de 

brânquias, mas, segundo Hutchings & Glasby (1988), a descrição original aponta a 

presença de três pares de brânquias, como ocorre nos espécimes analisados de 

Terebella sp.1. Essa diferença pode ser resultado da observação de espécimes que 

sofreram perda de brânquias nas redescrições de Day (1967, 1973). Além disso, Day 

(1967, 1973) afirmou que os espécimes possuíam 28-33 pares de notopódios, sendo essa 

variação próxima da encontrada nos exemplares de Terebella sp.1, e que as brânquias 

também são curtas e com poucas ramificações dicotômicas. Por outro lado, Hartmann-

Schröder (1974a, 1979) apontou que a espécie possui 28-30 pares de notopódios.  

 Terebella pterochaeta, de acordo com as redescrições de Day (1967, 1973), difere 

em poucos aspectos da descrição de Terebella sp.1, medindo até 100 mm de 

comprimento, com 16 almofadas glandulares ventrais, uncini com 3 fileiras de dentes 

secundários, e limbo mais largo na base nas notocerdas da fileira posterior, em relação a 

Terebella sp. 1. Por outro lado, os exemplares de Terebella sp.1 medem até 10 mm de 

comprimento, possuem 14 almofadas glandulares ventrais e uncini com 2 fileiras de 
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dentes sobre o dente principal. Além disso, apesar de o autor não mencionar na descrição 

as papilas, pela sua ilustração (Day, 1967) parece que estão presentes na base das 

brânquias do segmento 3 e na base dos notopódios dos segmentos 5-22, enquanto que 

em Terebella sp.1 foram vistas papilas na base das brânquias do segmento 3, e na base 

dos notopódios dos segmentos 9-14.  

 Além de T. pterochaeta, duas outras espécies de Terebella são conhecidas da 

Antártida e é possível que sua ocorrência se estenda até o litoral do Estado de São Paulo, 

de forma que são aqui fornecidas comparações com Terebella sp.1. Segundo Hartman 

(1966a), T. bilineata Baird, 1865 possui 75 mm de comprimento, 36 pares de notopódios, 

seguidos por muitos segmentos apenas com neuropódios, e os animais vivos apresentam 

duas linhas escuras dorsais estendendo-se longitudinalmente e superfície dorsal púrpura. 

T. ehlersi Gravier, 1907 possui 100-145 mm de comprimento, 90 segmentos, cerca de 54 

pares de notopódios, notocerdas alimbadas, distalmente serrilhadas, e uncini com 3 

fileiras de dentes secundários. De qualquer maneira, essas últimas espécies diferem em 

muitos aspectos importantes de Terebella sp.1. Portanto, é provável que Terebella sp. 1 

seja uma espécie nova para a ciência.         

 

Terebella sp. 2 

Figs. 7C, 10-11  

 

Material analisado: Projeto REVIZEE/Score Sul/Bento s – Rio de Janeiro: 1 espécime 

coletado com van Veen (23º20’S 41º22’W; prof. 110m), em 28/02/1998. São Paulo: 15 

espécimes coletados com Draga (24º07’S 45º51’W; prof. 147m), em 09/01/1998; 4 

espécimes coletados com Box corer (24º20’S 44º09’W; prof. 258m), em 10/01/1998; 10 

espécimes coletados com Draga (24º20’S 44º09’W; prof. 258m), em 10/01/1998.  

 

Descrição: corpo anteriormente robusto (Figs. 10A, 11A-F), cilíndrico, afilando mediano-

posteriormente (Fig. 10B, 11G). Espécimes fixados sem padrão de coloração. Exemplares 

completos com até 95 segmentos, medindo 28 mm de comprimento e 1,7 mm de largura, 

na região anterior do tórax; exemplares incompletos com até 146 segmentos, medindo 45 

mm de comprimento e 1,8 mm de largura, na região anterior do tórax. Região distal do 

prostômio expandida formando processo em prateleira (Figs. 10A, 11A-F); numerosos 

tentáculos bucais cilíndricos, finos (Figs. 10A, 11A-F), os mais longos alcançando o 

segmento 40; região proximal do prostômio com poucos ocelos concentrados lateralmente 

(Fig. 10A). Lábio superior mais largo do que alto (Figs. 10A, 11A-C); lábio inferior 
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Figura 10.  Terebella sp. 2. A, tórax, vista ventral. B, extremidade posterior, vista ventro-lateral. C, notocerda anterior, 
segmento 20. D, notocerda posterior, segmento 20. E, uncinus, segmento 16. F, uncinus, segmento 59 (barras de 
escala: A-B = 1mm; C-D = 50 µm; E-F = 10 µm). 
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Figura 11.  Terebella sp. 2. A, extremidade anterior, vista ventral. B, extremidade anterior, vista ventro-lateral. C, 
extremidade anterior, vista lateral esquerda. D, extremidade anterior, vista lateral direita. E, extremidade anterior, vista 
dorso-lateral esquerda. F, extremidade anterior, vista dorso-lateral direita. G, extremidade posterior, vista ventral. 
Números referem-se aos segmentos; li: lábio inferior; ls: lábio superior; of: órgão faríngeo; P (rd): região distal do 
prostômio (barras de escala: A-D,F = 0,5 mm; E = 1 mm; G = 0,25 mm). 
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intumescido (Figs. 10A, 11A-D). Segmento 1 curto, distinto ao lado do lábio inferior (Figs. 

10A, 11B); segmento 2 com mesmo tamanho do segmento 1 (Figs. 10A, 11B); demais 

segmentos anteriores progressivamente mais longos (Figs. 10A, 11B,D). Três pares de 

brânquias progressivamente menores nos segmentos 2-4, com troncos basais curtos e 

poucas ramificações dicotômicas (Figs. 10A, 11A-F); primeiro par de brânquias 

longitudinalmente alinhado com o terceiro par, segundo par disposto mais lateralmente, 

próximo à linha dos notopódios. Almofadas glandulares ventrais retangulares e lisas, nos 

segmentos 2-13 (Figs. 10A, 11A-D), mais curtas nos segmentos 2-5; após segmento 13, 

almofadas substituídas por sulco mediano ventral (Fig. 10A) estendendo-se até a parte 

posterior (Fig. 11G). Notopódios estendendo-se até os segmentos 55-62, cilíndricos, 

curtos (Figs. 10A, 11A-D,F); notocerdas capilares medialmente limbadas, com limbo 

estreito, e distalmente serrilhadas (Figs. 10C-D); porção limbada pouco extensa, e porção 

serrilhada fina, com a mesma largura da haste da cerda (Figs. 10C-D). Neuropódios com 

toros anteriores sésseis (Figs. 10A, 11A-F), progressivamente mais curtos e destacados 

no abdômen, não formando pínulas salientes (Figs. 10B, 11G), com hastes internas; 

uncini breviaviculares mais altos do que longos, calcanhar curto e triangular, proa curta, 

arredondada e afilada, botão dorsal na região mediana da superfície superior da base 

(Figs. 10E-F); uncini com 3 fileiras de dentes secundários (Figs. 10E-F); uncini dispostos 

em fileiras duplas a partir do segmento 11 (Fig. 10A), estendendo-se até 

aproximadamente 10 segmentos antes do fim dos notopódios, fileiras totalmente 

separadas, com uncini dispostos frente a frente (Figs. 10A, 7C), parcialmente intercaladas 

nos últimos segmentos com fileiras duplas. Papilas nefridiais presentes na base das 

brânquias do segmento 3, longas, digitiformes (Fig. 10A), papilas genitais não visíveis 

devido ao mau estado de preservação dos exemplares. Pigídio com 6-8 papilas 

triangulares (Figs. 10B, 11G).  

 

Discussão: Terebella sp. 2 pertence ao grupo de espécies de Terebella com cerdas dos 

notopódios posteriores medialmente limbadas e distalmente serrilhadas, ao contrário do 

outro grupo de espécies, que possuem cerdas dos notopódios posteriores em forma de 

trompete. Portanto, aqui são feitas comparações com espécies pertencentes ao primeiro 

grupo, e que possuem registros no Brasil ou em regiões próximas. 

 Terebella pterochaeta, espécie registrada no litoral norte do Estado de São Paulo 

(Duarte, 1980; Morgado, 1980; Duarte & Nalesso, 1996), possui 16 almofadas glandulares 

ventrais, 28-33 pares de notopódios e limbo largo na base nas notocerdas da fileira 

posterior (Day, 1967, 1973; Hartmann-Schröder, 1974a, 1979). Dessa forma, difere de 
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Terebella sp. 2 por esta possuir 12 almofadas glandulares ventrais, 52-59 pares de 

notopódios e limbo estreito nas notocerdas. 

Terebella bilineata e T. ehlersi são conhecidas da Antártida, e ambas diferem de 

Terebella sp. 2. T. bilineata possui apenas 36 pares de notopódios, seguidos por muitos 

segmentos apenas com neuropódios (enquanto que em Terebella sp. 2 os notopódios se 

estendem até próximo à região posterior do corpo), e os animais vivos apresentam duas 

linhas escuras dorsais estendendo-se longitudinalmente e superfície dorsal púrpura 

(Hartman, 1966a). Terebella ehlersi é maior e tem menos segmentos que Terebella sp. 2, 

com 100-145 mm de comprimento, 90 segmentos e 40-54 pares de notopódios com 

notocerdas alimbadas, enquanto que Terebella sp. 2 mede até 45 mm de comprimento, 

possui até 146 segmentos e 52-59 pares de notopódios, com notocerdas limbadas 

(Hessle, 1917; Hartman, 1966a).  

Analisando descrições de espécies cuja ocorrência no Brasil seria improvável, 

Terebella sp. 2 apresenta similaridades com T. gorgonae, conhecida da costa Pacífica do 

Panamá, mas esta espécie possui brânquias nos segmentos 2, 3 e 5 (Capa, 2003; Capa 

& Hutchings, 2006), enquanto que Terebella sp. 2 apresenta brânquias nos segmentos 2-

4.   

 Portanto, a partir das comparações com as espécies citadas acima, é provável que 

Terebella sp. 2 seja uma espécie nova para a ciência. 

  

 

Gênero Artacama Malmgren, 1866 

 

Espécie-tipo: Artacama proboscidea Malmgren, 1866 

 

 Peristômio formando processo longo cilíndrico ventral, geralmente coberto por 

papilas. Ocelos ausentes. Três pares de brânquias nos segmentos 2-4, com filamentos 

simples originando-se de um tronco basal inconspícuo. Lobos laterais ausentes. 

Dezessete pares de notopódios, a partir do segmento 4; notocerdas capilares limbadas. 

Neuropódios a partir do segmento 5; uncini breviaviculares em fileiras duplas nos 

segmentos 11-20. Papilas nefridiais presentes no segmento 3; papilas genitais nos 

segmentos 6-9; papilas nefridiais mais longas do que as genitais.  

 

Comentários: Malmgren (1866) descreveu a subfamília Artacaminae, para acomodar 

Artacama. Alguns autores subseqüentes (Fauvel, 1927; Hartmann-Schröder, 1971) 
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consideraram a subfamília válida, enquanto outros (Hessle, 1917; Day, 1967)  

consideraram Artacama como pertencente a Terebellinae. Finalmente, McHugh (1995), 

após uma análise cladística do grupo, verificou que Terebellinae somente seria 

monofilética se incluísse Artacaminae, uma vez que Artacama apresenta filamentos 

branquiais partindo de uma região comum, e uncini dispostos em fileiras duplas em 

alguns segmentos torácicos. Assim, Artacama foi transferida para Terebellinae, e a 

subfamília Artacaminae sinonimizada com esta última. 

 

Artacama benedeni Kinberg, 1867 

Figs. 12-13, 14A 

 

Artacama benedeni. Hartman, 1948: p.14; Nonato, 1981: p. 205-207, fig. 221; Blankensteyn, 1988: p. 32-35, 

fig. 5. 

 

Material analisado: Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Mar inho – Caraguatatuba: 1 

espécime coletado no infralitoral (23º45’S 45º03’W; prof. 44m), em 29/07/2001. São 

Sebastião: 1 espécime coletado no infralitoral (23º53’S 45º14’W; prof. 24,5m), em 

27/06/2002. Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos – Rio de Janeiro: 1 espécime coletado 

com Box corer (23º25’S 43º25’W; prof. 100m), em 15/02/1998; 1 espécime coletado com 

van Veen (23º25’S 43º25’W; prof. 100m), em 15/02/1998; 1 espécime coletado com Box 

corer (23º18’S 43º05’W; prof. 100m), em 15/02/1998; 1 espécime coletado com van Veen 

(23º18’S 43º05’W; prof. 100m), em 15/02/1998. 

 

Descrição: corpo robusto, cilíndrico, afilado no abdômen (Figs. 12A, 13A-D). Espécimes 

fixados sem padrão de coloração. Exemplares incompletos com até 44 segmentos, 

medindo 35 mm de comprimento e 5 mm de largura, na região mais larga do tórax. 

Região distal do prostômio bilobada, formando processo em prateleira; numerosos 

tentáculos bucais cilíndricos, curtos (Figs. 12A, 13A-E); região proximal do prostômio 

curta, sem ocelos (Figs. 12A, 13A,C,E). Lábio superior convoluto, mais largo do que alto 

(Figs. 13B,D); lábio inferior inconspícuo, fundido ao processo peristomial ventral coberto 

por papilas (Figs. 12A, 13A-D). Segmento 1 curto dorsalmente, lateralmente longo, 

fundido ao processo peristomial (Figs. 12A, 13A,C,E); segmento 2 mais longo 

ventralmente que os demais (Figs. 12A, 13A,C-D); segmentos 2 e 4 com 

aproximadamente o mesmo tamanho lateralmente (Figs. 12A, 13A,C); segmentos 5-6 

mais curtos do que os anteriores (Figs. 12A, 13A,C); demais segmentos torácicos mais 

longos, aproximadamente de mesmo tamanho (Figs. 12A, 13A,C). Três pares 



 48 

 

Figura 12.  Artacama benedeni. A, exemplar incompleto, vista lateral. B, notocerda anterior, segmento 6. C, notocerda 
posterior, segmento 6. D, pínula neuropodial, segmento 32. E, uncinus, segmento 6. F, uncinus, segmento 17. G, 
uncinus abdominal, segmento 25 (barras de escala: A = 0,25 cm; B-C = 50 µm; D = 0,25 mm; E-G = 10 µm). 
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Figura 13.  Artacama benedeni. A, exemplar incompleto, vista lateral. B, extremidade anterior, vista dorsal. C, 
extremidade anterior, vista lateral. D, tórax, vista ventral. E, segmentos 3-5, vista lateral. F, neuropódios abdominais. 
Números referem-se aos segmentos; setas pretas apontam papilas; setas brancas apontam processos foliáceos; ls: 
lábio superior; P (rd): região distal do prostômio; P (rp): região proximal do prostômio; Pe: peristômio (barras de escala: 
A-D = 2 mm; E = 1 mm; F = 0,5 mm). 
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Figura 14.  Uncini dispostos em fileira dupla. A, Artacama benedeni, segmento 17. B, Nicolea uspiana, segmento 15. C, 
Nicolea uspiana, segmento 20. D, Loimia cf. grubei, segmento 19 (barras de escala: A = 20 µm; B-D = 30 µm). 
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de brânquias nos segmentos 2-4, com filamentos simples que se originam de uma base 

comum pouco conspícua (Figs. 12A, 13A-E); pares alinhados longitudinalmente (Figs. 

12A, 13A,C,E); maior exemplar com 20 filamentos no primeiro par, 24 filamentos no 

segundo par e 21 filamentos no terceiro par. Almofadas glandulares ventrais nos 

segmentos 2-13, retangulares, lisas, pouco mais largas nos segmentos 2-5, demais 

aproximadamente de mesmo tamanho; após o segmento 13, almofadas substituídas por 

sulco mediano ventral estendendo-se até a parte posterior (Fig. 13D). Notopódios 

retangulares e bilobados (Figs. 12A, 13A,C,E); notocerdas capilares da fileira anterior 

limbadas, com limbo estreito em um lado e alargado no outro (Fig. 12B); notocerdas 

capilares da fileira posterior limbadas, um dos lados mais largo do que o outro, pouco 

maior que a largura da haste (Fig. 12C). Neuropódios com toros anteriores sésseis, 

longos (Figs. 12A, 13A,C-D), abruptamente formando pínulas salientes no abdômen, com 

fileiras de uncini menores, hastes internas e processo foliáceo no lado dorsal (Figs. 

12A,D, 13A,F); uncini breviaviculares, mais altos do que longos, calcanhar curto e 

triangular, proa curta, arredondada e afilada, botão dorsal na região proximal da superfície 

superior da base (Figs. 12E-G); uncini torácicos com 4 fileiras de dentes secundários 

(Figs. 13E-F), uncini abdominais com 3 fileiras de dentes secundários (Fig. 12G); uncini 

em fileiras duplas nos segmentos 11-20, fileiras totalmente separadas, com uncini 

dispostos frente a frente (Figs. 12A, 14A). Papilas nefridiais no segmento 3, papilas 

genitais nos segmentos 6-9; papilas do segmento 3 digitiformes, longas e afiladas, 

presentes na base das brânquias (Figs. 12A, 13C,E), papilas dos segmentos 6-9 

digitiformes, curtas e afiladas, presentes na base dos notopódios (Fig. 12A). 

  

Discussão:  Artacama benedeni foi descrita a partir de material brasileiro e foi encontrada 

em diversos estudos subseqüentes (Hartman, 1948; Nonato, 1973, 1981; Orensanz & 

Gianuca, 1974; Blankensteyn, 1988; Morgado, 1988; Morgado & Amaral, 1989; Paiva, 

1990, 1993; Amaral et al., 1994). Algumas diferenças foram encontradas na descrição de 

Blankensteyn (1988), pois este afirma que a espécie possui almofadas glandulares 

ventrais nos segmentos 3-9 e fileiras simples de uncini nos segmentos 5-16. Artacama 

proboscidea, cuja localidade-tipo é Spitsbergen, próximo ao Pólo Norte, é tida como 

cosmopolita e foi referida para costa do Brasil por Attolini (1997). Artacama benedeni 

difere de A. proboscidea por esta possuir processo pontiagudo na extremidade dorsal da 

pínula neuropodial.  

 As diferenças entre essas espécies, todavia, são muito tênues e, apesar da 

disparidade geográfica, é possível que sejam sinônimas. Nogueira (comunicação pessoal) 



 52 

examinou grande quantidade de espécimes coletados em Spitsbergen, todos identificados 

como A. proboscidea, e verificou que ambos os morfotipos, com neuropódios abdominais 

dorsalmente pontiagudos e foliáceos, estavam presentes nas amostras. Nogueira não 

identificou qualquer diferença morfológica entre os exemplares com neuropódios 

abdominais dorsalmente foliáceos de Spitsbergen e os brasileiros. 

 

Distribuição:  costa sudeste e sul do Brasil, desde o Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, 

e Uruguai. 

 

 

Gênero Nicolea Malmgren, 1866 

 

Espécie-tipo:  Terebella zostericola Ørsted, 1844 

 

 Dois pares de brânquias com ramificações dicotômicas nos segmentos 2-3. Lobos 

laterais ausentes. Almofadas glandulares ventrais desenvolvidas. Notopódios a partir do 

segmento 4, 15-40 pares presentes, com notocerdas capilares limbadas. Neuropódios a 

partir do segmento 5, com uncini breviaviculares dispostos em fileiras duplas nos 

segmentos torácicos posteriores. Papilas nefridiais podem estar presentes no segmento 

3; papilas genitais presentes nos segmentos 6-7.   

 

Comentários: este gênero é peculiar por diversas de suas espécies apresentarem 

dimorfismo sexual, os machos apresentando as papilas genitais dos segmentos 6-7 

alongadas, digitiformes, e as fêmeas as possuindo pequenas e esféricas (McHugh, 1995). 

Em pelo menos uma espécie, ainda não descrita formalmente, da costa atlântica dos 

Estados Unidos, o dimorfismo sexual é ainda mais acentuado, com as fêmeas 

desenvolvendo espessos tecidos glandulares brancos (Nogueira, comunicação pessoal). 

 No Brasil, já foram registradas duas espécies deste gênero, Nicolea venustula 

(Montagu, 1818) e N. uspiana (Nogueira, 2003). Porém, de acordo com a descrição de 

Blankensteyn & Moreno (1999), os espécimes do litoral do Paraná, identificados por esses 

autores como N. venustula, certamente se tratam de N. uspiana. Apesar de as duas 

espécies possuírem semelhanças, a ocorrência de N. venustula no Brasil é improvável, 

dado que sua localidade-tipo é na Inglaterra. 
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Nicolea uspiana (Nogueira, 2003) 

Figs. 14B-C, 15-16 

 

Paraeupolymnia uspiana Nogueira, 2003: p. 403-411, figs. 1-3. 

Nicolea uspiana. Londoño-Mesa, 2006: p. 32-34, fig. 3. 

 

Material analisado: Projeto A Biodiversidade de Pol iquetas (Annelida: Polychaeta) 

em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo  – Ubatuba, Praia Félix 

(23º23’S 44º58’W): 44 espécimes coletados em 04/11/2002; Praia Perequê-Mirim 

(23º29’S 45º06’W): 5 espécimes coletados em 05/01/2003; Praia Domingas Dias (23º30’S 

45º08’W): 31 espécimes coletados em 22/07/2002; 24 espécimes coletados em 

02/11/2002. Caraguatatuba, Praia Martim de Sá (23º37’S 45º22’W): 1275 espécimes 

coletados em 22/07/2005. São Sebastião, Praia São Francisco (23º44’S 45º24’W): 5 

espécimes coletados em 04/12/2002; 27 espécimes coletados em 19/04/2003; 30 

espécimes coletados em 16/07/2003; 11 espécimes coletados em 27/09/2003; 13 

espécimes coletados em 24/07/2005; Praia Baleia (23º46’S 45º39’W): 444 espécimes 

coletados em 23/07/2005; 221 espécimes coletados em 17/10/2005; Praia Araçá (23º49’S 

45º24’W): 17 espécimes coletados em 24/07/2002; 15 espécimes coletados em 

03/12/2002; 37 espécimes coletados em 17/04/2003; 203 espécimes coletados em 

15/07/2003; 91 espécimes coletados em 25/09/2003; 37 espécimes coletados em 

20/07/2005; Praia Preta (23º49’S 45º25’W): 20 espécimes coletados em 18/04/2003; 37 

espécimes coletados em 18/07/2003; Praia Barequeçaba (23º49’S 45º26’W): 1 espécime 

coletado em 20/04/2003; Praia Guaecá (23º49’S 45º28’W): 92 espécimes coletados em 

17/07/2003; Praia Toque-Toque Grande (23º50’S 45º30’W): 1 espécime coletado em 

21/07/2005. Guarujá, Praia Pernambuco (23º58’S 46º10’W): 301 espécimes coletados em 

22/06/2005; 65 espécimes coletados em 04/10/2005. São Vicente, Ilha Porchat (23º59’S 

46º22’W): 58 espécimes coletados em 11/03/2002; 93 espécimes coletados em 

17/11/2002; 17 espécimes coletados em 18/11/2002; 14 espécimes coletados em 

16/03/2003; 183 espécimes coletados em 09/12/2003; Praia das Vacas (23º59’S 

46º23’W): 18 espécimes coletados em 19/11/2002; 49 espécimes coletados em 

16/05/2003; 54 espécimes coletados em 27/08/2003. Santos, Ilha das Palmas (24°00’S 

46°19’W): 13 espécimes coletados em 06/03/2004; 8 e spécimes coletados em 

05/10/2005. Itanhaém, Praia Sonho (24°11’S 46°48’W) : 135 espécimes coletados em 

14/06/2003; 6 espécimes coletados em 28/08/2003; 2 espécimes coletados em 

22/04/2005; Peruíbe, Praia Guaraú (24°22’S 47°01’W) : 331 espécimes coletados em 

05/03/2007. Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho –  Ubatuba: 2 espécimes coletados 
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no infralitoral (23º24’S 44º49’W; prof. 23,6m), em 23/08/2001; 1 espécime coletado no 

infralitoral (23º24’S 44º50’W; prof. 22,5m), em 25/08/2001; 1 espécime coletado no 

infralitoral (23º31’S 45º01’W; prof. 17,3m), em 21/03/2002; 2 espécimes coletados no 

infralitoral (23º29’S 45º09’W; prof. 6,1m), em 18/10/2002; Praia Fazenda (23º21’S 

44º51’W): 93 espécimes coletados no costão rochoso, em 16/10/2001; Praia Picinguaba 

(23º22’S 44º50’W): 202 espécimes coletados no fital, em 08/06/2001; 79 espécimes 

coletados no fital, em 08/10/2001, 669 espécimes coletados no fital, em 18/10/2001; 163 

espécimes coletados no costão rochoso, em 09/05/2001; 32 espécimes coletados no 

costão rochoso, em 10/05/2001; 169 espécimes coletados no costão rochoso, em 

17/10/2001. Caraguatatuba, Praia Martim de Sá (23º37’S 45º22’W): 423 espécimes 

coletados no fital, em 16/03/2001; 297 espécimes coletados no fital, em 27/09/2001; 2 

espécimes coletados no costão rochoso, em 13/03/2001; 10 espécimes coletados no 

costão rochoso, em 14/03/2001; 856 espécimes coletados no costão rochoso, em 

19/09/2001; 14 espécimes coletados no costão rochoso, em 20/09/2001; 28 espécimes 

coletados no costão rochoso, em 21/09/2001; Ponta do Cambiri (23º37’S 45º24’W): 1 

espécime coletado no costão rochoso, em 15/03/2001; 88 espécimes coletados no costão 

rochoso, em 20/09/2001. São Sebastião: Praia Baleia (23º46’S 45º39’W): 182 espécimes 

coletados no fital, em 10/04/2001; 149 espécimes coletados no fital, em 14/11/2001; 7 

espécimes coletados no costão rochoso, em 08/04/2001; 5 espécimes coletados no 

costão rochoso, em 09/04/2001; 1 espécime coletado no costão rochoso, em 13/12/2001. 

 

Descrição: corpo cilíndrico, afilado no abdômen (Figs. 15A, 16A-D). Espécimes vivos 

esverdeados, com brânquias vermelhas ou verdes; espécimes fixados sem padrão de 

coloração. Exemplares completos com até 55 segmentos, medindo 30 mm de 

comprimento e 2 mm de largura, na região mais larga do tórax. Região distal do prostômio 

lisa e curta, formando processo em prateleira (Figs. 15A, 16C); numerosos tentáculos 

bucais cilíndricos, finos, os mais longos alcançando o nível do segmento 22 (Figs. 15A, 

16A-C); região proximal do prostômio (Fig. 16C) demarcada pela presença de uma fileira 

irregular contínua de ocelos, mais numerosos lateralmente (Fig. 15A). Lábio superior mais 

alto do que largo (Figs. 15A, 16A-C); lábio inferior curto, em forma de botão (Figs. 15A, 

16A-C); peristômio distinto lateralmente ao lábio inferior (Figs. 15A, 16A,C). Segmento 1 

distinto dorsal e lateralmente, abaixo do lábio inferior (Figs. 15A, 16A,C-D); segmento 2 

mais longo do que o anterior (Figs. 15A, 16A,C-D); segmento 3 mais curto do que o 

segmento 2 (Figs. 15A, 16A,C-D); segmentos 4-7 progressivamente mais longos (Figs. 

15A, 16A,C-D); demais segmentos torácicos com aproximadamente o mesmo 
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Figura 15.  Nicolea uspiana. A, exemplar completo, vista lateral. B, notocerda anterior, segmento 11. C, notocerda 

posterior, segmento 11. D, uncinus, segmento 9. E, uncinus abdominal, segmento 26 (barras de escala: A = 1 cm; B-C = 

50 µm; D-E = 25 µm). 
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Figura 16.  Nicolea uspiana. A, exemplar completo, vista ventro-lateral. B, extremidade anterior, vista ventral. C, 
extremidade anterior, vista lateral. D, segmentos anteriores, vista lateral. Números referem-se aos segmentos; setas 
pretas apontam papilas; li: lábio inferior; ls: lábio superior; P (rd): região distal do prostômio; P (rp): região proximal do 
prostômio; Pe: peristômio (barras de escala: A = 2 mm; B = 0,5 mm; C-D = 1 mm). 
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tamanho (Figs. 15A, 16A,D). Dois pares de brânquias com ramificações dicotômicas nos 

segmentos 2-3, troncos basais longos; brânquias longitudinalmente alinhadas; primeiro 

par com cerca do dobro do tamanho do segundo (Figs. 15A, 16A,C-D). Almofadas 

glandulares ventrais retangulares nos segmentos 4-20, crenuladas nos primeiros 

segmentos, lisas nos demais, mais curtas nos segmentos 4-5, mais largas posteriormente 

(Figs. 15A, 16A-C); após segmento 20, almofadas substituídas por sulco mediano ventral 

estendendo-se até a parte posterior (Fig. 16A). Notopódios estendendo-se até o 

segmento 20, cilíndricos, curtos (Figs. 15A, 16A-C); notocerdas capilares limbadas, com 

limbo estreito (Figs. 15B-C). Neuropódios com toros anteriores sésseis, longos (Figs. 15A, 

16A-D), abruptamente formando pínulas salientes no abdômen, com fileiras de uncini 

menores (Figs. 15A, 16A) e hastes internas; uncini breviaviculares mais altos do que 

longos, calcanhar curto e triangular, proa arredondada e afilada, botão dorsal na região 

mediana da superfície superior da base (Figs. 15D-E); uncini com 2 fileiras de dentes 

secundários (Figs. 15D-E); uncini dispostos em fileiras duplas completamente intercaladas 

nos segmentos 10-20 (Figs. 15A,14B-C). Papilas genitais presentes na base dos 

notopódios dos segmentos 6-7; nos machos, alongadas e digitiformes (Figs. 15A, 16D); 

nas fêmeas, pequenas e esféricas (Figs. 16A,C). Pigídio liso (Figs. 15A,16A). 

