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Resumo

O conhecimento da biodiversidade é vital para o planejamento e

implementação de programas de conservação. Para isso, os levantamentos

faunísticos são de extrema importância, principalmente quando enfocam

grupos historicamente negligenciados no Brasil e realizados em regiões com

intensa ação antrópica, como a região do Canal de São Sebastião (2341' S -

4519' W e 2354' S - 4530' W). Considerando que os Echinodermata,

inclusive na região, representam grande parte da comunidade de macro-

invertebrados do bentos marinho, torna-se estrategicamente importante a

obtenção de dados sobre os representantes deste grupo.

À luz destas considerações, foi realizado um estudo explorando-se

principalmente o infralitoral de ambientes de fundo rochoso em ambas as

margens do Canal de São Sebastião (litoral norte do Estado de São Paulo).

Para a consecução dos objetivos propostos, as coletas deste estudo foram

executadas até a profundidade de 20 m, principalmente através das técnicas

de mergulho autônomo e de mergulho livre, tendo sido realizadas, ainda,

algumas coletas manuais na região entremarés.

Como resultado, foram encontradas 40 espécies de Echinodermata,

sendo 14 de Ophiuroidea, dez de Asteroidea, nove de Echinoidea, seis de

Holothuroidea e uma de Crinoidea. As espécies encontradas mostram que a

fauna de equinodermes do Canal de São Sebastião tem uma predominância de

componentes da fauna tropical sobre as espécies patagônicas.

Palavras-chave: Echinodermata, Canal de São Sebastião, levantamento

faunístico, fundo consolidado.
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ABSTRACT: Data from faunal inventories are extremely important for

conservation programs, especially when focused on traditionally neglected

groups, such as echinoderms, and carried out in areas under intense anthropic

activity, such as São Sebastião Channel is (2341' S - 4519' W e 2354' S -

4530' W). Intertidal and upper sublittoral zone collections were performed on

the rocky substrate down to 20 m deep mainly by snorkeling and SCUBA diving

on both margins of the channel: on the continental and on the insular margins.

As a result, 40 species of echinoderms were surveyed: 14 species of

Ophiuroidea, ten of Asteroidea, nine of Echinoidea, six of Holothuroidea and

one of Crinoidea.

Key words: Echinodermata, São Sebastião Channel, Brazil, Biodiversity,

Benthic fauna.

RESUMEN: Los inventarios faunísticos son sumamente importantes, sobretodo

cuando se concentran en grupos tradicionalmente poco estudiados, como los

equinodermos, y cuando se realizan en áreas con intensa actividad antrópica,

como el Canal de São Sebastião (2341' S - 4519' W e 2354' S - 4530' W).

En el presente estudio se realizaron recolectas en las zonas intermareales y

sub-litorales superiores hasta la profundidad de 20 m, en las dos orillas del

canal mediante buceo. Se encontraran un total de 40 especies de

equinodermos (14 ofiuroideos, diez asteroideos, nueve equinoideos, seis

holoturoideos y un crinoideo).

Palabras claves: Echinodermata, Canal de São Sebastião, Brasil,

biodiversidad, fauna bentónica.
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I. Introdução

O filo Echinodermata é constituído quase que exclusivamente por animais

marinhos, com alguns poucos representantes que podem ser encontrados em

água salobra (Fell & Pawson, 1966). Esses animais possuem ampla

distribuição em todo o planeta, e habitam praticamente todos os ambientes nos

oceanos, (Hendler et al., 1995), inclusive toda a costa brasileira (Tommasi,

1999). Podem ser encontrados desde a região entremarés até as mais

profundas regiões hadais e são representados por espécies que vivem em

praticamente todos os ambientes marinhos (Hadel et al., 1999).

Existem espécies epizoóticas que vivem sobre outros animais, enquanto

que outras se enterram no substrato como parte da comunidade da infauna

(Shimizu, 1991; Pires-Vanin et al., 1997; Tiago, 1998). Podem ser encontrados,

associados: com algas (Boffi, 1972), dentro de outros animais como briozoários

(Boffi, 1972; Morgado, 1980) e esponjas (Pearse, 1950; Boffi, 1972; Duarte &

Nalesso, 1996) ou em colônias de poliquetos (Nalesso et al., 1995). Apesar

disso, todos os equinodermes são animais de vida livre ou comensais (Hadel et

al., 1999), e constituem um dos grupos de organismos marinhos mais

abundantes e ecologicamente importantes da comunidade da fauna bentônica

(Fell & Pawson, 1966).

Embora os representantes do grupo se façam presentes em uma ampla

gama de tipos de substrato, eles tendem a apresentar uma distribuição

agregada, principalmente em locais onde as condições são favoráveis,

comportamento que implica numa uniformidade estrutural do ambiente por um

longo período de tempo (Hadel et al., 1999).

Entretanto, estudos sobre a biologia dos equinodermes têm sido

historicamente negligenciados no Brasil e os dados sobre a diversidade do

grupo são baseados apenas em trabalhos realizados sob uma abordagem com

caráter de avaliação geral, sendo os integrantes do filo mencionados apenas

na composição da fauna bentônica de uma determinada região (Hadel et al.,

1999; Tiago & Ditadi, 2001). Isso fica evidente quando se compara o número

de espécies registradas em todo o mundo, no Brasil e no Estado de São Paulo,

onde se observa que o filo possui um número pequeno de espécies

registradas, o que reflete provavelmente mais uma falha no conhecimento da



2

ocorrência e distribuição dos equinodermes do que uma comunidade

pobremente representada (Hadel et al., 1999; Tiago & Ditadi, 2001).

Os primeiros dados sobre a fauna de equinodermes do Estado de São

Paulo estão em uma lista publicada por Ihering (1897). Desde então poucos

trabalhos foram publicados enfocando as espécies do litoral paulista. Entre eles

estão os artigos de Luederwaldt & Fonseca (1923), Luederwaldt (1929a,

1929b), Tommasi (1957, 1958a, 1964a, 1967a, 1971, 1985), Camargo (1982),

Shimizu & Rodrigues (1988), Rodrigues & Shimizu (1988) e Hadel et al. (1999).

Tommasi (1970c), Boffi (1972), Monteiro (1987, 1990a, 1990b), Monteiro et al.

(1992) e Borges et al. (2002), publicaram dados sobre Ophiuroidea; enquanto

Tommasi (1958b, 1962, 1964b), Giordano (1986) e Sanchéz- Jérez et al.

(2001) forneceram dados sobre Echinoidea e Guerrazzi (1999) sobre

Asteroidea. Ancona-Lopez (1962, 1963, 1964, 1965), Hadel (1997), Tiago

(1998), Hadel et al. (1998) e Tiago & Ditadi (2001) estudaram os Holothuroidea.

MacCord & Duarte (2002) estudaram a única espécie de Crinoidea encontrada

no Canal de São Sebastião até o momento. Já os trabalhos de Nalesso et al.

(1995), Duarte & Nalesso (1996), Pires-Vanin et al. (1997), Flynn et al. (1999) e

Heitor (2002) consistem em importantes levantamentos faunísticos realizados

no litoral paulista que incluem equinodermes em suas listas.

Além do trabalho de MacCord & Duarte (2002), foram também realizados

no Canal de São Sebastião os trabalhos de Giordano (1986), Shimizu &

Rodrigues (1988), Shimizu (1991), Nalesso et al. (1995), Duarte & Nalesso

(1996), Hadel (1997) Guerrazzi (1999), e os levantamentos feitos por Pires-

Vanin et al. (1997), Flynn et al. (1999) e Heitor (2002), que demonstram a

importância e predominância do grupo na megafauna bentônica da região em

determinadas épocas do ano.

Os trabalhos realizados até o momento, porém, tiveram como foco,

principalmente, a região entremarés, amplamente estudada devido à facilidade

de acesso, e os ambientes de maior profundidade de substrato não

consolidado, devido à facilidade de coleta com o auxílio de embarcações.

Neste ultimo caso a coleta sempre foi executada de forma indireta, com o

auxílio de redes, dragas e pegadores de fundo, eficientes para amostragem

nesse ambiente (Warner, 1984; Hartnoll, 1983).
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No entanto, deve-se salientar que essas metodologias de exploração

remota do ambiente marinho têm dado pouca ênfase aos estudos de

ambientes de fundo consolidado, principalmente nas áreas adjacentes aos

costões rochosos. Essa negligência se deve ao fato destes ambientes

dificultarem, ou mesmo impedirem o uso destes métodos normalmente

utilizados em amostragens do bentos marinho, pouco eficientes na exploração

de fundos rochosos do infralitoral (Hartnoll,1983).

Os ambientes de fundo rochoso são de extrema complexidade estrutural

e ricos em fauna e flora, apresentando vários fatores que os caracterizam e

fortemente influenciam a biota ali presente. Aspectos físico-químicos, como

composição do substrato, microtopografia, a camada de microorganismos que

recobre o substrato; a inclinação, a forte influência da luz incidente; a

quantidade de material particulado depositado (dependente da quantidade de

partículas suspensas e do regime de circulação local) são alguns deles. Os

fatores que influenciam a composição da biota são resultado de uma complexa

interação onde mais de um, ou mesmo todos os fatores, se encontram

presentes e são interdependentes (Hartnoll, 1983).

O substrato rochoso provê aos organismos que nele habitam um local

com estabilidade espacial e proteção contra estresse ambiental, tanto físico

quanto biológico, oferecendo, também, um ambiente físico-químico e/ou

biológico favorável, além de fonte de alimento (Hartnoll, 1983). É o ambiente

mais conveniente para a fixação da maioria dos organismos vegetais ou

animais, devido à sua heterogeneidade espacial (Vélez, 1971), oferecendo

condições para a fixação e estabelecimento de filme de bactérias e de animais

(larvas ou adultos) e dos que cavam galerias em substrato rochoso (Hartnoll,

1983).

Locais cujo substrato é composto por rochas provêem numerosos nichos

ecológicos e estrutura espacial complexa permitindo que a diversidade possa

aumentar drasticamente. Porém, os organismos que ali habitam possuem

características especificas e são especialmente suscetíveis à desequilíbrios

ecológicos (Warner, 1984).

Por serem de difícil acesso, esses ambientes foram estudados de forma

precária até o desenvolvimento das técnicas de mergulho autônomo (Larsson,

1968). Atualmente o mergulho autônomo é mais uma das ferramentas
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utilizadas no estudo de animais e ambientes marinhos (Warner, 1984), sendo

comumente usado para a pesquisa dos Echinodermata em vários locais [e.g.

Larsson (1968); Liddell (1979); Lim & Chou (1988), Lessios (1998); Hasbun &

Lawrence (2002)].

Apesar desta ser uma prática comum em outros países, (Warner,1984), no

Brasil, poucos trabalhos enfocando o filo Echinodermata foram realizados

utilizando essa metodologia. Podemos citar como exemplo do uso do mergulho

autônomo em pesquisas de equinodermes os trabalhos de Tavares & Borzone

(1998), Giordano (1986), Guerrazzi (1999), MacCord & Duarte (2002) e

MacCord & Ventura (2004), e as interações de outros organismos e

equinodermes observadas por Freitas (1982a, 1982b), Pires (1995), Simone &

Martins (1995) e Gibran (2002).

A técnica apresenta algumas desvantagens como tempo restrito de

utilização e está sujeita a fatores que limitam a sua eficiência e o rendimento da

atividade, como hidrodinamismo, temperatura e transparência da água. Estes

fatores ambientais, entretanto, tendem a ser localizados e ter um curto tempo

de duração (Schwenke, 1972; Warner, 1984).

Em contrapartida, o mergulho autônomo é a forma mais econômica de

se conduzir pesquisas in situ no bentos marinho (Schwenke, 1972). Os

problemas dos métodos indiretos, como variabilidade nas coletas, falta de

precisão na exploração e a impossibilidade de se observar diretamente o local

podem ser sanados ou minimizados utilizando um mergulhador como suporte

ou mesmo o mergulho como metodologia principal. A coleta in situ permite que

se possa visualizar ou perceber características particulares do ambiente ou

mesmo observar e capturar espécimes que vivem em ambientes crípticos ou

com habilidades de escape de equipamentos de amostragem remota, além de

tornar possível a coleta de forma precisa pela observação direta do ambiente e

dos animais (Warner, 1984).

Além disso, para a maioria dos substratos consolidados, coletas com

amostragem remota possuem efetividade limitada, permitindo no máximo um

levantamento parcial da comunidade e muito pouca informação sobre o

substrato. Por outro lado, métodos in situ permitem uma amostragem

combinada com a observação direta do substrato. Oferecem também a

oportunidade da realização de coletas não destrutivas, pela possibilidade da
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obtenção de imagens, contagem ou mesmo identificação específica dos

organismos sem a necessidade de captura (Hartnoll, 1983).

Por permitir a observação direta, o mergulho autônomo pode ser

considerado uma técnica eficaz na coleta de espécimes e na obtenção de

dados sobre a biologia de animais marinhos, permitindo, ainda, que se tenha

uma boa idéia da qualidade do substrato consolidado e dos organismos que

formam a comunidade em estudo (Vélez, 1971).

Os equinodermes, em especial, por suas características de pouca

mobilidade e hábitos gregários (Hadel et al.,1999), tornam pertinente essa

metodologia em seu estudo, que não apenas privilegia os enfoques

taxonômicos, como também aspectos importantes da biologia, como, por

exemplo, os comportamentais.

O estudo de ambientes não explorados no Canal de São Sebastião tem

especial importância devido ao fato de ser esta uma região com alta influência

antrópica, e que abriga um porto e um terminal petrolífero, infra-estruturas que

podem acarretar acidentes com severos impactos ambientais, além de gerarem

um estresse crônico na região.

Devido a forte vocação turística da região, como todo o Litoral Norte do

Estado de São Paulo, o canal enfrenta problemas ambientais sérios devido à

especulação imobiliária, à ocupação desordenada, à marcada sazonalidade na

economia e aos impactos decorrentes da predominância do turismo veranista,

com crescente desequilíbrio entre o fluxo turístico e a capacidade da infra-

estrutura instalada (SMA, 2001),

Um exemplo disso consiste no fato de que tanto o município de São

Sebastião quanto o de Ilhabela não tratam os seus resíduos sólidos e

domiciliares de forma adequada (CETESB, 2003). Apesar de São Sebastião

possuir dois emissários submarinos (enquanto Ilhabela não possui nenhum), os

resíduos não recebem tratamento, apenas um pré-condicionamento antes de

serem liberados no oceano.