 

Discussão:  a descrição e publicação de Paraeupolymnia uspiana foram feitas a partir de 

exemplares provenientes das coletas realizadas pelo nosso grupo de trabalho, como parte 

do projeto Biodiversidade de Anelídeos Poliquetas em Costões Rochosos ao Longo do 

Estado de São Paulo. A espécie tem como localidade-tipo a Ilha Porchat (São Vicente-

SP), porém constatamos que se distribui por todo litoral de São Paulo, sendo geralmente 

muito abundante.  

 Para incluir a espécie em Paraeupolymnia Young & Kritzler, 1987, Nogueira (2003) 

emendou na diagnose do gênero ausência de lobos laterais, em contrapartida com a 

descrição da espécie-tipo P. carus Young & Kritzler, 1987, que possui um par de lobos 

laterais no segmento 3. Isso foi contestado por Londoño-Mesa (2006), que transferiu a 

espécie para o gênero Nicolea, por não possuir lobos laterais, sendo esta característica 

geralmente utilizada para definir gêneros de Terebellidae, e também por possuir uma 

pequena variação no número de setígeros torácicos, 16-18 pares (observada em alguns 

exemplares juvenis, pois a maioria tem 17 pares), sendo esta variação característica de 

Nicolea e asssociada ao tamanho dos espécimes, enquanto que, em Paraeupolymnia, o 

número de setígeros torácicos é sempre fixo, 17 pares. Portanto, segundo Londoño-Mesa 

(2006), devido à ausência de lobos laterais, presença de dois pares de brânquias nos 
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segmentos 2-3, número de notopódios entre 15-40 pares, e presença de notocerdas 

limbadas, a espécie pertence ao gênero Nicolea.  

 Posteriormente à revisão feita por Londoño-Mesa (2006), Capa & Hutchings (2006) 

colocaram Paraeupolymnia em sinonímia com Lanicola Hartmann-Schröder, 1986. 

Segundo as autoras, na ocasião em que Paraeupolymnia foi descrita, ela foi comparada a 

Eupolymnia, mas não a Lanicola, gênero descrito um ano antes (Hartmann-Schröder, 

1986). Contrariamente à descrição original (Young & Kritzler, 1987), as constatações 

feitas por Nogueira (2003) e Londoño-Mesa (2006) de que Paraeupolymnia possui um par 

de lobos laterais no segmento 3, e notopódios e neuropódios, respectivamente, a partir 

dos segmentos 4 e 5, fizeram com que este gênero passasse a ter características 

idênticas a Lanicola, tendo assim sido posto em sinonímia. 

 

Distribuição:  apenas conhecida nos estados de São Paulo e Paraná. 

 

 

Gênero Loimia Malmgren, 1866 

 

Espécie-tipo:  Terebella medusa Savigny, 1818 

 

 Três pares de brânquias com ramificações dicotômicas nos segmentos 2-4. Lobos 

laterais presentes nos segmentos anteriores. Dezessete pares de notopódios, presentes a 

partir do segmento 4; notocerdas capilares limbadas. Neuropódios a partir do segmento 5; 

uncini pectinados em fileiras duplas nos segmentos 11-20, com uncini dispostos costas 

com costas. Papilas genitais presentes nos segmentos 6-8. 

 

Comentários:  trata-se de um gênero bem definido, com um caráter sinapomórfico, a 

presença de uncini pectinados. Entretanto, segundo Hutchings & Glasby (1988) e 

Garraffoni (2006), os uncini com uma única fileira de dentes estão presentes apenas em 

animais adultos, pois os juvenis de algumas espécies apresentam uncini torácicos 

aviculares, com fileiras transversais de pequenos dentes secundários. Wilson (1928) 

também verificou que alguns uncini abdominais de exemplares de Loimia medusa 

(Savigny, 1818) com cerca de 1,0-1,5 cm de comprimento possuem mais de uma fileira de 

dentes sobre o dente principal, enquanto que os uncini torácicos possuem apenas uma 

única fileira de dentes. Além dessa variação dental intraespecífica presente em Loimia, a 

forma da base dos uncini também varia com a idade em algumas espécies. Por essa 
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razão, juntamente com o fato de a forma das cerdas ser constante nas espécies do 

gênero, a taxonomia do grupo é difícil. Para Hutchings & Glasby (1988), além dos uncini 

pectinados, os lobos laterais desenvolvidos são uma das características mais importantes 

do gênero e sua exata morfologia é crucial para a distinção das espécies. 

 

Loimia cf.  grubei (Grube, 1878) 

Figs. 14D, 17-18 

 

Loimia montagui. Imajima & Hartman, 1964: p. 340. 

Loimia grubei. Blankensteyn, 1988: p. 62-65, fig. 13. 

 

Material analisado:  Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho –  Ubatuba: 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º25’S 44º46’W; prof. 35m), em 17/03/2001; 1 espécime coletado 

no infralitoral (23º23’S 44º50’W; prof. 15,2m), em 17/03/2001; 1 espécime coletado no 

infralitoral (23º31’S 45º07’W; prof. 11,2m), em 23/03/2002; 2 espécimes coletados no 

infralitoral (23º32’S 45º09’W; prof. 10,3m), em 14/04/2002; Praia Picinguaba (23º22’S 

44º50’W): 1 espécime coletado no fital, em 08/06/2001; 1 espécime coletado no fital, em 

09/06/2001. Caraguatatuba: 1 espécime coletado no infralitoral (23º45’S 45º02’W; prof. 

44,5m), em 22/04/2001; 1 espécime coletado no infralitoral (23º36’S 45º17’W; prof. 

10,8m), em 26/04/2001; 1 espécime coletado no infralitoral (23º45’S 45º03’W; prof. 44m), 

em 29/07/2001; Praia Martim de Sá (23º37’S 45º22’W): 2 espécimes coletados no costão 

rochoso, em 19/09/2001. São Sebastião: 2 espécimes coletados no infralitoral (23º41’S 

45º16’W; prof. 15,4m), em 13/02/2001; 2 espécimes coletados no infralitoral (23º58’S 

45º31’W; prof. 33,6m), em 27/06/2002. Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos – Rio 

Grande do Sul: 1 espécime coletado com Draga (34º18’S 52º02’W; prof. 100m), em 

02/04/1998; 1 espécime coletado com Draga (32º55’S 50º34’W; prof. 99m), em 

04/04/1998. 

 

Descrição:  corpo robusto, cilíndrico, afilado no abdômen (Figs. 17A-B, 18A-E). 

Espécimes fixados sem padrão de coloração. Exemplares incompletos, com até 48 

segmentos, o maior medindo 42 mm de comprimento e 6 mm de largura, na região mais 

larga do tórax. Região distal do prostômio expandida, formando processo em prateleira 

(Figs. 17A-B, 18C); tentáculos bucais curtos, cilíndricos, com ponta afilada (Figs. 17A-B, 

18A-D); região proximal do prostômio sem ocelos (Fig. 17A). Lábio superior mais largo do 

que alto (Figs. 17A-B, 18A-D); lábio inferior pequeno, em forma de botão, restrito à região 

oral (Figs. 17B, 18B,D). Segmento 1 curto dorsal e lateralmente (Fig. 17A), com um par de  
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Figura 17.  Loimia cf. grubei. A, exemplar incompleto, vista lateral. B, tórax, vista ventral. C, notocerda anterior, 
segmento 6. D, notocerda posterior, segmento 6. E, uncinus, segmento 5. F, uncinus, segmento 19. G, uncinus 
abdominal, segmento 24 (barras de escala: A-B = 0,5 cm; C-D = 50 µm; E-G = 25 µm). 
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Figura 18.  Loimia cf. grubei. A, tórax, vista lateral. B, extremidade anterior, vista ventral. C, extremidade anterior, vista 
dorsal. D, extremidade anterior, vista superior. E, neuropódios abdominais. Números referem-se aos segmentos; L1: 
lobo do segmento 1; L3: lobo do segmento 3; li: lábio inferior; ls: lábio superior; P (rd): região distal do prostômio (barras 
de escala: A = 2 mm; B-E = 1 mm). 

 



 62 

lobos laterais longos, finos, com as extremidades expandidas e arredondadas (Figs. 17A-

B, 18A-B,D), lobos ligados entre si por fina membrana sob o lábio inferior, cobrindo-o 

parcialmente (Figs. 17B, 18A-B,D); segmento 2 curto (Fig. 17A); segmento 3 mais longo 

do que os anteriores (Figs. 17A, 18A-B), com um par de lobos laterais longos, finos, com 

a extremidade arredondada (Figs. 17A-B, 18A-D); demais segmentos anteriores com 

aproximadamente o mesmo tamanho (Figs. 17A-B, 18A-B). Três pares de brânquias com 

ramificações dicotômicas, nos segmentos 2-4 (Figs. 18A-D), com troncos basais longos e 

grossos (Fig. 17A); pares de brânquias progressivamente menores, o primeiro originando-

se dorsalmente em relação aos demais (Fig. 17A). Almofadas glandulares ventrais 

retangulares nos segmentos 2 a 12-15 (Figs. 17B, 18A-B), parcialmente fundidas nos 

segmentos 2-4, crenuladas nos segmentos 2-12, lisas nos demais; após segmento 12-15, 

almofadas substituídas por sulco mediano ventral estendendo-se até a região mediana do 

abdômen (Figs. 17B, 18A-B). Notopódios cilíndricos, pequenos (Figs. 17A-B, 18A-C); 

notocerdas capilares limbadas, com limbo estreito, as da fileira anterior com limbo mais 

estreito do que as da fileira posterior, quase inconspícuo (Figs. 17C-D). Neuropódios com 

toros anteriores sésseis, longos (Figs. 17A-B, 18A-B), abruptamente formando pínulas 

salientes no abdômen, com fileiras de uncini menores (Figs. 17A, 18E) e hastes internas; 

uncini pectinados, mais altos do que longos, calcanhar curto e triangular (Figs. 17E-G); 

uncini torácicos e abdominais com 5-7 dentes (Figs. 17E-G); uncini em fileiras duplas nos 

segmentos 11-20, fileiras completamente separadas (Figs. 17A-B), com uncini dispostos 

costas com costas (Fig. 14D). Papilas genitais presentes na base dos notopódios dos 

segmentos 6-8, pequenas, como protuberâncias da parede do corpo (Fig. 17A).  

 

Discussão: há duas espécies de Loimia, L. grubei e L. medusa, referidas para a costa 

brasileira por diversos autores (Nonato & Luna, 1970; Amaral, 1977, 1980; Rullier & 

Amoureux, 1979; Amaral & Migotto, 1980; Duarte, 1980; Morgado, 1980; Lana, 1981; 

Blankensteyn, 1988; Amaral et al., 1990, 1994, 1995, 2003; Morgado et al., 1990, 1994; 

Paiva, 1990, 1993, 1996; Sovierzoski, 1991; Lopes, 1993; Santos et al., 1994; Duarte & 

Nalesso, 1996; Muniz et al., 1996; Rizzo, 1998; Santa-Isabel et al., 2000; Rizzo & Amaral, 

2001). Loimia medusa é a espécie-tipo do gênero e foi considerada cosmopolita, com 

amplo registro mundial. Entretanto, a mesma não possuía material-tipo depositado em 

nenhum museu e a descrição original não contemplava a maioria dos caracteres 

considerados importantes para a taxonomia do grupo, sem detalhes sobre a estrutura dos 

lobos laterais que são espécie-específicos em Loimia, e sem figuras ilustrativas. 

Hutchings & Glasby (1995) redescreveram a espécie, a partir de exemplares coletados 
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próximos à localidade-tipo, designaram um neótipo e concluíram que o táxon só ocorria 

nas proximidades do Mar Vermelho e Golfo Pérsico. Dessa forma, o material brasileiro 

deve pertencer à outra espécie, razão pela qual é aqui tratado como L.. cf. medusa, assim 

como foi verificado entre os exemplares de Loimia da Austrália, erroneamente 

identificados como L. medusa antes da análise feita por Hutchings & Glasby (1995), que 

concluíram que se tratam de outra espécie.  

 Segundo a redescrição de Hutchings & Glasby (1995), L. medusa possui um par de 

lobos laterais no segmento 1 (tratado como peristômio pelos autores), conectados por 

uma membrana ventral; um par de lobos laterais entre os segmentos 2-3 ou no segmento 

3 (a posição é incerta); almofadas glandulares ventrais até o segmento 12, quase 

fundidas entre si nos segmentos 2-4; três pares de brânquias nos segmentos 2-4, com 

ramificações dicotômicas, progressivamente menores; notocerdas limbadas com limbo 

estreito; uncini com 4-5 dentes; uncini dispostos em fileiras duplas nos segmentos 11-20; 

papilas genitais não visíveis; pigídio sem papilas distintas. 

 Londoño-Mesa & Carrera-Parra (2005) identificaram espécimes do México como L. 

medusa e, apesar de não encontrarem nenhuma diferença em relação à descrição feita 

por Hutchings & Glasby (1995), acreditam que L. medusa se trata de um complexo de 

espécies irmãs, e que futuros estudos sobre reprodução e análise molecular devem 

ajudar a separar as populações de diferentes localidades em espécies distintas. O mesmo 

deve ser considerado para L. grubei. Segundo os autores, o segundo par de lobos se 

origina do segmento 3, uma vez que o segmento 2 é reduzido. Os autores também 

corrigiram Hutchings & Glasby (1995) com relação à posição do primeiro par de lobos 

laterais, no segmento 1 ao invés de no peristômio. 

 Por outro lado, L. grubei foi descrita a partir de material das Filipinas, sendo 

também improvável que o táxon ocorra no Brasil, de maneira que os exemplares 

brasileiros são aqui tratados por L. cf. grubei. Segundo Hutchings & Glasby (1988), 

existem 5 espécies de Loimia das Filipinas, que hoje representam aproximadamente um 

terço de todas as espécies conhecidas do gênero, possivelmente sendo reportadas 

equivocadamente como cosmopolitas, como pode ser o caso de L. grubei no Brasil. 

Porém, a confirmação das espécies torna-se difícil, uma vez que muitos exemplares 

depositados em museus não estão em boas condições de preservação.  

 A descrição de Imajima & Hartman (1964) aponta que L. montagui (Grube, 1878) 

(como antes era chamada L. grubei) possui um segmento com lobo lateral arredondado, e 

outro segmento com lobos pouco menores e margens arredondadas; três pares de 

brânquias, sendo o primeiro par maior que os demais, com longo tronco e ricamente 
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dicotomizado na extremidade; almofadas glandulares ventrais fundidas nos segmentos 2-

4, estendendo-se até o segmento 14; uncini com 6-7 dentes, dispostos em fileiras duplas 

nos segmentos 11-20. A descrição de Hartman (1944) aponta que L. montagui possui dois 

pares de lobos laterais nos segmentos anteriores, uncini torácicos com 5-6 dentes e 

abdominais com 6-7 dentes. E a descrição de Rioja (1947) aponta que a espécie possui 

uncini com 5-6 dentes, sendo que 7 dentes podem estar presentes nos uncini abdominais. 

 A descrição do material analisado na presente Dissertação é similar ao material 

brasileiro analisado por Blankensteyn (1988), que afirma que L. cf. grubei possui 

caracteres similares a L. cf. medusa, e as diferenças mais significativas são as almofadas 

glandulares ventrais, que em L. cf. grubei estão presentes em 11-12 segmentos, e em L. 

cf. medusa estão presentes em 16-17 segmentos; e os uncini, que tendem a ser menores 

e com maior número de dentes (5-8) em L. cf. grubei, e maiores e com menor número de 

dentes (4-6) em L. cf. medusa. O autor também afirma que o lábio inferior de ambas as 

espécies é formado por um lobo latero-ventral, que, na verdade, corresponde ao lobo do 

segmento 1. De qualquer maneira, não se descarta a possibilidade de que as duas formas 

dos exemplares brasileiros possam ser consideradas a mesma espécie, uma vez que o 

número de dentes se sobrepõe em L. cf. medusa e L. cf. grubei, e não há diferenças 

significativas no arranjo, forma e tamanho dos lobos laterais.   

 O material analisado na presente Dissertação difere dos exemplares analisados por 

Blankensteyn (1988) por possuir almofadas glandulares ventrais presentes em 11-14 

segmentos (segmentos 2 a 12-15) e uncini com 5-7 dentes, sendo que o número de 

dentes dos uncini pode se distribuir de forma variável no corpo do animal. Foram 

observados espécimes com uncini de 5 dentes na região anterior, 6 na região mediana e 

7 na posterior, ou ainda, exemplares que possuíam 6 dentes no corpo todo, e 5-6 ou 6-7 

dentes no mesmo toro.  

  Portanto, o material analisado na presente Dissertação foi identificado como L. cf. 

grubei, de acordo com as informações obtidas nas descrições feitas por Imajima & 

Hartman (1964) e Blankensteyn (1988). Porém, sua real identidade específica só poderá 

ser constatada após uma análise geral do material brasileiro e sua comparação com 

espécimes da localidade tipo de L. medusa e L. grubei, também a fim de verificar se os 

espécimes brasileiros pertencem a uma ou a duas espécies distintas.  
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Gênero Lanice Malmgren, 1866 

  

Espécie-tipo:  Nereis conchilega Pallas, 1766 

 

 Três pares de brânquias com ramificações dicotômicas, nos segmentos 2-4. Lobos 

laterais presentes nos segmentos 1 e 3. Dezessete pares de notopódios, presentes a 

partir do segmento 4; notocerdas capilares limbadas. Neuropódios a partir do segmento 5; 

uncini com calcanhar de tamanho mediano e formato triangular, dispostos em fileiras 

duplas, em arranjo costas com costas, nos segmentos torácicos posteriores. 

 

Comentários:  Hutchings & Glasby (1988) emendaram a diagnose do gênero, a fim de 

estabelecer a posição dos lobos laterais. Segundos os autores o primeiro par de lobos 

laterais encontra-se no peristômio e o segundo par encontra-se no segmento 3, porém, 

segundo observações realizadas no exemplar da presente Dissertação, o primeiro par de 

lobos laterais encontra-se no segmento 1. 

 Em diversas diagnoses do gênero, os uncini são tidos como breviaviculares, porém 

o calcanhar é maior do que o dos uncini breviaviculares típicos, embora não seja tão 

grande a ponto de que eles sejam considerados opistoaviculares. Dessa forma, na 

presente diagnose não é dada nomenclatura específica aos uncini, apenas a descrição do 

calcanhar.     

 

Lanice sp. 

Figs. 19-20, 21A 

 

Material analisado:  Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos – Rio de Janeiro: 1 espécime 

coletado com van Veen (23º20’S 41º22’W; prof. 110m), em 28/02/1998. 

 

Descrição: corpo robusto, cilíndrico, afilado no abdômen (Figs. 19A-B, 20A-C). Espécime 

fixado sem padrão de coloração. Exemplar incompleto com 34 segmentos, medindo 28 

mm de comprimento e 1,5 mm de largura, na região mais larga do tórax. Região distal do 

prostômio expandida formando processo em prateleira; tentáculos bucais ausentes; 

região proximal do prostômio curta, sem ocelos. Lábio superior mais largo do que alto, 

com margens grossas (Figs. 19B, 20A-B); lábio inferior curto, em forma de botão, restrito 

à região oral (Figs. 19B, 20A-B). Segmento 1 com um par de longos lobos laterais, 

grossos, com as extremidades expandidas e arredondadas, começando dorso- 
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Figura 19.  Lanice sp. A, extremidade anterior, vista dorsal. B, tórax, vista ventral. C, notocerda anterior, segmento 20. 
D, notocerda posterior, segmento 20. E, uncinus, segmento 5. F, uncinus, segmento 11. G, uncinus abdominal, 
segmento 30 (barras de escala: A-B = 1 mm; C-D = 50 µm; E-G = 10 µm).  
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Figura 20.  Lanice sp. A, tórax, vista ventral. B, extremidade anterior, vista ventral. C, extremidade anterior, vista dorsal. 
Números referem-se aos segmentos; L1: lobo do segmento 1; L3: lobo do segmento 3; li: lábio inferior; ls: lábio superior 
(barras de escala: A = 1 mm; B-C = 0,5 mm). 
 
 
 

 
 
Figura 21.  Uncini dispostos em fileira dupla. A, Lanice sp, segmento 18. B, Pista corrientis, segmento 20. C, Pista cf. 
cristata, segmento 20 (barras de escala: A-C = 30 µm). 



 68 

lateralmente e continuando ventralmente, unidos por fina membrana mediano-

ventralmente, expondo parcialmente o lábio inferior (Figs. 19A-B, 20A-C); segmento 2 

curto, conspícuo ao redor de todo o corpo (Figs. 19A-B, 20A-B); segmento 3 curto, com 

um par de lobos laterais mais curtos do que os do segmento 1, com margens livres e 

arredondadas (Figs. 19A-B, 20A-C); demais segmentos anteriores progressivamente mais 

longos (Figs. 19A-B, 20A). Três pares de brânquias com troncos basais longos e grossos, 

partindo de uma área intumescida do dorso (Figs. 19A, 20A,C); pares de brânquias 

progressivamente menores, o primeiro originando-se dorsalmente em relação aos demais 

(Figs. 19A, 20C). Almofadas glandulares ventrais nos segmentos 2-18, retangulares, lisas, 

almofadas dos segmentos 2 e 3 fundidas entre si (Figs. 19B, 20A-B); após segmento 18, 

almofadas substituídas por sulco mediano ventral estendendo-se até a parte posterior 

(Fig. 19B). Notopódios curtos e cilíndricos (Figs. 19A-B, 20A-C); notocerdas capilares da 

fileira anterior limbadas, com limbo estreito e haste alargada na região mediana (Fig. 

19C); notocerdas capilares da fileira posterior limbadas, ligeiramente geniculadas, com 

limbo estreito (Fig. 19D). Neuropódios com toros anteriores sésseis (Figs. 19B, 20A-B), 

progressivamente mais curtos e destacados no abdômen, não formando pínulas salientes, 

mas com hastes internas; uncini mais altos do que longos, calcanhar triangular, de 

tamanho mediano, proa arredondada e afilada, botão dorsal na região mediana da 

superfície superior da base (Figs. 19E-G); uncini torácicos com 2-3 fileiras de dentes 

secundários (Figs. 19E-F), uncini abdominais com 4 fileiras de dentes secundários (Fig. 

19G); uncini dispostos em fileiras duplas nos segmentos 11-20, costas com costas (Figs. 

19B, 21A). Papilas genitais presentes na base dos notopódios dos segmentos 6-7, 

pequenas, pouco conspícuas. 

 

Discussão: Lanice conchilega (Pallas, 1766), espécie-tipo do gênero, cuja localidade-tipo 

é na Holanda, mas atualmente é considerada cosmopolita, é a única espécie do gênero já 

registrada no litoral do Brasil (Morgado, 1988; Morgado e Amaral, 1989; Paiva, 1990, 

1993; Attolini, 1997), porém nenhum destes trabalhos forneceu descrições dos 

exemplares brasileiros.  

 Nas descrições de L. conchilega disponíveis na literatura (Fauvel, 1927; Hartman, 

1966b; Day, 1967; Hutchings, 1977; Kritzler, 1984a; Holthe, 1986a; Hartmann-Schröder, 

1996), existem algumas características apresentadas de formas diferentes, devido, 

possivelmente, aos diferentes locais de registro da espécie.  

 Nogueira (comunicação pessoal) observou em dois espécimes incompletos de L. 

conchilega, provenientes da localidade-tipo, as seguintes características: ocelos ausentes; 
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lábio superior tão alto quanto largo; lábio inferior curto; segmento 1 com um par de longos 

lobos laterais, originados dorso-lateralmente e continuando ventralmente, unidos por 

membrana mediano-ventralmente; segmento 2 conspícuo, lateralmente escondido pelos 

lobos do segmento seguinte; segmento 3 com um par de longos lobos laterais; três pares 

de brânquias com troncos basais muito curtos; pares de brânquias progressivamente 

maiores, o segundo originando-se lateralmente em relação aos demais; almofadas 

glandulares ventrais nos segmentos 2-16, as dos segmentos 2 e 3 fundidas entre si; 

notopódios curtos, retangulares; neuropódios torácicos com toros um pouco destacados 

da parede do corpo; neuropódios abdominais formando pínulas salientes, com hastes 

internas; uncini dispostos em fileiras duplas, costas com costas, nos segmentos 11-20; 

uncini com 2 fileiras de dentes secundários; papilas nefridiais no segmento 3 e papilas 

genitais nos segmentos 6-9. Segundo Holthe (1986a), o pigídio possui 4 papilas. 

 Assim, Lanice sp. difere de L. conchilega por apresentar lábio superior mais largo 

do que alto; brânquias com troncos basais longos; pares de brânquias progressivamente 

menores, o primeiro originando-se dorsalmente em relação aos demais; neuropódios 

abdominais não formando pínulas salientes; uncini torácicos com 2-3 fileiras de dentes 

secundários e uncini abdominais com 4 fileiras de dentes; papilas genitais nos segmentos 

6-7. 

Exceto por L. flabellum (Baird, 1865), cuja localidade-tipo é na Antártida, as demais 

espécies do gênero possuem localidade-tipo longe do Brasil, sendo improvável que o 

espécime da presente Dissertação pertença a alguma delas. De qualquer modo, é 

necessário um maior número de exemplares, preferivelmente que estejam completos e 

em bom estado, para a realização de um estudo mais aprofundado das características 

diagnósticas da espécie, a fim de confirmar se o exemplar estudado se trata de uma nova 

espécie para a ciência. 

 

 

Gênero Pista Malmgren, 1866 

 

Espécie-tipo: Amphitrite cristata Müller, 1776 

 

 Dois a 3 pares de brânquias com ramificações dicotômicas, arborescentes ou 

plumosas nos segmentos 2-4; brânquias do mesmo par podem ser assimétricas. Lobos 

laterais presentes nos segmentos anteriores. Dezessete pares de notopódios, presentes a 

partir do segmento 4; notocerdas capilares limbadas, com limbo estreito e alargado 
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presentes. Neuropódios a partir do segmento 5; uncini opistoaviculares presentes pelo 

menos nos segmentos torácicos anteriores, seguidos de uncini breviaviculares; uncini 

dispostos em fileiras duplas nos segmentos 11-20. 

 

Comentários: Day (1967) afirmou que o número de pares de notopódios em Pista varia 

entre 15-24. Hutchings & Glasby (1988) argumentaram que dentre as espécies 

conhecidas de Pista, diversas deveriam ser separadas em gêneros diferentes. As 

características marcantes do gênero são a presença de uncini opistoaviculares em pelo 

menos alguns segmentos anteriores e de lobos laterais. Atualmente, as espécies de Pista 

são diferenciadas principalmente com base no desenvolvimento e formato dos lobos 

laterais.  

 

Chave para as espécies de Pista encontradas 

 

1a. Segmento 1 com um par de lobos longos. Segmento 2 com um lobo ventral espesso. 

Segmento 3 com um par de lobos laterais longos. Segmento 4 com um par de lobos 

laterais curtos. Segmentos 5-6 podem possuir um par de curtos lobos laterais cada ...........   

.................................................................................................................... Pista corrientis 

1b. Segmento 1 com um par de lobos curtos. Segmento 2 com um par de lobos laterais 

longos. Segmento 3 com um par de lobos laterais mais longos do que os do segmento 2. 

Segmento 4 com um par de lobos laterais curtos.......................................Pista cf. cristata 

 

Pista corrientis McIntosh, 1885 

Figs. 21B, 22-23 

 

Pista corrientis. Hartman, 1966a: p. 97-99, figs. 4-9; Blankensteyn, 1988: p. 51-54, fig. 10; Nogueira, 2000: 

p. 180-183, figs. 42-43. 

 

Material analisado: Projeto A Biodiversidade de Pol iquetas (Annelida: Polychaeta) 

em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo  – São Sebastião, Praia São 

Francisco (23º44’S 45º24’W): 1 espécime coletado em 24/07/2005; Praia Baleia (23º46’S 

45º39’W): 1 espécime coletado em 23/07/2005; 1 espécime coletado em 17/10/2005. 

Santos, Ilha das Palmas (24°00’S 46°19’W): 1 espéci me coletado em 06/03/2004; 1 

espécime coletado em 05/10/2005. Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho – Ubatuba: 

8 espécimes coletados no infralitoral (23°25’S 44°4 6’W; prof. 35m), em 17/03/2001; 1 

espécime coletado no infralitoral (23°25’S 44°46’W;  prof. 35m), em 10/06/2001; 1 
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espécime coletado no infralitoral (23°31’S 45°05’W;  prof. 8m) em 21/03/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°33’S 45°04’W; prof. 23 ,4m), em 23/03/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°32’S 45°05’W; prof. 15 ,4m), em 23/03/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°48’S 45°10’W; prof. 30 ,1m), em 20/05/2002; Praia Picinguaba 

(23º22’S 44º50’W): 6 espécimes coletados no fital, em 08/06/2001; 1 espécime coletado 

no fital, em 08/10/2001; 2 espécimes coletados no fital, em 18/10/2001. Caraguatatuba: 1 

espécime coletado no infralitoral (23°53’S 45°30’W;  prof. 25m), em 15/02/2001; 1 

espécime coletado no infralitoral (23°42’S 45°11’W;  prof. 25m), em 22/04/2001; 1 

espécime coletado no infralitoral (23°43’S 45°18’W;  prof. 11m), em 27/11/2002; Praia 

Martim de Sá (23º37’S 45º22’W): 1 espécime coletado no fital, em 16/03/2001. São 

Sebastião: 2 espécimes coletados no infralitoral (23°42’S 45°11’W; prof. 25,2m), em 

13/02/2001; 1 espécime coletado no infralitoral (23°46’S 45°10’W; prof. 39,3m), em 

27/06/2002. Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos – Rio de Janeiro: 23 espécimes 

coletados com Draga (24°02’S 43°30’W; prof. 147m), em 14/02/1998; 1 espécime 

coletado com van Veen (21°51’S 40°07’W; prof. 110m) , em 02/03/1998. São Paulo: 5 

espécimes coletados com Draga (25°11’S 47°08’W; pro f. 157m), em 16/12/1997; 1 

espécime coletado com Draga (24°46’S 45°11’W; prof.  99m), em 12/01/1998.  