A região também se encontra sob constante risco de impactos

ambientais sérios devido à presença de um porto e do maior terminal

petrolífero do país, o Terminal de São Sebastião, denominado anteriormente de

Terminal Almirante Barroso (denominação da qual manteve a sigla TEBAR),

ambos localizados no município de São Sebastião. O tráfego de navios
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petroleiros e as operações de carga e descarga acarretam um constante risco

de vazamentos de petróleo e seus derivados na água do mar (Schaffer-Novelli,

1990). Estas infra-estruturas interferem também no município de Ilhabela e,

indiretamente, nos outros municípios próximos (Caraguatatuba e Ubatuba),

seja pelo intenso tráfego de veículos pesados, como por acidentes nas

operações do terminal petrolífero (SMA, 2001).

Historicamente, o entorno do TEBAR é, junto com o do porto de Santos,

um dos locais mais atingidos por derramamentos de petróleo no Brasil, tendo

em vista que as atividades do terminal de São Sebastião são responsáveis pela

entrada de aproximadamente 50% do petróleo que o país recebe (Poffo, 2000).

Isto representa um alto risco para os recursos naturais renováveis da área e os

acidentes registrados nos últimos anos deixaram vestígios na área próxima ao

TEBAR (Schaffer-Novelli, 1990). Além dos acidentes, as operações de rotina

são as prováveis responsáveis por uma contaminação crônica, fato que não é

registrado como acidente (Kadekaru et al. 1987).

Com essas características peculiares, o conhecimento de todos

ambientes na região, incluindo os de fundo rochoso, é essencial, tanto do ponto

de vista científico quanto econômico, devido à importância para a conservação

ambiental e recuperação de acidentes. A obtenção de dados sobre as espécies

são essenciais em programas de conservação e recuperação ambiental.

Contribuem para a adoção de medidas preventivas e solução de problemas

que colocam em risco o equilíbrio das comunidades às quais as espécies

pertencem (Hadel et al., 1999), principalmente em ambientes pouco

pesquisados e em áreas de forte influência antrópica e constante risco de

impactos ambientais como o Canal de São Sebastião.

Sendo os representantes do filo Echinodermata parcela representativa da

fauna bentônica que desempenha papel essencial como elemento da

comunidade do fundo marinho (Hadel et al., 1999), e representa um

componente importante da macro e megafauna bentônica do Canal de São

Sebastião (Pires-Vanin et al. 1997), um completo levantamento zoológico sobre

sua diversidade se faz urgente, sendo fundamental a sua caracterização da

maneira mais completa na região.
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II. Objetivos

a) Realizar um levantamento da fauna de Echinodermata do Canal de São

Sebastião;

b) Explorar preferencialmente o infralitoral de fundo consolidado.

c) Elaborar uma listagem das espécies encontradas, incluindo chaves de

identificação, glossário e ilustrações;

d) Contribuir para o conhecimento da estrutura da comunidade destes grupos

na região, subsídios importantes para futuros trabalhos.

e) Utilizar uma metodologia pouco utilizada para a coleta de dados do grupo a

fim de se encontrar e preencher lacunas no conhecimento.

f) Despertar o interesse de outros pesquisadores para o grupo e produzir

dados que facilitem a compreensão e a identificação dos animais por outros

pesquisadores menos familiarizados com o Filo.
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III. Materiais e Métodos.

1. Área de estudo

O Canal de São Sebastião

A plataforma continental da região sudeste do Brasil é limitada ao norte

por Cabo Frio (23°S, RJ) e ao sul pelo Cabo de Santa Marta Grande (28°40'S;

SC) (Castro Filho, 1990) e inclui a costa do estado de São Paulo. As massas

de água que fluem ao longo da costa desde o nordeste encontram uma barreira

formada pela Ilha de São Sebastião. O Canal de São Sebastião é a única

passagem para as correntes litorâneas (Emílsson, 1962; Kvinge, 1967).

O Canal de São Sebastião (CSS, Figura 1), se encontra no litoral norte

do estado de São Paulo, entre as coordenadas de 2341'S - 4519'W e 2354'S

- 4530'W. É limitado pela ilha de São Sebastião a leste, onde se encontra a

parte principal do município de Ilhabela, e a margem continental do estado de

São Paulo a oeste, região onde se localiza parte do município de São

Sebastião. Possui montanhas altas em ambas as margens, continental e

insular, que o protege da ação direta das águas do Oceano Atlântico (Schaffer-

Novelli, 1990; Furtado, 1995; Miranda & Castro Filho, 1995; Hadel, 1997).

O CSS tem uma extensão de 25 km, e possui uma forma curva, sendo

que seu eixo se estende na direção SW - NE. As larguras das bocas norte e sul

são de 5,8 km e 6,4 km respectivamente, se estreitando na região central, no

trecho em frente à praia do Araçá (São Sebastião), ficando com

aproximadamente 2 km de largura. As maiores profundidades localizam-se ao

longo do eixo do canal, sendo sua profundidade máxima, de aproximadamente

45 m, localizada na região do centro do canal, próximo ao porto de São

Sebastião. As bocas norte e sul possuem profundidades máximas de 20 e 25

m, respectivamente (Furtado, 1995; Silva, 2001).

O canal também possui duas feições de baixa profundidade e de origem

sedimentar. Uma de feição tabular e declive suave na extremidade sul,

perpendicular a praia do Guaecá; e outra no extremo norte, alongada para NE,

que se estende da Ponta do Arpoar até a parte central do CSS (Furtado, 1995).

No inverno, as águas do sudeste do Brasil podem ser descritas como

uma faixa estreita de águas frias e densas e com baixos valores de salinidade

fluindo da Corrente das Malvinas perto da costa com a Corrente do Brasil a
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leste. Na primavera, devido à ação do vento a noroeste, a Corrente do Brasil

predomina na plataforma continental com águas densas, quentes e altos

valores de salinidade. No outono, a Corrente do Brasil é desviada, mais uma

vez, da costa pelas águas frias, vindas do sul, e pela ação dos ventos de

sudeste (Palacio, 1982).

As correntes são paralelas à costa na região e geradas por forças do

vento e das marés (Emílsson, 1959, 1961). Pressão atmosférica e correntes

possuem um ciclo de periodicidade de quatro a cinco dias, mas as águas

podem permanecer paradas ao longo do CSS por várias horas (Emílsson,

1962; Kvinge, 1967). As ondas de marés chegam à costa por leste-sudeste e

alcançam as duas entradas do Canal simultaneamente. Como conseqüência,

baixas amplitudes de maré são observadas dentro do CSS (Emílsson, 1962).

As correntes não são fortemente afetadas pelas marés, mas são influenciadas

pelas condições meteorológicas, pela topografia, e, principalmente, pelos

ventos (Emílsson, 1962; Kvinge, 1967). Ventos vindo do sul direcionam as

correntes para o norte enquanto que ventos de norte direcionam as correntes

para sudoeste (Emílsson, 1962). Apesar disso, a direção da corrente dentro do

CSS pode variar, principalmente quando os ventos são fracos (Castro Filho,

1990).

O CSS está sob a influência da isoterma de 21°C, mas a temperatura da

água pode ser tão baixa quanto 17°C no verão, devido aos efeitos da ACAS

(Água Central do Atlântico Sul), (Matsuura, 1986). Essa massa de água

preenche o fundo do CSS penetrando através da entrada sul, passagem

natural dessa massa de água fria, sendo esse fenômeno conhecido como

ressurgência. No outono e inverno, entretanto, as águas mais quentes da

Massa de Água Tropical prevalecem (Silva, 2001). O Canal também esta sob a

influência da isohalina de 34‰, mas a salinidade pode variar de 33 a 35 ‰ nas

águas da costa dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro (Emílsson,

1959; Palacio, 1982; Matsuura, 1986).

O sedimento é rico em carbonatos e entre Cabo Frio e São Sebastião é

formado principalmente por argila e areia (Palacio, 1982). Devido ao seu

formato curvo, o deposito de sedimento é mais forte na margem continental do

CSS. A grande quantidade de sedimento depositado em ambas as entradas do

CSS é resultado da constante mudança na direção da corrente no Canal. As
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fontes desse material são sedimentos carregados das regiões adjacentes, das

montanhas das costas e de sedimentos suspensos nas águas que penetram a

região (Furtado, 1995).

2. Coletas

Foram feitas coletas durante dois anos entre agosto de 2002 e junho de

2004 (Tabela 1), sendo cada estação de coleta visitada duas vezes durante o

período. A Tabela 1 apresenta os pontos de coleta, com uma breve

caracterização do substrato encontrado.

As coletas foram realizadas na região sublitoral em ambas as margens

do CSS numa profundidade de até 20 metros. Manualmente, os ambientes

foram explorados principalmente através de mergulho autônomo (SCUBA),

explorações com mergulho livre e com coletas manuais durante a maré baixa,

na região entremarés ou no infralitoral imediatamente abaixo. Essa

metodologia enfatizou as características qualitativas e exploratórias do

levantamento.

Para os mergulhos livres eram escolhidos preferencialmente os horários

de maré baixa, consultando-se a tábua de marés publicada pela Marinha do

Brasil para a região do CSS, a fim de se explorar a maior profundidade

possível.

Foram realizadas amostragens principalmente nos ambientes de fundo

rochoso do infralitoral, mas também, e quando possível, áreas com substrato

não consolidado dos pontos de coleta escolhidos, em ambas as margens do

CSS (Figura 1). A escolha desse tipo de substrato e a metodologia de coleta

direta tiveram a intenção de explorar um ambiente reconhecidamente de

grande complexidade e pouco explorado.

Alguns exemplares representativos de cada espécie encontrada foram

coletados e devidamente fixados a fim de se manter uma coleção de

referência. Posteriormente, quando a identificação do espécime foi possível in

situ, os dados eram apenas registrados e os animais não eram coletados.

Evitaram-se dessa maneira sacrifícios desnecessários durante o levantamento

faunístico (Hasbun & Lawrence, 2002).

Quando as coletas se fizeram necessárias, os espécimes foram levados

vivos ao laboratório. Os animais foram coletados com sacolas de nylon e
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acondicionados em sacos plásticos e/ou em baldes com tampas de ajuste sob

pressão para o transporte até os laboratórios do CEBIMar-USP. Outros

organismos que consistiam em possível substrato utilizado por equinodermes,

como esponjas e algas, também foram coletados para serem examinados no

laboratório, a fim de se encontrar representantes do grupo em estudo.

Dados como local de coleta, data, microhábitat, coletor, possíveis

associações entre organismos, substrato e comportamento, foram registrados

em placas de anotação feitas de PVC com lápis (Gamble, 1971) e

posteriormente em um caderno de campo. Em laboratório, o material coletado

foi anestesiado, fotografado, fixado, identificado, acondicionado e etiquetado.

3. Procedimentos em laboratório

3.1. Anestesia

Em laboratório, os espécimes eram previamente triados e separados,

sendo acondicionados e mantidos vivos em recipientes com aeração ou

tanques com água do mar corrente. Esse procedimento se mostrou essencial

na execução dos trabalhos posteriores com os espécimes coletados, pois os

procedimentos de anestesia e fotografia dos animais são demorados. De outra

forma, os animais coletados, que em muitas ocasiões consistiam em um

número considerável de espécimes, não sobreviveriam o tempo necessário,

devido a vários fatores como predação ou canibalismo.

Todos os animais que foram trazidos ao laboratório e fixados, foram

previamente anestesiados. procedimento é necessário, na maioria das classes

do filo, para a adequada fixação, conservação e acondicionamento dos

animais, para se manter uma coleção de referência e tornar possível sua

identificação. A anestesia foi feita também com a intenção de se minimizar o

sofrimento e a crueldade dos procedimentos durante a fixação.

Os animais eram inicialmente lavados em água do mar corrente

retirando-se o máximo de partículas de sedimento e outros resíduos. Em

seguida eram anestesiados com uma solução isotônica de cloreto de magnésio

(73 g de MgCl2·6H2O em 1 l de água destilada), sendo que durante os

procedimentos de anestesia, os representantes de determinadas classes

necessitavam de cuidados específicos, por exemplo para os espécimes da
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Classe Holothuroidea era necessário que todo o procedimento fosse feito na

penumbra, para que os animais não se contraíssem, escondendo estruturas

importantes, o que dificultaria muito a posterior identificação (Ditadi, 1987;

Hendler et al., 1995).

Além de facilitar a identificação, acondicionamento e evitar o sofrimento

dos animais, o procedimento de anestesia foi essencial para o registro

fotográfico dos espécimes, dessa forma, os animais não se moviam, facilitando

o trabalho durante as sessões de fotos e também permitindo que se registrasse

os animais sem perda da coloração característica destes quando vivos, pois o

processo de fixação e conservação não mantém a cor original. A coloração é

de grande valia para que as ilustrações auxiliem na identificação, despertem o

interesse pelo grupo, e possam ser utilizadas em projetos de conservação.

3.2. Fotografias

As fotografias foram feitas em microscópio estereoscópico, a cuja ocular

foi acoplada uma câmera digital. Como os equipamentos óticos disponíveis não

continham acopladores apropriados, o acoplamento foi feito confeccionando-se

um encaixe para a ocular com apoio para a câmera fotográfica com papelão e

uma caixa de isopor. Esse “acoplador” foi de grande importância, facilitando

enormemente o manuseio do equipamento e otimizando o uso da câmera,

principalmente no que diz respeito ao tempo de duração da bateria, tornando o

trabalho bem mais eficiente.

3.3. Fixação

A fixação e preservação dos equinodermes foi feita em solução de

etanol a 70-80 %, também de acordo com Ditadi (1987) e Hendler et al. (1995).

Os espécimes assim tratados foram acondicionados em recipientes

apropriados para a manutenção de uma coleção de referência no CEBIMar-

USP.

3.4. Identificação

A identificação taxonômica dos espécimes coletados neste estudo foi

baseada principalmente nos trabalhos de Deichmann (1930), Fell (1960),

Thomas (1962, 1973, 1975), Tommasi (1965a, 1966a, 1969a, 1969b, 1970a,

1970b, 1999), Brito (1968), Albuquerque (1986), Giordano (1986), Clark &
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Downey (1992), Hendler et al. (1995), Albuquerque et al. (2001), Borges et al.

(2002), Schultz (2005) e Smith (2005).

4. Glossário

Para a confecção do glossário dos termos encontrados nas chaves de

identificação (Anexo C), foram consultados os seguintes trabalhos: Clark &

Downey (1992), Hendler et al. (1995), Tommasi (1966a, 1969a, 1970b, 1970c);

Schultz 2005; Stachowitsch (1992); Smith (2003); Schultz (2005).

5. Desenhos

Para os desenhos e esquemas deste trabalho, foram utilizados

equipamentos como microscópios e lupas com câmara clara. Os desenhos a

lápis eram posteriormente refeitos em papel vegetal com caneta nanquim,

digitalizados em um microcomputador e trabalhados com os programas do

Microsoft Office a fim de se utilizar programas simples e facilmente

encontrados.

6. Taxonomia

Para o resumo das descrições de ordem, família e gênero foram

consultados os seguintes trabalhos:

Classe Crinoidea: Clark A. H. (1947), Tommasi (1965a) e Messing

(2005).

Classe Asteroidea: Tommasi (1958a, 1970b), Pawson (1986), Clark &

Downey (1992).

Classe Ophiuroidea: Thomas (1962, 1973, 1975), Parslow & Clark

(1963), Tommasi (1970c), Pawson (1986), Albuquerque (1986).

Classe Echinoidea: Bernasconi (1953), Tommasi (1957, 1958a, 1966a),

Caso (1980), Pawson (1986), Smith (2005), Schultz (2005).

Classe Holothuroidea: Deichmann (1930), Tommasi (1969a), Pawson

(1986).

Neste trabalho, a classificação de Crinoidea foi a utilizada por Clark

(1947) e para Asteroidea, foi usada a classificação encontrada em Clark &

Downey (1992). A classificação seguida para os Ophiuroidea foi a de Hendler

et al. (1995), para Holothuroidea, foi a proposta por Tiago e Ditadi (2001),
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enquanto que para os Echinoidea seguiu-se a mesma classificação de Schultz

(2005).

7. Análise dos dados

Os valores de similaridade entre os pontos de coleta foram calculados

levando em conta a ausência/presença da espécie encontrada em cada local.

O Coeficiente de Similaridade de Sørensen (Valentin, 2000) foi aplicado com a

seguinte expressão: S=2a/(2a+b+c) onde:

a = número de espécies presentes em ambos os pontos de coleta,

b = número de espécies presentes em apenas um dos pontos de coleta, e

c = Número de espécies presentes apenas no outro ponto de coleta do par

considerado.

Esse coeficiente enfatiza as ocorrências em comum ao invés das

ocorrências em apenas um dos locais e varia de 0,0 a 1,0.
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Resultados

Com um total de 57 horas e 40 minutos de esforço de coleta executados

com mergulho autônomo (38h10), livre (15h30), e coletas na região entremarés

(4h), em 25 pontos de coleta nas duas margens do Canal de São Sebastião

(Figura 1), foram encontradas 40 espécies de Echinodermata, sendo 14 de

Ophiuroidea, dez de Asteroidea, nove de Echinoidea, seis de Holothuroidea e

uma de Crinoidea. A Tabela 2 apresenta as espécies coletadas nesse trabalho,

os pontos de coleta onde foram encontradas e um resumo do tipo de substrato

onde foram encontradas. Os dados de Similaridade entre os pontos de coleta

encontram-se na Tabela 3.

Classe CRINOIDEA Müller, 1821

Ordem COMATULIDA A. H. Clark, 1908

Família TROPIOMETRIDAE A.H. Clark, 1908

Tropiometra carinata carinata (Lamarck, 1816)

Classe Asteroidea de Blainville, 1830

Ordem Paxillosida Perrier, 1884

Família Astropectinidae Gray, 1840

Astropecten articulatus (Say, 1825)

Astropecten brasiliensis Müller & Troschel, 1842

Astropecten marginatus Gray, 1840

Família Luidiidae Sladen, 1889

Luidia alternata alternata (Say, 1825)

Luidia clathrata (Say, 1825)

Luidia senegalensis (Lamarck, 1816)

Ordem Spinulosida Perrier, 1884

Família Echinasteridae Verrill, 1870

Echinaster brasiliensis Müller & Troschel, 1840

Ordem Forcipulatida Perrier, 1893

Família Asteriidae Gray, 1840

Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)

Ordem Valvatida Perrier, 1884

Família Asterinidae Gray, 1840

Asterina stellifera (Möbius, 1859)
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Família Oreasteridae Fisher, 1911

Oreaster reticulatus (Linnaeus, 1758)

Classe Ophiuroidea Gray, 1840

Ordem Ophiurida Müller & Troschel, 1840

Família Amphiuridae Ljungman, 1867

Amphiodia atra (Stimpson, 1852)

Amphiodia pulchella (Lyman, 1869)

Amphipholis januarii Ljungman, 1867

Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)

Ophiocnida scabriuscula (Lütken, 1859)

Família Ophiactidae Matsumoto, 1915

Hemipholis elongata (Say, 1825)

Ophiactis brasiliensis Manso, 1988

Ophiactis lymani Ljungman, 1871

Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)

Família Ophiodermatide Ljungman, 1867

Ophioderma appressum (Say, 1825)

Ophioderma cinereum Müller & Troschel, 1842

Família Ophionereididae Ljungman, 1867

Ophionereis reticulata (Say, 1825)

Família Ophiuridae Lyman, 1865

Ophioplocus januarii (Lütken, 1856)

Família Ophiotrichidae Ljungman, 1866

Ophiothrix angulata (Say, 1825)

Classe Echinoidea Leske, 1778

Ordem Cidaroida Clauss, 1880

Família Cidaridae Gray, 1825

Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)

Ordem Phymosomatoida Mortensen, 1904

Família Arbaciidae Gray, 1855

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)

Ordem Echinoida Troschal, 1872

Família Echinometridae Gray, 1825

Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)
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Família Toxopneustidae Troschel, 1872

Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816)

Família Parechinidae Jensen 1981

Paracentrotus gaimardi (Blainville, 1825)

Ordem Clypeasteroida A. Agassiz, 1872

Família Clypeasteridae L. Agassiz, 1835

Clypeaster subdepressus (Gray, 1825)

Família Mellitidae Stefanini, 1911

Encope emarginata (Leske, 1778)

Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778)

Ordem Spatangoida L. Agassiz, 1840

Família Brissidae Gray 1855

Plagiobrissus grandis (Gmelin, 1788)

Classe Holothuroidea de Blainville, 1834

Ordem Apodida Brandt, 1835

Família Chiridotidae Oestergren, 1898

Chiridota rotifera (Pourtalès, 1851)

Família Synaptidae Burmeister, 1837

Synaptula hydriformis (Lesueur, 1824)

Ordem Dendrochirotida Grube, 1840

Família Cucumariidae Ludwig, 1894

Duasmodactyla seguroensis (Deichmann, 1930)

Ocnus surinamensis (Semper, 1868)

Ordem Aspidochirotida Grube, 1840

Família Stichopodidae Haeckel, 1896

Isostichopus badionotus (Selenka, 1867)

Família Holothuriidae Ludwig, 1894

Holothuria grisea Selenka, 1867

Se somadas a essa lista as espécies de Echinodermata encontradas em

outros trabalhos realizados no Canal de São Sebastião (Duarte & Nalesso,

1996; Pires-Vanin et al. 1997; Flynn et al. 1999; Heitor, 2002) o número de

espécies já registradas na região chega 59: 29 espécies de Ophiuroidea, 10 de
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Holothuroidea, 10 de Asteroidea, nove de Echinoidea e um de Crinoidea. As

espécies a serem adicionadas são as apresentadas na lista a seguir.

Classe Ophiuroidea Gray, 1840

Ordem Ophiurida Müller & Troschel, 1840

Família Amphiuridae Ljungman, 1867

Amphiodia planispina (Von Martens, 1867)

Amphiodia riisei Lütken, 1860

Amphioplus lucyae Tommasi, 1970

Amphiura flexuosa Ljungman, 1867

Amphiura joubini Koehler, 1912

Amphiura kinbergiensis Koehler, 1914

Amphiura stimpsonii Lütken, 1859

Amphiodia subtilis (Ljungman, 1867)

Nudamphiura carvalhoi Tommasi, 1965

Ophiophragmus lutkeni (Ljungman, 1871)

Ophiophragmus pulcher H.L. Clark, 1918

Ophiophragmus wurdemani (Lyman, 1860)

Família Ophiodermatide Ljungman, 1867

Ophioderma januarii Lütken, 1856

Família Ophiuridae Lyman, 1865

Ophiolepis elegans Lütken, 1859

Família Ophiotrichidae Ljungman, 1866

Ophiothrix rathbuni Ludwig, 1882

Classe Holothuroidea de Blainville, 1834

Ordem Apodida Brandt, 1835

Família Synaptidae Burmeister, 1837

Protankyra benedeni (Ludwig,1881)

Synaptula secreta Ancona-Lopez, 1957 *

Família Phylophoridae Oestergren, 1907

Thyone pawsoni Tommasi, 1972

Família Holothuriidae Ludwig, 1894

Holothuria surinamensis Ludwig,1875
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Classe Crinoidea Müller, 1821

Filo ECHINODERMATA Klein, 1734

Classe CRINOIDEA Müller, 1821

Ordem COMATULIDA A. H. Clark, 1908

Família TROPIOMETRIDAE A.H. Clark, 1908

Gênero Tropiometra A. H. Clark, 1907

Tropiometra carinata carinata (Lamarck, 1816)

Ordem Comatulida A.H. Clark, 1908

Crinóides não pedunculados, pois não desenvolvem ou descartam o

pedúnculo (coluna) nos estágios iniciais do desenvolvimento do adulto, depois

da formação da primeira nodal (ossículo da coluna) que permanece anexado

ao cálice. As placas basais estão presentes e normalmente, mas nem sempre,

se modificam em uma roseta. Normalmente possuem cirros, estruturas em

forma de gancho utilizadas para se ancorarem no substrato.

Família Tropiometridae A.H. Clark, 1908

Peristômio da superfície ventral (ambulacral) das pínulas distais não

possui placas laterais e de cobertura de proteção conspícuas. Às vezes, essas

placas são diminutas e rudimentares, meramente espículas microscópicas ou

mais comumente completamente ausentes.

Não possuem estrutura ctenóide na extremidade das pínulas proximais.

Possui apenas 10 braços. Boca sempre está no centro do tégmen ou

próxima a ele. Placas orais ausentes. O tubo anal é marginal. Placas basais

transformadas em uma roseta. Sáculos sempre presentes, ainda que às vezes

em pequeno número.

Os ossículos do braço (braquiais) portam um processo carenal mediano

dorsal. As braquiais além da quarta são curtas, muitas vezes tão largas quanto

longas, e com extremidades paralelas. Todas as pínulas estão presentes.

O segundo ossículo que sucede cada radial (IBr2) é uma axilar. Primeiro

par sizigial composto pelas braquiais (br) 3+4, quadrado, ou quase em forma

de cunha, seguido por braquiais mais ou menos oblongas. Elementos da serie

IBr não unidos através de sizígia.
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Todas as pínulas são triangulares em secção transversal (prismáticas),

com uma carena dorsal afiada, às vezes arredondada. Embora prismáticas, as

pínulas são mais ou menos flexíveis, pelo menos em sua extremidade.

A centrodorsal é larga com os cirros dispostos em fileiras mais ou menos

regulares. Os cirros são curtos, robustos e fortemente curvados, cirrais

(ossículos dos cirros) normalmente sem processos (ornamentos) dorsais. Os

soquetes dos cirros nunca margeados ventralmente por um sulco em forma de

ferradura ou flanqueados por elevações angulares altas.

Gênero Tropiometra A. H. Clark, 1907

Descrição como a da família. O gênero Tropiometra é monotípico no

Atlântico Ocidental, porém, ocorrem outras espécies no Indo-Pacífico Oeste, e

não ocorre no Atlântico Nordeste, mas é encontrado em Santa Helena (Meyer

et al.,1978). Espécie Tipo: Comatula carinata Lamarck, 1816

Tropiometra carinata carinata (Lamarck, 1816)

[Prancha 1a, b]

Antedon dübeni Tommasi 1969b:5. Meyer et al. 1978:420-1 (como A. duebeni)

Tropiometra carinata Tommasi 1957:37, figs 26-7. Meyer et al. 1978:418-9.

Tropiometra carinata carinata Clark A.H. 1947:291-337, Est 35, figs 183-4; Est 36, figs 187-8.

Tommasi 1963:100-1; 1965a:9, figs 19-20. Meyer, 1973:117, Figs 5.3, 6.5.2, 6.5.3, 13.1-3.

Dez braços, que surgem de cinco radiais, todos com um sulco na região

mediana dorsal. Tamanho pequeno, braços com no máximo 18 cm de

comprimento, mas normalmente entre 10 e 15 cm (em média 13 cm). Braços

com uma carenação dorsal (adambulacral) mediana conspícua, pelo menos na

metade proximal (T. carinata) ou carenados até a extremidade (T. carinata

carinata), podendo estar desenvolvidas com maior ou menor intensidade.

Segmentos (ossículos) dos braços (braquiais) mais largos que longos, cada

com uma saliência ou um tubérculo dorsal mediano terminal orientado para

trás.

A IBr1 é larga, muito achatada, e muito próximas umas das outras. A IBr2

(axilar) é triangular e cerca de duas vezes mais larga do que comprida.

Primeira sizígia ente br(3+4). As outras sizígias ocorrem nas br (9+10), (14+15)

(Tommasi (1963) encontrou exemplares com a sizígia na br(13+14)) e depois

em intervalos de 3 a 9 (normalmente 5 a 7) articulações. As braquiais terminais
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são pequeninas e curvadas dorsalmente em direção ao cálice, entre as pínulas

terminais. Estas são completamente desenvolvidas e se estendem por alguma

distância além das braquiais.

Os braços terminam abruptamente, ou seja, as pínulas diminuem muito

pouco de tamanho ao longo do braço, mas as terminais diminuem rapidamente.

Pínulas dispostas em duas fileiras, num plano único, e continuamente

expostas. As pínulas proximais são delgadas e carenadas, não possuem as

pontas pontiagudas e não apresentam uma estrutura ctenóide em sua

extremidade. O primeiro par (P1) é o menor, com cerca de 10 a 12 mm,

prismático, com 20 a 25 segmentos. O P2 é semelhante e possui gônadas. Do

P3 ao P6 ou P7 também são mais ou menos do mesmo comprimento e portam

gônadas alongadas e fusiformes, sendo pouco mais robustas e com

aproximadamente 20 segmentos. As pínulas proximal e genitais são pouco

mais compridas que as distais. Pínulas medianas e distais retas, não

articuladas e distintamente triangulares em secção transversal, com a

extremidade filiforme que fica maior conforme a posição da pínula se aproxima

da extremidade do braço.