 

Descrição: corpo robusto, cilíndrico, achatado ventralmente, mais afilado apenas na 

região posterior do abdômen (Figs. 22A-B, 23A). Espécimes fixados com coloração 

marrom nos lobos laterais dos segmentos 1 e 3. Exemplares completos com até 92 

segmentos, medindo 61 mm de comprimento e 3 mm de largura, na região mais larga do 

tórax. Região distal do prostômio expandida formando processo em prateleira (Figs. 23C-

D); tentáculos bucais finos (Figs. 23A-D), os mais longos alcançando o segmento 20; 

região proximal do prostômio curta, sem ocelos. Lábio superior mais largo do que alto 

(Figs. 22B, 23C-D); lábio inferior curto, inflado, restrito à região oral (Figs. 22B, 23C). 

Segmento 1 conspícuo ao redor de todo o corpo, com um par de lobos longos, grossos, 

com as extremidades expandidas e arredondadas, lobos começando dorso-lateralmente, 

estendendo-se ventralmente, ligados entre si por membrana em V, expondo parcialmente 

o lábio inferior (Figs. 22A-B, 23A-D); segmento 2 dorsalmente reduzido, desenvolvido 

ventralmente, formando um lobo mediano-ventral grosso, longo e largo (Figs. 22A-B, 23A-

C); segmento 3 com lobos laterais longos, grossos, com extremidades expandidas e 

arredondadas, mais largos, mas não tão altos quanto os do segmento 1 (Figs. 22A-B, 

23A-D); segmento 4 mais longo dorsalmente do que ventralmente, portando um par de 

lobos laterais pequenos, finos, com a extremidade arredondada (Figs. 22A-B, 23A-D); 
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Figura 22.  Pista corrientis. A, exemplar incompleto, vista lateral. B, extremidade anterior, vista ventral. C, notocerda 
anterior, segmento 19. D, notocerda posterior, segmento 19. E, uncinus, segmento 5. F, uncinus, segmento 18. G, 
uncinus abdominal, segmento 22 (barras de escala: A = 0,5 cm; B = 0,25 cm; C-D = 50 µm; E-G = 20 µm).  
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Figura 23.  Pista corrientis. A, tórax, vista lateral. B, extremidade anterior, vista lateral. C, extremidade anterior, vista 
ventral. D, extremidade anterior, vista dorsal. E, papilas, segmentos 6-7. F, neuropódios abdominais. Números referem-
se aos segmentos; setas brancas apontam papilas; L1: lobo do segmento 1; L2: lobo do segmento 2; L3: lobo do 
segmento 3: L4: lobo do segmento 4; li: lábio inferior; ls: lábio superior; P (rd): região distal do prostômio (barras de 
escala: A = 2 mm; B-D, F = 1 mm; E = 0,5 mm). 
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segmentos 5-6 semelhantes ao segmento 4, cada um podendo possuir um par de lobos 

laterais reduzidos (Figs. 22A-B); demais segmentos anteriores aproximadamente do 

mesmo tamanho (Figs. 22A-B, 23A). Dois pares de brânquias com ramificações 

dicotômicas nos segmentos 2-3, com troncos basais longos e grossos (Figs. 22A, 23A,C-

D); primeiro par geralmente maior, mas segundo par pode ser maior e apresentar tronco 

basal mais longo; freqüentemente brânquias de um mesmo par de diferentes tamanhos 

(Fig. 23D); pares de brânquias alinhadas longitudinalmente. Almofadas glandulares 

ventrais nos segmentos 2-20, retangulares, lisas, longa no segmento 2, mais curta no 

segmento 3, demais segmentos com almofadas progressivamente maiores (Figs. 22A-B, 

23A-B); após segmento 20, almofadas substituídas por sulco mediano ventral 

estendendo-se até a parte posterior. Notopódios cilíndricos (Figs. 22A, 23A-B,E); 

notocerdas capilares da fileira anterior limbadas, com limbo estreito em um lado e 

alargado no outro (Fig. 22C); notocerdas capilares da fileira posterior limbadas, com limbo 

estreito (Fig. 22D). Neuropódios com toros anteriores sésseis, longos (Figs. 22A-B, 23A-

B,D), abruptamente formando pínulas salientes no abdômen, com fileiras de uncini 

menores (Figs. 22A, 23F) e hastes internas; uncini opistoaviculares nos segmentos 5-10, 

com calcanhar longo em forma de haste (Fig. 22E), breviaviculares a partir do segmento 

11, com calcanhar arredondado ou curto e triangular (Figs. 22F-G); uncini mais altos do 

que longos, proa larga e arredondada, botão dorsal na região mediana da superfície 

superior da base (Figs. 22E-G); uncini torácicos anteriores com 5 fileiras de dentes 

secundários (Fig. 22E), uncini torácicos posteriores e abdominais com 4 fileiras de dentes 

secundários (Figs. 22F-G); uncini dispostos em fileiras duplas nos segmentos 11-20, 

completamente intercaladas, parecendo uma única fileira (Figs. 22A, 21B). Papilas 

genitais presentes na base dos notopódios dos segmentos 6-7, digitiformes, longas e 

afiladas (Figs. 22A, 23E). Pigídio liso.  

  

Discussão: Pista corrientis foi descrita a partir de material da Argentina, e possui amplo 

registro no litoral brasileiro (Nonato, 1973; Amaral 1977, 1980; Lana, 1981; Blankensteyn, 

1988; Sovierzoski, 1991, Santos et al., 1994; Rizzo, 1998; Nogueira, 2000; Rizzo & 

Amaral, 2001; Amaral et al., 2003). As descrições fornecidas por Hartman (1966a), 

Blankensteyn (1988) e Nogueira (2000) confirmam a identidade dos exemplares 

analisados na presente Dissertação.  

   

Distribuição: Antártida e costa Atlântica sul da América do Sul, até o litoral norte do 

Estado de São Paulo. 
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Pista cf.  cristata (Müller, 1776) 

Figs. 21C, 24-25 

 

Pista cristata. Fauvel, 1927: p. 266-267, figs. 93a-g; Imajima & Hartman, 1964: p. 342-343; Hartman, 1966a: 

p. 99, pl. XXXIII, figs. 10-11; Day, 1967: p. 738-739, figs. 36.7h-j; Kritzler, 1984a: p. 52-47,49, figs. 52-44; 

Holthe, 1986a: p.112-114, fig. 49; Blankensteyn, 1988: p. 47-49, fig. 8. 

 

Material analisado: Projeto REVIZEE/Score Sul/Bento s – Rio de Janeiro: 2 espécimes 

coletados com van Veen (24°02’S 43°30’W; prof. 147m ), em 14/02/1998; 2 espécimes 

coletados com Draga (23°20’S 41°22’W; prof. 110m), em 28/02/1998; 2 espécimes 

coletados com van Veen (23°20’S 41°22’W; prof. 110m ), em 28/02/1998; 1 espécime 

coletado com Box corer (23°08’S 41°00’W; prof. 100m ), em 28/02/1998. São Paulo: 1 

espécime coletado com Draga (25°28’S 46°34’W; prof.  90m), em 16/12/1997; 1 espécime 

coletado com Box corer (25°11’S 47°08’W; prof. 157m ), em 16/12/1997; 16 espécimes 

coletados com Draga (25°11’S 47°08’W; prof. 157m), em 16/12/1997; 1 espécime 

coletado com van Veen (25°11’S 47°08’W; prof. 157m) , em 16/12/1997; 1 espécime 

coletado com Draga (24°20’S 43°46’W; prof. 505m), e m 09/01/1998; 2 espécimes 

coletados com Draga (24°20’S 44°09’W; prof. 258m), em 10/01/1998; 2 espécimes 

coletados com Draga (24°17’S 44°12’W; prof. 163m), em 10/01/1998; 4 espécimes 

coletados com Draga (24°49’S 44°44’W; prof. 153m), em 12/01/1998; 1 espécime 

coletado com Draga (24°46’S 45°11’W; prof. 99m), em  12/01/1998; 1 espécime coletado 

com van Veen (24°46’S 45°11’W; prof. 99m), em 12/01 /1998; 2 espécimes coletados com 

Draga (25°11’S 44°56’W; prof. 168m), em 12/01/1998.  Rio Grande do Sul: 1 espécime 

coletado com van Veen (34°00’S 51°47’W; prof. 100m) , em 02/04/1998; 1 espécime 

coletado com van Veen (33°41’S 51°32’W; prof. 100m) , em 03/04/1998. 

 

Descrição: corpo robusto (Figs. 24A-B, 25A-D), cilíndrico, achatado ventralmente. 

Espécimes fixados sem padrão de coloração. Exemplares incompletos, com até 28 

segmentos, medindo 25 mm de comprimento e 2,8 mm de largura, na região anterior do 

tórax. Região distal do prostômio grossa, formando processo em prateleira (Figs. 24A-B, 

25A-D); tentáculos bucais finos, cilíndricos (Figs. 24A-B, 25A-D), os mais longos 

alcançando o segmento 12; região proximal do prostômio curta, sem ocelos (Fig. 24A). 

Lábio superior mais largo do que alto (Figs. 24A-B, 25A-B); lábio inferior curto, inflado 

(Fig. 24B, 25A-B). Segmento 1 visível dorsalmente (Fig. 24A), com um par de lobos 

ventro-laterais curtos, arredondados, ligados entre si por membrana em V, expondo 

parcialmente o lábio inferior (Fig. 24B, 25A-B,D); segmento 2 dorsalmente formando crista  
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Figura 24.  Pista cf. cristata. A, extremidade anterior, vista dorsal. B, tórax, vista ventral. C, notocerda anterior, segmento 
9. D, notocerda posterior, segmento 9. E, uncinus, segmento 5. F, uncinus, segmento 19. G, uncinus abdominal, 
segmento 25 (barras de escala: A-B = 1 mm; C-D = 50 µm; E-G = 10 µm).  
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Figura 25.  Pista cf. cristata. A, tórax, vista ventral. B, extremidade anterior, vista ventral. C, extremidade anterior, vista 
dorsal. D, tórax, vista lateral. E, papilas, segmentos 6-7. Números referem-se aos segmentos; setas pretas apontam 
papilas; L1: lobo do segmento 1; L2: lobo do segmento 2; L3: lobo do segmento 3: L4: lobo do segmento 4; li: lábio 
inferior; ls: lábio superior; P (rd): região distal do prostômio (barras de escala: A, D = 1 mm; B-C = 0,5 mm; E = 0,25 
mm). 
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triangular elevada, de onde partem as brânquias (Figs. 24A, 25C), com um par de lobos 

laterais longos, arredondados, conectados por membrana ventral (Figs. 24B, 25A-B,D); 

segmento 3 mais curto do que o anterior, com um par de arredondadas abas dorsais, de 

onde partem as brânquias (Figs. 24A, 25C), com um par de lobos laterais arredondados, 

mais longos do que os do segmento 2, com as extremidades alcançando o nível das 

extremidades dos lobos do segmento anterior (Figs. 24A-B, 25A-D); segmento 4 mais 

curto do que o anterior, portando um par de lobos laterais curtos e arredondados (Figs. 

24A-B, 25A-D); demais segmentos anteriores progressivamente mais longos (Figs. 24A-B, 

25A,D). Dois pares de brânquias nos segmentos 2-3, brânquias plumosas, com troncos 

basais longos e grossos (Figs. 24A-B, 25A,C-D); primeiro par maior do que os demais; 

geralmente brânquias de um mesmo par de diferentes tamanhos (Figs. 24A-B, 25A,D); 

brânquias do segundo par dispostas lateralmente em relação às do primeiro par (Fig. 

24A), freqüentemente perdidas (Figs. 24A, 25A,C-D). Almofadas glandulares ventrais 

retangulares nos segmentos 2 a 17-18, crenuladas nos segmentos 2-5, lisas nos demais 

(Figs. 24B, 25A-B); após segmento 18, almofadas substituídas por sulco mediano ventral 

estendendo-se até a parte posterior. Notopódios curtos, retangulares (Figs. 24A, 25A,C-

E); notocerdas capilares limbadas, com limbo estreito em um lado e alargado no outro 

(Figs. 24C-D). Neuropódios com toros anteriores sésseis, longos (Figs. 24B, 25A-D), 

abruptamente formando pínulas salientes no abdômen, com fileiras de uncini menores e 

hastes internas; uncini opistoaviculares nos segmentos 5-10, com calcanhar longo em 

forma de haste (Fig. 24E), uncini breviaviculares a partir do segmento 11, com calcanhar 

arredondado (Figs. 24F-G); uncini mais altos do que longos, proa larga e arredondada, 

botão dorsal na região mediana da superfície superior da base (Figs. 24E-G); uncini 

torácicos com 3 fileiras de dentes secundários (Figs. 24E-F), uncini abdominais com 4 

fileiras de dentes secundários (Fig. 24G); uncini dispostos em fileiras duplas nos 

segmentos 11-20, completamente intercaladas, parecendo uma única fileira (Figs. 24B, 

21C). Papilas genitais presentes na base posterior dos notopódios dos segmentos 6-7, 

intumescidas com a ponta arredondada (Figs. 24A, 25E).  

  

Discussão: embora conte com amplo registro no país (Forneris, 1969; Nonato & Luna, 

1970; Nonato, 1973; Rulier & Amourex, 1979; Lana, 1986; Blankensteyn, 1988; 

Sovierzoski, 1999), a localidade-tipo desta espécie é na Noruega, e é improvável que a 

mesma ocorra no Brasil. Assim, o material brasileiro é aqui tratado como P. cf. cristata.  

 O material da presente Dissertação corresponde aos exemplares brasileiros 

descritos por Blankensteyn (1988), exceto por detalhes na interpretação dos caracteres. 
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Segundo Blankensteyn (1988), Pista cf. cristata possui lábio inferior formando um par de 

lobos laterais, que, na verdade, corresponde ao par de lobos ventro-laterais do segmento 

1, conectados por uma membrana ventral situada abaixo do lábio inferior, como foi 

observado nos espécimes da presente Dissertação; lobos laterais longos nos segmentos 

2-3 e curtos no segmento 4; almofadas glandulares ventrais em todos os segmentos 

torácicos, embora reduzidas nos mais posteriores; uncini opistoaviculares nos 6 primeiros 

pares de neuropódios (segmentos 5-10), com 3 fileiras de dentes secundários; e papilas 

genitais presentes nos segmentos 6-7. O autor cita que os uncini em fileiras duplas estão 

presentes a partir do segmento 7, mas possivelmente está equivocado, pois nos 

exemplares de Pista cf. cristata do presente trabalho, eles começam no segmento 11 

(setígero 8). 

 Segundo descrições de outros autores, a partir de exemplares coletados em outras 

partes do mundo, P. cristata possui lobos laterais nos segmentos 2-4, os do segmento 3 

mais longos, cobrindo os lobos do segmento 2, os do segmento 4 pequenos; dois pares 

de brânquias arborescentes nos segmentos 2-3 de diferentes tamanhos, com tronco basal 

cilíndrico, longo, e com as ramificações formando uma espiral volumosa; 17-20 almofadas 

glandulares ventrais; uncini opistoaviculares nos segmentos com uncini dispostos em 

fileira única (segmentos 5-10), com 3 fileiras de dentes secundários; e papilas genitais nos 

segmentos 6-7 (Fauvel, 1927; Imajima & Hartman 1964; Hartman, 1966a; Day, 1967; 

Kritzler, 1984a; Holthe, 1986a; Hartmann-Schröder, 1996). 

 A maioria desses autores não cita os lobos do segmento 1, embora eles sejam 

representados nas ilustrações. Talvez isso ocorra pelo fato de os autores relacionarem 

esses lobos ao peristômio, como ocorre na descrição de Day (1967), que cita que a 

espécie possui lobos laterais retangulares no segmento bucal, ao lado do lábio inferior. 

Também, na maioria dessas descrições, não fica clara a forma e posição dos lobos do 

segmento 2. Segundo algumas ilustrações, eles parecem ter posição mais ventral, como 

os do segmento 1, e também são menores do que os observados nos exemplares 

brasileiros. Por outro lado, em outras ilustrações, os lobos do segmento 2 são similares 

quanto à forma e posição aos dos exemplares brasileiros. 

 De qualquer maneira, de forma geral os exemplares da presente Dissertação 

assemelham-se a P. cristata. Porém, para constatar a real identidade do táxon, será 

necessário comparar os espécimes brasileiros com o holótipo da espécie ou material da 

localidade-tipo. 
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Subfamília Thelepodinae Hessle, 1917 

  

 Dois ou três pares de brânquias, se presentes, com poucos a numerosos 

filamentos simples originando-se independentemente de cada lado da superfície dorsal do 

corpo. Lobos laterais geralmente ausentes. Região ventral anterior glandular inflada, lisa 

ou enrugada, freqüentemente sem almofadas definidas, seguida por um sulco mediano 

ventral estendendo-se até próximo ao pigídio. Notocerdas capilares geralmente limbadas, 

cerdas distalmente serrilhadas presentes em alguns táxons. Neuropódios presentes em 

grande número de segmentos, freqüentemente estendendo-se até a parte posterior do 

corpo; uncini breviaviculares geralmente mais longos do que altos, com botão dorsal 

terminal, subterminal ou sobre a superfície superior da base; uncini sempre dispostos em 

fileiras simples, em algumas espécies em curva ou alça. 

 

Comentários: a subfamília conta com 92 espécies válidas e formalmente descritas, 

distribuídas em 10 gêneros que podem ser divididos em dois grandes grupos de acordo 

com a morfologia do lábio superior, neuropódios e uncini. Euthelepus McIntosh, 1885 

(atualmente com 4 espécies válidas), Parathelepus Caullery, 1915 (atualmente com 1 

espécie válida), Pseudostreblosoma Hutchings & Murray, 1984 (atualmente com 3 

espécies válidas), Pseudothelepus Augener, 1918 (atualmente com 2 espécies válidas), 

Streblosoma Sars, 1872 (atualmente com 33 espécies válidas) e Thelepus Leuckart, 1849 

(atualmente com 40 espécies válidas) possuem lábio superior em forma de capuz; 

neuropódios salientes em relação a parede do corpo; e uncini geralmente com botão 

dorsal terminal, ou subterminal, embora alguns táxons possuam botão situado na 

superfície superior da base dos uncini. O outro grupo compreende os táxons com lábio 

superior distintamente mais alto do que largo; neuropódios pouco salientes; e uncini com 

botão dorsal afastado da extremidade dos uncini. A este grupo pertencem Decathelepus 

Hutchings, 1977 (atualmente com 2 espécies válidas), Glossothelepus Hutchings & 

Glasby, 1986 (atualmente com 1 espécie válida), Rhinothelepus Hutchings, 1974 

(atualmente com 4 espécies válidas) e Telothelepus Day, 1955 (atualmente com 2 

espécies válidas). Segundo Hutchings & Glasby (1987), os caracteres mais importantes 

para a identificação dos táxons de Thelepodinae incluem a morfologia e o arranjo das 

brânquias, primeiro segmento em que notopódios e neuropódios aparecem, e morfologia 

das notocerdas e dos uncini.  
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Chave para os gêneros de Thelepodinae encontrados 

 

1a. Notopódios a partir do segmento 2................................................................................ 2 

1b. Notopódios a partir do segmento 3 ................................................................. Thelepus 

 

2a. Dois tipos de notocerdas presentes, distalmente limbadas e serrilhadas. Uncini 

dispostos em fileiras retas em todos os setígeros ...............................Pseudostreblosoma  

2b. Apenas notocerdas limbadas. Uncini dispostos em fileiras retas ou curvas....................  

........................................................................................................................ Streblosoma 

 

 

Gênero Thelepus Leuckart, 1849 

 

Espécie-tipo: Amphitrite cincinnata Fabricius, 1780 

 

 Até três pares de brânquias, nos segmentos 2-4. Lobos laterais ausentes. 

Notopódios a partir do segmento 3, estendendo-se por número variável de segmentos; 

notocerdas distalmente limbadas. Neuropódios a partir do segmento 5; uncini dispostos 

em fileiras retas e, em alguns casos, curvas, em forma de C, ou em alça; proa reduzida ou 

ausente, botão dorsal terminal ou subterminal. Papilas nefridiais nos segmentos 4-7. 

 

Comentários: alguns autores consideram também a presença de apenas dois pares de 

brânquias nos segmentos 2-3 (Fauvel, 1927; Day, 1967; Holthe, 1986a; Blankensteyn, 

1988), enquanto que a diagnose genérica de Hutchings & Glasby (1987) inclui espécies 

totalmente abranquiadas e com apenas um par de brânquias no segmento 2.  

 

Thelepus cf. setosus (Quatrefages, 1865) 

Figs. 26-27 

 

Thelepus setosus. Fauvel, 1927: p. 272-273, fig. 95; Imajima & Hartman, 1964: p. 351; Hartman, 1966a: p. 

109-100; Day, 1967: p. 729-730, fig. 36.6; Holthe, 1986a: p. 140; Blankensteyn, 1988: p. 74-77, fig. 18. 

 

Material analisado: Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Mar inho – Ubatuba: 2 espécimes 

coletados no infralitoral (23°32’S 44°44’W; prof. 4 3,8m), em 10/06/2001; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°25’S 44°46’W; prof. 35 m), em 10/06/2001; 1 espécime coletado 

no infralitoral (23°30’S 45°01’W; prof. 22m), em 21 /03/2002; 6 espécimes coletados no 
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infralitoral (23°31’S 45°01’W; prof. 17,3m), em 21/ 03/2002; 3 espécimes coletados no 

infralitoral (23°34’S 45°09’W; prof. 16,2m), em 16/ 04/2002. Caraguatatuba: 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°57’S 45°28’W; prof. 35 m), em 15/02/2001; 1 espécime coletado 

no infralitoral (23°43’S 45°06’W; prof. 35,8m), em 22/04/2001; 2 espécimes coletados no 

infralitoral (23°42’S 45°11’W; prof. 25m), em 22/04 /2001; 13 espécimes coletados no 

infralitoral (23°42’S 45°11’W; prof. 25,3m), em 30/ 07/2001; 2 espécimes coletados no 

infralitoral (23°45’S 45°13’W; prof. 25,3m), em 16/ 10/2001. São Sebastião: 10 espécimes 

coletados no infralitoral (23°42’S 45°11’W; prof. 2 5,2m), em 13/02/2001; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°55’S 45°29’W; prof. 34 ,3m), em 10/09/2001; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°56’S 45°27’W; prof. 44 ,6m), em 15/12/2001; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°58’S 45°31’W; prof. 33 ,6m), em 27/06/2002. Projeto 

REVIZEE/Score Sul/Bentos – Rio de Janeiro: 1 espécime coletado com van Veen 

(21°51’S 40°07’W; prof. 110m), em 02/03/1998. São P aulo: 1 espécime coletado com 

Draga (24°46’S 45°11’W; prof. 99m), em 12/01/1998. 

 

Descrição: corpo robusto, cilíndrico (Figs. 26A, 27A,C), afilado posteriormente. 

Espécimes fixados sem padrão de coloração. Exemplares incompletos, com até 44 

segmentos, medindo 85 mm de comprimento e 9 mm de largura, na região mais larga do 

tórax. Região distal do prostômio grossa e dilatada, formando processo em prateleira 

(Figs. 26A, 27A-C); numerosos tentáculos bucais finos, cilíndricos, os mais longos 

alcançando o segmento 22 (Figs. 26A, 27A,C); região proximal do prostômio com fina 

fileira de ocelos, ao longo de toda a sua extensão (Figs. 26A, 27A). Lábio superior grosso, 

mais largo do que alto (Figs. 26A, 27A,C); lábio inferior grande, grosso, arredondado 

(Figs. 26A, 27A,C); peristômio curto, distinto lateralmente e dorsalmente abaixo do 

prostômio (Figs. 26A, 27A). Segmento 1 longo lateral e dorsalmente, abaixo do peristômio 

e ao lado do lábio inferior (Figs. 26A, 27A); segmentos 2-6 progressivamente maiores; 

demais segmentos aproximadamente do mesmo tamanho (Figs. 26A, 27A-C). Três pares 

de brânquias nos segmentos 2-4, com filamentos simples, cilíndricos, com a ponta afilada, 

originando-se de região intumescida da parede dorsal do corpo, em forma de almofada 

(Figs. 26A, 27A-B); filamentos branquiais dispostos em 2 fileiras irregulares dorso-laterais 

(Figs. 26A, 27A-B); segmento 2 do maior exemplar com 36 filamentos do lado direito, 

originando-se lateralmente além do nível dos notopódios (Figs. 26A, 27A-B), com estreito 

intervalo mediano-dorsal; segmento 3 do maior exemplar com 20 filamentos do lado 

direito, originando-se lateralmente antes do nível dos notopódios (Figs. 26A, 27A-B), com 

intervalo mediano-dorsal maior; segmento 4 do maior exemplar com 26 filamentos do lado  
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Figura 26.  Thelepus cf. setosus. A, exemplar incompleto, vista ventro-lateral. B, notocerda anterior, segmento 17. C, 
notocerda posterior, segmento 17. D, uncinus, segmento 9. E, uncinus, segmento 41 (barras de escala: A = 1 cm; B-C = 
10 µm; D-E = 50 µm). 
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Figura 27.  Thelepus cf. setosus. A, extremidade anterior, vista lateral. B, segmentos 2-4, vista lateral. C, extremidade 
anterior, vista ventral. Números referem-se aos segmentos; seta branca aponta ocelos; setas pretas apontam papilas; li: 
lábio inferior; ls: lábio superior; P: prostômio; P (rd): região distal do prostômio; Pe: peristômio (barras de escala: A, C = 
3 mm; B = 2 mm). 
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direito, originando-se lateralmente antes do nível dos notopódios, com intervalo mediano-

dorsal maior (Figs. 26A, 27A-B). Superfície ventral glandular intumescida e crenulada nos 

segmentos 2-31 (Figs. 26A, 27A,C); após segmento 31, superfície glandular substituída 

por sulco mediano ventral estendendo-se até a parte posterior. Notopódios longos e 

arredondados (Figs. 26A, 27A-C), estendendo-se até o último segmento existente dos 

fragmentos; no maior exemplar, notopódios presentes até o segmento 44; notocerdas 

capilares limbadas, com limbo estreito (Figs. 26B-C). Neuropódios com toros anteriores 

longos e pouco inflados (Figs. 26A, 27A,C), progressivamente mais destacados e curtos a 

partir do segmento 20, com hastes internas, mas não formando pínulas salientes; uncini 

breviaviculares mais longos do que altos, calcanhar longo e arredondado, proa curta, 

reduzida a uma saliência abaixo do botão dorsal terminal, orientado para frente (Figs. 

26D-E); uncini com 1 fileira de 2 dentes secundários (Figs. 26D-E). Papilas genitais 

presentes na base dos notopódios dos segmentos 4-7, vistas como uma protuberância da 

parede do corpo (Figs. 26A, 27A).  

 

Discussão:  Thelepus setosus é a única espécie do gênero já registrada no litoral 

brasileiro (Luederwaldt, 1929; Tommasi, 1967; Forneris, 1969; Amaral, 1977, 1980; Rullier 

& Amoureux, 1979; Amaral & Migotto, 1980; Lana, 1981; Blankensteyn, 1988; Paiva, 

1990, 1993, 1996; Sovierzoski, 1991; Amaral et al., 1994; Attolini, 1997). Apesar de sua 

localidade-tipo ser na França, há registro da espécie em diversas partes do globo (Rioja, 

1941, 1959; Hartmann-Schröder, 1962, 1965), incluindo o sul da América do Sul (Holthe, 

1986b). Entretanto, há muitas variações nas diversas descrições da espécie, de maneira 

que é provável que se trate de um complexo de espécies irmãs, razão pela qual o material 

brasileiro é aqui tratado como Thelepus cf. setosus.  

 Exemplo disso ocorre no trabalho de Day (1951), que considera os espécimes 

coletados no sul da África pertencentes a uma subespécie denominada T. setosus 

africana Day, 1951. Apesar de o autor encontrar inúmeras semelhanças entre os seus 

espécimes e a descrição de T. setosus proposta por Fauvel (1927), Day (1951) hesita em 

considerar os espécimes africanos idênticos aos franceses analisados por Fauvel (1927), 

e dessa forma os inclui em uma subespécie. Da mesma maneira, Hartmann-Schröder 

(1981) descreve exemplares da costa oeste da Austrália como T. cf. setosus. 

 Segundo Blankensteyn (1988), os exemplares brasileiros de T. cf. setosus 

possuem 11-15 filamentos branquiais no segmento 2, 6-9 no segmento 3 e 5-8 no 

segmento 4; 15 segmentos com superfície ventral glandular, seguidos de tecidos 

esbranquiçados; 27 pares de notopódios e uncini com 2 fileiras de dentes secundários, a 
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primeira com 2 dentes, a segunda com 1-3 dentes; o maior exemplar analisado por 

Blankensteyn (1988) estava incompleto e apresentava 68 segmentos, medindo 40 mm de 

comprimento e 3,5 mm de largura. Os exemplares estudados no presente trabalho 

apresentam diversas discrepâncias com relação à descrição de Blankensteyn (1988), tais 

como: 36 filamentos branquiais no segmento 2, 20 no segmento 3 e 26 no segmento 4; 30 

segmentos com superfície ventral glandular, pelo menos 42 pares de notopódios e uncini 

com 1 fileira de 2 dentes secundários. Assim, é possível que o material aqui tratado como 

T. cf. setosus pertença a uma espécie diferente daquela dos exemplares descritos por 

Blankensteyn (1988). 

 Por outro lado, talvez até corroborando o fato de que os exemplares identificados 

como T. setosus em diferentes localidades correspondem a espécies distintas, há 

sensível discrepância na literatura entre as descrições de exemplares de diferentes 

localidades. Por exemplo, Fauvel (1927) relatou, sobre exemplares franceses, que T. 

setosus apresenta 30-60 pares de notopódios e uncini com 2 fileiras de dentes 

secundários. Já Imajima & Hartman (1964), estudando material do Japão, mostraram que 

T. setosus apresenta 160 segmentos, com notocerdas ausentes apenas nos últimos 40 

setígeros, uncini com 1 fileira de dentes secundários, com dois dentes grandes e um 

pequeno entre eles. Segundo Hartman (1966a), os espécimes da Antártida medem 15 cm 

de comprimento e 5-10 mm de largura, possuem 20-22 segmentos com superfície ventral 

glandular, 30-55 pares de notopódios, 35-38 na maioria dos exemplares, notocerdas da 

fileira anterior com limbo alargado, uncini com 2 fileiras de dentes secundários e papilas 

nos segmentos 2-5. Finalmente, segundo Day (1967), os espécimes da África do Sul 

apresentam até 15 centímetros, 80-120 segmentos, 15 segmentos com superfície ventral 

glandular, notocerdas presentes em 2/3 do corpo e uncini com 1-2 fileiras de dentes 

secundários. A descrição de espécimes coletados no Panamá feita por Capa (2003) não 

detalha os caracteres, mas indica que os uncini possuem 1-2 fileiras de dentes 

secundários.  