Boca no centro do tégmen, para onde convergem os cinco sulcos

ambulacrais, estes se ramificam, acompanhando os braços e pínulas. O tubo

anal é marginal ou próximo. A centrodorsal é um disco muito largo, sendo

achatado ou uma pequena coluna fina circular em secção transversal, suas

extremidades são ligeiramente convergentes. Os soquetes dos cirros dispostos

em duas fileiras muito próximas, apertadas e alternadas.

Com 20 a 32 cirros, normalmente 23 ou 24, raramente mais que 25, são

também pequenos, entre 15 a 27 mm de comprimento (normalmente 18 a 20),

com XIII a XXXVIII (geralmente XIX a XXVII) segmentos. Tamanho dos

segmentos uniforme e mais largos do que longos. A garra terminal é

consideravelmente maior que o penúltimo segmento. Nos espécimes cuja

carenação é forte e afiada pode existir nos segmentos um espinho ereto e

afiado, nunca muito grande, localizado dorsal e subterminalmente.

Coloração bastante variável, indo desde indivíduos totalmente castanho

avermelhados, animais com bandas alternadas marrons, ou vermelhas e

laranjas ou amarelas, até totalmente amarelo. Tommasi (1963) descreve um

exemplar albino coletado em São Sebastião.



22

Distribuição Geográfica e batimétrica: Ampla distribuição geográfica.

Atlântico Oeste Tropical: Antilhas, Costa da América do Sul, Colômbia,

Venezuela e suas ilhas costeiras até sul do Brasil (ilha Santa Catarina),

incluindo Trindade e Tobago, Barbados, São. Vicente e Dominica. Ainda no

Atlântico, em Santa Helena, na África ocidental. Oceano Índico: do Cabo da

Boa Esperança, na África do Sul, indo pela costa leste da África até o Mar

Vermelho (incluindo Zanzibar e Somália), também Madagascar, ilhas de

Comoros, Seychelles, Atol de Farquhar, Arquipélago de Cargados e Carajos e

Ilhas Mascarenhas (Ilhas Reunião e Maurício). Também no lado oeste da Baia

de Bengala (Índia oriental) e ilha de Java (Indonésia).

Confirmadamente, a distribuição batimétrica de Tropiometra carinata

carinata estende-se da zona entremarés até 84 metros de profundidade,

provavelmente não passando dos 100 metros. Segundo Liddell (1979), é mais

comum em Barbados de 0 a 10 m, ao contrario de outros crinóides, fato

também observado em São Sebastião. Alguns exemplares puderam ser

observados fora d’água em São Sebastião durante as marés de sizígia, fato

também relatado por A.H. Clark. (1947) e Meyer et al. (1978). Uma única

ocorrência a 508 metros (citada em Clark, 1947) em Santa Lucia (Pequenas

Antilhas) é suspeita, segundo Meyer et al. (1978).

Observações: Antedon dübeni Böhlsche, 1866, é considerada por

Tommasi (1999) como sinônimo de Tropiometra carinata (pelo menos as

espécies identificadas no Brasil). Segundo Tommasi (1963) Antedon dübeni

Verrill, Antedon brasiliensis Clark, Tropiometra brasiliensis Lütken, Tropiometra

picta (não menciona o autor) são todos jovens de Tropiometra carinata. Meyer

et al. (1978) discorrem sobre a indefinição dessa situação quando citam

Antedon dübeni (como A. duebeni) e a necessidade de mais estudos. Essa

situação ainda não se resolveu desde Clark (1947).

Pontos de Coleta: Ponta do Arpoar (1); Praia Preta (4); Farol dos

Moleques (5), Praia do Cabelo Gordo e Ponta. do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro

e Baía do Segredo (7); Saco Grande (8); Ponta de Barequeçaba (9); Praia de

Barequeçaba (10); Ilhote de Itaçucê (11), Ponta do Guaecá (12), Praia Brava

(15); Ponta das Canas (16); Ilha das Cabras (20); Praia do Portinho (21); Parcel

da Praia Grande (22); Praia do Curral (23); Ponta da Figueira (24); Ponta da

Sela (25).
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Classe Asteroidea de Blainville, 1830

Filo Echinodermata (Klein, 1734)

Classe Asteroidea de Blainville, 1830

Ordem Paxillosida Perrier, 1884

Família Astropectinidae Gray, 1840

Astropecten articulatus (Say, 1825)

Astropecten brasiliensis Müller & Troschel, 1842

Astropecten marginatus Gray, 1840

Família Luidiidae Sladen, 1889

Luidia alternata alternata (Say, 1825)

Luidia clathrata (Say, 1825)

Luidia senegalensis (Lamarck, 1816)

Ordem Spinulosida Perrier, 1884

Família Echinasteridae Verrill, 1870

Echinaster brasiliensis Müller & Troschel, 1840

Ordem Forcipulatida Perrier, 1893

Família Asteriidae Gray, 1840

Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)

Ordem Valvatida Perrier, 1884

Família Asterinidae Gray, 1840

Asterina stellifera (Möbius, 1859)

Família Oreasteridae Fisher, 1911

Oreaster reticulatus (Linnaeus, 1758)
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Ordem Paxillosida Perrier, 1884

Disco e braços achatados, normalmente com cinco braços, mas até 11.

Arcos interbraquiais arredondados. Placas marginais conspícuas e definindo o

âmbito, formando uma borda nítida ao longo dos braços e na região inter-radial

mas podem ser reduzidas e paxiliformes. Pés ambulacrais sem ventosa e

dispostos em duas series longitudinais. Pápulas apenas na superfície abactinal

e amplamente espalhadas. Placas actinais normalmente paxiliformes, mas

podem ser reduzidas e achatadas. Placas orais conspícuas e normalmente não

alargadas. Pedicelários sésseis e espiniformes, quando presentes.

Família Astropectinidae Gray, 1840

Espécies de tamanhos variados. Disco pequeno ou de tamanho

moderado. Normalmente com cinco braços. Serie de placas marginais bem

desenvolvidas e do mesmo tamanho, portando espinhos ou grânulos. As

placas inferomarginais podem ter espinhos grandes. Arcos inter-radiais

arredondados. Placas abactinais paxiliformes e dispostas transversalmente de

forma regular. Placas adambulacrais amplas. Placas orais largas e triangulares.

Pedicelários normalmente presentes.

Gênero Astropecten Gray, 1840

Braços geralmente alongados. Com poucas placas actinais, raramente

mais que uma e não se encontrando com as inferomarginais. Marginais em

forma de bloco, superomarginais geralmente menores que as inferomarginais.

Placas inferomarginais com espinhos, formando uma franja em torno do

âmbito. Placa adambulacral com três espinhos cada. Pode apresentar

espineletes, espinhos ou grânulos. Apenas pedicelários sésseis, quando

presentes. Espécie tipo: Asterias aranciaca Linnaeus, 1758.

Astropecten articulatus (Say, 1825)

Astropecten articulatus var valenciennesi Clark A.H. 1939:442.

Astropecten articulatus Ives 1891:337, figs 4-8. Clark A.H. 1939:441. Tommasi 1970b:6, fig

17. Clark & Downey 1992:31-2, fig 9a, Pl 5A, B. Hendler et al. 1995:71-2, fig 16.

R= acima de 90 mm; r= 15 mm; R/r= 5.

Braços moderadamente longos e estreitos. Conjunto compacto de

paxilas granulosas no disco e braços. Placas superomarginais proeminentes,
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pouco mais compridas que largas, cobertas por grânulos, algumas portando um

espinho ereto e pontiagudo. Uma franja de espinhos achatados e pontiagudos

margeia cada braço, dois em cada placa inferomarginal, horizontais, e

perpendiculares ao braço. Placas bucais alongadas, cobertas por espinhos.

Três espinhos adambulacrais sem ponta, o mediano mais largo. Sem

pedicelária. Área paxilar azul ou roxa, superomarginais brancas, amarelas ou

laranjas. Região oral branca ou bege.

Distribuição geográfica e batimétrica: A partir dos EUA (Virginia) em

direção sul. O limite sul da sua distribuição é incerto, pois apesar de Tommasi

(1970b) registrar essa espécie em áreas como Rio de Janeiro, Rio Grande do

Sul e Uruguai, Clark & Downey (1992) registra “até a região norte do Brasil”,

sendo que Hendler et al. (1995) não considera que a espécie ocorra no Brasil.

Da maré baixa até cerca de 200 m.

Pontos de Coleta: Saco Grande (8); Praia do Sino (17); Ponta da Siriúba

(18); Ilha das Cabras (20); Ponta da Figueira (24); Ponta da Sela (25).

Astropecten brasiliensis Müller & Troschel, 1842

[Figura 16a1; Prancha 2a]

Astropecten armatus brasiliensis Tommasi 1958a:12-3, Est II, fig 3; 1970b:7, fig 19. Brito

1968:7-8 Est IV, fig 3.

Astropecten armatus riensis Tommasi 1958a:13-4, Est II, fig 4. Brito 1968:8 Est IV, fig 2, Est

5, fig 2.

Astropecten brasiliensis brasiliensis Bernasconi 1956:127-8, Lam II, fig 1-2.

Astropecten brasiliensis riensis Bernasconi 1956:129-30, Lam II, fig 7-8.

Astropecten riensis Tommasi 1970b:7.

Astropecten braziliensis Tommasi 1970b:7.

Astropecten brasiliensis Clark & Downey 1992:32, fig 9e, pl 12A-B.

R= 90 mm; r= 17 mm; R/r= 5.

Disco pequeno. Braços longos e finos. Placas superomarginais mais

longas que largas, granulosas, portando de um a dois espinhos grandes na

maioria das placas. Franja inferomarginal com dois espinhos achatados em

cada placa, alinhados verticalmente. Três espinhos semelhantes e com as

pontas arredondadas em cada placa adambulacral. Sem pedicelários.



26

Distribuição Geográfica e batimétrica: Antilhas, Brasil, incluindo Ilha de

Fernando de Noronha e Ilha da Trindade, Uruguai e Argentina. De 1 m até

cerca de 40 m.

Pontos de Coleta: Praia do Araçá (3); Praia do Cabelo Gordo e Ponta.

do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7); Praia do Sino (17);

Praia do Portinho (21); Parcel da Praia Grande (22); Ponta da Figueira (24);

Ponta da Sela (25).

Astropecten marginatus Gray, 1840

[Prancha 2b]

Astropecten marginatus Engel 1939:3, 7. Bernasconi 1955:67-8, Lam II, figs 3-4. Tommasi

1958a:14, Est II, fig 5; 1970b:5, fig 15. Brito 1968:7, Est IV, fig 1. Clark & Downey 1992:41-2,

fig 10e, Pl 11A-B

R= 60 mm; r= 16 mm; R/r= 3,6.

Disco amplo, espécie fortemente achatada. Braços triangulares e

relativamente curtos. Paxilas pequenas, uniformes, compactas, em fileiras

transversais, dominando praticamente toda a região aboral. Placas

superomarginais mais largas do que compridas, cobertas por grânulos e sem

espinhos. Placas inferomarginais lisas na região inferior, que se projetam além

das superomarginais. Cada inferomarginal porta dois espinhos grandes,

rombudos, eretos e ligeiramente achatados, formando uma franja. Superfície

abactinal lisa, com placas dispostas regularmente. Três espinhos divergentes

nas placas adambulacrais. Placas bucais amplas, com quatro espinhos

grandes. Coloração Azul com as placas marginais brancas.

Distribuição Geográfica e batimétrica: Porto Rico, Venezuela, e Brasil

até Rio Grande do Sul. De 1 m até 20 m.

Pontos de Coleta: Praia do Araçá (3); Ponta do Baleeiro e Baía do

Segredo (7); Praia do Sino (17).

Família Luidiidae Sladen, 1889

De cinco a onze braços longos, estreitos e achatados. Placas

superomarginais paxiliformes, as paxilas medianas dispostas irregularmente e

menores que as laterais, enquanto que as laterais se dispõem em fileiras. Área

actinal estreita, com placas dispostas em série até a extremidade dos braços.

As placas inferomarginais e adambulacrais formam séries transversais.
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Pápulas distribuídas em toda a área paxilar. Placas inferomarginais nunca

evidentes em vista dorsal e portam espinhos que formam o âmbito. Placas

orais grandes, pedicelários bem desenvolvidos, sésseis, com duas a quatro

valvas, ausentes em algumas espécies ou indivíduos. Família monogenérica.

Gênero Luidia Forbes, 1839

A descrição do gênero é a mesma da família, sendo este o único gênero

da família (família monogenérica). Espécie tipo Luidia fragilissima Forbes,

1839, sinônimo de Luidia ciliaris Philippi, 1837, por monotipia (originalmente

Asterias ciliaris).

Luidia alternata alternata (Say, 1825)

[Figura 16a2; Prancha 3a]

Luidia alternata Brito 1968:12-3 Est III, fig 4.Tommasi 1970b:8, fig 24.

Luidia quequenensis Tommasi 1970b:8, fig 23.

Luidia alternata alternata Clark & Downey 1992:8-9, figs 4b-c, 5d, 6f, 7a-g, q, 8a-b, pl 1B.

Hendler et al. 1995:66-7, fig 13.

R= 180 mm; r= 35 mm; R/r= 5 a 6.

Com cinco braços. Algumas paxilas superomarginais maiores e portando

um espinho no centro, que são desenvolvidos, pontiagudos e rodeado por

espineletes. Paxilas abactinais laterais dispostas em quatro series longitudinais

regulares formando fileiras, e duas fileiras de paxilas dispostas irregularmente,

nitidamente menores que as marginais. Placas inferomarginais ventrais,

inconspícuas em vista dorsal, cada uma com dois ou três espinhos finos e

pontiagudos, horizontais, formando uma franja ambital. Coloração com bandas

escuras esverdeadas, roxas, marrons ou pretas, alternadas com manchas

amareladas, brancas ou creme na região abactinal. A superfície actinal é

amarela, branca, creme ou rosa, e os pés ambulacrais são alaranjados.

Distribuição Geográfica e batimétrica: Descontinua, entre a Carolina do

Norte (EUA) e o norte da Argentina. A subespécie L. alternata numidica

Koehler é registrada da costa oeste da África e Cabo Verde (Hendler et al.,

1995). Da linha da maré baixa até 200m, mas normalmente encontrada entre

10 e 30 m.