 Londoño-Mesa & Carrera-Parra (2005) analisaram espécimes de T. setosus 

provenientes da localidade-tipo (França), a fim de compará-los com os exemplares de T. 

haitiensis Treadwell, 1931, duas espécies com características similares. Os autores 

constataram que os exemplares de T. setosus possuem 10-14 filamentos no primeiro par 

de brânquias, 9-14 no segundo par, e 6-7 nos terceiro par, uncini com 2 fileiras de dentes 

secundários, e uncini com botão dorsal terminal, diferindo de T. haitiensis nestes 

aspectos. Portanto, segundo Londoño-Mesa & Carrera-Parra (2005), T. setosus não deve 

ocorrer na região do Caribe, e os exemplares dessa região identificados como T. setosus 
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devem pertencer à espécie T. haitiensis, uma vez que o Caribe é um ambiente 

ecologicamente distinto e distante da França. Thelepus haitiensis difere dos exemplares 

de T. cf. setosus aqui analisados por apresentar pelo menos 69 segmentos, poucos 

tentáculos, ocelos ausentes, 24 segmentos com superfície ventral glandular, 46 pares de 

notopódios e papilas ausentes.  

 Thelepus extensus Hutchings & Glasby, 1987 foi descrita a partir de exemplares da 

Austrália, que anteriormente eram considerados T. setosus. Os autores compararam o 

holótipo de T. setosus com o seu material, constatando que o holótipo tem as brânquias 

do lado esquerdo e direito do dorso separadas por uma estreita faixa, possui 57 pares de 

notopódios, notocerdas limbadas, uncini com botão terminal e 1-2 fileiras de dentes 

secundários. Dessa forma, Hutchings & Glasby (1987) suspeitam que T. setosus não seja 

uma espécie cosmopolita, como geralmente é registrado na literatura.  

 De qualquer maneira, como os exemplares da presente Dissertação estão 

incompletos e com notopódios estendendo-se até o último segmento do corpo, não é 

possível determinar o real número de pares de notopódios, e, portanto, um estudo 

minucioso do holótipo é necessário a fim de constatar diferenças que possam distinguir as 

duas formas.   

 

 

Gênero Pseudostreblosoma Hutchings & Murray, 1984 

 

Espécie-tipo: Pseudostreblosoma serratum Hutchings & Murray, 1984 

 

 Três pares de brânquias, nos segmentos 2-4. Lobos laterais podem estar 

presentes. Notopódios a partir do segmento 2, estendendo-se por variável número de 

segmentos, com notocerdas capilares distalmente lisas e serrilhadas. Neuropódios a partir 

do segmento 5, estendendo-se até próximo ao pigídio; uncini dispostos em fileiras retas. 

 

Comentários: o gênero Pseudostreblosoma foi descrito por Hutchings & Murray (1984) 

para acomodar P. serratum, forma similar às espécies de Streblosoma, mas com 

notocerdas distalmente serrilhadas e uncini semelhantes aos dos Terebellinae, com botão 

dorsal na superfície superior da base. A diagnose do gênero foi ampliada por Hutchings & 

Glasby (1987) ao constatarem que notocerdas limbadas também estavam presentes, 

ocasião em que também transferiram Streblosoma longum Mohammed, 1973 para o 

gênero.  
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 No Brasil, o gênero foi reportado primeiramente por Blankensteyn (1988), através 

de uma espécie que foi formalmente descrita apenas posteriormente (Nogueira & Alves, 

2006). 

 

Pseudostreblosoma brevitentaculatum Nogueira & Alves, 2006 

Figs. 28-31 

 

Pseudostreblosoma sp. A. Blankensteyn, 1988: p. 78-81, fig. 19. 

Pseudostreblosoma brevitentaculatum Nogueira & Alves, 2006: p. 35-41, figs. 1-4. 

 

Material analisado: Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Mar inho –  Ubatuba: 3 espécimes 

coletados no infralitoral (23°32’S 44°43’W; prof. 4 5m), em 17/03/2001; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°32’S 44°45’W; prof. 44 m), em 15/11/2001; 3 espécimes 

coletados no infralitoral (23°30’S 45°04’W; prof. 9 ,3m), em 21/03/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°33’S 45°04’W; prof. 23 ,4m), em 23/03/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°33’S 45°08’W; prof. 13 ,1m), em 14/04/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°34’S 45°08’W; prof. 14 m), em 16/04/2002; 2 espécimes 

coletado no infralitoral (23°48’S 45°10’W; prof. 30 ,1m), em 20/05/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°44’S 45°11’W; prof. 30 ,3m), em 20/05/2002; 2 espécimes 

coletados no infralitoral (23°42’S 45°12’W; prof. 2 1,3m), em 20/05/2002; 10 espécimes 

coletados no infralitoral (23°41’S 45°17’W; prof. 1 6,7m), em 23/05/2002; 3 espécimes 

coletados no infralitoral (23°39’S 45°18’W; prof. 1 5,4m), em 23/05/2002. São Sebastião: 4 

espécimes coletados no infralitoral (23°41’S 45°16’ W; prof. 15,4m), em 13/02/2001; 2 

espécimes coletados no infralitoral (23°55’S 45°13’ W; prof. 27,5m), em 27/06/2002; 1 

espécime coletado no infralitoral (23°58’S 45°31’W;  prof. 33,6m), em 27/06/2002.  

 

Descrição: corpo robusto e cilíndrico (Figs. 28A-B, 29A-C). Espécimes fixados sem 

padrão de coloração. Exemplares incompletos, com até 40 segmentos, medindo 35 mm 

de comprimento e 2,5 mm de largura, na região mais larga do tórax. Região distal do 

prostômio grossa, formando processo em prateleira (Figs. 28A-B, 29A,D–E); até 14 

tentáculos bucais grossos, espatulados, distalmente expandidos e curtos, os mais longos 

não alcançando o segmento 8 (Figs. 28A-B, 29A-C); região proximal do prostômio com 

ocelos, mais concentrados lateralmente e formando uma fina fileira oblíqua, interrompida 

mediano-dorsalmente (Figs. 28A-B). Lábio superior mais largo do que alto, grosso, 

triangular, densamente ciliado ventralmente (Figs. 28A-B, 29B–C,G–H); lábio inferior 

reduzido, restrito à região oral, parcialmente encoberto pelo lobo do segmento 1 (Figs. 
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Figura 28.  Pseudostreblosoma brevitentaculatum. A, parátipo 1, vista lateral. B, holótipo, extremidade anterior, vista 
dorsal. C, notocerda anterior, segmento 13. D, notocerda posterior, segmento 13. E, uncinus, segmento 6. F, uncinus 
abdominal (barras de escala: A, B = 1 mm; C, D = 25 µm; E, F = 50 µm). 
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Figura 29.  Pseudostreblosoma brevitentaculatum, microscopia eletrônica de varredura. A, extremidade anterior, vista 
dorsal. B, extremidade anterior, vista ventro-lateral. C, extremidade anterior, vista ventral. D, vista dorsal dos segmentos 
anteriores do lado esquerdo do corpo, mostrando a origem dos filamentos branquiais, após serem cortados. E, vista 
dorsal aproximada do prostômio, peristômio e segmento 2. F, detalhe da borda entre parte basal do prostômio e 
peristômio, mostrando os cílios. G, região oral, vista superior. H, vista ventro-lateral da extremidade anterior, seta preta 
mostrando a origem do segmento 1, entre peristômio e segmento 2. Números referem-se aos segmentos; li = lábio 
inferior; ls = lábio superior; P = prostômio; P (rd) = região distal do prostômio; P (rp) = região proximal do prostômio; Pe 
= peristômio (barras de escala: A = 400 µm; B = 240 µm; C, G = 200 µm; D = 150 µm; E = 100 µm; F = 20 µm; H = 50 
µm). 
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Figura 30.  Pseudostreblosoma brevitentaculatum, microscopia eletrônica de varredura. A, notopódios, segmentos 4–6, 
setas pretas apontam papilas. B, notocerdas, segmento 6. C, vista aproximada da extremidade da notocerda anterior e 
da região mediana da notocerda posterior, segmento 6. D, extremidade da notocerda posterior, segmento 6. E, 
notocerdas, segmento posterior. F, vista aproximada das notocerdas da figura E, mostrando a lâmina das notocerdas 
serrilhadas anteriores e a região mediana das notocerdas limbadas posteriores. G, área subdistal da notocerda limbada 
longa, mesmo notopódio. H, extremidade da mesma notocerda (barras de escala: A = 100 µm; B = 5 µm; C, G = 2 µm; 
D = 6 µm; E = 40 µm; F, H = 4 µm). 
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Figura 31.  Pseudostreblosoma brevitentaculatum, microscopia eletrônica de varredura. A, neuropódios torácicos 
posteriores. B, uncini, segmento 5. C–E, uncini torácicos posteriores, setas pretas apontam o botão dorsal (barras de 
escala: A = 70 µm; B-C = 6 µm; D = 4 µm; E = 5 µm). 
 

 

 

 

Figura 32.  Streblosoma porchatensis, microscopia eletrônica de varredura. A, uncini, segmento anterior. B, uncini, 
segmento do meio do corpo a segmento posterior. C, notopódio, segmento 5. D, uncini, segmento do meio do corpo. E, 
uncini, segmento posterior (barras de escala: A-B, D-E = 10 µm; C= 100 µm). 
 

 

 



 93 

28A, 29C,G); peristômio continuando dorsalmente abaixo do prostômio, com formato de V 

e margem anterior densamente ciliada (Figs. 28A-B, 29A,D–F,H). Segmento 1 

dorsalmente indistinto, coberto pelo peristômio (Figs. 28B, 29A,D–E), ventralmente 

formando um lobo ventral arredondado ou com formato de W, sob o lábio inferior (Figs. 

28A, 29B–C,G–H); segmento 2 curto ventralmente, expandido lateralmente, formando um 

par de lobos laterais pequenos e espessos (Figs. 28A-B, 29A–D); segmentos 3 e 4 

progressivamente mais longos, lateralmente expandidos, cada um com um par de lobos 

laterais semelhantes aos do segmento 2, mas progressivamente menores (Figs. 28A-B, 

29A–D); segmentos 5-9 ligeiramente mais longos do que os anteriores, também 

glandulares, sem formar lobos (Figs. 28A-B, 29A–C). Três pares de brânquias nos 

segmentos 2-4, com filamentos originando-se a partir de uma área glandular intumescida 

e destacada da parede dorsal do corpo (Figs. 28A-B, 29A,D–E); brânquias em disposição 

oblíqua ou arqueada, com 2-3 fileiras de filamentos por par (Figs. 28B, 29A,D–E); 

segmento 2 com até 16 filamentos de cada lado, estendendo-se lateralmente surgindo 

além do nível dos notopódios (Figs. 28B, 29A,D–E), com estreito intervalo mediano-dorsal 

(Figs. 29A,D–E); segmento 3 com até 15 filamentos de cada lado, não ultrapassando 

lateralmente o nível dos notopódios e com intervalo mediano-dorsal mais amplo (Figs. 

28B, 29A,D); segmento 4 com até 16 filamentos de cada lado do par, originando-se de 

área arqueada ao redor dos notopódios (Figs. 28B, 29A,D). Superfície ventral glandular 

intumescida e enrugada nos segmentos 2-12 (Figs. 28A, 29B-C); após o segmento 12, 

superfície glandular substituída por sulco mediano ventral estendendo-se até a parte 

posterior. Notopódios relativamente longos, retangulares e bilobados, estendendo-se até 

os segmentos 24-28 (Figs. 28A-B, 29A–E, 30A); nos segmentos 2-12, notocerdas 

capilares limbadas, com limbo estreito em apenas um lado (Figs. 30A–D); a partir do 

segmento 13, notocerdas da fileira anterior com lâmina longa, fina e serrilhada, e 

notocerdas da fileira posterior como as dos segmentos anteriores (Figs. 28C-D, 30E-H). 

Neuropódios com toros anteriores longos e glandulares (Figs. 28A, 29B–C), 

progressivamente mais destacados, formando pínulas salientes no abdômen (Fig. 31A), 

com hastes internas; uncini breviaviculares mais longos do que altos, calcanhar curto e 

triangular, proa curta e afilada, botão dorsal desenvolvido na região distal da superfície 

superior da base (Figs. 28E-F, 31D); uncini com 3-4 fileiras de dentes secundários (Figs. 

28E-F, 31B-E). Papilas nefridiais e genitais possivelmente presentes na base dos 

notopódios dos segmentos 2-10, como protuberâncias da parede do corpo, mas 

mascaradas pela superfície ventral enrugada (Fig. 30A).   
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Discussão: Nogueira & Alves (2006) descreveram Pseudostreblosoma brevitentaculatum 

a partir de exemplares provenientes das coletas realizadas pelo projeto 

BIOTA/FAPESP/Bentos marinho. Sua localidade-tipo é Ubatuba (SP), e a espécie 

também foi encontrada em outros pontos do litoral norte do Estado de São Paulo. 

Pseudostreblosoma foi primeiramente citado para a costa do Brasil por Blankensteyn 

(1988), através de uma espécie não formalmente descrita (Pseudostreblosoma sp. A), 

cuja descrição condiz com P. brevitentaculatum, descrito acima. Dentre as espécies já 

descritas para o gênero, P. brevitentaculatum é distinta de P. serratum Hutchings & 

Murray, 1984 e P. longum (Mohammed, 1973) pela presença de tentáculos bucais 

distalmente expandidos e muito mais curtos do que os daquelas espécies, pelo peristômio 

dorsalmente em formato de V, pela presença de lobos nos segmentos anteriores e pelo 

arranjo longitudinal dos filamentos branquiais em fileiras oblíquas e arqueadas (Nogueira 

& Alves, 2006). Além disso, P. longum é uma espécie muito maior, podendo atingir 200 

mm de comprimento, e possui mais de 100 pares de notopódios, estendendo-se até 

próximo ao pigídio (Mohammed, 1973). Segundo Hutchings & Glasby (1987), P. serratum 

tem 45 pares de notopódios, as notocerdas são bilimbadas, e as notocerdas serrilhadas 

surgem pouco depois dos primeiros setígeros, ao contrário de P. brevitentaculatum, que 

possui 23-26 pares de notopódios, notocerdas limbadas, com limbo presente em apenas 

um lado, e notocerdas serrilhadas a partir do segmento 13. 

 

Distribuição:  estados de São Paulo a Santa Catarina. 

 

 

Gênero Streblosoma Sars, 1872 

 

Espécie-tipo: Grymaea bairdi Malmgren, 1866 

 

 Três pares de brânquias com filamentos simples, a partir do segmento 2. 

Notopódios a partir do segmento 2, estendendo-se por variável número de segmentos, 

com notocerdas capilares limbadas. Uncini a partir do segmento 5, estendendo-se até 

próximo ao pigídio; uncini geralmente dispostos em fileiras retas, às vezes curvas, em 

formato de C, ou em alça, a partir do meio do tórax. 

 

Comentários: Streblosoma é um dos gêneros de Thelepodinae, que possui algumas 

espécies com uncini arranjados em fileiras curvas (forma de C), uma característica que 
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também ocorre em algumas espécies de Thelepus (Day, 1955; Hutchings, 1990), do qual 

Streblosoma difere por possuir notopódios a partir do segmento 2. Nogueira et al. (2004) 

sugeriram a possibilidade de que a disposição dos uncini em forma de C pode ter 

originado, secundariamente, a disposição em fileira dupla, característica de Terebellinae, 

e que as espécies com essa caráter poderiam ser agrupadas em um novo gênero. Além 

disso, em algumas espécies, é comum que exemplares juvenis não apresentem 

brânquias. 

 

Chave para as espécies de Streblosoma encontradas 

 

1a. Brânquias formadas por numerosos filamentos longos e espiralados. Corpo com 55-60 

segmentos. Notopódios estendendo-se até próximo ao pigídio. Uncini dispostos em 

fileiras curvas, em forma de C, a partir dos segmentos 15-16...............................................  

................................................................................................. Streblosoma porchatensis 

1b. Brânquias formadas por poucos filamentos curtos. Corpo com 30-40 segmentos. 

Notopódios estendendo-se por até 23 segmentos. Uncini dispostos em fileiras retas em 

todos os setígeros ............................................................ Streblosoma oligobranchiatum  

 

Streblosoma porchatensis Nogueira, Garraffoni & Alves, 2004 

Figs. 32-35 

 

Streblosoma porchatensis Nogueira, Garraffoni & Alves, 2004: p. 94-100, figs. 1-3. 

  

Material analisado: Projeto A Biodiversidade de Pol iquetas (Annelida: Polychaeta) 

em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo  – São Vicente, Ilha Porchat 

(23º59’S 46º22’W): 16 espécimes coletados em 16/03/2003; 29 espécimes coletados em 

15/06/2003; 15 espécimes coletados em 09/12/2003. Santos, Ilha das Palmas (24°00’S 

46°19’W): 5 espécimes coletados em 06/03/2004; 1 es pécime coletado em 05/10/2005.  

 

Descrição: corpo cilíndrico, mais largo na região mediana, posteriormente afilado (Figs. 

33A, 34C, 35A-B). Espécimes vivos alaranjados, com brânquias vermelhas e superfície 

ventral glandular esbranquiçada; espécimes fixados inicialmente esverdeados e 

posteriormente sem padrão de coloração. Exemplares completos com até 62 segmentos, 

medindo 45 mm de comprimento e 2,5 mm de largura, na região mais larga do tórax. 

Região distal do prostômio grossa (Figs. 33A, 34A-C, 35A-C); numerosos tentáculos 
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Figura 33.  Streblosoma porchatensis. A, exemplar completo, vista lateral. B, notocerda anterior, segmento 5. C, 
notocerda posterior, segmento 5. D, uncinus, segmento 8. E, uncinus, segmento 31 (barras de escala: A = 0,5 cm; B-C = 
50 µm; D-E = 25 µm). 
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Figura 34.  Streblosoma porchatensis. A, extremidade anterior, vista lateral. B, extremidade anterior, vista ventral. C, 
exemplar completo, vista lateral. D, parapódios, região posterior. Números referem-se aos segmentos; seta branca 
aponta ocelos; li: lábio inferior; ls: lábio superior; P: prostômio; Pe: peristômio (barras de escala: A-B, D = 1 mm; C = 2 
mm). 
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Figura 35.  Streblosoma porchatensis, microscopia eletrônica de varredura. A, extremidade anterior, vista lateral. B, 
segmentos anteriores, vista ventro-lateral. C, segmentos anteriores, vista ventro-lateral, seta preta aponta a banda 
ciliada no limite entre prostômio e peristômio, seta branca aponta o limite entre peristômio e segmento 1. D, extremidade 
anterior, vista dorsal. E, segmentos 4-6, mostrando primeiro neuropódio no segmento 5, setas apontam papilas. F, 
segmentos do meio do corpo. G, neuropódio do meio do corpo. H, extremidade posterior (barras de escala: A = 500 µm; 
B, D, F = 300 µm; C, E, H = 200 µm; G = 30 µm).  
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bucais cilíndricos, com ponta afilada, os mais longos alcançando o segmento 21 (Figs. 

33A, 34A-C, 35A-D); região proximal do prostômio com 2 fileiras irregulares e contínuas 

de ocelos (Figs. 33A, 34A). Lábio superior grosso, mais alto do que largo (Figs. 33A, 34A-

C, 35B); lábio inferior com extremidade fina e arredondada (Figs. 33A, 34A-C, 35B-C); 

peristômio distinto lateral e dorsalmente, curto, com fileira de cílios na borda com 

prostômio (Figs. 33A, 34A,C, 35A-C). Segmento 1 um pouco mais longo que o peristômio 

lateral e dorsalmente (Figs. 33A, 34A,C, 35A-C), menor ventralmente, posterior ao lábio 

inferior (Figs. 34A-C, 35A-C); demais segmentos anteriores com aproximadamente o 

mesmo tamanho, com margens grossas, infladas (Figs. 33A, 34A,C, 35A-C). Três pares 

de brânquias nos segmentos 2-4, com filamentos espiralados (Figs. 33A, 34A,C, 35A-D); 

segmento 2 com 2 fileiras irregulares de até 17 filamentos de cada lado, originando-se 

lateralmente além do nível dos notopódios (Figs. 34A,C, 35C); segmentos 3 e 4 com até 7 

filamentos de cada lado, originados de forma não ordenada da parede do corpo, não 

ultrapassando lateralmente o nível dos notopódios (Figs. 34A,C); filamentos dos dois 

lados do mesmo par separados entre si por intervalo mediano-dorsal (Fig. 35D). 

Superfície ventral glandular intumescida nos segmentos 2 a 16-22, nos segmentos 2-10, 

larga, grossa, inflada e lisa, nos demais segmentos, progressivamente mais estreita e 

menos definida (Figs. 33A, 34A-C, 35A-C); após segmento 16-22, superfície glandular 

substituída por sulco mediano ventral estendendo-se até a parte posterior (Figs. 34C-D). 

Notopódios estendendo-se até próximo ao pigídio (Figs. 33A, 34A,C, 35A-D,H), 

retangulares e bilobados, progressivamente menores na região posterior do corpo (Figs. 

32C, 33A, 35A-C,E-F,H); notocerdas capilares limbadas, com limbo estreito (Figs. 32C, 

33B-C, 34A,C-D, 35E-F). Neuropódios com toros anteriores longos, pouco elevados da 

parede do corpo (Figs. 33A, 34A,C, 35A-C,E), progressivamente mais destacados, 

formando pínulas salientes a partir do segmento 21 (Figs. 33A, 34C-D, 35F-H), com 

hastes internas; uncini inicialmente arranjados em fileiras retas, tornando-se 

abruptamente curvas, em forma de C invertido, a partir dos segmentos 15-16 (Figs. 32E, 

33A, 34C-D, 35A,F-H); uncini breviaviculares mais longos do que altos, calcanhar longo e 

arredondado, proa curta, reduzida a uma pequena protuberância sob o botão dorsal 

terminal, orientado para frente (Figs. 33D-E); uncini com 2 fileiras de dentes secundários 

(Figs. 32A-B,D-E, 33D-E). Papilas genitais presentes na base dos notopódios dos 

segmentos 4-7, digitiformes, afiladas (Figs. 33A, 35E). Pigídio liso (Figs. 33A, 34C, 35H).  

 

Discussão:  Nogueira et al. (2004) descreveram Streblosoma porchatensis a partir de 

exemplares provenientes das coletas realizadas pelo projeto Biodiversidade de Anelídeos 
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Poliquetas em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo. A sua localidade-

tipo é a Ilha Porchat, em São Vicente (SP). Streblosoma porchatensis se encontra entre 

as cinco espécies conhecidas do gênero que possuem uma particular característica: 

uncini dispostos em fileiras curvas. Streblosoma duplicata Hutchings, 1990 (localidade-

tipo: Hong Kong) difere de S. porchatensis por não possuir filamentos branquiais 

estendendo-se além do nível dos notopódios no segmento 2, por possuir menor número 

de filamentos branquiais, ausência de ocelos e fileiras curvas de uncini fechadas a partir 

do segmento 14. Streblosoma hesslei Day, 1955 (localidade-tipo: Cabo da Boa 

Esperança, África do Sul) difere de S. porchatensis por possuir até 73 segmentos, 

notopódios estendendo-se apenas até a região mediana do corpo, notocerdas anteriores 

com limbo alargado e uncini arranjados em fileiras curvas a partir do segmento 13. 

Streblosoma toddae Hutchings & Smith, 1997 (localidade-tipo: Nova Zelândia) difere de S. 

porchatensis por possuir até 146 segmentos e medir até 180 mm de comprimento, ter 

maior número de tentáculos e filamentos branquiais e uncini a partir do segmento 4, 

arranjados em fileiras curvas a partir do segmento 29. Streblosoma uncinatus Kudenov, 

1975 (localidade-tipo: México, Golfo da Califórnia) difere de S. porchatensis por possuir 

uncini em fileiras curvas nos segmentos 16-57, e posteriormente uncini em fileiras retas 

até o pigídio. 

 

Distribuição: espécie conhecida apenas da Baía de Santos, registrada na Ilha Porchat 

(São Vicente – SP) e na Ilha das Palmas (Santos – SP). 

 

Streblosoma oligobranchiatum Nogueira & Amaral, 2001 

Figs. 36-37 

 

Streblosoma oligobranchiatum Nogueira & Amaral, 2001: p. 292-295, figs. 3-4; Nogueira, Garraffoni & Alves, 

2004: p. 100-102, fig. 4. 

  

Material analisado: Projeto A Biodiversidade de Pol iquetas (Annelida: Polychaeta) 

em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo  – São Sebastião, Praia São 

Francisco (23º44’S 45º24’W): 22 espécimes coletados em 19/04/2003; 152 espécimes 

coletados em 16/07/2003; 110 espécimes coletados em 27/09/2003; 13 espécimes 

coletados em 24/07/2005; Praia Baleia (23º46’S 45º39’W): 1 espécime coletado em 

23/07/2005; Praia Preta (23º49’S 45º25’W): 15 espécimes coletados em 18/04/2003; 1 

espécime coletado em 18/07/2003; Praia Barequeçaba (23º49’S 45º26’W): 42 espécimes 

coletados em 20/04/2003. Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho – Ubatuba: 4 
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espécimes coletados no infralitoral (23º25’S 44º46’W; prof. 35m), em 17/03/2001; 1 

espécime coletado no infralitoral (23º32’S 44º44’W; prof. 43,8m), em 10/06/2001; Praia 

Picinguaba (23º22’S 44º50’W): 5 espécimes coletados no fital, em 08/06/2001; 1 

espécime coletado no fital, em 09/06/2001; 4 espécimes coletados no fital, em 

18/10/2001. Caraguatatuba: 1 espécime coletado no infralitoral (23º42’S 45º11’W; prof. 

25m), em 22/04/2001; 1 espécime coletado no infralitoral (23º42’S 45º11’W; prof. 25,3m), 

em 30/07/2001; Praia Martim de Sá (23º37’S 45º22’W): 3 espécimes coletados no fital, em 

16/03/2001; 10 espécimes coletados no fital, em 27/09/2001; 1 espécime coletado no 

costão rochoso, em 19/09/2001. São Sebastião: 2 espécimes coletados no infralitoral 

(23º42’S 45º11’W; prof. 25,2m), em 13/02/2001; Praia Baleia (23º46’S 45º39’W): 13 

espécimes coletados no fital, em 10/04/2001; 6 espécimes coletados no fital, em 

14/11/2001; 5 espécimes coletados no costão rochoso, em 08/04/2001; 1 espécime 

coletado no costão rochoso, em 09/04/2001. 

 

Descrição: corpo cilíndrico, afilado no abdômen (Figs. 36A, 37A-B). Espécimes vivos e 

fixados sem padrão de coloração, exceto pela presença de duas fileiras longitudinais de 

numerosos pontos escuros nos tentáculos, uma em cada lateral (Fig. 36A). Exemplares 

completos com até 55 segmentos, medindo 14 mm de comprimento e 0,8 mm de largura, 

na região mais larga do tórax. Região distal do prostômio grossa (Figs. 36A, 37A); até 17 

tentáculos bucais cilíndricos, os mais longos alcançando o segmento 25 (Figs. 36A, 37A); 

região proximal do prostômio demarcada com muitos ocelos, formando grossa fileira 

contínua em espécimes adultos, com ocelos numerosos lateralmente; espécimes juvenis 

com poucos ocelos (Fig. 36A). Lábio superior espesso, mais largo do que alto (Fig. 36A); 

lábio inferior com extremidade fina e arredondada (Fig. 36A); peristômio continuando 

dorsalmente, com fileira de cílios na borda com prostômio (Figs. 36A, 37A-B). Segmento 1 

com mesmo tamanho do peristômio dorsalmente, menor ventralmente, posterior ao lábio 

inferior (Figs. 36A, 37A-B); demais segmentos anteriores aproximadamente do mesmo 

tamanho (Figs. 36A, 37A-B). Filamentos branquiais simples e curtos nos segmentos 2-4, 

podendo ser totalmente ausentes em espécimes pequenos (Figs. 36A, 37A-B); até 3 

filamentos presentes em cada lado do segmento 2, 0-1 filamento presente em cada lado 

dos segmentos 3-4; freqüentemente números diferentes de filamentos entre os lados do 

mesmo segmento; na presença de mais de um filamento no segmento 2, o mais dorsal 

possui aproximadamente o dobro do comprimento dos demais. Superfície ventral 

glandular intumescida e lisa nos segmentos 2-14 (Fig. 36A); após o segmento 14, 

superfície glandular substituída por sulco mediano ventral estendendo-se até a parte 
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Figura 36.  Streblosoma oligobranchiatum. A, exemplar incompleto, vista lateral. B, notocerda anterior, segmento 9. C, 
notocerda posterior, segmento 9. D, uncinus, segmento 9. E, uncinus, segmento 42 (barras de escala: A = 0,5 mm; B-C 
= 10 µm; D-E = 5 µm). 
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Figura 37.  Streblosoma oligobranchiatum, microscopia eletrônica de varredura. A, extremidade anterior, vista dorsal. B, 
extremidade anterior, vista lateral, seta preta aponta a banda ciliada no limite entre prostômio e peristômio, seta branca 
aponta o limite entre peristômio e segmento 1. C, notopódio do meio do corpo. D, detalhe da figura C, mostrando 
notocerdas anteriores. E, uncini, segmento 7. F, uncini, segmento do meio do corpo. G, uncini, segmento posterior 
(barras de escala: A = 200 µm; B = 100 µm; C = 20 µm; D, G = 10 µm; E-F = 5 µm). 
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posterior. Notopódios relativamente longos e retangulares, estendendo-se até os 

segmentos 18-30 (Figs. 36A, 37A-C); notocerdas capilares da fileira anterior limbadas, 

com limbo alargado na porção mediana (Figs. 36B, 37C-D); notocerdas capilares da fileira 

posterior limbadas, com limbo estreito (Figs. 36C, 37C-D). Neuropódios com toros 

anteriores sésseis e curtos (Figs. 36A, 37B), progressivamente menores e mais 

destacados, formando pínulas salientes a partir da região mediana do corpo (Fig. 37G), 

com hastes internas; uncini breviaviculares mais longos do que altos, calcanhar curto e 

triangular, proa reduzida a pequena protuberância, arredondada, botão dorsal subterminal 

(Figs. 36D-E, 37E-G); uncini anteriores com 2 fileiras de dentes secundários (Fig. 36D, 

37E), uncini medianos e posteriores com 3 fileiras de dentes secundários (Fig. 36E, 37F-

G). Papilas nefridiais e genitais não visíveis. Pigídio liso.  

 

Discussão:  Streblosoma oligobranchiatum foi descrita a partir de material da Ilha dos 

Alcatrazes, litoral norte do Estado de São Paulo (Nogueira & Amaral, 2001). A descrição 

original diz que a espécie é caracterizada por exemplares de pequeno tamanho e com 

número reduzido de filamentos branquiais, sendo, no lado esquerdo do dorso, 2 

filamentos no segmento 2 e 1 filamento no segmento 3, e, no lado direito do dorso, 1 

filamento nos segmentos 2-4. Streblosoma oligobranchiatum é comparada com S. 

minutum Hutchings & Glasby, 1987 (localidade-tipo: Austrália), outra espécie do gênero 

caracterizada pelo reduzido número de filamentos branquiais, e, segundo Nogueira & 

Amaral (2001), difere desta principalmente pelo arranjo e número dos filamentos 

branquiais nos segmentos e presença de notocerdas bilimbadas.  

Nogueira et al. (2004) fizeram uma redescrição de S. oligobranchiatum, através da 

análise de um grande número de exemplares coletados como parte do projeto 

Biodiversidade de Anelídeos Poliquetas em Costões Rochosos ao Longo do Estado de 

São Paulo. O bom estado de conservação dos exemplares, e o fato destes também terem 

sido estudados vivos, permitiu uma melhor avaliação das características da espécie, 

principalmente quanto à variação no número de filamentos branquiais entre os segmentos 

e entre os indivíduos. Portanto, os espécimes podem possuir de 0-3 filamentos em cada 

lado do segmento 2; 0-1 filamento em cada lado dos segmentos 3-4. Além disso, 

Nogueira et al. (2004) compararam S. oligobranchiatum com S. instestinale Sars, 1872 

(localidade-tipo: Península Escandinava), outra espécie do gênero também caracterizada 

pelo reduzido número de filamentos branquiais, porém com um número maior de 

filamentos nos três segmentos em relação a S. oligobranchiatum, e sem ocelos. 
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Distribuição: apenas conhecida no litoral do Estado de São Paulo. 

 

 

Subfamília Polycirrinae Malmgren, 1866 

  

 Região distal do prostômio com dois ou mais tipos de tentáculos. Prostômio fundido 

ao lábio superior, na forma de crista dorsal, com expansões laterais. Lábio superior alto, 

quase circular, dobrado em três lobos; lábio inferior curto. Freqüentemente, segmentos 1 

e 2 fundidos ventralmente, formando escudo abaixo do lábio inferior e cobrindo-o 

parcialmente. Brânquias e lobos laterais ausentes. Almofadas glandulares ventro-laterais 

pareadas, membros do mesmo par separados por sulco mediano ventral, que se estende 

até próximo à boca. Notocerdas ausentes em Biremis Polloni, Rowe & Teal, 1973 e 

Hauchiella, presentes nos demais gêneros, como capilares limbadas ou pinadas, 

ocorrendo em poucos segmentos. Neurocerdas ausentes em Enoplobranchus Webster, 

1879, Hauchiella e Lysilla Malmgren, 1866, presentes em Amaeana, Biremis e Polycirrus 

Grube, 1850, como espinhas grossas no primeiro e uncini nos dois últimos, sempre em 

fileiras simples, em toros pouco desenvolvidos. 

 

Comentários: muitos autores definem a subfamília com base nas ausências de brânquias 

e de fileiras duplas de uncini (Hessle, 1917; Fauchald, 1977; Hutchings & Glasby, 1986; 

Blankensteyn, 1988). Porém, a presença de fileiras duplas de uncini é tratada como um 

caráter mais significativo por McHugh (1995), que utiliza esse caráter como sinapomorfia 

da subfamília Terebellinae. Hutchings & Glasby (1986) também consideram o arranjo dos 

uncini em fileiras únicas ou duplas mais importante do que a presença ou ausência de 

brânquias. 

 Todavia, não considero correto caracterizar um grupo por ausências, 

principalmente um grupo tão apomórfico como os Polycirrinae (McHugh, 1995; Fauchald 

& Rouse, 1997; Garraffoni & Lana, 2004; Glasby et al., 2004; Garraffoni, 2006). Assim, 

considero mais apropiado caracterizar esta subfamília pelo prostômio expandido 

lateralmente, por apresentar mais de um tipo de tentáculos bucais, pelo lábio superior 

quase circular, dobrado em três lobos e pelas almofadas glandulares pareadas, situadas 

ventro-lateralmente, com as almofadas de um par separadas entre si por sulco mediano 

ventral, que se estende até próximo à boca. Todas estas características são consideradas 

apomórficas em Polycirrinae, assim como as notocerdas pinadas, a forma dos uncini de 

Biremis e Polycirrus, e as espinhas neuropodiais de Amaeana. 
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 Atualmente, segundo Garraffoni (2006), a subfamília conta com 76 espécies válidas 

e formalmente descritas, distribuídas em 6 gêneros (Amaeana, 7 espécies; Biremis, 1 

espécie; Enoplobranchus, 1 espécie; Hauchiella, 2 espécies; Lysilla, 11 espécies; 

Polycirrus, 54 espécies).  

 

Chave para os gêneros de Polycirrinae encontrados 

 

1a. Neurocerdas ausentes..........................................................................................Lysilla 

1b. Neurocerdas presentes em pelo menos alguns segmentos.......................................... 2 

 

2a. Neurocerdas como espinhas grossas ............................................................. Amaeana 

2b. Neurocerdas como uncini...............................................................................Polycirrus 

 

 

Gênero Lysilla Malmgren, 1866 

 

Espécie-tipo: Lysilla loveni Malmgren, 1866 

 

 Notopódios a partir do segmento 3, estendendo-se por 6-13 setígeros; notocerdas 

lisas ou pinadas. Neuropódios completamente ausentes. 

 

Comentários: a taxonomia do gênero é difícil, devido à dificuldade em se observar as 

papilas e poros nefridiais no material fixado, considerados de grande importância, para a 

identificação das espécies, por Hessle (1917) e, mais recentemente, por Hutchings & 

Glasby (1986b). A imprecisão das descrições e a ausência de boas figuras aumentam os 

problemas para a identificação (Nonato, 1981). 

 

Chave para as espécies de Lysilla encontradas 

 

1a. Notopódios com lobos do mesmo tamanho. Notocerdas alimbadas, retráteis nos 

notopódios.........................................................................................................Lysilla sp. 1 

1b. Notopódios com lobo posterior alongado, digitiforme. Notocerdas pinadas, não 

retráteis nos notopódios ....................................................................................Lysilla sp. 2 
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Lysilla sp. 1  

Figs. 38-39 

 

Material analisado: Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Mar inho – Ubatuba: 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°24’S 44°47’W; prof. 21 ,5m), em 17/03/2001. 

 

Descrição: corpo robusto, ventralmente achatado, coberto por numerosas papilas dorsal 

e ventralmente, pelo menos, até o segmento 14 (Figs. 38A, 39A-C); após segmento 14, 

tecidos do fragmento muito deteriorados, não sendo possível avaliar a presença de 

papilas. Espécime fixado sem padrão de coloração. Exemplar incompleto com cerca de 

30 segmentos, medindo 16 mm de comprimento e 2,5 mm de largura, na região anterior 

do tórax. Região distal do prostômio intumescida e convoluta (Figs. 38A, 39A-C); 

tentáculos bucais curtos, cilíndricos e finos (Figs. 38A, 39A-C); região proximal do 

prostômio sem ocelos, formando crista transversal intumescida (Figs. 39B-C). Lábio 

superior convoluto, com margens grossas (Figs. 38A, 39A-C); lábio inferior retangular 

(Figs. 38A, 39A). Segmento 1 curto dorsalmente, longo lateral e ventralmente (Fig. 39A-

C); segmento 2 curto, conspícuo ao redor de todo corpo (Figs. 38A, 39A,B); segmentos 3-

5 progressivamente maiores (Figs. 38A, 39A-C); demais segmentos anteriores 

aproximadamente do mesmo tamanho (Figs. 38A, 39A-B). Almofadas glandulares ventro-

laterais pareadas nos segmentos 2-14, membros do mesmo par separados por um sulco 

mediano ventral com pequenos escudos quadrangulares, estendendo-se até a parte 

posterior (Figs. 38A, 39A). Notopódios estendendo-se até o segmento 14 no lado 

esquerdo, até o segmento 13 no lado direito (Fig. 38A); notopódios longos, finos, 

cilíndricos (Figs. 38A, 39A-C), notocerdas retráteis, quase totalmente inclusas nos 

notopódios do material fixado, apenas as pontas visíveis externamente (Figs. 38A, 39A-

C); notocerdas capilares alimbadas (Fig. 38B). Papilas genitais aparentemente presentes 

na base dos notopódios dos segmentos 5-9, identificadas como uma região intumescida 

(Fig. 39C).  

 

Discussão:  como o exemplar não está completo, não é possível determinar com certeza 

que o mesmo pertença a Lysilla, ao invés de Amaeana, uma vez que a diferença entre 

estes dois gêneros dá-se exclusivamente pelo último possuir neuropódios nos setígeros 

abdominais posteriores. Entretanto, nas espécies conhecidas de Amaeana, o número de 

segmentos abdominais aquetos varia de 3-12, enquanto que o fragmento aqui descrito 

termina no 15º segmento abdominal, sem neuropódios. Assim, embora a possibilidade de  
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Figura 38.  Lysilla sp. 1. A, exemplar incompleto, vista ventral. B, notocerda, segmento 8 (barras de escala: A = 1 mm; B 
= 100 µm).  
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Figura 39.  Lysilla sp. 1. A, extremidade anterior, vista ventral. B, extremidade anterior, vista dorsal. C, extremidade 
anterior, vista lateral. Números referem-se aos segmentos; setas pretas apontam papilas; li: lábio inferior; ls: lábio 
superior; P = prostômio; P (rd) = região distal do prostômio; P (rp) = região proximal do prostômio (barras de escala: A-C 
= 1 mm). 
 
 

 
 
Figura 40.  Lysilla sp. 2. A, exemplar incompleto, vista ventral. B, exemplar incompleto, vista dorsal. Números referem-
se aos segmentos; ls: lábio superior; P = prostômio; P (rd) = região distal do prostômio; P (rp) = região proximal do 
prostômio (barras de escala: A-B = 1 mm). 
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que o exemplar pertença a Amaeana não possa ser excluída, prefiro identificá-lo como 

Lysilla e comparo-o com as espécies deste gênero já registradas no Brasil ou 

proximidades. 

 Lysilla loveni, cuja localidade-tipo é na Suécia, já foi registrada em diversas partes 

do globo, incluindo o Brasil e a Antártida (Fauvel, 1927; Banse, 1980; Holthe, 1986a; 

Blankensteyn, 1988; Hartmann-Schröder, 1996). Lysilla sp. 1 assemelha-se a esta 

espécie por possuir notocerdas lisas retráteis nos notopódios, porém difere-se de L. loveni 

por esta possuir apenas 6 pares de notopódios, enquanto que o exemplar descrito aqui 

possui 12 notopódios do lado esquerdo do ventre e 11 notopódios no lado direito do 

ventre. 

 Londoño-Mesa & Carrera-Parra (2005) descreveram Lysilla sp., do México, que 

também possui notocerdas lisas e papilas genitais presentes na base dos notopódios dos 

segmentos 5-9. Porém, esta espécie difere-se do exemplar aqui tratado por possuir 

almofadas glandulares ventrais nos segmentos 2-11 e 10 pares de notopódios. 

 Lysilla macintoshi Gravier, 1907, espécie presente na Antártida, foi redescrita por 

Hartman (1978) e também possui notocerdas lisas inclusas nos notopódios. Porém, difere 

de Lysilla sp. 1 por possuir lábio inferior enrugado, como uma aba achatada, parecendo 

um disco de sucção, que pode ser elevada na porção posterior, e por possuir apenas 6 

pares de notopódios. 

 De forma geral, as demais espécies do gênero possuem localidade-tipo distante do 

Brasil, e, dessa forma, devido ao único espécime encontrado estar em mau estado de 

preservação, não é possível determinar sua identidade específica, e nem concluir se 

realmente se trata de uma espécie nova para a ciência. 

 

Lysilla sp. 2 

Figs. 40-41 

 

Material analisado: Projeto REVIZEE/Score Sul/Bento s – Rio de Janeiro: 1 espécime 

coletado com van Veen (23°51’S 42°49’W; prof. 254m) , em 15/02/1998. São Paulo: 1 

espécime coletado com van Veen (24°31’S 44°54’W; pr of. 122m), em 11/01/1998.  

 

Descrição: corpo robusto, mais largo na região anterior do tórax (Figs. 40A-B, 41A), 

coberto por numerosas papilas no ventre, mais evidentes nos primeiros 10 segmentos, 

nas almofadas glandulares (Figs. 40A, 41A). Espécimes fixados sem padrão de 

coloração. Exemplar melhor preservado incompleto, com 13 segmentos, medindo 3,5 mm  
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Figura 41.  Lysilla sp. 2. A, exemplar incompleto, vista ventral. B, notocerda, segmento 7 (barras de escala: A = 1 mm; B 
= 10 µm).  
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de comprimento e 1 mm de largura, na região anterior do tórax. Região distal do 

prostômio intumescida e convoluta (Figs. 40A-B, 41A); tentáculos bucais curtos, 

cilíndricos e finos (Figs. 40A-B, 41A); região proximal do prostômio sem ocelos, formando 

crista transversal intumescida (Fig. 40B). Lábio superior convoluto, com margens grossas 

(Figs. 40A-B, 41A); lábio inferior curto. Segmento 1 curto dorsalmente (Fig. 40B), 

ventralmente longo, formando escudo quadrangular, que cobre o lábio inferior (Figs. 40A, 

41A); segmento 2 curto, conspícuo ao redor de todo corpo (Figs. 40A,B, 41A); segmento 3 

mais longo do que os anteriores (Figs. 40A-B, 41A); demais segmentos anteriores mais 

longos do que o segmento 3, aproximadamente do mesmo tamanho (Figs. 40A-B, 41A). 

Almofadas glandulares ventro-laterais pareadas nos segmentos 2-13, membros do 

mesmo par separados por um sulco mediano ventral com pequenos escudos 

quadrangulares, estendendo-se até a parte posterior (Figs. 40A, 41A). Notopódios 

estendendo-se até o segmento 13 (Figs. 40A-B, 41A); notopódios longos, finos, lobo 

posterior alongado, digitiforme (Figs. 40A-B, 41A); notocerdas pinadas de dois tamanhos 

(Fig. 41B), não retráteis (Figs. 40A-B, 41A). Papilas genitais aparentemente presentes na 

base dos notopódios dos segmentos 6-10, identificadas como uma região intumescida. 

 

Discussão:  apesar de os exemplares estarem incompletos e não ser possível observar 

se realmente não possuem neuropódios abdominais, identifico-os como Lysilla por 

apresentarem características semelhantes a L. pacifica Hessle, 1917, cuja localidade-tipo  

é no Japão e foi, posteriormente, registrada em diversos pontos dos oceanos Índico e 

Pacífico, e no litoral brasileiro por Blankensteyn (1988).  

 Os exemplares analisados assemelham-se a L pacifica, principalmente quanto ao 

número de pares de notopódios e ao tipo de notocerdas. Segundo Hessle (1917), L. 

pacifica possui 9-12 pares de notopódios, número variável de um lado a outro do corpo, e 

notocerdas pinadas. Imajima & Hartman (1964) também observaram essa variação no 

número de pares de notopódios, bem como a presença de papilas na base dos 

notopódios dos segmentos 3-12. 

 Segundo Hutchings & Glasby (1986b), os exemplares australianos de L. pacifica 

possuem 10-13 pares de notopódios, enquanto os espécimes japoneses possuem 10-11 

pares. Os autores também apontam que L. ubianensis Caullery, 1944, espécie das 

Filipinas, pode ser sinônima de L. pacifica, por apresentar características congruentes.  

 Segundo Blankensteyn (1988), os exemplares brasileiros analisados por ele 

possuem sempre 10 pares de notopódios, notocerdas pinadas e papilas nos segmentos 

3-8, diferindo dos espécimes analisados na presente Dissertação por estes apresentarem 
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pelo menos 11 pares de notopódios e papilas nos segmentos 6-10. 

Portanto, os espécimes brasileiros aqui analisados diferem de L. pacifica, 

principalmente, por apresentarem lobo notopodial posterior alongado e digitiforme, o que 

não é citado por nenhum dos autores nas descrições de L. pacifica. Além disso, não é 

possível precisar o número de pares de notopódios presente nos exemplares analisados 

por mim, uma vez que estão incompletos e o último segmento presente nos fragmentos 

apresenta notopódios. Assim, não é possível determinar a identidade específica dos 

espécimes, nem concluir se de fato se tratam de uma espécie nova para a ciência.   

   

 

Gênero Amaeana Hartman, 1959 

 

Espécie-tipo: Polycirrus trilobatus Sars, 1863 

 

 Notopódios a partir do segmento 3, estendendo-se por 9-13 setígeros; notocerdas 

lisas ou pinadas. Neuropódios ausentes no tórax, presentes nos segmentos abdominais 

posteriores, portando espinhas robustas. 

 

Comentários: atualmente, são conhecidas sete espécies deste gênero, das quais 

Amaeana trilobata (Sars, 1863) é considerada cosmopolita, e foi registrada para a costa 

brasileira por Blankensteyn (1988). 

 

Amaeana sp.  

Figs. 42-43 

 

Material analisado: Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Mar inho – Ubatuba: 1 espécime 

coletado no infralitoral (23°25’S 44°46’W; prof. 35 m), em 17/03/2001. 

 

Descrição: corpo robusto, coberto por papilas ventral e dorsalmente, mais evidentes no 

tórax (Figs. 42A, 43A-C), onde o exemplar está melhor preservado. Espécime fixado sem 

padrão de coloração. Exemplar incompleto com cerca de 39 segmentos, medindo 13 mm 

de comprimento e 1,5 mm de largura na região anterior do tórax. Região distal do 

prostômio intumescida e convoluta (Figs. 42A, 43A-C); tentáculos bucais curtos, 

cilíndricos e finos (Figs. 42A, 43A-C); região proximal do prostômio sem ocelos, formando 

crista transversal intumescida (Fig. 43B). Lábio superior fino e arredondado (Figs. 42A, 
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Figura 42.  Amaeana sp. A, tórax, vista ventral. B, abdômen, vista ventral. C, notocerda, segmento 10. D, neurocerda, 
segmento indeterminado (barras de escala: A = 1 mm; B = 0,5 mm; C-D = 10 µm). 
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Figura 43.  Amaeana sp. A, extremidade anterior, vista ventral. B, extremidade anterior, vista dorsal. C, extremidade 
anterior, vista lateral. D, neuropódios abdominais. Números referem-se aos segmentos; setas pretas apontam papilas; li: 
lábio inferior; ls: lábio superior; P = prostômio; P (rd) = região distal do prostômio; P (rp) = região proximal do prostômio 
(barras de escala: A-C = 0,5 mm; D = 0,25 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 44.  Polycirrus sp. A, exemplar incompleto, vista ventral. B, extremidade anterior, vista ventral. C, extremidade 
anterior, vista dorsal. D, notopódios, segmentos anteriores. Números referem-se aos segmentos; setas brancas 
apontam lobos notopodiais digitiformes; li: lábio inferior; ls: lábio superior; P = prostômio; P (rd) = região distal do 
prostômio; P (rp) = região proximal do prostômio (barras de escala: A = 1 mm; B-D = 0,5 mm). 
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43A-C); lábio inferior como uma língua, partindo da base do lábio superior (Figs. 42A, 

43A). Segmento 1 curto dorsalmente (Fig. 43B), ventralmente longo, formando escudo de 

base triangular, situado em frente ao lábio inferior; segmento 2 curto, conspícuo ao redor 

de todo corpo (Figs. 42A, 43A-B); segmento 3 mais longo do que os anteriores (Figs. 42A, 

43A-C); demais segmentos anteriores aproximadamente do mesmo tamanho do 

segmento 3 (Figs. 42A, 43A-C). Almofadas glandulares ventro-laterais pareadas 

discerníveis nos segmentos 3-13, membros do mesmo par separados por um sulco 

mediano ventral com pequenos escudos quadrangulares, estendendo-se até a parte 

posterior (Figs. 42A, 43A). Notopódios estendendo-se até o segmento 13, longos, 

cilíndricos, com a ponta arredondada (Figs. 42A, 43B-C); último par de notopódios menor 

do que os demais (Fig. 42A); notocerdas retráteis, quase totalmente inclusas nos 

notopódios do material fixado (Figs. 42A, 43B-C); notocerdas capilares alimbadas (Fig. 

42C). Neuropódios presentes a partir do segmento 21, aproximadamente, estendendo-se 

até o último segmento presente no fragmento; neuropódios mais curtos do que os 

notopódios, cônicos, com extremidade arredondada (Figs. 42B, 43D); neurocerdas como 

grossas espinhas, com ponta arredondada (Fig. 42D), 2-3 espinhas por neuropódio, de 

diferentes tamanhos, geralmente duas longas e uma curta. Papilas genitais 

aparentemente presentes na base dos notopódios dos segmentos 6-8, identificadas como 

uma região intumescida (Fig. 43C). 

 

Discussão:  Amaeana trilobata foi registrada na costa brasileira por Blankensteyn (1988), 

e já foi registrada em diversas partes do globo, sendo sua localidade-tipo na Noruega.  

 Hutchings & Glasby (1986b) estudaram o holótipo de A. trilobata e constataram que 

está posteriormente incompleto, possui a região ventral coberta por papilas, tem 10 pares 

de notopódios, notocerdas limbadas, aproximadamente 5 segmentos aquetos entre o final 

dos notopódios e o início dos neuropódios, e papilas proeminentes nos segmentos 6-12, 

os dois últimos pares muito pequenos. 

 De acordo com as descrições de alguns autores, realizadas com exemplares 

coletados em diferentes localidades, existem algumas variações, mas de forma geral 

todos os exemplares de A. trilobata apresentam papilas na região ventral do corpo, 10 

pares de notopódios, apenas notocerdas limbadas presentes ou também denticuladas 

distalmente, retráteis em notopódios cônicos, número de segmentos aquetos, entre o final 

dos notopódios e o início dos neuropódios, variando de 3-8, número de espinhas por 

neuropódio variando de 3-15, e papilas presentes em todos os notopódios (Fauvel, 1927; 

Imajima & Hartman, 1964; Day, 1967, 1969, 1973; Hartman & Fauchald, 1971; Hartmann-
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Schröder, 1974b, 1996; Hutchings, 1977; Holthe, 1986a; Hutchings & Glasby, 1986b; 

Blankensteyn, 1988). Dessa forma, devido principalmente às diferenças em relação ao 

número de pares de notopódios e ao tipo de notocerdas presentes, o espécime aqui 

descrito não se trata de A. trilobata, pois possui 11 pares de notopódios, com notocerdas 

alimbadas. 

 Os exemplares do Golfo do México identificados por Kritzler (1984a) como A. 

trilobata possuem 11 pares de notopódios, notocerdas retráteis nos notopódios, sendo 

limbadas e alimbadas com ponta denticulada, e neuropódios cônicos com 6-7 espinhas. O 

autor não menciona se o último par de notopódios é menor do que os demais, como 

ocorre em Amaeana sp. E, como os exemplares descritos pelo autor possuem 11 pares 

de notopódios, é possível que não se tratem de A. trilobata. Todavia, os exemplares de 

Kritzler (1984a) apresentam muito mais espinhas por neuropódio do que o exemplar 

brasileiro e isto, associado à morfologia das notocerdas, inviabiliza que se trate da mesma 

espécie. 

 Nonato (1981) descreveu Amaeana sp., proveniente de Ilha Grande, litoral sul do 

Estado de Rio de Janeiro, como tendo o corpo cobertos por papilas nas faces dorsal e 

ventral, 11 pares de notopódios, dotados unicamente de notocerdas capilares lisas, 

retráteis nos notopódios, região abdominal com 50 segmentos, dos quais 40-45 portando 

2-3 espinhas por neuropódio, e papilas conspícuas nos segmentos 5-7. O autor diz que 

seus exemplares se aproximam de A. accraensis (Augener, 1918), devido à presença de 

11 pares de notopódios, porém essa espécie possui notocerdas plumosas. De acordo 

com a descrição apresentada por Nonato (1981), é provável que seus espécimes se 

tratem de Amaeana sp. da presente Dissertação.    

 Amaeana antipoda (Augener, 1926), cuja localidade-tipo é na Nova Zelândia, e foi 

posteriormente registrada na Austrália por Hutchings & Glasby (1986b), possui manchas 

marrons irregulares espalhadas pelo corpo, tórax coberto por papilas, sulco mediano 

ventral com pequenos escudos quadrangulares estendendo-se até o fim do corpo, 11 

pares de notopódios cilíndricos, progressivamente menores após os primeiros segmentos, 

notocerdas alimbadas, 6-8 segmentos aquetos entre o fim dos notopódios e o início dos 

neuropódios, aproximadamente 36 pares de neuropódios papiliformes, cada um com 2-3 

espinhas, e papilas presentes na base de cada notopódio. Dentre as características de A. 

antipoda citadas, Amaeana sp. somente não apresenta manchas marrons espalhadas 

pelo corpo, seu último par de notopódios é muito menor em comparação com os demais, 

e suas papilas encontram-se apenas nos segmentos 6-8. Hutchings & Glasby (1986b) não 

mencionam se A. antipoda possui notocerdas retráteis.   
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 Portanto, para constatar se o exemplar se trata realmente de A. antipoda, será 

preciso analisar o material-tipo da espécie, para verificar se não existe nenhuma outra 

característica que não foi citada e que é distinta entre as duas formas. Todavia, 

considerando a separação geográfica entre o Brasil e a região da Austrália/Nova 

Zelândia, considero, apesar das aparentes semelhanças morfológicas, que o exemplar 

brasileiro é uma espécie distinta, provavelmente nova para a ciência.  

 

 

Gênero Polycirrus Grube, 1850 

 

Espécie-tipo: Polycirrus medusa Grube, 1850 

 

 Tentáculos cilíndricos e espatulados. Lábio superior trilobado, lobos laterais 

algumas vezes reduzidos. Notopódios a partir do segmento 2-3, estendendo-se por 

variável número de segmentos; notocerdas limbadas ou pinadas. Neuropódios a partir do 

segmento 7-18, sempre presentes no abdômen, podendo estar ausentes no tórax; uncini 

notavelmente pequenos, de dois tipos, com pescoço curto ou longo. 

 

Comentários: os caracteres mais importantes para diagnosticar as espécies do gênero 

incluem o número de pares de notopódios (no entanto, apenas diferenças significativas 

são consideradas relevantes, além do que, o número de notopódios tende a diminuir com 

o aumento do tamanho do espécime), o segmento em que os neuropódios começam, a 

distribuição das papilas nefridiais ou genitais pelo corpo, o número de almofadas 

glandulares ventrais, e a morfologia das notocerdas e dos uncini (Hutchings & Glasby, 

1986b).  

 Apesar dos caracteres citados acima serem consistentes, existe uma enorme 

variação intraespecífica, que dificulta a análise e identificação dos exemplares (Fauvel, 

1927; Hartman, 1969; Nonato, 1981; Hutchings & Glasby, 1986b). Além disso, o pequeno 

tamanho dos uncini e a falta de outras características geralmente associadas com os 

terebelídeos, como a presença de brânquias e lobos nos segmentos anteriores, torna as 

espécies de Polycirrus difíceis de serem identificadas (Glasby & Glasby, 2006).  

 Dessa forma, buscando relacionar as espécies do gênero, Glasby & Glasby (2006), 

através de uma análise de morfometria geométrica, dividiram o gênero Polycirrus em dois 

grupos, de acordo com o formato dos uncini. Há espécies com uncini de pescoço curto e 

relativamente largo; base longa ou curta, com superfície inferior reta ou curva; calcanhar 
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curto e triangular, alinhado com a base; botão dorsal conspícuo, porém reduzido, situado 

no terço proximal da superfície superior da base, distante da origem do dente principal; 

dente principal com uma a muitas fileiras de dentes secundários. Um segundo grupo de 

espécies apresenta uncini de pescoço longo e relativamente estreito; base longa, 

inclinada para baixo; calcanhar longo, inclinado para baixo, formando, aproximadamente, 

um ângulo de noventa graus com a base e medindo, pelo menos, um terço do 

comprimento da base; botão dorsal inconspícuo, que pode estar situado na base do dente 

principal; dente principal forte, com uma a poucas fileiras de dentes secundários.  

 Além disso, Glasby & Glasby (2006) verificaram que o formato dos uncini possui 

grande relação com outros caracteres tradicionalmente considerados importantes na 

taxonomia do grupo, particularmente em relação ao último segmento em que os 

notopódios aparecem e presença/ausência de notocerdas pinadas na fileira posterior. Os 

autores concluíram que as espécies com uncini de pescoço curto não possuem 

notocerdas pinadas na fileira posterior, e ainda que essas espécies podem ser divididas 

em dois subgrupos, um deles englobando espécies com último par de notopódios até o 

segmento 20, e outro com último par de notopódios presente no segmento 21, ou além 

deste. Por outro lado, as espécies com uncini de pescoço longo possuem o último par de 

notopódios presentes até o segmento 20, e também podem ser divididas em dois 

subgrupos, dependendo da presença, ou não, de notocerdas pinadas na fileira posterior. 