Pontos de Coleta: Ponta da Sela (25).
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Luidia clathrata (Say, 1825)

[Prancha 3b]

Luidia clathrata Ives 1891:339. Clark A.H. 1939:442. Clark H.L. 1942:371-2. Tommasi

1958a:9, Est II, fig 1; 1970b:8, fig 22. Brito 1968:11-2 Est III, fig 2. Caso 1979:4, Lam A1-8,

Mapa 7, Tabelas 1a, 2, 4. Pawson 1986:525, fig 174. Clark & Downey 1992:13-4, figs 4d, 5e-g,

i, 8g, Pl 4B. Hendler et al. 1995:68-9, fig 14.

R: 160 mm; R/r= 3 a 7.

Disco pequeno e cinco braços. Paxilas abactinais marginais

retangulares, em serie longitudinal regular. O conjunto de paxilas marginais e

abactinais é uniforme em tamanho. Inferomarginais em posição ventral, com

dois ou três espinhos rombudos e de tamanho moderado no âmbito, sendo o

mais baixo mais longo. Placas adambulacrais com quatro espinhos. Sem

pedicelários. Cor cinza esverdeada.

Distribuição Geográfica e batimétrica: De Nova Jersey (EUA) ao Brasil

até o estado de Santa Catarina, incluindo Bermudas, Golfo do México,

Venezuela, Colômbia, e a maioria da ilhas caribenhas. De 0 a 175 m, mais

comum em profundidades menores do que 40 m, sendo rara em profundidades

maiores de 70 m.

Pontos de Coleta: Praia do Araçá (3); Ponta do Baleeiro e Baía do

Segredo (7); Praia do Portinho (21); Ponta da Figueira (24).

Luidia senegalensis (Lamarck, 1816)

[Prancha 4a, b]

Luidia marcgravii Bernasconi 1956:125-7, Lam II, figs 3-4.

Luidia senegalensis Clark A.H. 1939:442. Engel 1939:3, 7. Tommasi 1958a:9-11, Est II, fig 2;

1970b:8, fig 21. Brito 1968:10-1 Est III, fig 1. Clark & Downey 1992:21-2, Pl 4A. Hendler et

al. 1995:69-70, fig 15.

R= 250 mm; R/r= 6 a 7,5.

Com nove braços, raramente menos. Paxilas abactinais pequenas,

retangulares e lateralmente alargadas, as duas series marginais alinhadas em

duas fileiras regulares. Espineletes paxilares pequenos e uniformes. Placas

inferomarginais ventrais, normalmente portando dois espinhos inconspícuos no

âmbito, o superior é menor. Placas adambulacrais com quatro espinhos. Sem

pedicelária. Coloração azulada ou cinza, com uma linha escura mediana ao

longo dos braços.
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Distribuição Geográfica e batimétrica: Sul da Flórida, Jamaica, Grandes

e Pequenas Antilhas, Republica Dominicana, ao longo da costa Atlântica da

América do Sul (Belize, Nicarágua, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa),

até o Sul do Brasil. (Santa Catarina). Costa oeste da África, porém, Segundo

Hendler et al. (1995) o registro no Senegal (África) é duvidoso. Espécie litoral,

de 1 a 64 m.

Pontos de Coleta: Praia do Araçá (3); Praia do Cabelo Gordo e Ponta.

do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7); Praia de Barequeçaba

(10); Praia do Guaecá (13); Parcel da Praia Grande (22).

Ordem Spinulosida Perrier, 1884

Disco normalmente pequeno. Cinco braços arredondados em secção

transversal e extremidades arredondadas. Arcos interambulacrais angulares

mas normalmente não agudos. Placas abactinais poligonais, alongadas ou

arredondadas, achatadas ou um pouco convexas, imbricadas, formando um

retículo irregular, às vezes tendendo a formar uma série longitudinal. Pelo

menos as placas abactinais primárias portando espineletes ou um espinho

isolado. Pápulas amplamente distribuídas e em grupos entre o retículo, poucas

ou ausentes abaixo das inferomarginais. Placas marginais não diferenciáveis,

as inferomarginais podendo formar um ângulo ventrolateral. Placas actinais

pequenas e poucas, em séries longitudinais, ou ausentes. Placas

adambulacrais pequenas, com normalmente três espinhos ao longo do sulco

ambulacral. Placas orais de tamanho moderado. Pedicelários ausentes. Pés

ambulacrais em duas fileiras e com ventosas.

Família Echinasteridae Verrill, 1870

Esqueleto abactinal formado de pequenos ossículos. Inferomarginais

geralmente distintas. Superomarginais pequenas. Os espinhos dorsais longos e

isolados ou pequenos e dispostos em feixes, nunca paxiliformes.

A família Echinasteridae é problemática e vem sendo discutida desde

sua criação. No Atlântico, possui apenas dois gêneros, Henricia Gray, 1840 e

Echinaster Müller & Troschel, 1840. O táxon Othilia Gray, 1840, é aceito

atualmente como um subgênero de Echinaster, mas já foi considerada de

várias formas em relação a este, como sinônimo, subgênero ou mesmo um
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gênero separado. Clark & Downey (1992) citando Clark (1946) define a

problemática do grupo colocando que “a família é o desespero de qualquer

sistemata metódico”. Maiores detalhes em Clark & Downey (1992), onde as

autoras discutem extensivamente sobre o assunto.

Gênero Echinaster Müller & Troschel, 1840

Disco relativamente pequeno. Braços alongados, mais ou menos

estreitos e cilíndricos em secção transversal, às vezes achatados. Esqueleto

abactinal reticular, fino e irregular, ou mais robusto e longitudinalmente regular.

Pode possuir de pequenos espineletes a espinhos de tamanho moderado,

sempre relativamente espaçados e normalmente um por placa, as vezes

apenas nas primarias. Os espaços abactinais ocupados por pápulas

normalmente marrons e facilmente visíveis, sendo raras ou ausentes abaixo

das inferomarginais. Placas marginais distintas e em series regulares. Placas

actinais presentes ou não. Placas adambulacrais com espinhos numa fileira

única e irregular.

O gênero não é claramente diferenciado de Henricia, Gray 1940,

causando confusão entre os pesquisadores (Clark & Downey, 1992, onde é

possível encontrar uma discussão em detalhe sobre o assunto).

Espécie Tipo: Echinaster seposita (Retzius, 1783) (Asterias seposita

pela designação original). A própria definição do tipo do gênero já apresenta

uma história complexa. Segundo Clark & Downey (1992), foi originalmente

descrita com o binômio Asterias seposita Retzius, 1783, posteriormente restrita

e validada de um neótipo do Mediterrâneo, e subseqüente designação (i.e.

designação subseqüente de Müller & Troschel) sob o nome de Asterias sagena

Retzius, 1805, que é um sinônimo de A. seposita Retzius, 1783.

Echinaster brasiliensis Müller & Troschel, 1840

[Prancha 5a]

Echinaster antonioensis Bernasconi 1955:72-3, Lam VI, fig 1-2. Tommasi 1958a:22, Est IV,

fig 2. Brito 1968:15.

Echinaster sentus Bernasconi 1956:136-7, Lam IV, fig 3. Tommasi 1958a:23-4, Est IV, fig 4;

1970b:17-8, figs 46-8. Brito 1968:14, Est VI fig 3-4.

Echinaster spinulosus Bernasconi 1956:138-9, Lam IV, fig 4. Tommasi 1958a:21-2, Est IV, fig

1. Brito 1968:14, Est VI fig 1-2.
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Echinaster brasiliensis Bernasconi 1956:135-6, Lam IV, fig 5. Tommasi 1958a:22-3, Est IV,

fig 3; 1970b:17, figs 44-5. Brito 1968:13-4, Est VI fig 5-6. Ávila-Pires 1983:440-2, figs 8-9.

Echinaster densispinulosus Tommasi 1970b:18, figs 49-51.

Echinaster nudus Tommasi 1970b:18-9, figs 52-4.

Echinaster (Othilia) brasiliensis Clark & Downey 1992:21-2, Pl 4A. Hopkins et al. 2003:98-

100, figs 2-6.

R= 85 mm, R/r= 3,5 a 6

Corona e pentágono presentes na estrutura do disco, porém nem

sempre visível por estarem cobertos por epiderme. Sua superfície possui

células glandulares ou pápulas. O madreporito é parte do pentágono e é

achatado ou côncavo. O ânus é normalmente visível, dentro do pentágono e

rodeado por quatro a seis espinhos pequeninos. A forma dos braços é variável,

podendo ser estreitos e alongados, afilando gradativamente e com uma

extremidade aguda, ou curtos e grossos, mais largos na base e afilando-se

mais acentuadamente, principalmente na segunda metade distal, mas com

extremidade arredondada. Os espinhos primários são densamente distribuídos,

pequenos e grossos (cerca de 1 mm de comprimento, com o diâmetro da base

a metade disso), e terminando numa ponta moderadamente rombuda. Arco

inter-radial é pequeno e arredondado. Inter-raio ventral com poros e sem

placas distintas nos animais com R maior que 2 cm.

As placas abactinais são achatadas e formam um retículo. As que

portam espinhos possuem grânulos vítreos e podem ser separadas por placas

lisas e alongadas ou ligar-se diretamente. O retículo rodeia grupos de células

glandulares escuras e pápulas. As placas carenais, ad-radiais e os grânulos

vítreos normalmente não são visíveis por causa da fina pele que recobre,

inclusive, os espinhos, sendo para isso necessário o uso de um clarificador.

As placas marginais podem formar uma fileira longitudinal nos braços,

sendo maiores do que as placas da região dorsal. A placa terminal (ocular)

possui de 6-7 pequenos espinhos. As placas adambulacrais são pequenas e

muito próximas, com 3 a 7 espinhos, geralmente dois externos e dois no sulco,

sendo o mais externo normalmente menor. O segundo espinho externo e o

primeiro interno alternam quanto ao tamanho, normalmente o segundo externo

é o maior, mas às vezes são de tamanhos semelhantes. O mais externo às
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vezes está ausente, e com freqüência ocorre mais um espinho proximal e

eventualmente mais dois externos.

De sete a 15 fileiras de espinhos longitudinais nos braços, mas

normalmente de nove a 13. Quando com 13 fileiras, apresentam as fileiras

secundárias: 2ª ad-radial, intermarginal e actinolateral. Quando com 15, duas

intermarginais ao invés de uma, além das demais.

Pápulas localizadas imediatamente acima da fileira de espinhos

ambulacrais, surgindo das placas adambulacrais, como uma ou mais series

lineares de poros entre as placas adambulacrais e inferomarginais. Espinhos

inferomarginais e a serie de placas inferomarginais localizados logo acima da

serie de poros papulares. Espinhos bucais localizados no ápice de cada placa

oral, recobrindo a boca.

Dentro da gama de variações, pode-se agrupar em “formas”, não bem

delimitadas. A mais comum abrange indivíduos com braços estreitos e

alongados, placas não intumescidas, espinhos numerosos e de tamanho

semelhante com os adambulacrais (correspondendo em geral, às descrições

na literatura de E. brasiliensis, E. spinulosus e E. antonioensis). A outra forma

apresenta braços mais curtos e grossos, placas um pouco intumescidas,

espinhos menos numerosos e nitidamente maiores que os adambulacrais; que

são menos numerosos por placa que a forma anterior (correspondendo

usualmente as descrições de E. sentus) (Hopkins et. al. 2003).

COLORAÇÃO: Castanho claro, castanho avermelhado, escarlate,

vermelho escuro, ou mesmo amarelado. Região ventral semelhante.

Distribuição geográfica e batimétrica: Do sul do Espírito Santo, onde

hibridiza com E. echinophorus (Ávila-Pires, 1983) até o Golfo de San Mathias

(Argentina). Da linha da maré baixa até 60m.

Pontos de Coleta: Praia Preta (4); Farol dos Moleques (5), Praia do

Cabelo Gordo e Ponta do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7);

Saco Grande (8); Ponta de Barequeçaba (9); Ilhote de Itaçucê (11), Ponta do

Guaecá (12), Praia do Tapuá (14); Praia Brava (15); Ponta das Canas (16); Ilha

das Cabras (20); Parcel da Praia Grande (22); Praia do Curral (23); Ponta da

Figueira (24); Ponta da Sela (25).
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Ordem Forcipulatida Perrier, 1893

Disco pequeno, normalmente bem definido. Braços fortemente inseridos

no disco, arredondados lateralmente e não pontiagudos. Esqueleto geralmente

reticulado, mais ou menos aberto. Sem paxilas. Placas marginais inconspícuas.

Placas ambulacrais numerosas e pequenas. Pés ambulacrais com ventosa e

geralmente dispostos em quatro séries. Pedicelários com uma peça basal e

duas valvas; os retos e cruzados sempre presentes.

Família Asteriidae Gray, 1840

Normalmente cinco braços, mas até 15, cilíndricos ou e estreitos na

base. Esqueleto abactinal aberto e reticulado, podendo apresentar espinhos

grossos isolados, espinhos pequenos isolados ou múltiplos, tubérculos ou

espineletes. Série carenal normalmente distinguível. Pápulas entre o retículo,

mais ou menos numerosas. Superomarginais semelhantes às abactinais,

alinhadas em series regulares ao longo do âmbito. Inferomarginais com dois ou

três espinhos, oblíquos, definindo o achatado lado ventral. Placas actinais

pouco desenvolvidas, podendo portar espineletes. Placas adambulacrais muito

pequenas. Pedicelários cruzados finos e dispostos numa coroa em torno dos

espinhos ou relativamente largos e dispersos entre eles. Pés ambulacrais em

quatro séries longitudinais.

Gênero Coscinasterias Verrill, 1867

Disco pequeno. Braços alongados, carenados e estreitos na base.

Placas carenais em séries regulares. De seis a nove braços nas espécies

Atlânticas e acima de 13 nas do Pacífico (Clark & Downey, 1992). Ossículos

dos braços fortes, lobulados. Placas dorsolaterais formando um retículo, as

mais largas às vezes formam uma serie longitudinal de cada lado, a maioria

das placas portando um espinho conspícuo e pontiagudo. Normalmente

apenas as placas superomarginais com espinhos. Cada inferomarginal com

dois espinhos grandes, com as pontas cegas ou espatuladas. Placas actinais

em uma ou duas series, estreitas e espaçadas, os espinhos são rombudos e

sem pedicelária anexada. Múltiplos madreporitos, normalmente de dois a

quatro. Tipo: Coscinasterias muricata Verrill, 1870, por monotipia.
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Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)

[Figuras 16c1, 2; Prancha 5b]

Stolasterias tenuispina Clark H.L. 1942:375.

Coscinasterias tenuispina var atlantica Tommasi 1966b:243 (na chave), 244.