 Segundo Glasby & Glaby (2006), qualquer espécie de Polycirrus pode ser colocada 

em cada um dos quatro subgrupos citados acima, mas não puderam concluir se esses 

subgrupos são monofiléticos. Além disso, os autores acreditam que os dois tipos de uncini 

poderiam indicar diferenças no comportamento e habitat entre os dois grupos, uma vez 

que os espécimes do gênero geralmente não possuem um tubo permanente, o que 

implicaria numa mudança adaptativa em que poderiam prevalecer espécimes com uncini 

de pescoço curto, que são relativamente menores do que os de pescoço longo e menos 

efetivos na ancoragem dentro do tubo. 

 

Polycirrus sp. 

Figs. 44-45 

 

Material analisado: Projeto A Biodiversidade de Pol iquetas (Annelida: Polychaeta) 

em Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo  – São Sebastião, Praia São 

Francisco (23º44’S 45º24’W): 3 espécimes coletados em 04/12/2002; 3 espécimes 

coletados em 19/04/2003; 1 espécime coletado em 16/07/2003; 1 espécime coletado em 
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27/09/2003; Praia Araçá (23º49’S 45º24’W): 1 espécime coletado em 25/09/2003. Projeto 

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho – Ubatuba: 1 espécime coletado no infralitoral (23º31’S 

44º58’W: prof. 34,2m), em 27/02/2002; 1 espécime coletado no infralitoral (23º27’S 

45º01’W: prof. 9m), em 27/02/2002; 1 espécime coletado no infralitoral (23º23’S 44º50’W; 

prof. 6,8m), em 19/08/2002; Praia Picinguaba (23º22’S 44º50’W): 4 espécimes coletados 

no fital, em 18/10/2001; 8 espécimes coletados no costão rochoso, em 09/05/2001. 

 

Descrição:  corpo cilíndrico (Figs. 44A-C, 45A-B), afilado na região posterior. Espécimes 

fixados sem padrão de coloração. Exemplares completos com 45-63 segmentos; maior 

exemplar com 18 mm de comprimento e 1 mm de largura, na região mais larga do tórax. 

Região distal do prostômio intumescida e convoluta, com papilas, arredondada na 

extremidade distal (Figs. 44A-C, 45A-B); tentáculos bucais mais longos não alcançando o 

segmento 22, os originados da região mediana do prostômio longos e espatulados (Figs. 

44A-C, 45A-B), os da região lateral do prostômio curtos e cilíndricos (Figs. 44A-B, 45A-B); 

região proximal do prostômio sem ocelos, formando crista transversal intumescida (Figs. 

44C, 45B). Lábio superior grosso, trilobado, lobo mediano longo, lobos laterais reduzidos 

(Figs. 44A-B, 45A); lábio inferior curto (Figs. 44A-B, 45A). Segmento 1 dorsalmente 

triangular (Figs. 44C, 45B), ventralmente formando escudo arredondado, inflado como 

almofada (Figs. 44A-B, 45A); segmento 2 curto, distinto dorsalmente e lateralmente (Figs. 

44A-C, 45B); segmento 3 mais longo que o anterior (Figs. 44A-C, 45A-B); demais 

segmentos anteriores mais longos que o segmento 3, aproximadamente do mesmo 

tamanho (Figs. 44A-C, 45A-B). Almofadas glandulares ventrais nos segmentos 3-12, lisas, 

retangulares, membros do mesmo par separados por um sulco mediano ventral 

estendendo-se até a parte posterior (Figs. 44A-B, 45A). Notopódios presentes nos 

segmentos 3 a 28-34, cilíndricos, bilobados, com lobo posterior alongado, digitiforme 

(Figs. 44A-D, 45A-B); notocerdas da fileira anterior pinadas (Fig. 45C), notocerdas da 

fileira posterior limbadas, com limbo estreito (Fig. 45D). Neuropódios presentes a partir do 

segmento 9-10, estendendo-se até o último segmento (Fig. 45A); neuropódios com toros 

anteriores sésseis, curtos (Fig. 45A), progressivamente mais destacados, formando 

pínulas salientes, com hastes internas; uncini com pescoço curto, mais longos do que 

altos, calcanhar triangular, proa arredondada, base estreita e alongada, com superfície 

inferior levemente curvada, botão dorsal reduzido, situado na região proximal da 

superfície superior da base (Figs. 45E-F); uncini com 2 fileiras de dentes secundários 

(Figs. 45E-F). Papilas nefridiais e genitais não visíveis. Pigídio liso. 
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Figura 45.  Polycirrus sp. A, exemplar incompleto, vista ventral. B, extremidade anterior, vista dorsal. C, notocerda 
anterior, segmento 11. D, notocerda posterior, segmento 11. E, uncinus, segmento 11. F, uncinus, segmento 21 (barras 
de escala: A-B = 1 mm; C-F = 10 µm). 
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Discussão:  oito espécies de Polycirrus foram registradas no litoral brasileiro: P. clavatus 

(Kinberg, 1867) (Hartman, 1948); P. coccineus Grube, 1870 (Paiva, 1990, 1993); P. 

hamiltoni Benham, 1921 (Duarte, 1980; Morgado, 1980; Duarte & Nalesso, 1996); P. 

plumosus (Wollebaek, 1912) (Lana, 1981; Nonato, 1981; Morgado, 1988; Morgado & 

Amaral, 1989; Santos et al., 1994; Rizzo, 1998; Rizzo & Amaral, 2000, 2001; Amaral et al., 

2003); P. tenuisetis Langerhans, 1880 (Morgado, 1988; Morgado & Amaral, 1989); 

Polycirrus sp. A, espécie não descrita formalmente (Blankensteyn, 1988); P. abrolhensis 

Garraffoni & Costa, 2003; e P. paivai Garraffoni & Costa, 2003. As duas últimas espécies 

com localidade-tipo no Arquipélago de Abrolhos (BA-Brasil).  

 Polycirrus abrolhensis difere de Polycirrus sp., de acordo com a descrição original, 

por apresentar apenas um tipo de tentáculos bucais na margem distal do prostômio 

(todavia, isto vai contra a diagnose do gênero e da própria subfamília), 15 pares de 

notopódios, começando a partir do segmento 2, apenas notocerdas pinadas, similares em 

tamanho, uncini a partir do segmento 7, com pescoço longo e 6-8 dentes dispostos 

pectinadamente, papilas nefridiais na base dos notopódios dos segmentos 3-11. 

Polycirrus paivai difere de Polycirrus sp. por possuir apenas um tipo de tentáculos; 12 

pares de notopódios, começando a partir do segmento 2, com curto lobo digitiforme, 

uncini a partir do segmento 11, com pescoço longo (Garraffoni & Costa, 2003).  

 Polycirrus plumosus, espécie mais citada nos registros do nosso litoral, tem 

localidade-tipo na Noruega, e, segundo Holthe (1986b), tem distribuição no sul da África e 

nordeste do Atlântico. Possui como característica marcante cerdas lisas e pinadas, assim 

como Polycirrus sp. Porém, segundo algumas descrições, há diferenças significativas 

entre P. plumosus e Polycirrus sp. De acordo com Day (1967, 1969), os exemplares sul-

africanos de P. plumosos têm 17 pares de notopódios, uncini a partir do segmento 20 e 

superfície ventral coberta por papilas glandulares minúsculas, que se estendem até o 

segmento 17. Segundo Holthe (1986a), os exemplares noruegueses de P. plumosos 

possuem aproximadamente 100 segmentos, 17-19 pares de notopódios a partir do 

segmento 2 e papilas nos segmentos 3 a 8-9. De acordo com Nonato (1981), os 

exemplares brasileiros de P. plumosos apresentam 9 pares de almofadas glandulares 

ventrais, 10 pares de notopódios com lobo posterior como em Polycirrus sp., alongado e 

digitiforme, uncini com uma única fileira de dentes secundários e 6 pares de papilas.  

Assim, há variações quanto ao número de pares de notopódios apresentado em 

cada uma destas descrições, mas todas coincidem com o apresentado por Glasby & 

Glasby (2006), que incluem P. plumosus no subgrupo com uncini de pescoço curto e 

último par de notopódios presente até o segmento 20. Portanto, de qualquer maneira, P. 
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plumosus é distinta de Polycirrus sp., que possui último par de notopódios entre os 

segmentos 28-34. Além disso, segundo Garraffoni & Costa (2003), a descrição original de 

P. plumosos indica que os notopódios surgem a partir do segmento 2, enquanto que em 

Polycirrus sp. estão presentes a partir do segmento 3. 

 Polycirrus sp. A foi descrita por Blankensteyn (1988), a partir de material coletado 

no sul do Estado de São Paulo, e difere de Polycirrus sp. por possuir papilas cobrindo 

dorsalmente a região anterior do tórax, 10-11 pares de almofadas glandulares ventrais, 

19-20 pares de notopódios (sendo 16 pares no menor exemplar), notocerdas de três tipos, 

lisas, pinadas, e distalmente serrilhadas, e papilas nefridiais nos segmentos 5-7. Porém, 

existem características semelhantes entre os dois táxons, tais como: notopódios com lobo 

posterior alongado, digitiforme, começando no segmento 3, uncini a partir do segmento 9, 

com 2 fileiras de dentes secundários, e pigídio liso. Com exceção do número de pares de 

notopódios e do terceiro tipo de cerda presente em Polycirrus sp. A., as duas formas 

poderiam ser consideradas a mesma espécie. Mas, considerando a divisão em subgrupos 

de Glasby & Glasby (2006), elas se encontram em subgrupos distintos, pois Polycirrus sp. 

A  possui último par de notopódios até o segmento 20, enquanto Polycirrus sp. apresenta 

notopódios além do segmento 21. 

 Polycirrus cf. coccineus foi relatada por Nonato (1981), a partir de um exemplar 

incompleto com apenas 14 pares de notopódios, coletado em Ilha Grande, Estado de Rio 

de Janeiro. A localidade-tipo desta espécie é no Mar Vermelho e tem registros no Indo-

Pacífico, segundo Holthe (1986b). Glasby & Glasby (2006) incluem P. coccineus no 

subgrupo com uncini de pescoço longo e notocerdas pinadas na fileira posterior, o que 

torna a espécie totalmente distinta de Polycirrus sp. 

 Polycirrus clavatus, tem localidade-tipo no Rio de Janeiro (Brasil). A espécie é 

conhecida apenas na descrição original, que foi feita através de um exemplar em mau 

estado de conservação (Blankensteyn, 1988). De qualquer maneira, é distinta de 

Polycirrus sp., por apresentar uncini de pescoço longo e notocerdas pinadas na fileira 

posterior. 

 Polycirrus tenuisetis, cuja localidade-tipo é na Ilha da Madeira, e ocorre no 

Atlântico, Mar Mediterrâneo e Sul da África (Holthe, 1986b), difere de Polycirrus sp. por 

possuir 9 pares de almofadas glandulares ventrais, 12-19 pares de notopódios, apenas 

notocerdas lisas, uncini a partir dos setígeros 7-10, com 2-3 fileiras de dentes secundários 

(Fauvel, 1927; Day, 1967, 1969).  

Polycirrus hamiltoni, cuja localidade-tipo é na Antártida, e ocorre no sudeste da 

América do Sul (Holthe, 1986b), difere de Polycirrus sp. por possuir notocerdas pinadas e 
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distalmente serrilhadas, e uncini a partir dos segmentos 7 ou 12-13 (Hartman, 1966a), 

enquanto que Polycirrus sp. possui notocerdas pinadas e lisas, e uncini a partir dos 

segmentos 9-10. 

 Como não foi possível identificar Polycirrus sp. com base nas espécies registradas 

no litoral brasileiro, também foram feitas comparações com espécies conhecidas da 

Antártida (localidade-tipo mais próxima ao Brasil, onde foram registradas espécies de 

Polycirrus), porém nenhuma delas se assemelha a Polycirrus sp. Segundo Hartman 

(1966a), P. antarcticus (Willey, 1902) possui apenas 11 pares de notopódios e uncini com 

pescoço longo; P. hesslei Monro, 1930 possui notopódios a partir do segmento 2, com 

notocerdas lisas, e uncini a partir do segmento 15, com uma única fileira de 6 dentes; P. 

insignis Gravier, 1907 possui 11 pares de notopódios, começando a partir do segmento 4, 

com cerdas distalmente serrilhadas, uncini a partir do segmento 14, e papilas nefridiais 

cilíndricas nos segmentos 4-5.  

 Capa (2003) descreve Polycirrus sp. A, a partir de exemplares coletados no 

Panamá. Sua descrição aponta a presença de notocerdas lisas e pinadas e uncini com 

duas fileiras de dentes secundários, o que também ocorre em Polycirrus sp. Porém a 

autora aponta a presença de três tipos de tentáculos, almofadas glandulares presentes 

nos segmentos 2-10, papilas nefridiais presentes na base dos notopódios dos setígeros 4-

6, e pigídio em forma de roseta, características que não ocorrem em Polycirrus sp. Além 

disso, a autora não aponta em que segmento terminam os notopódios, nem onde se 

iniciam os neuropódios.  

 Dessa forma, não foi possível identificar Polycirrus sp. com base nos congêneres 

mais próximos, sendo provável que se trate de uma espécie nova para a ciência. 
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Família Trichobranchidae Malmgren, 1866 

  

 Prostômio geralmente dividido em duas regiões, proximal, que corresponde à base 

e pode apresentar ocelos, e distal, de onde originam tentáculos bucais, que podem ser 

longos e distalmente expandidos ou curtos e cilíndricos com ponta afilada. Peristômio 

freqüentemente restrito aos lábios. Colares ventro-laterais geralmente presentes a partir 

do segmento 1, estendendo-se por um variável número de segmentos anteriores, 

originando-se da margem anterior dos segmentos e cobrindo pequena porção da parte 

posterior do segmento precedente. Exceto em Terebellides Sars, 1835, dois a quatro 

pares de brânquias presentes a partir do segmento 2, como filamentos simples e lisos, 

anelados, foliáceos ou em forma de roseta; sempre um filamento inserido dorso-

lateralmente de cada lado do segmento, em alguns casos dispostos mais lateralmente. 

Em Terebellides, pares de brânquias fundidos em estrutura única, com muitas lamelas 

transversais, dispostas em 2-5 lobos originando-se de tronco único situado mediano-

dorsalmente entre os segmentos 2-3. Corpo dividido em duas regiões distintas: tórax, com 

região glandular ventral lisa e parapódios birremes, os notopódios com cerdas capilares 

limbadas e os neuropódios com uncini aciculares sobre toros neuropodiais levemente 

elevados; e abdômen, apenas com neuropódios, em forma de pínulas, portando uncini 

aviculares. Geralmente, o primeiro setígero possui apenas notopódios, e os neuropódios 

se originam mais posteriormente; em Terebellides, o primeiro par de neuropódios 

apresenta espinhos aciculares, e os uncini aparecem a partir do segmento seguinte. 

Uncini torácicos aciculares alongados, com dente principal e fileiras transversais de 

dentes secundários; uncini abdominais aviculares, com fileiras transversais de dentes 

secundários sobre e lateralmente ao dente principal. Papilas nefridiais podem estar 

presentes no segmento 3.  

 

Comentários:  a família Trichobranchidae foi originalmente proposta por Hessle (1917), a 

fim de incluir os gêneros Trichobranchus Malmgren, 1866, Terebellides e Octobranchus 

Marion & Bobretzsky, 1875. Fauchald (1977) reconheceu sete gêneros válidos: 

Ampharetides Ehlers, 1913, Filibranchus Malm, 1874, Novobranchus Berkeley & Berkeley, 

1954, Octobranchus, Terebellides, Trichobranchus e Unobranchus Hartman, 1965. O 

gênero Artacamella Hartman, 1955, originalmente descrito como Artacaminae, grupo 

atualmente incluído em Terebellinae, foi transferido para Trichobranchidae por Holthe 

(1977) e Hutchings (1977), independentemente e quase simultaneamente. 

Posteriormente, Kingston & Mackie (1980) colocaram Novobranchus em sinonímia com 
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Octobranchus, e Holthe (1986a) também sinonimizou Ampharetides com Terebellides, e 

Filibranchus com Trichobranchus. Garraffoni & Lana (2002) sustentaram a sinonímia de 

Filibranchus com Trichobranchus, e posteriormente colocaram Artacamella em sinonímia 

com Trichobranchus (Garraffoni & Lana, 2004). Dessa forma, Trichobranchidae passou a 

incluir os gêneros Octobranchus (atualmente com 10 espécies válidas), Terebellides 

(atualmente com 38 espécies válidas), Trichobranchus (atualmente com 9 espécies 

válidas) e Unobranchus (atualmente com 1 espécie válida), totalizando 58 espécies 

válidas (Garraffoni et al., 2005). O grupo é atualmente considerado como uma subfamília 

de Terebellidae por alguns autores, mas a maioria dos especialistas no grupo ainda o vê 

como uma família separada, conforme citado anteriormente na Introdução. Na presente 

Dissertação, é atribuído a Trichobranchidae o status de família. 

 

 

Gênero Terebellides Sars, 1835 

 

Espécie-tipo: Terebellides stroemii Sars, 1835 

  

 Região proximal do prostômio sem ocelos, situada na base do lábio superior, 

região distal do prostômio estendendo-se ao longo do lábio superior, terminando 

subdistalmente próximo à borda anterior do lábio superior. Lábio inferior expandido e com 

lobo marginal ventral. Colares ventro-laterais presentes nos segmentos anteriores. 

Brânquia única, com numerosas lamelas transversais, dispostas em 2-5 lobos originando-

se de tronco branquial único situado mediano-dorsalmente entre os segmentos 2-3; lobos 

branquiais fundidos ou livres. Notopódios presentes a partir do segmento 3 ou 4, 

estendendo-se até o segmento 20; notocerdas limbadas. Neuropódios presentes a partir 

do segmento 8, estendendo-se até próximo ao pigídio; neuropódios do segmento 8 com 

espinhos aciculares, os dos segmentos 9-20 com uncini aciculares, e, a partir do 

segmento 21, com uncini aviculares, sempre em fileiras simples. 

 

Comentários: segundo Hutchings & Peart (2000), os caracteres mais importantes para a 

definição das espécies de Terebellides são o arranjo, número e grau de fusão dos lobos 

branquiais, o tamanho do primeiro par de notopódios em relação aos demais, a estrutura 

das notocerdas e o formato dos espinhos aciculares do segmento 8. Solis-Weiss et al. 

(1991) também consideram importante a presença de papilas na face posterior das 

lamelas situadas nos lobos branquiais.  
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 Atualmente, no Brasil, são reconhecidas 5 espécies do gênero: T. anguicomus 

Müller, 1858, T. carmenensis Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991, T. klemani 

Kinberg, 1867, T. lanai Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 e T. sepultura 

Garraffoni & Lana, 2003.  

 

Chave para as espécies de Terebellides encontradas 

 

1a. Notopódios a partir do segmento 3................................................................................ 2 

1b. Notopódios a partir do segmento 4 ...................................... Terebellides anguicomus 

 

2a. Lobos branquiais livres, fundidos apenas na base .................... Terebellides sepultura 

2b. Lobos branquiais quase totalmente fundidos, livres apenas na extremidade distal ........  

................................................................................................................ Terebellides lanai  

 

Terebellides anguicomus Müller, 1858 

Figs. 46-47 

 

Terebellides anguicomus. Hessle, 1917: p. 141, fig. 33; Nonato & Luna, 1970: p. 97; Nonato, 1981: p. 214-

216; Blankensteyn, 1988: p. 107-110, fig. 27; Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991: p. 149-151, 

figs. 1g–i; Garraffoni & Lana, 2003: p. 360-362, figs. 11–12. 

 

Material analisado: Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Mar inho – Ubatuba: 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º21’S 44º51’W: prof. 5m), em 17/03/2001; 4 espécimes 

coletados no infralitoral (23º21’S 44º50’W: prof. 5m), em 25/08/2001; 1 espécime coletado 

no infralitoral (23º31’S 45º05’W: prof. 8m), em 21/03/2002; 1 espécime coletado no 

infralitoral (23º23’S 44º50’W: prof. 6,8m), em 19/08/2002. São Sebastião: 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º56’S 45º28’W: prof. 45,1m), em 16/05/2001; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º53’S 45º27’W: prof. 44,6m), em 15/12/2001; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º53’S 45º15’W: prof. 12m), em 18/12/2002; 1 espécime coletado 

no infralitoral (23º49’S 45º25’W: prof. 6m), em 18/12/2002.  

 

Descrição: corpo robusto, cilíndrico, achatado ventralmente, afilado na região posterior 

do abdômen (Figs. 46A, 47A-C). Espécimes fixados sem padrão de coloração. 

Exemplares completos com até 63 segmentos, medindo 57 mm de comprimento e 4,5 mm 

de largura, na região mais larga do tórax. Região distal do prostômio expandida, trilobada, 

lobo mediano maior do que os laterais, orientando-se para a região dorsal e terminando 
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Figura 46.  Terebellides anguicomus. A, exemplar completo, vista lateral. B, notocerda, segmento 19. C, neurocerda, 
segmento 8. D, neurocerda, segmento 13. E, neurocerda, segmento 36 (barras de escala: A = 5 mm; B, D = 50 µm; C = 
100 µm; E = 10 µm).  
 
 
 



 129 

 
 
Figura 47.  Terebellides anguicomus. A, extremidade anterior, vista lateral. B, extremidade anterior, vista ventro-lateral. 
C, extremidade posterior, vista ventro-lateral. Números referem-se aos segmentos; li: lábio inferior; ls: lábio superior 
(barras de escala: A-B = 1 mm; C = 0,5 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 48.  Terebellides sepultura. A, extremidade anterior, vista ventro-lateral. B, extremidade anterior, vista lateral. C, 
extremidade anterior, vista superior. Números referem-se aos segmentos; li: lábio inferior; ls: lábio superior; P: prostômio 
(barras de escala: A-B = 0,5 mm; C = 0,25 mm). 
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subdistalmente em relação à borda do lábio superior (Fig. 46A); tentáculos bucais curtos e 

finos, os menores cilíndricos, os maiores com ponta ligeiramente espatulada (Figs. 46A, 

47A-B). Lábio superior fino, quase circular e convoluto (Figs. 46A, 47B); lábio inferior 

expandido, semicircular, com aba distal em toda extensão (Figs. 46A, 47A-B). Segmento 

1 distinto ao redor de todo corpo, curto (Figs. 46A, 47A-B); segmento 2 mais longo do que 

o anterior, formando colar ventro-lateral com prega mediana e margens arredondadas 

lateralmente (Figs. 46A, 47A-B); segmento 3 mais longo do que o anterior, formando colar 

ventro-lateral com prega mediana e margens lisas, livres, longas e arredondadas 

lateralmente (Figs. 46A, 47A-B); segmentos 4-7 de tamanho variável, todos com colares 

ventro-laterais, progressivamente menores, com margens grossas, lisas, livres e 

arredondadas lateralmente (Figs. 46A, 47A-B); segmento 9 com uma corcunda dorsal, 

orientada transversalmente, que pode variar de tamanho dependendo da fixação (Figs. 

46A, 47A). Tronco branquial curto e grosso (Figs. 46A, 47A); 4 lobos branquiais quase 

totalmente fundidos, livres apenas na extremidade distal afilada (Figs. 46A, 47A); par de 

lobos dorsais grosso, com numerosas lamelas com margens arredondadas, dispostas 

transversalmente por toda região superior, menores na parte distal (Figs. 46A, 47A-B); par 

de lobos ventrais mais fino do que o dorsal, com lamelas menores, visíveis na porção 

distal livre (Figs. 46A, 47A); numerosas papilas presentes na face posterior das lamelas 

(Fig. 46A). Notopódios relativamente longos, retangulares, presentes nos segmentos 4-20 

(Figs. 46A, 47A-B); notocerdas capilares limbadas, com limbo estreito, mais estreito em 

um dos lados (Fig. 46B). Neuropódios torácicos com toros sésseis, curtos (Figs. 46A, 

47A-B); neuropódios abdominais formando pínulas salientes (Figs. 46A, 47C), com hastes 

internas; neuropódios do segmento 8 com 4-6 espinhos aciculares, com curvatura em 

ângulo superior a 90° graus na superfície inferior e ponta afilada (Fig. 46C); neuropódios 

dos segmentos 9-20 com 8-17 uncini aciculares, com aproximadamente 3 fileiras de 

dentes secundários (Fig. 46D); neuropódios abdominais com 43-66 uncini breviaviculares 

mais altos do que longos, calcanhar curto e arredondado, proa larga e arredondada, e 

aproximadamente 3 fileiras de dentes secundários (Fig. 46E). Papilas nefridiais longas na 

região lateral posterior do segmento 3, base larga, encoberta pelo lobo lateral do 

segmento 4, papilas afilando progressivamente, ponta alcançando a base do tronco 

branquial (Fig. 46A). Pigídio liso (Figs. 46A, 47C). 

 

Discussão:  Terebellides anguicomus foi descrita a partir de exemplares coletados em 

Santa Catarina, analisados por Müller (1858). Desde então, tem sido amplamente 

registrada no litoral brasileiro (Hartman, 1948; Forneris, 1969; Nonato & Luna, 1970; 



 131 

Amaral, 1977, 1980; Abreu, 1978; Tommasi, 1979; Lana, 1981, 1986; Nonato, 1981; 

Blankensteyn, 1988; Morgado, 1988; Morgado & Amaral, 1989; Amaral et al., 1990, 1994, 

1995, 1998, 2003; Paiva, 1990, 1993, 1996; Sovierzoski, 1991; Lopes, 1993; Morgado et 

al., 1994; Pardo, 1995; Reis, 1995; Maciel, 1996; Attolini, 1997; Pires-Vanin et al., 1997; 

Rizzo, 1998; Petti & Nonato, 2000; Reis et al., 2000; Rizzo & Amaral 2001; Garraffoni & 

Lana, 2003). Porém, o holótipo não foi encontrado, e dessa forma Solis-Weiss et al. 

(1991) designaram um neótipo a partir de material coletado no Paraná.  

 Terebellides anguicomus é a única espécie do gênero registrada no Brasil que 

possui 17 pares de notopódios a partir do segmento 4 e, além disso, possui como 

característica uma corcunda dorsal acentuada, caráter compartilhado com outras duas 

espécies do gênero, T. carmenensis, cuja localidade-tipo é no México, e foi registrada no 

litoral do Estado da Bahia por Garraffoni & Lana (2003), e T. totae Bremec & Elias, 1999, 

espécie argentina. 

 Solis-Weiss et al. (1991) afirmam que a corcunda dorsal está no setígero 5, porém, 

assim como explicam Garraffoni & Lana (2003), essa posição é equivocada, uma vez que 

a corcunda encontra-se claramente no segmento 9, e portanto no setígero 6. Garraffoni & 

Lana (2003) também estão equivocados ao afirmarem que o segmento 9 corresponde ao 

setígero 7, uma vez que os notopódios se iniciam a partir do segmento 4. Garraffoni & 

Lana (2003) observaram exemplares vivos e constataram que o tamanho da corcunda 

dorsal é variável de acordo com o grau de contração dos animais, e geralmente é menor 

em exemplares fixados. 

 Quanto aos colares ventro-laterais, as descrições de Blankensteyn (1988) e Solis-

Weiss et al. (1991) condizem com a descrição fornecida acima, estando presentes nos 

segmentos 2-7. Garraffoni & Lana (2003) afirmam que os colares ventro-laterais de T. 

anguicomus encontram-se nos setígeros 1-6, o que corresponde aos segmentos 4-9, 

posição possivelmente equivocada. 

 Segundo Solis-Weiss et al. (1991) as brânquias aparentam ter 5 lobos branquiais, 

assim como afirmam Garraffoni & Lana (2003), porém, segundo estes últimos autores, 

todos os lobos são do mesmo tamanho, o que difere do observado por Blankensteyn 

(1988), Solis-Weiss et al. (1991) e nos exemplares da presente Dissertação, em que os 

lobos ventrais são mais finos do que os dorsais. Além disso, os animais aqui estudados 

aparentam possuir apenas 4 lobos branquiais, 2 dorsais e 2 ventrais, assim como na 

descrição de Blankensteyn (1988).  

Solis-Weiss et al. (1991) dizem que a papila encontra-se no segmento 2, 

entretanto, concordando com a observação dos demais autores, a posição da papila é 
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claramente no segmento 3, mesmo segmento de onde parte o tronco branquial. 

 Segundo Solis-Weiss et al. (1991), o número de uncini por toro em T. anguicomus 

é baixo em relação a outras espécies, sendo 4 espinhos aciculares por toro, 6-8 uncini 

aciculares por toro torácico, 19-49 uncini breviaviculares por toro abdominal e 40-42 

setígeros abdominais. Nos exemplares da presente Dissertação há 4-6 espinhos 

aciculares por toro, 8-17 uncini aciculares por toro torácico, 43-66 uncini breviaviculares 

por toro abdominal e até 43 setígeros abdominais. Portanto, os exemplares aqui 

estudados ultrapassam o número de neurocerdas por neuropódio fornecido por Solis-

Weiss et al. (1991), mas os autores observaram apenas 4 espécimes, o que poderia 

explicar a menor variação encontrada por eles. 

 

Distribuição: estados de Sergipe a Santa Catarina. 

 

Terebellides sepultura Garraffoni & Lana, 2003 

Figs. 48-49 

 

Terebellides sepultura Garraffoni & Lana, 2003: p. 358-359, figs. 1-8. 

 

Material analisado: Projeto REVIZEE/Score Sul/Bento s – Rio de Janeiro: 1 espécime 

coletado com van Veen (24º02’S 43º30’W: prof. 147m), em 14/02/1998; 1 espécime 

coletado com van Veen (23º29’S 41º09’W: prof. 275m), em 28/02/1998. 

 

Descrição: corpo cilíndrico (Figs. 48A-B, 49A), afilado no abdômen. Espécimes fixados 

sem padrão de coloração. Exemplar completo com 42 segmentos, medindo 5 mm de 

comprimento e 0,2 mm de largura, na região mais larga do tórax; exemplar incompleto 

com 38 segmentos, medindo 16 mm de comprimento e 0,5 mm de largura, na região mais 

larga do tórax. Região distal do prostômio relativamente curta e arredondada (Figs. 48A-

C, 49A); tentáculos bucais curtos, cilíndricos, distalmente expandidos e arredondados 

(Figs. 48A-C, 49A). Lábio superior fino, quase circular e convoluto (Fig. 48C); lábio inferior 

expandido, semicircular, com aba distal em toda extensão (Figs. 48A-C, 49A). Segmento 

1 distinto ao redor de todo corpo, longo (Figs. 48A-B, 49A); segmento 2 tão longo quanto 

segmento 1 (Figs. 48A-B, 49A); segmento 3 mais longo do que o anterior, formando colar 

ventro-lateral com margens arredondadas lateralmente (Figs. 48A-B, 49A); segmentos 4-7 

progressivamente menores, bem demarcados dorsalmente, todos com colares ventro-

laterais com margens grossas, lisas e arredondadas lateralmente, mais curtos do que o 

colar do segmento 3 (Figs. 48A-B, 49A); demais segmentos anteriores aproximadamente 
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Figura 49.  Terebellides sepultura. A, exemplar incompleto, vista lateral. B-C, notocerdas, segmento 20. D, neurocerda, 
segmento 8. E, neurocerda, segmento 12. F, neurocerda, segmento 30 (barras de escala: A = 1 mm; B-C, E-F = 10 µm; 
D = 50 µm). 
 
 

 



 134 

do mesmo tamanho (Figs. 48B, 49A). Tronco branquial longo e grosso (Figs. 48A-B, 49A); 

4 lobos branquiais livres, fundidos apenas na base, distalmente afilados (Figs. 48A-B, 

49A); par de lobos dorsais grosso, com numerosas lamelas com margens arredondadas, 

dispostas transversalmente por toda região superior, menores na parte distal (Figs. 48A, 

49A); par de lobos ventrais mais fino do que o dorsal, com lamelas menores (Figs. 48A, 

49A); papilas na face posterior das lamelas não visíveis. Notopódios presentes nos 

segmentos 3-20 (Figs. 48A-B, 49A); primeiro par de notopódios menor do que os demais, 

com poucas cerdas mais curtas e mais finas do que as dos segmentos seguintes, 

originando-se na face posterior do colar ventro-lateral do segmento (Figs. 48A, 49A); 

demais notopódios curtos e arredondados (Figs. 48A-B, 49A); notocerdas capilares 

limbadas, com limbo estreito de dois tipos, bilimbadas ou com limbo apenas de um lado 

(Figs. 49B-C). Neuropódios torácicos com toros sésseis, curtos (Figs. 48B, 49A); 

neuropódios abdominais formando pínulas salientes, com hastes internas; neuropódios do 

segmento 8 com 3 espinhos aciculares, com curvatura em ângulo superior a 90° graus na 

superfície inferior e ponta afilada (Fig. 49D); neuropódios dos segmentos 9-20 com 5 

uncini aciculares, com aproximadamente 5 fileiras de dentes secundários (Fig. 49E); 

neuropódios abdominais com 12-22 uncini breviaviculares mais altos do que longos, 

calcanhar curto e arredondado, proa arredondada e afilada, e aproximadamente 3 fileiras 

de dentes secundários (Fig. 49F). Papilas nefridiais não visíveis. Pigídio liso. 

 

Discussão: a espécie Terebellides sepultura foi descrita a partir de material brasileiro 

coletado na região sul do país. Os espécimes analisados na presente Dissertação diferem 

da descrição original (Garraffoni & Lana, 2003) apenas por possuírem 3 espinhos 

aciculares no segmento 8, ao invés de 5, e por apresentarem uma variação maior no 

número de uncini aviculares por toro abdominal, sendo 12-22 ao invés de 14-18. 

 Terebellides sepultura e T. klemani assemelham-se por possuírem lobos branquias 

livres em 2/3 do seu comprimento. Terebellides klemani, espécie também brasileira, é 

distinta de T. sepultura por possuir colares ventro-laterais apenas nos segmentos 3-5 e 5 

lobos branquiais (Solis-Weiss et al., 1991), enquanto que a última apresenta colares 

ventro-laterais nos segmentos 3-7 e 4 lobos branquiais. Além disso, em T. sepultura, o 

tronco branquial é proporcionalmente mais longo do que nas demais espécies do gênero 

(Garraffoni & Lana, 2003). 

Terebellides klemani foi sinonimizada com T. anguicomus por Hessle (1917), mas 

atualmente as duas espécies são consideradas válidas (Solis-Weiss et al., 1991), uma 

vez que a primeira apresenta notopódios a partir do segmento 3 e lobos branquiais livres 
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em 2/3 do seu comprimento, enquanto que T. anguicomus possui corcunda dorsal no 

segmento 9, notopódios a partir do segmento 4 e lobos branquiais quase totalmente 

fundidos.  

 

Distribuição: sudeste e sul do Brasil.  

 

Terebellides lanai Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991 

Figs. 50-52 

 

Terebellides sp. Blankensteyn, 1988: p. 111-114, fig. 28. 

Terebellides lanai Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991: p. 153-156, figs. 2g–i; Bremec & Elias, 

1999: p. 179-181. 

 

Material analisado: Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Mar inho – Ubatuba: 3 espécimes 

coletados no infralitoral (23º32’S 44º43’W; prof. 45m), em 17/03/2001; 4 espécimes 

coletados no infralitoral (23º33’S 45º04’W; prof. 23,4m), em 23/03/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º33’S 45º04’W; prof. 16,6m), em 23/03/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º48’S 45º10’W; prof. 30,1m), em 20/05/2002; 1 espécime 

coletado no infralitoral (23º44’S 45º11’W; prof. 30,3m), em 20/05/2002; 3 espécimes 

coletados no infralitoral (23º42’S 45º12’W; prof. 21,3m), em 20/05/2002. Caraguatatuba: 1 

espécime coletado no infralitoral (23º57’S 45º28’W; prof. 44,8m), em 15/02/2001; 2 

espécimes coletados no infralitoral (23º53’S 45º30’W; prof. 25m), em 15/02/2001; 1 

espécime coletado no infralitoral (23º43’S 45º06’W; prof. 36m), em 29/07/2001; 1 

espécime coletado no infralitoral (23º46’S 45º07’W; prof. 34,3m), em 16/10/2001. São 

Sebastião: 2 espécimes coletados no infralitoral (23º52’S 45º27’W; prof. 19,6m), em 

10/09/2001; 1 espécime coletado no infralitoral (23º54’S 45º28’W; prof. 33,6m), em 

15/12/2001; 1 espécime coletado no infralitoral (23º56’S 45º24’W; prof. 25,6m), em 

15/12/2001; 1 espécime coletado no infralitoral (23º50’S 45º14’W; prof. 20,7m), em 

27/06/2002; 2 espécimes coletados no infralitoral (23º55’S 45º13’W; prof. 27,5m), em 

27/06/2002; 1 espécime coletado no infralitoral (23º58’S 45º31’W; prof. 33,6m), em 

27/06/2002. Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos – Rio de Janeiro: 1 espécime coletado 

com van Veen (23º18’S 43º05’W: prof. 100m), em 15/02/1998; 1 espécime coletado com 

Draga (23º17’S 42º42’W: prof. 100m), em 16/02/1998; 2 espécimes coletados com van 

Veen (23º17’S 42º42’W: prof. 100m), em 16/02/1998; 1 espécime coletado com Box corer 

(23º44’S 42º29’W: prof. 325m), em 16/02/1998; 1 espécime coletado com van Veen 

(23º44’S 42º29’W: prof. 325m), em 16/02/1998; 2 espécimes coletados com van Veen 
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(23º06’S 42º24’W: prof. 93m), em 16/02/1998. Rio Grande do Sul: 1 espécime coletado 

com van Veen (30º54’S 50º01’W: prof. 100m), em 19/04/1998. 

 

Descrição: corpo robusto, cilíndrico, achatado ventralmente, afilado na região posterior 

do abdômen (Figs. 50A, 51A-D, 52E). Espécimes fixados sem padrão de coloração. 

Exemplares completos com até 56 segmentos, medindo 55 mm de comprimento e 4,5 mm 

de largura, na região mais larga do tórax. Região distal do prostômio expandida, trilobada, 

lobo mediano maior do que os laterais, orientando-se para a região dorsal e terminando 

subdistalmente em relação à borda do lábio superior (Figs. 50A, 51B, 52A); tentáculos 

bucais curtos e finos, os menores cilíndricos e os maiores com ponta ligeiramente 

espatulada (Figs. 50A, 51A-D, 52A). Lábio superior fino, quase circular e convoluto (Figs. 

50A, 51C, 52A); lábio inferior expandido, semicircular, com aba distal em toda extensão 

(Figs. 50A, 51A-D, 52A). Segmento 1 distinto ao redor de todo corpo, longo (Figs. 50A, 

51A-D); segmento 2 tão longo quanto o anterior, formando colar ventro-lateral com prega 

mediana e margens arredondadas lateralmente (Figs. 50A, 51A-D); segmento 3 mais 

longo do que o anterior, formando colar ventro-lateral com prega mediana e margens 

lisas, livres, longas e arredondadas lateralmente (Figs. 50A, 51A-D); segmentos 4-7 mais 

curtos do que o anterior, todos com colares ventro-laterais, progressivamente menores, 

com margens grossas, lisas, livres e arredondadas lateralmente (Figs. 50A, 51A-D). 

Tronco branquial curto e grosso (Figs. 50A, 51A-B,D, 52C); 4 lobos branquiais quase 

totalmente fundidos, livres apenas na extremidade distal afilada (Figs. 50A, 51A-D, 52B); 

par de lobos dorsais grosso, com numerosas lamelas com margens arredondadas, 

dispostas transversalmente por toda região superior, menores na parte distal (Figs. 50A, 

51A-D, 52B,D); par de lobos ventrais mais fino do que o dorsal, com lamelas menores, 

visíveis na porção distal livre (Figs. 50A, 51C-D, 52B); numerosas papilas presentes na 

face posterior das lamelas (Figs. 50A, 52D). Notopódios presentes nos segmentos 3-20 

(Figs. 50A, 51A-D, 52B,E); primeiro par de notopódios menor do que os demais, com 

poucas cerdas mais curtas e mais finas do que as dos segmentos seguintes (Fig. 50B), 

originando-se na face posterior do colar ventro-lateral do segmento (Fig. 50A); demais 

notopódios longos e retangulares (Figs. 50A, 51A-D, 52B,E); notocerdas capilares 

limbadas, com limbo estreito (Figs. 50B-C). Neuropódios torácicos com toros sésseis, 

curtos (Figs. 50A, 51A-B,D, 52B,E); neuropódios abdominais formando pínulas salientes 

(Figs. 50A, 52E-F), com hastes internas; neuropódios do segmento 8 com de 4-7 

espinhos aciculares, com curvatura em ângulo superior a 90° graus na superfície inferior e 

ponta afilada (Fig. 50D); neuropódios dos segmentos 9-20 com 8-25 uncini aciculares, 
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Figura 50.  Terebellides lanai. A, exemplar completo, vista lateral. B, notocerda, segmento 3. C, notocerda, segmento 
20. D, neurocerda, segmento 8. E, neurocerda, segmento 16. F, neurocerda, segmento 21 (barras de escala: A = 5 mm; 
B-C, E = 50 µm; D = 100 µm; F = 10 µm). 
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Figura 51.  Terebellides lanai. A, tórax, vista lateral. B, extremidade anterior, vista ventro-lateral. C, extremidade anterior, 
vista ventral. D, extremidade anterior, vista lateral. Números referem-se aos segmentos; li: lábio inferior; ls: lábio 
superior; P: prostômio (barras de escala: A = 3 mm; B-D = 2 mm). 
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Figura 52.  Terebellides lanai. A, extremidade anterior, vista superior. B, região distal da brânquia. C, inserção da 
brânquia e papila, segmento 3. D, lamelas branquiais com papilas. E, abdômen. F, extremidade posterior do abdômen. 
Números referem-se aos segmentos; seta preta aponta papila; li: lábio inferior; ls: lábio superior; P: prostômio (barras de 
escala: A, F = 1 mm; B-D = 0,5 mm; E = 3 mm). 
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com aproximadamente 4 fileiras de dentes secundários (Fig. 50E); neuropódios 

abdominais com 22-64 uncini breviaviculares mais altos do que longos, calcanhar curto e 

arredondado, proa arredondada e afilada, e aproximadamente 3 fileiras de dentes 

secundários (Fig. 50F). Papilas nefridiais longas na região lateral posterior do segmento 3, 

base larga, encoberta pelo lobo lateral do segmento 4, papilas afilando progressivamente, 

ponta alcançando a base do tronco branquial (Figs. 50A, 52C). Pigídio liso (Figs. 50A, 

52E-F). 

 

Discussão:  Terebellides lanai, cuja localidade-tipo é no Estado de São Paulo, foi descrita 

por Solis-Weiss et al. (1991), e posteriormente citada por Bremec & Elias (1999) e Attolini 

(2002). É muito similar a T. anguicomus, exceto pela presença de 18 pares de notopódios 

a partir do segmento 3 e por não apresentar corcunda dorsal. Entretanto, Bremec & Elias 

(1999) observaram a presença de corcunda dorsal no segmento 9 na minoria dos 

exemplares de T. lanai analisados por eles, sendo essa corcunda bilobada em alguns 

desses espécimes. Contudo, resta a dúvida se o material estudado por Bremec & Elias 

(1999) é de fato T. lanai ou T. anguicomus. 

 Solis-Weiss et al. (1991) e Bremec & Elias (1999) apontam a presença de colares 

ventro-laterais nos segmentos 3-7, não mencionando o segmento 2, que claramente 

apresenta colar ventro-lateral nos exemplares analisados na presente Dissertação, assim 

como ocorre em T. anguicomus. Garraffoni & Lana (2003) possivelmente cometeram um 

equívoco, pois em um momento do seu trabalho afirmam que T. lanai possui colares 

ventro-laterais nos segmentos 3-5, e em outro momento afirmam que a espécie possui 

colares ventro-laterais nos setígeros 1-8, que correspondem aos segmentos 3-10. De 

qualquer maneira, nenhuma das distintas citações feitas pelos autores corresponde ao 

que foi observado pelos demais autores e nos espécimes da presente Dissertação. 

 Segundo Solis-Weiss et al. (1991), T. lanai possui 4 espinhos aciculares por toro, 8-

10 uncini aciculares por toro torácico e 25-29 uncini breviaviculares por toro abdominal. 

Os exemplares analisados por Bremec & Elias (1999) possuem 4-8 espinhos aciculares 

por toro, 13-24 uncini aciculares por toro torácico e mais de 40 uncini breviaviculares por 

toro abdominal, e, segundo estes autores, o maior número de uncini por toro, em relação 

ao encontrado por Solis-Weiss et al. (1991), é devido seus exemplares serem maiores do 

que os observados pelos últimos autores. Os espécimes da presente Dissertação 

apresentam 4-7 espinhos aciculares por toro, 8-25 uncini aciculares por toro torácico e 22-

64 uncini breviaviculares por toro abdominal, excedendo o número máximo de uncini por 

toro descrito por Bremec & Elias (1999). 
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 Além disso, Solis-Weiss et al. (1991) e Bremec & Elias (1999) indicam a presença 

de papilas no pigídio, que não foram observadas nos espécimes da presente Dissertação.  

 Terebellides carmenensis (localidade-tipo: México) é outra espécie do gênero com 

ocorrência registrada no Brasil, no litoral da Bahia (Garraffoni & Lana, 2003), e que possui 

18 pares de notopódios a partir do segmento 3, e lobos branquiais quase totalmente 

fundidos. Difere de T. lanai por possuir corcunda dorsal no segmento 9, todos os lobos 

branquiais do mesmo tamanho e espinhos aciculares do segmento 8 com morfologia 

distinta. A posição dos colares ventro-laterais de T. carmenensis não fica clara na 

descrição original, pois diz apenas que são mais desenvolvidos nos setígeros 1 e 2, que 

correspondem aos segmentos 3 e 4. Segundo Garraffoni & Lana (2003), em T. 

carmenensis os lobos branquiais ventrais são menores do que os dorsais, e em um 

momento do seu trabalho afirmam que a espécie possui colares ventro-laterais nos 

segmentos 3-5, e em outro momento afirmam que possui colares ventro-laterais nos 

setígeros 1-5, que correspondem aos segmentos 3-7. Mais uma vez, essas características 

devem ser equivocadas. 

 

Distribuição: sudeste e sul do Brasil.  
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IV. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E OCORRÊNCIA  DAS ESPÉCIES 

ENCONTRADAS 

  

Na presente avaliação da distribuição das espécies encontradas, sua ocorrência 

será dada com relação a três ambientes:  

1-) região entremarés: engloba costão rochoso e fital dos Projetos “Biodiversidade de 

Poliquetas” e “BIOTA”. 

2-) profundidades de 5 a 45,1 metros: engloba o infralitoral do Projeto “BIOTA”.  

3-) profundidades de 90 a 505 metros: engloba o Projeto “REVIZEE”. 

Dentre os Terebellinae, Phisidia rubra (22 espécimes) ocorre apenas na região 

entremarés, tendo sido encontrada apenas em Caraguatatuba (Praia Martim de Sá) e São 

Sebastião (Praias Araçá, Preta e Baleia). Amphitrite cf. variabilis conta com um único 

exemplar, proveniente de Ubatuba, coletado no infralitoral, a 21,5 m de profundidade. 

Terebella sp. 1 (61 espécimes) também ocorre apenas na região entremarés e foi 

encontrada em Ubatuba (Praia Picinguaba) e São Sebastião (Praia Araçá). Um exemplar 

de Terebella sp. 2 é proveniente do Estado de Rio de Janeiro, a 110 m de profundidade, e 

29 exemplares são do Estado de São Paulo, encontrados nas profundidades de 147 m e 

258 m. Em Caraguatatuba e São Sebastião, foram encontrados 2 espécimes de Artacama 

benedeni, a 44 m e 24,5 m, respectivamente, e no Estado de Rio de Janeiro foram 

encontrados 4 espécimes desta espécie, todos a 100 m de profundidade. Nicolea uspiana 

é extremamente abundante na região entremarés, estando presente em todos os locais 

amostrados, de Ubatuba a Peruíbe, inclusive ilhas, totalizando 7498 espécimes; apenas 6 

espécimes foram encontrados no infralitoral, entre 6,1 m e 23,6 m, em Ubatuba. Loimia cf. 

grubei ocorre nos três ambientes aqui considerados, sendo que 4 espécimes são 

provenientes da região entremarés de Ubatuba (Praia Picinguaba) e Caraguatatuba (Praia 

Martim de Sá); 12 espécimes foram encontrados no infralitoral, entre 10,3 m e 44,5 m de 

profundidade, de Ubatuba a São Sebastião; e 2 espécimes são do Estado de Rio Grande 

do Sul, encontrados a 99 m e 100 m. Lanice sp. conta com um único exemplar encontrado 

no Estado de Rio de Janeiro, a 110 m de profundidade. Pista corrientis ocorre nos três 

ambientes aqui considerados, sendo que 15 exemplares são provenientes da região 

entremarés de Ubatuba (Praia Picinguaba), Caraguatatuba (Praia Martim de Sá), São 

Sebastião (Praias São Francisco e Baleia), e Santos (Ilha das Palmas); 19 exemplares 

foram encontrados no infralitoral, entre 8 m e 39,3 m, de Ubatuba a São Sebastião; e 30 

exemplares são dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, encontrados entre 99 m e 

157 m. Pista cf. cristata (41 espécimes) foi encontrada nos estados de Rio de Janeiro, 
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São Paulo e Rio Grande do Sul, entre 90 m e 505 m de profundidade.  

Dentre os Thelepodinae, Thelepus cf. setosus se distribui de Ubatuba a São 

Sebastião, no infralitoral, entre 16,2 m e 44,6 m de profundidade (45 exemplares); e 2 

exemplares foram encontrados nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, a 110 m e 99 

m, respectivamente. Pseudostreblosoma brevitentaculatum (35 espécimes) foi encontrada 

em Ubatuba e São Sebastião, no infralitoral, entre 9,3 m e 45 m de profundidade. É 

interessante notar que Streblosoma porchatensis (66 espécimes) foi encontrada apenas 

na região entremarés da Ilha Porchat (São Vicente) e da Ilha das Palmas (Santos). 

Streblosoma oligobranchiatum conta com 405 espécimes coletados na região entremarés 

de Ubatuba (Praia Picinguaba), Caraguatatuba (Praia Martim de Sá), e São Sebastião 

(Praias São Francisco, Baleia, Preta e Barequeçaba); e 9 espécimes são provenientes do 

infralitoral, de Ubatuba a São Sebastião, entre 25 m e 43,8 m de profundidade. 

Com relação a Polycirrinae, apenas 1 exemplar de Lysilla sp. 1 foi encontrado em 

Ubatuba, a 21,5 m de profundidade; 2 exemplares de Lysilla sp. 2 foram coletados nos 

estados de Rio de Janeiro e São Paulo, a 254 m e 122 m de profundidade, 

respectivamente; e 1 exemplar de Amaeana sp. foi obtido em Ubatuba, a 35 m de 

profundidade. Polycirrus sp. foi encontrada na região entremarés (21 espécimes) de 

Ubatuba (Praia Picinguaba) e São Sebastião (Praias São Francisco e Araçá); e 3 

espécimes foram encontrados no infralitoral, a 6,8 m, 9 m e 34,2 m de profundidade, em 

Ubatuba.  

 Finalmente, dentre os Trichobranchidae, Terebellides anguicomus conta com 11 

exemplares obtidos de 5 m a 45,1 m de profundidade, em Ubatuba e São Sebastião. 

Apenas 2 espécimes de Terebellides sepultura foram encontrados, coletados a 147 m e 

275 m, no Estado de Rio de Janeiro. Terebellides lanai foi encontrada de Ubatuba a São 

Sebastião, entre 16,6 m e 45 m de profundidade (26 exemplares); e nos estados de Rio 

de Janeiro e Rio Grande do Sul, entre 93 m e 325 m de profundidade (9 exemplares). 

 Portanto, a região entremarés (cidades de Ubatuba a Peruíbe) apresentou a menor 

diversidade, com 8 espécies registradas, totalizando 8092 indivíduos (Phisidia rubra, 

Terebella sp. 1, Nicolea uspiana, Loimia cf. grubei, Pista corrientis, Streblosoma 

porchatensis, Streblosoma oligobranchiatum e Polycirrus sp.). A maior diversidade foi 

encontrada em profundidades de 5 a 45,1 metros (cidades de Ubatuba a São Sebastião), 

em que foram registradas 13 espécies, totalizando 171 indivíduos (Amphitrite cf. variabilis, 

Artacama benedeni, Nicolea uspiana, Loimia cf. grubei, Pista corrientis, Thelepus cf. 

setosus, Pseudostreblosoma brevitentaculatum, Streblosoma oligobranchiatum, Lysilla sp. 

1, Amaeana sp., Polycirrus sp., Terebellides anguicomus, Terebellides lanai). E, em 
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profundidades de 90 a 505 metros (estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande 

do Sul), foram registradas 10 espécies, totalizando 123 indivíduos (Terebella sp. 2, 

Artacama benedeni, Loimia cf. grubei, Lanice sp., Pista corrientis, Pista cf. cristata, 

Thelepus cf. setosus, Lysilla sp. 2, Terebellides sepultura, Terebellides lanai).  

Notavelmente, a região entremarés apresenta maior abundância, não somente pelo 

grande número de espécimes encontrados de Nicolea uspiana (7498) e Streblosoma 

oligobranchiatum (405), mas também em relação ao número de exemplares das demais 

espécies, que somam 189 indivíduos, quantidade ainda maior que o número encontrado 

nas duas faixas de profundidades. Vale destacar que a família Trichobranchidae não foi 

registrada, no presente trabalho, na região entremarés. 
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VI. ANEXO 

 
 
 
Tabela 1 - Projeto “A Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo 
do Estado de São Paulo”: resultado das coletas realizadas em Ubatuba e Caraguatatuba. 
 

Projeto Biodiversidade de Poliquetas 
 UBATUBA CARAGUATATUBA 
 FÉLIX 

23º23’S 
44º58’W 

PEREQUÊ-MIRIM 
23º29’S  
45º06’W 

DOMINGAS DIAS 
23º30’S  
45º08’W 

MARTIM DE SÁ 
23º37’S  
45º22’W  

 04/11/2002 05/01/2003 22/07/2002 02/11/2002 22/07/2005 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

44 

 
 
5 

 
 

31 

 
 

24 

 
 

1275 
 
 
 
Tabela 2 - Projeto “A Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo 
do Estado de São Paulo”: resultado das coletas realizadas em São Sebastião. 
 

Projeto Biodiversidade de Poliquetas – SÃO SEBASTIÃ O 
 SÃO FRANCISCO 23º44’S 45º24’W 
 04/12/2002 19/04/2003 16/07/2003 27/09/2003 24/07/2005 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 
5 

 
 

27 

 
 

30 

 
 

11 

 
 

13 
Pista corrientis     1 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

  
 

22 

 
 

152 

 
 

110 

 
 

13 
Polycirrinae 
Polycirrus sp. 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 

 

 
 
 
Tabela 3 - Projeto “A Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo 
do Estado de São Paulo”: resultado das coletas realizadas em São Sebastião. 
 

Projeto Biodiversidade de Poliquetas – SÃO SEBASTIÃ O 
 BALEIA  

23º46’S 45º39’W 
PRETA  

23º49’S 45º25’W 
 23/07/2005 17/10/2005 18/04/2003 18/07/2003 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

444 

 
 

221 

 
 

20 

 
 

37 
Phisidia rubra    1 
Pista corrientis 1 1   
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

 
 

1 

  
 

15 

 
 
1 
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Tabela 4 - Projeto A Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo 
do Estado de São Paulo: resultado das coletas realizadas em São Sebastião. 
 

Projeto Biodiversidade de Poliquetas – SÃO SEBASTIÃ O 
 ARAÇÁ 23º49’S 45º24’W 
 24/07/2002 03/12/2002 17/04/2003 15/07/2003 25/09/2003 20/07/2005 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

17 

 
 

15 

 
 

37 

 
 

203 

 
 

91 

 
 

37 
Phisidia rubra 1     2 
Terebella sp.1 2     3 
Polycirrinae 
Polycirrus sp. 

     
1 

 

 
 
 
Tabela 5 - Projeto A Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo 
do Estado de São Paulo: resultado das coletas realizadas em São Sebastião. 
 

Projeto Biodiversidade de Poliquetas – SÃO SEBASTIÃ O 
 BAREQUEÇABA 

23º49’S 45º26’W 
GUAECÁ 

23º49’S 45º28’W 
TOQUE-TOQUE GRANDE 

23º50’S 45º30’W 
 20/04/2003 17/07/2003 21/07/2005 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

1 

 
 

92 

 
 

1 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

 
 

42 

  

 
 
 
Tabela 6 - Projeto A Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo 
do Estado de São Paulo: resultado das coletas realizadas em Guarujá, Santos e Itanhaém. 
 

Projeto Biodiversidade de Poliquetas 
 GUARUJÁ SANTOS ITANHAÉM 
 PERNAMBUCO 

23º58’S 46º10’W 
ILHA DAS PALMAS 

24°00’S 46°19’W 
SONHO 

24°11’S 46°48’W 
 22/06/2005 04/10/2005 06/03/2004 05/10/2005 14/06/2003 28/08/2003 22/04/2005 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

301 

 
 

65 

 
 

13 

 
 

8 

 
 

135 

 
 

6 

 
 

2 
Pista corrientis   1 1    
Thelepodinae 
Streblosoma porchatensis 

   
5 

 
1 

   

 
 
 
Tabela 7 - Projeto A Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo 
do Estado de São Paulo: resultado das coletas realizadas em São Vicente. 
 

Projeto Biodiversidade de Poliquetas – SÃO VICENTE 
 ILHA PORCHAT 23º59’S 46º22’W 
 11/03/2002 17/11/2002 18/11/2002 16/03/2003 15/06/2003 09/12/2003 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea 
uspiana 

 
 
 

58 

 
 
 

93 

 
 
 

17 

 
 
 

14 

  
 
 

183 
Thelepodinae 
Streblosoma 
porchatensis 

    
 

16 

 
 

29 

 
 

15 
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Tabela 8 - Projeto A Biodiversidade de Poliquetas (Annelida: Polychaeta) em Costões Rochosos ao Longo 
do Estado de São Paulo: resultado das coletas realizadas em São Vicente e Peruíbe. 
 

Projeto Biodiversidade de Poliquetas  
 SÃO VICENTE PERUÍBE 

 VACAS  
23º59’S 46º23’W 

GUARAÚ  
24º22’S 47º01’W 

 19/11/2002 16/05/2003 27/08/2003 05/03/2007 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

18 

 
 

49 

 
 

54 

 
 

331 
 
 
Tabela 9 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – UBATUBA 
 17/03/2001 
 Est. 11iA  

23º32’S 
44º43’W 
prof. 45m 

Est. 11iB   
23º32’S 
44º43’W 
prof. 45m 

Est. 12 
23º25’S 
44º46’W 
prof. 35m 

Est. 13iB   
23º24’S 
44º47’W 

prof. 21,5m 

Est. 14iA 
23º23’S 
44º50’W 

prof. 15,2m  

Est. 15iB 
23º21’S 
44º51’W  
prof. 5m 

Terebellidae 
Terebellinae 
Amphitrite cf. 
variabilis 

    
 
 

1 

  

Loimia cf. grubei   1  1  
Pista corrientis   8    
Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 
brevitentaculatum 

 
 
1 

 
 
2 

    

Streblosoma 
oligobranchiatum 

   
4 

   

Polycirrinae 
Amaeana sp. 