Coscinasterias tenuispina Tommasi 1966b:242-4; 1970b:19-20, fig 56. Brito 1968:4, Est I, fig

1-2. Pawson 1986:527, fig 174. Clark & Downey, 1992:427-8, fig 63h-i, Pl 101A-B.

R=135 mm; R/r= 6 a 8.

Disco pequeno, com cinco a nove braços cilíndricos, sendo

marcadamente de tamanhos diferentes, com os maiores agrupados de um lado

e os menores do outro. Placas dorsais e laterais dos braços em séries

longitudinais. Com um espinho em cada placa. Placas adambulacrais com

pedicelários. Pedicelários cruzados com um grande dente terminal e

pedicelários eretos, porém ausentes ou raros nos espécimes brasileiros (Clark

& Downey, 1992). Coloração dos espécimes brasileiros é marrom, castanho e

alaranjado.

Distribuição Geográfica e batimétrica: Carolina do Norte, Flórida, Cuba,

Antilhas, Bermuda, Brasil até o estado de São Paulo e incluindo Abrolhos,

Açores, Santa Helena, Mediterrâneo do sudoeste da Franca até Cabo Verde,

Ilhas Canárias e Guiné. Registrada da entremarés até 165 m, mais comum em

profundidades menores que 50 m.

Pontos de Coleta: Ponta da Sela (25).

Ordem Valvatida Perrier, 1884

Normalmente cinco braços cilíndricos e não pontiagudos, surgindo

lateralmente, contínuos e fortemente ligados ao disco. Arcos interbraquiais

arredondados. O disco pode ser pequeno e bem definido. Placas marginais

normalmente definem o âmbito, ambas as séries iguais, opostas e sem canais

marginais. Ângulo ventrolateral definido, raios pequenos, e moderados,

raramente esféricos. Esqueleto abactinal com placas bem encaixadas,

paxiliformes, tabuladas achatadas ou reticuladas, normalmente armado com

espinhos e/ou grânulos. Pápulas simples ou múltiplas na superfície abactinal

ou ambas. Placas actinais normalmente presentes e mais ou menos extensas.

Pés ambulacrais em duas fileiras e com ventosas. Placas orais inconspícuas.
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Pedicelários quando presentes, valvados e numa depressão ou protuberância

do ossículo.

Família Asterinidae Gray, 1840

Normalmente com o disco largo e cinco braços. Placas abactinais

imbricadas, portando pequenos espinhos ou grânulos. Pedicelários

normalmente ausentes, quando presentes são simples. Serie marginal

inconspícua. Superomarginais na maioria das vezes apenas distinguíveis das

placas abactinais pela sua posição sobre as placas inferomarginais. Placas

adambulacrais relativamente pequenas Pápulas normalmente simples, às

vezes em pequenos grupos.

Gênero Asterina Nardo 1834

Corpo um pouco achatado. Ângulo ventrolateral fortemente angular.

Placas abactinais dorsolaterais primárias lobuladas, que tendem a formar uma

serie longitudinal, normalmente margeando uma área de pápulas, com

pedicelários e pequenos espineletes simples e granulares. Placas abactinais

com espineletes opacos e de pontas arredondadas ou espineletes delicados,

hialinos e pontiagudos. Espécie tipo: Asterina minuta Nardo, 1834 (=Asterias

globosa Pennant, 1777).

Asterina stellifera (Möbius, 1859)

[Prancha 6a]

Patiria stellifer Tommasi 1958a:19-20, Est III, fig 4.

Patiria stellifera Brito 1968:16-7, Est VII, figs 1, 4-5.

Enoplopatiria marginata Bernasconi 1955:70-2, Lam IV, fig 4; V, fig 2, VII, fig 1.

Enoplopatiria stellifera Tommasi 1970b:15, fig 39.

Asterina stellifera Clark & Downey 1992:187-8, figs 30b, 31f, 32e, pl. 41C-F.

R= 70 mm; R/r: 1,6 a 2,5.

Corpo robusto, em forma de estrela, inclinado lateralmente. Cinco

braços de raios pequenos. Esqueleto abactinal com placas alongadas,

tendendo a formar series longitudinais regulares, especialmente às das laterais

dos braços. As placas laterais além das áreas papulares, e tendem a formar

uma banda bem definida de placas dispostas regularmente. As placas

secundárias são numerosas e subdividem as áreas dos poros formando seis
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bandas longitudinais ao longo dos raios. Primarias portando espineletes,

opacos e de ponta arredondada. De dois a três espineletes em cada placa

actinal. Apresentam pedicelária. O adulto é azul, cinza com manchas

esverdeadas, alaranjadas ou avermelhadas na região dorsal. O juvenil é

marrom com manchas e faixas castanhas e esverdeadas, se camuflando com

muita eficiência entre as rochas. Quando preservados, os juvenis apresentam

uma coloração creme, com manchas alaranjadas.

Distribuição Geográfica e batimétrica: Do Brasil (Cabo Frio) a Argentina

(Mar del Plata). Na África, do Senegal a Namíbia. Da zona entremarés até

cerca de 50 m, mas raramente em profundidades maiores que 25 m.

Pontos de Coleta: Praia do Cabelo Gordo e Ponta do Jarobá (6); Ponta

de Barequeçaba (9); Ponta da Figueira (24).

Família Oreasteridae Fisher, 1911

Disco e braços elevados ou mais ou menos, largos, em forma de estrela

ou até pentagonais. Braços carenados, arcos inter-radiais arredondados.

Placas abactinais formando um retículo e portando grânulos e tubérculos ou

espinhos curtos e robustos. Poros entre as placas do retículo. Serie marginal

proeminente. Superomarginais inconspícuas em visão dorsal, muitas vezes

reduzidas. Superfície actinal achatada, com placas numerosas e em série,

cobertas por grânulos ou espinhos. Com pedicelários.

Gênero Oreaster Müller & Troschel, 1842

Espécies robustas, disco alto e inchado, com braços curtos. Placas

abactinais dispostas regularmente em retículo. Placas com grânulos. Áreas

papulares amplas e com muitos poros. Espinhos ou tubérculos curtos e

robustos. Ampla área actinal. De dois a quatro espinhos adambulacrais.

Pedicelários pequenos e bivalves. Espécie Tipo: Asterias reticulata Linnaeus

1758.

Oreaster reticulatus (Linnaeus, 1758)

[Prancha 6b]

Oreaster reticulatus var bermudensis Clark H.L. 1942:372-4, figs 1-2.

Oreaster reticulatus Clark A.H. 1939:442. Engel 1939:3, 7. Bernasconi 1956:135-6, Lam IV,

fig 1-2. Tommasi 1958a:16-7, Est III fig 2; 1970b:10, fig 31. Brito 1968:5-6, Est II figs 1-3.
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Pawson 1986:526, fig 174. Clark & Downey, 1992:293, Pl 72c-d. Hendler et al. 1995: 82-4, figs

25-6.

R= 250 mm; r= 125 mm; R/r: 2,1 a 2,4.

Corpo em forma de estrela, raramente quase pentagonal. Disco inflado,

fortemente convexo no plano abactinal, geralmente menos elevado nos juvenis

Cinco braços curtos. Área abactinal recoberta por placas, grossas e achatadas,

ligadas por uma placa secundária alongada, que forma um padrão reticulado. O

retículo apresenta figuras concêntricas circulares ou pentagonais. Placas

abactinais principais convexas, portando espinhos ou tubérculos cônicos,

robustos e com a ponta rombuda. Uma serie contínua de placas demarcam a

margem lateral. As placas inferomarginais semelhantes às actinais. A região

actinal é achatada, com uma concavidade rasa na boca. Placas adambulacrais

com cinco espinhos pequenos e achatados. Pedicelários bivalves em ambas

superfícies. O sulco ambulacral é coberto por uma série dupla de espinhos

largos, achatados, com ponta rombuda. A superfície abactinal dos adultos é

amarela, marrom, ou laranja, com os tubérculos grandes distintamente mais

claros ou escuros. A superfície abactinal dos juvenis tem diferentes graduações

de verde, predominantemente oliva, com manchas marrom e cinza. Em ambos,

a superfície actinal é bege ou creme.

Distribuição geográfica e batimétrica: Em ambos os lados do Atlântico.

No Atlântico oeste ocorre na Carolina do Sul, Flórida, Golfo do México, América

Central, Bahamas, Caribe, Bermuda, Antilhas, e Brasil (até o estado de São

Paulo, incluindo ilha da Trindade e Abrolhos). No Atlântico oriental se encontra

em Cabo Verde. De cerca de 1 m até cerca de 70 m. Mais comum em

profundidades menores de 30 m.

Pontos de Coleta: Praia do Portinho (21); Parcel da Praia Grande (22);

Praia do Curral (23).
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Classe Ophiuroidea Gray, 1840

Filo Echinodermata (Klein, 1734)

Classe Ophiuroidea Gray, 1840

Ordem Ophiurida Müller & Troschel, 1840

Família Amphiuridae Ljungman, 1867

Amphiodia atra (Stimpson, 1852)

Amphiodia pulchella (Lyman, 1869)

Amphipholis januarii Ljungman, 1867

Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)

Ophiocnida scabriuscula (Lütken, 1859)

Família Ophiactidae Matsumoto, 1915

Hemipholis elongata (Say, 1825)

Ophiactis brasiliensis Manso, 1988

Ophiactis lymani Ljungman, 1871

Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)

Família Ophiodermatide Ljungman, 1867

Ophioderma appressum (Say, 1825)

Ophioderma cinereum Müller & Troschel, 1842

Família Ophionereididae Ljungman, 1867

Ophionereis reticulata (Say, 1825)

Família Ophiuridae Lyman, 1865

Ophioplocus januarii (Lütken, 1856)

Família Ophiotrichidae Ljungman, 1866

Ophiothrix angulata (Say, 1825)
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Ordem Ophiurida Müller & Troschel, 1840

Disco e braços cobertos por escamas, espinhos ou grânulos. Pode às

vezes apresentar uma epiderme. Escudos radiais e placas genitais articuladas

por meio de uma saliência transversal em cada placa ou então articulados por

meio de um conspícuo soquete no escudo radial e de um côndilo esférico na

placa genital. Placas genitais muito curtas, largas e lamelares ou estreitas e

alongadas. Placas peristomiais pequenas e moderadas, inteiras, duplas ou

triplas.

Família Amphiuridae Ljungman, 1867

Disco geralmente com escamas desenvolvidas, normalmente as

escamas primárias são distinguíveis, compondo uma roseta de cinco placas em

torno da placa centro-dorsal. Ocasionalmente pode apresentar espinhos

pequenos, que podem ser inconspícuos por estarem recobertos por um

espessamento da epiderme. Podem também apresentar um padrão com as

escamas muito pequenas restritas à região em torno dos escudos radiais, que

neste caso são alongados ou em forma de cunha.

Com um par de papilas infradentais em forma de cepo no ápice da

mandíbula. As mandíbulas possuem de uma a três papilas orais de ambos os

lados. É freqüente estar presente uma escama tentacular oral ou uma (às

vezes duas) papila adicional na fenda oral, dorsal ao segundo tentáculo oral.

Dentes geralmente largos, quadrangulares, retangulares ou às vezes cônicos.

Normalmente com braços robustos e não muito longos, mas há

exceções, com braços estreitos, delicados e compridos. As placas braquiais

são bem desenvolvidas. Os espinhos braquiais são curtos, opacos, geralmente

cônicos e lisos. De nenhuma (menos comum) a duas escamas tentaculares

arredondadas. Placas braquiais dorsais laterais acessórias ausentes.

Gênero Amphiodia Verrill, 1899

Escamas na face dorsal do disco, mas às vezes ausentes na área

central. Sem espinhos papilas ou grânulos, nem no disco nem no âmbito

(espinhos marginais inter-radiais). Três ou menos freqüentemente quatro

papilas orais de tamanhos semelhantes em cada lado da mandíbula. A papila

distal é normalmente pouco maior, e as vizinhas são contíguas, em uma série
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regular (sem um diástema entre elas), mas elas não fecham a fenda (sulco)

oral, sendo esta aberta, e nenhuma delas é em forma de opérculo. Escudos

radiais geralmente contíguos. Raramente mais de cinco espinhos braquiais.

Uma ou duas escamas tentaculares. Espécie tipo: Amphiodia pulchella Lyman,

1869 (originalmente Amphiura pulchella).

Amphiodia atra (Stimpson, 1852)

[Figura 2a, b; Prancha 7a]

Micropholis atra Thomas 1966:831. Tommasi 1970c:38-9, figs 37-8.

Amphiodia atra Tommasi 1965b:1-5, figs 1-4. Albuquerque 1986:79-84, figs 13a-c; Est III, figs

1a-c. Amaral et al. 2005:255, figs A-C.

Disco com até 10 mm de diâmetro, achatado e de contorno circular, com

leve reentrância nos inter-raios. Coberto por escamas pequenas e imbricadas.

Placas primárias normalmente distinguíveis, principalmente a centro dorsal. Na

região inter-radial mediana as escamas são ligeiramente mais desenvolvidas e

em volta dos escudos radiais são bem maiores e imbricadas. Os escudos

radiais possuem dimensões variáveis, podendo ser tão longos quanto largos ou

até mesmo duas vezes mais longos do que largos, porém são sempre largos,

com a borda distal curva e unidos distalmente, sendo separados proximalmente

por uma a quatro escamas estreitas, intercaladas em fileira, a primeira sendo a

maior e as outras estreitas. A região ventral é coberta por numerosas escamas,

que são menores, mais finas que as dorsais, imbricadas e dirigidas para cima,

de maneira a formar uma borda que marca o âmbito. Fendas genitais estreitas

e longas.

Um par de papilas infradentais, fortes e retangulares, no ápice da

mandíbula, porém são menores que as papilas orais. Duas papilas orais

triangulares de cada lado da mandíbula, das quais a proximal é pouco maior

que as infradentais e a distal é duas vezes maior e mais larga. Escudos orais

pequenos, rombóides ou losangulares, com expansões laterais pontudas. O

madreporito é nitidamente maior, quase oval e afilado anteriormente. Escudos

adorais pequenos, distalmente alargados e levemente côncavos na borda

proximal.

Os braços são alongados, medindo até 70 mm de comprimento, com a

proporção de oito a dez vezes o diâmetro do disco. As placas braquiais dorsais



41

são mais largas do que longas, de trapezóides a elípticas. As placas laterais

são contíguas ventralmente, e portam três espinhos; estes são cônicos,

pontiagudos e pouco maiores que um segmento do braço. O espinho mediano

é pouco maior que os outros, e o superior é o menor e mais fino dos três.