   
1 

   

Lysilla sp.1    1   
Trichobranchidae 
Terebellides 
anguicomus 

      
 
1 

Terebellides lanai  3     
 
 
Tabela 10 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – UBATUBA 
 10/06/2001 23/08/2001 25/08/2001 15/11/2001 
 Est. 36 

23º32’S 
44º44’W 

prof. 43,8m 

Est. 37 
23º25’S 
44º46’W 
prof. 35m 

Est. 58 
23º24’S 
44º49’W 

prof. 23,6m 

Est. 60iB 
23º21’S 
44º50’W 
prof. 5m 

Est. 62 
23º24’S 
44º50’W 

prof. 22,5m 

Est. 86iB 
23º32’S  
44º45’W  
prof. 44m 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

   
 
2 

  
 
1 

 

Pista corrientis  1     
Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 
brevitentaculatum 

      
 
1 

Streblosoma 
oligobranchiatum 

 
1 

     

Thelepus cf. setosus 2 1     
Trichobranchidae 
Terebellides 
anguicomus 

    
 

4 
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Tabela 11 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – UBATUBA 
 27/02/2002 21/03/2002 
 Est. 122iB 

23º31’S 
44º58’W 

prof. 34,2m 

Est. 125iB 
23º27’S 
45º01’W 
prof. 9m 

Est. 126iB 
23º30’S 
45º01’W  
prof. 22m 

Est. 127iA 
23º31’S 
45º01’W 

prof. 17,3m 

Est. 127iB 
23º31’S 
45º01’W 

prof. 17,3m 

Est. 128iA 
23º30’S 
45º04’W 

prof. 9,3m 

Est. 128iB 
23º30’S 
45º04’W 

prof. 9,3m 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

     
 

1 

  

Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 
brevitentaculatum 

      
 
2 

 
 

1 
Thelepus cf. setosus   1 6    
Polycirrinae 
Polycirrus sp. 

 
1 

 
1 

     

 
 
 
Tabela 12 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – UBATUBA 
 21/03/2002 23/03/2002 
 Est. 129iA 

23º31’S 
45º05’W 
prof. 8m 

Est. 129iB 
23º31’S 
45º05’W 
prof. 8m 

Est. 131iA 
23º33’S 
45º04’W 

prof. 23,4m 

Est. 132iB 
23º33’S 
45º04’W 

prof. 16,6m 

Est. 133iB 
23º32’S 
45º05’W 

prof. 15,4m 

Est. 134i 
23º31’S 
45º07’W  

prof. 11,2m 
Terebellidae 
Terebellinae 
Loimia cf. grubei 

      
 
1 

Pista corrientis  1 1  1  
Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 
brevitentaculatum 

   
 
1 

   

Trichobranchidae 
Terebellides 
anguicomus 

 
 

1 

     

Terebellides lanai   4 1   
 
 
 
Tabela 13 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL - UBATUBA 
 14/04/2002 16/04/2002 
 Est. 136iA 

23º33’S 
45º08’W  

prof. 13,1m 

Est. 137iA 
23º32’S 
45º09’W 

prof. 10,3m 

Est. 140i 
23º34’S 
45º08’W 
prof. 14m 

Est. 141i 
23º34’S 
45º09’W 

prof. 16,2m 
Terebellidae 
Terebellinae 
Loimia cf. grubei 

  
 
2 

  

Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 
brevitentaculatum 

 
 
1 

  
 

1 

 

Thelepus cf. setosus    3 
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Tabela 14 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – UBATUBA 
 20/05/2002 
 Est. 148iA 

23º48’S 
45º10’W  

prof. 30,1m 

Est. 148iB 
23º48’S 
45º10’W 

prof. 30,1m 

Est. 149iA 
23º44’S 
45º11’W  

prof. 30,3m 

Est. 149iB 
23º44’S 
45º11’W 

prof. 30,3m 

Est. 150iA 
23º42’S 
45º12’W 

prof. 21,3m 

Est. 150iB 
23º42’S 
45º12’W  

prof. 21,3m 
Terebellidae 
Terebellinae 
Pista corrientis 

 
 

1 

     

Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 
brevitentaculatum 

 
 

1 

 
 
1 

 
 

1 

  
 

2 

 

Trichobranchidae 
Terebellides lanai 

 
1 

   
1 

 
2 

 
1 

 
 
 
Tabela 15 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – UBATUBA 
 23/05/2002 19/08/2002 18/10/2002 
 Est. 151iA 

23º41’S 
45º17’W  

prof. 16,7m 

Est. 151iB 
23º41’S 
45º17’W 

prof. 16,7m 

Est. 152iA 
23º39’S 
45º18’W 

prof. 15,4m 

Est. 152iB 
23º39’S 
45º18’W 

prof. 15,4m 

Est. 179iA 
23º23’S 
44º50’W 

prof. 6,8m 

Est. 199iB 
23º29’S 
45º09’W  

prof. 6,1m 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

      
 
2 

Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 
brevitentaculatum 

 
 
4 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

2 

  

Polycirrinae 
Polycirrus sp. 

     
1 

 

Trichobranchidae 
Terebellides 
anguicomus 

     
 
1 

 

 
 
 
Tabela 16 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL - CARAGUATATUBA 
 15/02/2001 22/04/2001 
 Est. 7iA 

23º57’S 
45º28’W 
prof. 35m 

Est. 7iB 
23º57’S  
45º28’W  
prof. 35m 

Est. 8 
23º53’S 
45º30’W 

 prof. 25m 

Est. 16iB 
23º45’S  
45º02’W  

prof. 44,5m 

Est. 17  
23º43’S 
45º06’W 

prof. 35,8m 

Est. 18 
23º42’S 
45º11’W 
prof. 25m 

Terebellidae 
Terebellinae 
Loimia cf. grubei 

    
 
1 

  

Pista corrientis   1   1 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

     
 

 
 

1 
Thelepus cf. setosus  1   1 2 
Trichobranchidae 
Terebellides lanai 

 
1 

  
2 
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Tabela 17 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de 
Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL - CARAGUATATUBA 
 26/04/2001 29/07/2001 30/07/2001 16/10/2001 27/11/2002 
 Est. 25iB 

23º36’S 
45º17’W 

prof. 10,8m 

Est. 46iB  
23º45’S 
45º03’W 
prof. 44m 

Est. 47iB 
23º43’S 
45º06’W 

Prof. 36m 

Est. 48i 
23º42’S 
45º11’W 

prof. 25,3m 

Est. 77iB 
23º46’S 
45º07’W 

prof. 34,3m 

Est. 78 
23º45’S 
45º13’W 

prof. 25,3m 

Est. 208iA 
23º43’S 
45º18’W 
prof. 11m 

Terebellidae 
Terebellinae 
Artacama benedeni 

  
 
1 

     
 

Loimia cf. grubei 1 1      
Pista corrientis       1 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

    
 

1 

   

Thelepus cf. setosus    13  2  
Trichobranchidae 
Terebellides lanai 

   
1 

  
1 

  

 
 
 
Tabela 18 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de São 
Sebastião-SP. 
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – SÃO SEBASTIÃO 
 13/02/2001 16/05/2001 
 Est. 3i 

23º42’S 
45º11’W 

prof. 25,2m 

Est. 4iA 
23º41’S 
45º16’W 

prof. 15,4m 

Est. 4iB 
23º41’S 
45º16’W 

prof. 15,4m 

Est. 26iB 
23º56’S  
45º28’W  

prof. 45,1m 
Terebellidae 
Terebellinae 
Loimia cf. grubei 

  
 

2 

  

Pista corrientis 2    
Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 
brevitentaculatum 

   
 
4 

 

Streblosoma 
oligobranchiatum 

 
2 

   

Thelepus cf. setosus 10    
Trichobranchidae 
Terebellides 
anguicomus 

    
 

1 
 
 
 
Tabela 19 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de São 
Sebastião-SP. 
   

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – SÃO SEBASTIÃO 
 10/09/2001 15/12/2001 
 Est. 67iB 

23º55’S 
45º29’W 

prof. 34,3m 

Est. 72iB 
23º52’S 
45º27’W 

prof. 19,6m 

Est. 96i 
23º53’S 
45º27’W 

prof. 44,6m 

Est. 97iB 
23º54’S 
45º28’W 

prof. 33,6m 

Est. 101iB 
23º56’S 
45º24’W 

prof. 25,6m 
Thelepodinae 
Thelepus cf. setosus 

 
1 

  
1 

  

Trichobranchidae 
Terebellides 
anguicomus 

   
 
1 

  

Terebellides lanai  2  1 1 
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Tabela 20 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Infralitoral de São 
Sebastião-SP.  
 

Projeto BIOTA – INFRALITORAL – SÃO SEBASTIÃO 
 27/06/2002 18/12/2002 
 Est. 156iB 

23º46’S 
45º10’W 

prof. 39,3m 

Est. 157iA 
23º50’S 
45º14’W 

prof. 20,7m 

Est. 158iA 
23º53’S 
45º14’W 

prof. 24,5m 

Est. 159iA 
23º55’S 
45º13’W 

prof. 27,5m 

Est. 161iA 
23º58’S 
45º31’W 

prof. 33,6m 

Est. 214iA 
23º53’S 
45º15’W 
prof. 12m 

Est. 220iA 
23º49’S 
45º25’W 
prof. 6m 

Terebellidae 
Terebellinae 
Artacama benedeni 

   
 

1 

    

Loimia cf. grubei     2   
Pista corrientis 1       
Thelepodinae 
Pseudostreblosoma 

brevitentaculatum 

    
 

2 

 
 

1 

  

Thelepus cf. 
setosus 

     
1 

  

Trichobranchidae 
Terebellides 
anguicomus 

      
 
1 

 
 

1 
Terebellides lanai  1  2 1   

 
 
 
Tabela 21 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – PICINGUABA (23º22’S 44º50’W ) 
 08/06/2001 
 Setor IPP 

Cód.581N1 
Setor IPP 

Cód.584N2 
Setor IPP 

Cód.586N1 
Setor IPP 

Cód.587N1 
Setor IPP 

Cód.587N2 
Terebellidae 
Terebellinae 
Loimia cf. grubei 

     
 

1 
Nicolea uspiana 2  1 4  
Pista corrientis  1    

 
 
 
Tabela 22 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – PICINGUABA (23º22’S 44º50’W ) 
 08/06/2001 
 Setor 

IPP 
Fronde 

1 

Setor 

IPP 
Fronde 

2 

Setor 

IPP 
Fronde 

3 

Setor 

IPP 
Fronde 

4 

Setor 

IPP 
Fronde 

5 

Setor 

IPP 
Fronde 

6 

Setor 

IPP 
Fronde 

7 

Setor 

IPP 
Fronde 

8 

Setor 

IPP 
Fronde 

9 

Setor 

IPP 
Fronde 

10 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

24 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

20 

 
 

5 
Pista corrientis       1 1   
Terebella sp.1 1   2 2   1  4 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

 
 

2 

       
 

1 
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Tabela 23 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – PICINGUABA (23º22’S 44º50’W ) 
 08/06/2001 
 Setor 

IPP 

Fronde 

11 

Setor 
IPP 

Fronde 

12 

Setor 
IPP 

Fronde 

13 

Setor 
IPP 

Fronde 

14 

Setor 
IPP 

Fronde 

15 

Setor 
IPP 

Fronde 

16 

Setor 
IPP 

Fronde 

17 

Setor 
IPP 

Fronde 

18 

Setor 
IPP 

Fronde 

19 

Setor 
IPP 

Fronde 

20 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

39 

 
 

8 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

9 

 
 

1 

 
 
4 

 
 

7 
Pista corrientis    1 1    1  
Terebella sp.1   34 1      11 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

    
 

1 

      
 

1 
 
 
 
Tabela 24 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – PICINGUABA (23º22’S 44º50’W ) 
 09/06/2001 08/10/2001 
 Ilha das Couves 

Nº 68 
Cód.533N1 

Ilha das Couves 
Cód.539N1 

Setor IPP 
Fronde 4 

Sargassum 

Setor IPP 
Fronde 19 
Sargassum 

Terebellidae 
Terebellinae 
Loimia cf. grubei 

 
 
1 

   

Nicolea uspiana   72 7 
Pista corrientis   1  
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

  
 
1 

  

 
 
 
Tabela 25 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – PICINGUABA (23º22’S 44º50’W ) 
 18/10/2001 
 Setor 

IPP 

Fronde 
1 

Setor 

IPP 

Fronde 
2 

Setor 

IPP 

Fronde 
3 

Setor 

IPP 

Fronde 
4 

Setor 

IPP 

Fronde 
5 

Setor 

IPP 

Fronde 
6 

Setor 

IPP 

Fronde 
7 

Setor 

IPP 

Fronde 
8 

Setor 

IPP 

Fronde 
9 

Setor 

IPP 

Fronde 
10 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

16 

 
 

56 

 
 

49 

 
 

1 

 
 

73 

 
 

92 

 
 

74 

 
 

23 

 
 

10 

 
 

12 
Pista corrientis      1   1  
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

         
 

2 

 

Polycirrinae 
Polycirrus sp. 

      
1 

  
2 
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Tabela 26 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – PICINGUABA (23º22’S 44º50’W ) 
 18/10/2001 
 Setor 

IPP 

Fronde 

11 

Setor 
IPP 

Fronde 

12 

Setor 
IPP 

Fronde 

13 

Setor 
IPP 

Fronde 

14 

Setor 
IPP 

Fronde 

15 

Setor 
IPP 

Fronde 

16 

Setor 
IPP 

Fronde 

17 

Setor 
IPP 

Fronde 

18 

Setor 
IPP 

Fronde 

19 

Setor 
IPP 

Fronde 

20 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

11 

 
 

2 

 
 

26 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

70 

 
 

93 

 
 

16 

 
 

4 

 
 

29 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

  
 

1 

  
 

1 

      

Polycirrinae 
Polycirrus sp. 

   
1 

       

 
 
 
Tabela 27 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º22 ’W) 
 16/03/2001 
 Setor Ilha 

Fronde 1 
Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 2 

Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 4 

Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 5 

Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 6 

Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 7 

Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 8 

Sargassum 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

8 

 
 

18 

 
 

1 

 
 

63 

 
 

28 

 
 

16 

 
 

61 
Pista corrientis   1     
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

 
 

1 

    
 

1 

  

 
 
 
Tabela 28 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º22 ’W) 
 16/03/2001 
 Setor Ilha 

Fronde 9 
Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 10  
Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 11 
Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 12  
Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 13  
Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 14  
Sargassum 

Setor Ilha 
Fronde 15 
Sargassum 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

27 

 
 

9 

 
 

5 

 
 

43 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

12 
 
 
 
Tabela 29 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º22 ’W) 
 16/03/2001 
 Setor Ilha 

Fronde 3 
Dyctiota 

Setor Ilha 
Fronde 4 
Dyctiota 

Setor Ilha 
Fronde 5 
Dyctiota 

Setor Ilha 
Fronde 6 
Dyctiota 

Setor Ilha 
Fronde 8 
Dyctiota 

Setor Ilha 
Fronde 11 
Dyctiota 

Setor Ilha 
Fronde 13  
Dyctiota 

Setor Ilha 
Fronde 14  
Dyctiota 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

11 

 
 
9 

 
 

3 

 
 
9 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

4 

 
 
4 
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Tabela 30 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º22 ’W) 
 16/03/2001 
 Setor Ilha 

Fronde 15  
Dyctiota 

Setor 
Ilha 

Cód.511
N7 

Setor 
Ilha 

Cód.520
N10 

Setor  
Ilha 

Cód.520 
N16 

Setor  
Ilha 

Cód.533
N2 

Setor 
Ilha 

Cód.536
N4 

Setor  
Ilha 

Cód.539 
N4 

Ilha 
Massaguaçu  

Nº 54 Q1 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

5 

 
 

17 

 
 
1 

 
 
6 

 
 
1 

 
 

9 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

     
 
1 

   

 
 
 
Tabela 31 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º22 ’W) 
 16/03/2001 
 Ilha 

Massaguaçu  
Nº 55 Q2 

Ilha 
Massaguaçu  

Nº 56 Q4 

Ilha 
Massaguaçu  

Nº 58 Q6 

Ilha 
Massaguaçu  

Nº 59 Q8 

Ilha 
Massaguaçu  

Nº 60 Q9 

Ilha 
Massaguaçu  

Nº 61 Q9 

Ilha 
Massaguaçu  
Nº 62 Q14 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea 
uspiana 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

15 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
 
 
 
Tabela 32 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º22 ’W) 
 27/09/2001 

 Fronde 1 
Sargassum 

Fronde 2 
Sargassum 

Fronde 3 
Sargassum 

Fronde 4 
Sargassum 

Fronde 5 
Sargassum 

Fronde 6 
Sargassum 

Fronde 7 
Sargassum 

Fronde 8 
Sargassum 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nioolea uspiana 

 
 

18 

 
 

34 

 
 

18 

 
 

30 

 
 

19 

 
 

23 

 
 

20 

 
 

18 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

  
 

2 

  
 
4 

   
 

1 

 

 
 
 
Tabela 33 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º22 ’W) 
 27/09/2001 
 Fronde 9 

Sargassum 
Fronde 10 
Sargassum 

Fronde 11 
Sargassum 

Fronde 12 
Sargassum 

Fronde 13 
Sargassum 

Fronde 14 
Sargassum 

Fronde 15 
Sargassum 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

12 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

24 

 
 
7 

 
 

11 

 
 

32 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

 
 

3 
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Tabela 34 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Baleia, São Sebastião-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – BALEIA (23º46’S 45º39’W) 
 10/04/2001 
 Setor Ilhas 

Nº 50 Q3 
Setor Ilhas 

Nº 53 
Cód.51-511N3 

Amostra 4 Setor Ilhas 
Fronde 1 

Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 2 

Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 3 

Sargassum 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

11 

 
 

8 

 
 
9 

 
 

17 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

     
 
1 

 
 
1 

 
 
 
Tabela 35 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Baleia, São Sebastião-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – BALEIA (23º46’S 45º39’W) 
 10/04/2001 
 Setor Ilhas 

Fronde 4 
Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 5 

Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 6 

Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 7 

Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 8 

Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 9 

Sargassum 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

10 

 
 

24 

 
 

11 

 
 

25 

 
 

15 

 
 

7 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

    
 

1 

  

 
 
 
Tabela 36 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Baleia, São Sebastião-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – BALEIA (23º46’S 45º39’W) 
 10/04/2001 
 Setor Ilhas 

Fronde 10 
Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 11 
Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 12 
Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 14 
Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 15 
Sargassum 

Setor Ilhas 
Fronde 16 
Sargassum 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 
5 

 
 

13 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

13 
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

   
 

1 

  
 

1 

 
 

8 
 
 
 
Tabela 37 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Baleia, São Sebastião-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – BALEIA (23º46’S 45º39’W) 
 14/11/2001 
 Fronde 1 

Sargassum 
Fronde 2 

Sargassum 
Fronde 3 

Sargassum 
Fronde 4 

Sargassum 
Fronde 5 

Sargassum 
Fronde 6 

Sargassum 
Fronde 8 

Sargassum 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

14 

 
 

24 

 
 

10 

 
 

1 

 
 
2 

Thelepodinae 
Streblosoma oligobranchiatum 

    
4 
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Tabela 38 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Fital da Praia 
Baleia, São Sebastião-SP. 
 

Projeto BIOTA – FITAL – BALEIA (23º46’S 45º39’W) 
 14/11/2001 
 Fronde 9 

Sargassum 
Fronde 10 
Sargassum 

Fronde 11 
Sargassum 

Fronde 12 
Sargassum 

Fronde 13 
Sargassum 

Fronde 14 
Sargassum 

Fronde 15 
Sargassum 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

3 

 
 

29 

 
 

9 

 
 

23 

 
 

18 
Thelepodinae 
Streblosoma oligobranchiatum 

  
2 

     

 
 
Tabela 39 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Praia Fazenda, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – FAZENDA (23º21’S 44º51’W) 
 16/10/2001 
 Set 1 Tr 1  

Qua 2 
Set 1 Tr 1  

Qua 3 
Set 1 Tr 1  

Qua 4 
Set 1 Tr 1  

Qua 5 
Set 1 Tr 1  

Qua 6 
Set 1 Tr 2 

 Qua 1 
Set 1 Tr 3  

Qua 1 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 
7 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

45 

 
 

31 
 
 
Tabela 40 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Praia Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – PICINGUABA (23º22’S 44º50’ W) 
 09/05/2001 
 Set 1 Tr1  

Qua3 
Set 1 Tr 1 

Qua5 
Set 1 Tr 1 

Qua7 
Set 1 Tr 1 

Qua8 
Set1 
Tr2  

Set 1 Tr 2 
Qua16 

Set 1 Tr 2 
Qua17 

Set 1 Tr 2 
Qua19 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 
1 

 
 

7 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

144 

 
 
1 

 
 

2 

 
 

3 
Polycirrinae 
Polycirrus sp. 

        
8 

 
 
Tabela 41 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Praia Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – PICINGUABA (23º22’S 44º50’ W) 
 10/05/2001 
 Set 1  Set 1 Tr 3  Set 1 Tr 3 Qua 1 Set 1 Tr 3 Qua 3 Set 1 Tr 8 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 

9 

 
 
9 

 
 
9 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
Tabela 42 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Praia Picinguaba, Ubatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – PICINGUABA (23º22’S 44º50’ W) 
 17/10/2001 
 Set 1  

Tr 1 
Qua

2 

Set 1 
Tr 1 
Qua 

3 

Set 1 
Tr 1 
Qua 

4 

Set 1 
Tr 1 
Qua 

5 

Set 1 
Tr 1 
Qua 

6 

Set 1 
Tr 2 
Qua 

1 

Set 1 
Tr 2 
Qua 

2 

Set 1 
Tr 2 
Qua 

3 

Set 1 
Tr 2 
Qua 

4 

Set 1 
Tr 2 
Qua 

5 

Set 1 
Tr 2 
Qua 

6 

Set 1 
Tr 2 
Qua 

8 

Set 1  
Tr 2 
Qua  

9 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea 
uspiana 

 
 
 

36 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
2 

 
 
 
8 

 
 
 
2 

 
 
 

90 

 
 
 

14 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 

2 
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Tabela 43 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Praia Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º2 2’W) 
 13/03/2001 14/03/2001 
 Set 1 Tr 1 Qua 5 Set 1 Tr 2 Qua 1 Set 1 Tr 2 Qua 6 Set 1 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

  
 
2 

  
 

10 
Phisidia rubra 4  4  

 
 
 
Tabela 44 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Praia Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º2 2’W) 
 19/09/2001 
 Set 1  

Tr1  
Qua 5 

Set 1  
Tr1  

Qua46 

Set 1  
Tr1 

 Qua47 

Set 1 
 Tr1  

Qua 48 

Set 1  
Tr1 

 Qua 51 

Set 1  
Tr1  

Qua 52 

Set 1  
Tr3  

Qua 3 

Set 1 
 Tr3 

 Qua 4 

Set 1  
Tr3  

Qua 5 

Set 1  
Tr3  

Qua 6 
Terebellidae 
Terebellinae 
Loimia cf. grubei 

      
 
2 

    

Nicolea uspiana 6  5 1 75 603 6 16 19 5 
Phisidia rubra  7 2        
Thelepodinae 
Streblosoma oligobranchiatum 

      
1 

    

 
 
 
Tabela 45 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Praia Martim de Sá, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – MARTIM DE SÁ (23º37’S 45º2 2’W) 
 19/09/2001 20/09/2001 21/09/2001 
 Amostra 34 Amostra 36 Amostra 40 Set 1  Set 1 Tr1  

Qua 48 
Set 1 Tr3  
Qua 27 

Set 1 Tr3  
Qua 28 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 
1 

 
 

118 

 
 
1 

 
 

14 

 
 

13 

 
 
1 

 
 

14 
 
 
 
Tabela 46 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Ponta do Cambiri, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – CAMBIRI (23º37’S 45º24’W) 
 15/03/2001 20/09/2001 
 Amostra  

7 
Set2  
Tr 1 

Qua 2 

Set2  
Tr 1 

Qua 3 

Set2 
Tr 1 

Qua 4 

Set2 
Tr 1 

Qua 5 

Set2  
Tr 1 

Qua 6 

Set2 
Tr 1 

Qua 7 

Set2  
Tr 1  

Qua 8 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea 
uspiana 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 
7 

 
 
 

6 

 
 
 

40 
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Tabela 47 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Ponta do Cambiri, Caraguatatuba-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – CAMBIRI (23º37’S 45º24’W) 
 20/09/2001 
 Set2  

Tr 2  
Qua 11 

Set2  
Tr 2  

Qua 12 

Set2  
Tr 2 

Qua 13 

Set2  
Tr 2 

Qua 14 

Set2  
Tr 2 

Qua 16 

Set2  
Tr 2 

Qua 17 

Set2  
Tr 2  

Qua 18 
Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea 
uspiana 

 
 
 
5 

 
 
 

9 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
Tabela 48 - Projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho: resultado das coletas realizadas no Costão Rochoso 
da Praia Baleia, São Sebastião-SP. 
 

Projeto BIOTA – COSTÃO – BALEIA (23º46’S 45º39’W) 
 08/04/2001 09/04/2001 13/12/2001 
 Set 1 Set 1  

Tr 1 
Qua 22 

Set 1  
Tr 1  

Qua 23 

Set 1 
Tr 2 

Qua 1 

Set 1 
Tr 3 

Qua 3 

Amostra 
12 

Set 1 Tr 3  
Qua 52 

Terebellidae 
Terebellinae 
Nicolea uspiana 

 
 
2 

 
 

1 

 
 
1 

  
 
1 

 
 
2  

 
 

5 

 
 

1 
Phisidia rubra     1    
Thelepodinae 
Streblosoma 
oligobranchiatum 

   
 
1 

 
 
4 

   
 

1 

 

 
 
 
Tabela 49 - Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos: resultado das coletas realizadas no Estado de Rio de 
Janeiro. 
 

Projeto REVIZEE – RIO DE JANEIRO 
 14/02/1998 15/02/1998 
 Est. 6739 

24º02’S 43º30’W  
prof. 147m 

Est. 6740 
23º25’S 43º25’W  

prof. 100m 

Est. 6744 
23º51’S 42º49’W 

prof. 254m 

Est. 6746 
23º18’S 45º05’W  

prof. 100m 
  Draga van Veen  Box corer  van Veen van Veen Box corer van Veen 
Terebellidae 
Terebellinae 
Artacama benedeni 

   
 

1 

 
 
1 

  
 
1 

 
 

1 
Pista corrientis 23       
Pista cf. cristata  2      
Polycirrinae 
Lysilla sp.2 

     
1 

  

Trichobranchidae 
Terebellides lanai 

       
1 

Terebellides sepultura  1      
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Tabela 50 - Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos: resultado das coletas realizadas no Estado de Rio de 
Janeiro. 
 

Projeto REVIZEE – RIO DE JANEIRO 
 16/02/1998 28/02/1998 02/03/1998 
 Est. 6747  

23º17’S 
42º42’W  

prof. 100m 

Est. 6749  
23º44’S 
42º29’W  

prof. 325m 

Est. 6751  
23º06’S 
42º24’W 
prof. 93m 

Est. 6759  
23º20’S 
41º22’W  

prof. 110m 

Est. 6761  
23º29’S 
41º09’W 

prof. 275m 

Est. 6763 
23º08’S 
41º00’W 

prof. 100m 

Est. 6772  
21º51’S 
40º07’W  

prof. 110m 
 Draga van 

Veen 
Box 

corer 
van 

Veen 
van Veen Draga van 

Veen 
van Veen Box corer van Veen 

Terebellidae 
Terebellinae 
Lanice sp. 

       
 

1 

   

Pista corrientis          1 
Pista cf. cristata      2 2  1  
Terebella sp.2       1    
Thelepodinae 
Thelepus cf. setosus 

          
1 

Trichobranchidae 
Terebellides lanai 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

     

Terebellides 
sepultura 

        
1 

  

 
 
Tabela 51 - Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos: resultado das coletas realizadas no Estado de São Paulo. 
 

Projeto REVIZEE – SÃO PAULO 
 16/12/1997 09/01/1998 
 Est. 6654  

25º28’S 
46º34’W 
prof. 90m 

Est. 6658  
25º11’S 47º08’W  

prof. 157m 

Est. 6659  
24º20’S 
43º46’W 

prof. 505m 

Est. 6661  
24º07’S 
45º51’W  

prof. 147m 
 Draga Box corer Draga van Veen Draga Draga 

Terebellidae 
Terebellinae 
Pista corrientis 

   
 

5 

   

Pista cf. cristata 1 1 16 1 1  
Terebella sp. 2      15 

 
 
Tabela 52 - Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos: resultado das coletas realizadas no Estado de São Paulo. 
 

Projeto REVIZEE – SÃO PAULO   
 10/01/1998 11/01/1998 12/01/1998 
 Est. 6665  

24º20’S 
44º09’W  

prof. 258m 

Est. 6666  
24º17’S 
44º12’W  

prof. 163m 

Est. 6674  
24º31’S 
44º54’W  

prof. 122m 

Est. 6676  
24º49’S 
44º44’W  

prof. 153m 

Est. 6678  
24º46’S 
45º11’W  
prof. 99m 

Est. 6681  
25º11’S 
44º56’W  

prof. 168m 
 Box 

corer 
Draga Draga van Veen Draga Draga van 

Veen 
Draga 

Terebellidae 
Terebellinae 
Pista corrientis 

       
 
1 

 

Pista cf. 
cristata 

  
2 

 
2 

  
4 

 
1 

 
1 

 
2 

Terebella sp. 2 4 10       
Thelepodinae 
Thelepus cf. 
setosus 

       
 
1 

 

Polycirrinae 
Lysilla sp.2 

    
1 
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Tabela 53 - Projeto REVIZEE/Score Sul/Bentos: resultado das coletas realizadas no Estado de Rio Grande 
do Sul. 
 

Projeto REVIZEE – RIO GRANDE DO SUL 
 02/04/1998 03/04/1998 04/04/1998 19/04/1998 
 Est. 6823  

34º18’S 
52º02’W  

prof. 100m 

Est. 6826  
34º00’S 
51º47’W  

prof. 100m 

Est. 6829  
33º41’S 
51º32’W  

prof. 100m 

Est. 6839  
32º55’S 
50º34’W  
prof. 99m 

Est. 6869  
30º54’S  
50º01’W  

prof. 100m 
 Draga van Veen van Veen Draga van Veen 
Terebellidae 
Terebellinae 
Loimia cf. grubei 

 
 
1 

   
 
1 

 

Pista cf. cristata  1 1   
Trichobranchidae 
Terebellides lanai 

     
1 

 
 
 

 

 