Placas ventrais tão longas quanto largas, pentagonais, quase retangulares se

não fossem pontiagudas proximalmente, côncavos ou com uma leve

reentrância no bordo distal. Em cada poro tentacular há duas grandes escamas

tentaculares de tamanho semelhante, elas são laminares e circulares, e uma

está apoiada na placa ventral e a outra na placa lateral.

Animais de cor cinza, podendo os braços ser rosados, apresentando ou

não manchas esbranquiçadas. Em álcool ficam esbranquiçados.

Distribuição geográfica e batimétrica: Da Virgínia ao Golfo do México

(descontinuamente ao sul da Flórida). Por todo o Caribe, Antilhas e costa leste

da América do Sul até Santa Catarina (Brasil), até. De 1 a 99 m de

profundidade.

Ponto de Coleta: Praia do Sino (17).

Amphiodia pulchella (Lyman, 1869)

[Figura 3a, b; Prancha 7b]

Amphiodia pulchella Thomas 1962:641-5, fig 5. Tommasi 1965c:1-5, figs 1-4; 1970c:26-7, figs

18-9. Hendler et al. 1995:153-4, fig 72, 100J-K. Amaral et al. 2005:256, figs A-E.

Raramente passam de 5 mm de diâmetro do disco. Este é coberto por

escamas finas e pequenas. As escamas primárias são evidentes no disco dos

animais menores, mas geralmente ausentes nos maiores. Os escudos radiais

são alongados, estreitos e estão unidos por toda a borda interna, separados

apenas por uma pequena escama na parte proximal. As escamas da região

ventral são menores ainda e muito imbricadas, podendo ser numerosas e

esparsas ou mesmo ausentes nos adultos. As fendas bursais são largas e

internamente possui uma faixa de escamas bem menores que as da região

ventral do disco.

Papilas infradentais desenvolvidas, robustas e triangulares. Duas,

raramente três, papilas orais espiniformes e de tamanho semelhante em cada

lado da mandíbula, a mais distal às vezes ligeiramente alargada. Escudos orais



42

alongados e largos na sua região mediana. Escudos adorais alargados na

borda distal e afilados na proximal.

Braços delgados e alongados, com até 50 mm de comprimento, cerca

de nove vezes o diâmetro do disco. As placas braquiais dorsais são mais

largas do que longas e com a borda distal mais curva que proximal. As placas

laterais possuem três espinhos, sendo o mediano o mais robusto, dorso-

ventralmente achatado, truncado, com dentículos desenvolvidos nas bordas e

um par de dentes bem desenvolvidos na extremidade do espinho. Os outros

dois espinhos não de ponta arredondada e sem dentículos, sendo o superior

pouco mais alargado. Placas braquiais ventrais pentagonais, com a borda distal

ligeiramente côncava. Poro tentacular desenvolvido, com uma única e pequena

escama tentacular, e pés ambulacrais com extremidades bulbosas.

O disco é de cinza a marrom, muitas vezes as placas primárias e outras

escamas maiores são avermelhadas. Os escudos radiais são mais escuros e

tem a extremidade distal clara. Os braços são cinza mais claro, manchados ou

com bandas mais escuras de cinza, marrom, ou avermelhado. Os espinhos

braquiais normalmente têm um ponto interno mais escuro. Costumam perder a

coloração em álcool.

Distribuição geográfica e batimétrica: Flórida, Golfo do México, Belize,

Bermudas, Bahamas, Antilhas, Cuba, Jamaica, Porto Rico, Tobago, Brasil e

Argentina (Rio da Prata). Menos de 1 a 71 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Praia de Barequeçaba (10); Ilhote de Itaçucê (11).

Gênero Amphipholis Ljungman, 1866

Disco sempre com escamas, raramente reduzidas. Não possuem

espinhos, grânulos ou papilas. Placas primárias freqüentemente distintas. Os

escudos radiais são normalmente contíguos em mais da metade do

comprimento. Com um par de papilas infradentais no ápice e duas papilas orais

em cada lado da mandíbula. As papilas orais se dispõem de forma continua,

sem espaço entre elas. A papila oral distal é bastante ampla e tende a fechar a

fenda oral com a papila oral distal vizinha; tocam-se. Duas escamas

tentaculares achatadas, raramente uma. Espécie tipo: Amphipholis januarii

Ljungman, 1867 (=Ophiolepis gracilima Stimpson, 1852).
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Amphipholis januarii Ljungman, 1867

[Figura 4a, b, c; Prancha 8a]

Amphipholis pachybactra Thomas 1962:657-60, fig 11.

Amphipholis januarii Thomas 1966:830. Tommasi 1967b:1-2, fig 1; 1970:35-6, figs 34-5.

Albuquerque 1986:98-101, figs 17a-c; Est IV, figs 1a-c. Hendler et al. 1995:161-5, figs 78,

102C-E. Amaral et al. 2005:260, figs A-D.

Disco volumoso, sub-circular a circular, com ligeiras reentrâncias nos

inter-raios, medindo até 5,5 mm de diâmetro do disco. Coberto por escamas

pequenas e imbricadas. Escamas primárias visíveis apenas nos exemplares

menores. Escudos radiais estreitos e alongados; cujo comprimento

corresponde aproximadamente a um terço do raio do disco; são contíguos, mas

separados proximalmente por uma a quatro escamas alongadas. A borda distal

dos escudos radiais é truncada e a borda anterior um pouco afilada. Na região

ventral as escamas são semelhantes as da face dorsal, porém menores e finas.

Fendas genitais amplas.

Escudos orais losangulares, tão longos quanto largos, e com as bordas

posteriores levemente côncavas. O madreporito é freqüentemente dilatado nos

jovens. Escudos adorais alargados lateral e distalmente, porém não se tocam

na linha media inter-radial (bordo anterior). O par de papilas infradentais,

retangulares a cilíndricas, é robusto. Duas papilas orais de cada lado da

mandíbula, sendo a proximal arredondada e a distal a maior, larga, alongada e

comprimida.

Braços com até 50 mm de comprimento, na proporção de oito a dez

vezes o diâmetro do disco. Placas braquiais dorsais sub-elípticas, duas vezes

mais largas do que longas, ângulo proximal obtuso e borda distal ampla e

curva. As placas laterais são estreitas e portam de três a quatro espinhos

braquiais alongado e rombudos, sendo que o número depende da posição do

segmento que pertence a placa. Uma característica marcante na espécie é o

espinho mediano (nos segmentos com três espinhos braquiais) ou o segundo

de baixo para cima (nos segmentos com quatro espinhos). Este espinho é o

maior, achatado e lateralmente (comprimido), possuindo na sua extremidade

um ou dois dentes hialinos proeminentes, normalmente coberto por epiderme

transparente. A borda do espinho pode ter vários dentículos menores, se

apresentando serrilhada. Os outros espinhos são arredondados com ponta
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rombuda, sendo o dorsal o menor. Placas ventrais braquiais pentagonais. Em

cada poro tentacular há duas escamas tentaculares dispostas em ângulo reto,

sendo a interna (associada à placa braquial ventral) maior e mais alongada que

a externa (lateral). Os pés ambulacrais proximais possuem a ponta bulbosa, os

distais portam papilas direcionadas ventralmente.

O disco e braços são marrom claro, castanhos, verde claro amarelados,

ou cinza. Os braços poucas vezes apresentam bandas cinza, cinza esverdeada

ou marrom. O centro e os bordos das escamas do disco podem ter coloração

diferenciada. Os escudos radiais são mais escuros, mas com as extremidades

distais esbranquiçadas. As placas da boca e as placas braquiais proximais

podem ser mais escuras do que as colorações do resto do lado ventral. Podem

ficar esbranquiçados em álcool.

Distribuição geográfica e batimétrica: Carolina do sul, Flórida, Texas,

Antilhas, Cuba, Porto Rico, Ilhas Virgens, Tobago, até o sul do Brasil. Registros

de Barbados são incertos. De 1 a 85 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Praia da Figueira (2); Praia do Cabelo Gordo e Ponta.

do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7); Ponta do Guaecá (12),

Praia Brava (15); Parcel da Praia Grande (22).

Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)

[Figura 5a, b; Prancha 8b]

Axiognatus squamatus Tommasi 1970c:37, fig 36. Pawson 1986:531, fig 175.

Amphipholis squamata Engel 1939:4, 8. Bernasconi 1926:146, Pr 3. Thomas 1962:662, fig 13.

Parslow & Clark 1963:44. Monteiro 1987:60, Est II-f. Albuquerque 1986:103-8, figs 18a-c; Est

V, figs 1a-c. Borges et al. 2002:45, fig 24a-b. Hendler et al. 1995:161-5, figs 78, 102C-E.

Dupont & Mallefet 2002:491-3, fig 1. Amaral et al. 2005:261, figs A-D.

Contorno do disco circular, podendo alcançar até 5 mm de diâmetro. O

disco é coberto dorsalmente por escamas grandes, robustas, arredondadas,

irregulares e imbricadas. Escamas primárias visíveis. O limite entre as escamas

dorsais e ventrais é evidente. Os escudos radiais são largos, tão ou pouco mais

longos do que largos, são unidos, contíguos por quase toda extensão,

separados apenas na região proximal por uma pequena escama triangular

intercalada. A margem externa dos escudos radiais é levemente curva, sendo o
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conjunto quase circular no perímetro externo. Escamas ventrais imbricadas e

menores que as dorsais. Fendas bursais amplas.

Escudos orais tão largos quanto longos, de losangulares a ovais,

afilados anteriormente e com o bordo distal curvo. Os escudos adorais bem

desenvolvidos, triangulares, alargados distalmente, proximalmente unidos e

amplamente em contato proximal com o escudo oral. Um par de infradentais

irregulares, alongadas e arredondadas. Duas papilas orais de cada lado da

mandíbula, a mediana é arredondada e menor que a papila infradental, a distal

é bem maior e alongada, retangular ou globular e opercular.

Braços curtos, com até 11 mm de comprimento, proporcionalmente de

duas a cinco vezes o diâmetro do disco. Placas braquiais dorsais podem ser

pouco mais largas do que longas, tão largas quanto longas ou pouco mais

longas do que largas; tem a forma de U ou leque com as bordas arredondadas,

sendo a borda proximal mais curva que a distal. Placas braquiais ventrais

pentagonais, com pequenas reentrâncias laterais dos poros. Placas laterais

bem desenvolvidas, unindo-se dorsal e ventralmente; elas separam as placas

braquiais dorsais e ventrais. As placas braquiais laterais também portam três

espinhos (as vezes 4 perto do disco), esses espinhos são cônicos, eretos, de

tamanhos semelhantes, base bulbosa e menores que um segmento do braço.

Nenhum espinho possui dentículos na extremidade. Em cada poro tentacular

amplo há duas escamas tentaculares pequenas (apenas uma nos jovens).

O disco é branco, cinza claro, amarelo, laranja, marrom pálido a

avermelhado ou cinza. Os escudos radiais normalmente tem uma ponta distal

branca. A cor dos braços normalmente acompanha a do disco.

Distribuição geográfica e batimétrica: Espécie cosmopolita. Ocorre em

todas as regiões (Tropicais, subtropicais e sub-polares) menos nos extremos

das regiões polares. Da zona Intertidal a 1330 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Ponta do Arpoar (1); Praia Preta (4); Ponta do

Baleeiro e Baía do Segredo (7); Praia de Barequeçaba (10); Ilhote de Itaçucê

(11), Ponta do Guaecá (12), Praia Brava (15); Parcel da Praia Grande (22);

Praia do Curral (23).
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Gênero Ophiocnida Lyman, 1865

Disco coberto com espinhos curtos e não articulados, papilas ou

tubérculos, espalhados regularmente sobre o disco mas não sobre os escudos

radiais divergentes. De três a seis pares de papilas orais espessas e contíguas.

Braços longos, com três a cinco espinhos braquiais curtos e duas (raramente

uma) escamas tentaculares. Espécie Tipo: Ophiolepis hispida Le Conte, 1851.

Ophiocnida scabriuscula (Lütken, 1859)

[Figura 6a, b; Prancha 9a]

Ophiocnida scabriuscula Engel 1939:4, 8. Tommasi 1970c:30, figs 26-7. Albuquerque

1986:118-20, figs 19a-c, Est V, figs 1a-c. Hendler et al. 1995:168-9, figs 84, 104A-B. Amaral et

al. 2005:268, figs A-D.

Disco volumoso, de contorno circular, que pode chegar a 13,75 mm de

diâmetro. O disco é coberto por escamas pequenas e imbricadas, que são mais

evidentes próximo dos escudos radiais e muitas vezes não visíveis na região

central e nos espaços inter-radiais, pois estão cobertas por uma epiderme.

Dispersos sobre as escamas do lado dorsal há pequenos espinhos cobrindo o

disco, podendo estar também presentes na região ventral. Os escudos radiais

são alongados, correspondendo a aproximadamente metade do raio do disco,

estreitos, divergentes, separados proximalmente e podendo se tocar na

extremidade distal; não possuem espinhos sobre eles e são margeados por

escamas evidentes. A face ventral do disco também possui escamas e

espinhos. Fendas genitais evidentes.

Duas papilas infradentais desenvolvidas, fortes e separadas entre si em

cada mandíbula. Em cada mandíbula há três papilas orais de cada lado, estas

são pequenas, arredondadas ou triangulares. Os escudos orais são

losangulares, com as bordas um pouco côncavas, e com o ângulo distal afilado

na margem posterior. Madreporito grande e com os lados nitidamente

convexos. Escudos adorais triangulares, alargados distalmente, o par se

encosta proximalmente, menos o do madreporito.

Os braços são relativamente pequenos, com cerca de cinco a onze

vezes o diâmetro do disco. Placas braquiais dorsais são estreitas, mais largas

do que longas, com bordas curvas, uma ligeira reentrância na região mediana

distal e se sobrepõem. As placas laterais possuem três espinhos braquiais
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chatos, grossos, comprimidos e rombudos, o dorsal é um pouco mais longo e o

inferior é o menor. Placas braquiais ventrais são quadrangulares ou

retangulares, mais largas do que longas e não se sobrepõem. Existem duas

escamas tentaculares achatadas por poro, sendo a apoiada na placa lateral

estreita e alongada, e a apoiada na placa ventral mais larga, circular e mais

curta do que a outra escama.

O disco é de amarelo a marrom e as extremidades distais dos escudos

radiais são brancas. Os braços são marrom-amarelados, distalmente com

bandas finas mais escuras entre os segmentos e com pontos ou manchas nas

placas braquiais dorsais. Os espinhos dos braços são marrons. Em álcool

ficam escurecidos e com a região ventral mais clara.

Distribuição geográfica e batimétrica: Flórida, Bermudas, Antilhas,

Jamaica, Porto Rico, Ilhas Virgens, Tobago, Venezuela e Brasil até o estado do

Paraná (Ilha do Mel). Da zona entremarés até cerca de 3 m de profundidade,

um exemplar encontrado por Albuquerque (1986) a 68 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Praia da Figueira (2); Praia do Cabelo Gordo e Ponta.

do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7); Praia Brava (15);

Ponta Ilha das Cabras (20).

Família Ophiactidae Matsumoto, 1915

Com apenas uma papila infradental ampla. Papila oral normalmente

pequena e não preenchendo totalmente a margem da mandíbula, separada da

papila infradental por um espaço (diástema) entre elas. Disco coberto por

escamas pequenas e imbricadas, podendo apresentar pequenos espinhos

dispersos ou grânulos. Braços delgados e inseridos ventralmente no disco,

sendo parcialmente cobertos, mas não fundidos a ele. Segundo poro tentacular

dentro da fenda oral. Fenda bursal normalmente ampla. Algumas espécies são

fissíparas.

Gênero Hemipholis Lyman, 1865

Disco coberto por escamas apenas dorsalmente, ausentes na região

ventral; escudos radiais grandes, parcialmente contíguos; uma papila oral

arredondada em cada ângulo distal da mandíbula. Possui papilas infradentais
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no ápice da mandíbula. Braços alongados. Cada placa braquial lateral com três

espinhos curtos. Espécie Tipo: Ophiura elongata Say, 1825.

Hemipholis elongata (Say, 1825)

[Figura 7a, b; Prancha 10a]

Hemipholis elongata Clark A.H 1939:446. Thomas 1962:686-6, fig 22. Parslow & Clark

1963:27. Tommasi 1970c:20-3, figs 12-3. Albuquerque 1986:160-2, figs 26a-c, Est IX, figs 1a-

c. Hendler et al. 1995:143-5, fig 66. Amaral et al. 2005:248, figs A-C.

Pode chegar a 10 mm de diâmetro do disco, mas normalmente com

apenas metade disso. O disco é volumoso e de contorno circular. Sua

superfície dorsal é coberta por escamas arredondadas. As escamas primárias

são evidentes. Escudos radiais grandes, em forma de cunha, com o bordo

externo curvo, separados por uma fileira de escamas, sendo a distal bem

estreita. Os únicos espinhos do disco são as papilas (de uma a quatro) no

limite externo dos escudos radiais. A superfície ventral do disco não possui

escamas, mas apresenta corpúsculos calcários dispersos. Papilas genitais

espiniformes ao longo da fenda bursal, que é inconspícua.

Uma única papila infradental retangular ou arredondada. Escudos orais

ovais, sendo o madreporito bem desenvolvido. Escudos adorais contíguos com

o vizinho, estreitos, côncavos nas bordas distais e convexos na proximal.

Possui cinco braços com o comprimento de oito a 13 vezes o diâmetro

do disco. Placas braquiais dorsais mais largas que longas, contíguas,

hexagonais e arredondadas distalmente ou elípticas. Placas ventrais

octogonais, mais largas que longas. Placas laterais pouco evidentes. Três

espinhos braquiais do tamanho do segmento, geralmente os dois inferiores

mais robustos. Uma escama tentacular.

Cor variável. Normalmente marrom, cinza ou castanho. Algumas vezes

quase azul, tons de verde ou mesmo amarelado. Escudos radiais geralmente

em tom diferente. A cor marrom escura do estômago aparece através da

epiderme ventral fina. Os braços possuem bandas escuras e claras. Pés

ambulacrais vermelhos e papilosos.

Distribuição geográfica e batimétrica: Carolina do Sul, Geórgia, Flórida,

Louisiana, Mississipi, Texas, Cuba, Porto Rico, Antilhas, Ilha da Trindade,

Panamá e Brasil até Santa Catarina. De 2 a 35 m de profundidade.
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Pontos de Coleta: Praia do Araçá (3).

Gênero Ophiactis Lütken, 1856

Disco circular, robusto, coberto por escamas dorsal e ventralmente, com

espinhos pouco numerosos que não escondem as escamas. Uma ou duas

papilas orais de cada lado da mandíbula separadas da única infradental no

ápice, por um diástema. Seis braços, excepcionalmente cinco ou sete. Uma

escama tentacular. Espécies freqüentemente fissíparas. Espécie Tipo:

Ophiolepis savignyi Müller & Troschel, 1942.

Ophiactis brasiliensis Manso, 1988

[Figura 8a, b; Prancha 10b]

Ophiactis brasiliensis Manso 1988:375-9, figs 1-4. Borges et. al. 2002:35, fig 20c-d.

Disco com até 3 mm e coberto por uma granulação fina. A superfície

dorsal possui escamas grandes e imbricadas, de formato irregular,

arredondadas ou quadrangulares. Escudos radiais de tamanho moderado,

afilados proximalmente e alargados mediana e distalmente, algumas vezes

separados na região proximal por uma, duas ou três escamas alongadas

dispostas em fileira. Região inter-radial ventral coberta por escamas menores

que as dorsais e com alguns espinhos pontiagudos esparsos em sua margem.

Uma papila oral retangular e robusta no ápice da mandíbula e uma distal

espatulada de cada lado da mandíbula. Escudos orais pequenos, de ovais a

losangulares e região anterior levemente afilada. Escudos adorais alargados

distalmente e separados proximalmente.

Cinco a seis braços com o comprimento de duas a três vezes o diâmetro

do disco. Placas braquiais dorsais quase elípticas. Ventrais pentagonais, com

uma leve concavidade no bordo distal, contíguas nos segmentos proximais e

não nos distais. Ambas as placas braquiais dorsais e ventrais são cobertas por

um fina granulação semelhante às escamas do disco. Placas braquiais laterais

desenvolvidas, podendo tocar-se dorsalmente nos segmentos terminais.

Quatro espinhos braquiais nos segmentos basais, passando posteriormente a

ter três espinhos, estes são rombudos e apresentam dentículos nas suas

extremidades. O inferior é menor, os medianos um tanto comprimidos, e o

superior mais afilado, diminuindo de tamanho ao longo do braço até
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desaparecer entre o 7o e o 12º segmento. .Na região proximal os espinhos são

mais robustos e seus dentículos apresentam-se na porção mediana distal. O

poro tentacular é grande e coberto por uma escama tentacular grande e oval.

Em animais fixados, o disco é pálido e apresenta manchas verdes,

azuladas ou roxas irregularmente distribuídas. Braços com bandas de cor

semelhante a cada quatro ou cinco segmentos. Espinhos braquiais também

apresentam manchas.

Distribuição geográfica e batimétrica: Brasil (sudeste). Rio de Janeiro e

São Paulo. De cinco a 163 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Praia Preta (4); Parcel da Praia Grande (22); Praia do

Curral (23).

Ophiactis lymani Ljungman, 1871

[Figura 9a, b; Prancha 11a]

Ophiactis lymani Tommasi 1965b:5-6; 1967a:50; 1970c:22-3, fig 14. Albuquerque 1986:138-

41, figs 23a-c, Est VII, figs 2a-c. Monteiro 1987:29, Est Ie. Borges et. al. 2002:37, fig 21a-b.

Amaral et al. 2005:249, figs A-D.

Disco de contorno circular com até 3,5 mm diâmetro. Escamas grandes,

de tamanhos irregulares, sendo as primárias evidentes, a centrodorsal a maior

de todas. Há poucos espinhos marginais finos e esparsos. Escudos radiais em

forma de cunha, duas vezes mais longos do que largos, com o comprimento de

cerca de um terço o raio do disco. O par está em contato na região mediano

posterior, sendo separados anteriormente por uma (mais comum) ou até quatro

escamas. Atrás dos escudos radiais, na reentrância do disco, há dois espinhos

rombudos. As escamas do inter-raio ventral são imbricadas e menores que as

da face dorsal, e a região pode apresentar de três a quatro espinhos

pontiagudos, menores que os dorsais. Fendas genitais amplas.

Escudos orais tão largos quanto longos, pentagonais ou quase

losangulares, afilados anteriormente e ligeiramente côncavos na borda distal.

Escudos adorais estreitos, alongados e com expansões laterais, unidos

proximalmente, envolvendo os escudos orais e tocando os escudos adorais

vizinhos distalmente. Uma papila oral desenvolvida de cada lado da mandíbula

e uma papila infradental retangular no seu ápice.
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Normalmente seis braços com o comprimento de aproximadamente

duas vezes o diâmetro do disco. Placas braquiais dorsais contíguas,

flabeliformes, podendo haver uma pequena reentrância na região distal

mediana. Placa braquial ventral pentagonal, com o ângulo proximal obtuso,

margem distal convexa, e as laterais com reentrâncias. Placas braquiais

laterais desenvolvidas, às vezes dorsalmente em contato. Três espinhos

braquiais (às vezes 4 nos primeiros segmentos) rombudos, denteados,

comprimidos lateralmente, sendo o mediano o mais robusto e o ventral o menor

e distalmente em forma de ganho. Uma escama tentacular oval bem

desenvolvida.

Animais com coloração cinza, sendo a região ventral mais clara, os

braços com faixas mais escuras, e os escudos radiais com mancha escura

distalmente.

Observações: Borges et al. 2002 descrevem equivocadamente esta

espécie como possuindo um par de infradentais.

Distribuição geográfica e batimétrica: Espécie anfiatlântica: Ilhas

Virgens, Bermudas, Tobago, Brasil (até o sul). Ilha de Santa Helena. África:

Golfo da Guiné, Cabo Verde. Zona entremarés a 600 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Ponta do Arpoar (1); Praia Preta (4); Ilhote de Itaçucê

(11), Ponta do Guaecá (12), Parcel da Praia Grande (22).

Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)

[Figura 10a, b, c; Prancha 11b]

Ophiactis kresbii Verrill 1899:37.

Ophiactis savignyi Clark A.H 1939:447; 1942:377-8. Engel 1939:4, 8. Brito 1960:4, fig 3.

Parslow & Clark 1963:44. Tommasi 1970c:24-5, Est VIII, figs 16-7. Caso 1979:10-1, Lams 42-

55, Mapa 11, Pr 1. Pawson 1986:530-1, fig 175. Albuquerque 1986:150-7, figs 25a-c, Est VIII,

figs 2a-c.Monteiro 1987:34, Est If, IIa-b. Hendler et al. 1995:148-51, figs 32-4, 70. Borges et.

al. 2002:38, fig 21c-d. Amaral et al. 2005:250, figs A-D.

Disco de contorno circular com diâmetro de até 8,5 mm, porém são mais

comuns diâmetros com menos de 4,0 mm, sendo relativamente raros

indivíduos com 5 mm ou mais. O disco é coberto por escamas desenvolvidas,

irregulares e imbricadas. As maiores escamas são as do inter-raio, onde se

encontram espinhos evidentes e rombudos, principalmente nas bordas do
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disco. Escudos radiais são grandes, semi-triangulares, sendo seu comprimento

normalmente maior que a metade do raio do disco. Estão normalmente unidos

distalmente, sendo separados por uma a três escamas desenvolvidas, neste

caso quase separados, mas podem se apresentar unidos completamente.

Fendas bursais amplas largas e com papilas genitais. Inter-raio ventral coberto

por escamas menores que as dorsais e portando espinhos, também menores.

Uma grande papila infradental retangular no ápice da mandíbula. De

nenhuma a três papilas orais de cada lado da mandíbula (mais comumente

duas, sendo também freqüente uma), que são desenvolvidas e achatadas, em

forma de escama. Escudos orais de ovais a losangulares, com uma leve

proeminência na região proximal, pouco mais longos do que largos, e tocando

o vizinho na linha radial. Escudos adorais robustos, triangulares, unidos

proximalmente e com a borda distal alargada.

Tipicamente possuem seis braços, não sendo raro encontrar exemplares

com cinco. Os braços são robustos e dilatados na base. Podem ter até 16,3

mm de comprimento, com uma proporção de uma a seis vezes o diâmetro do

disco. As placas braquiais dorsais são de elípticas a trapezóides, com uma

granulação sobre elas, duas vezes mais largas do que longas, afiladas

proximalmente e com a borda distal levemente curva; as vezes anomalamente

subdivididas. As placas braquiais ventrais são hexagonais ou octogonais, tão

largas quanto longas, e a borda distal levemente convexa. As placas braquiais

laterais são desenvolvidas. Apresentam de quatro a seis espinhos braquiais,

dependendo da proximidade do segmento com o disco. Os espinhos são

robustos e possuem dentículos marginais e um pequenino dente nos cantos

opostos. O espinho mais ventral é relativamente menor. Uma escama

tentacular e semi-elíptica.

Coloração em varias combinações de marrom, marrom esverdeado,

verde, amarelado, creme. É comum possuírem uma mancha esbranquiçada na

extremidade distal dos escudos radiais. As placas dorsais dos braços

tipicamente possuem marcas negras ou verde oliva na borda distal, que

demarcam um pequeno lobo mediano. Superfície ventral amarelada.

Distribuição geográfica e batimétrica: Cosmopolita das regiões tropicais

e subtropicais do Atlântico e Indo-Pacífico. África (oeste, sul e Golfo da Guiné),

Indico: Madagascar, Ilhas Reunião, Ilhas Maurício. Pacifico: Mar do Japão,
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Austrália (sudeste), Pacifico Leste (Havaí, Pearl Harbour, Califórnia, México,

Panamá), e dos dois lados do Atlântico. Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. Do

lado oeste do Atlântico é encontrado desde a Carolina do Sul (EUA), passando

pela Flórida, Golfo do México, Bermudas, Caribe, Antilhas, Bahamas, Jamaica,

Bermudas, Porto Rico, e Brasil (até a região sudeste). Da região entremarés

até 518 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Ponta do Arpoar (1); Praia Preta (4); Farol dos

Moleques (5), Praia do Cabelo Gordo e Ponta. do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro

e Baía do Segredo (7); Saco Grande (8); Ponta de Barequeçaba (9); Praia de

Barequeçaba (10); Ilhote de Itaçucê (11), Ponta do Guaecá (12), Praia Brava

(15); Ilha das Cabras (20); Parcel da Praia Grande (22).

Família Ophiodermatidae Ljungman, 1867

Disco coberto dorsalmente por grânulos microscópicos e arredondados.

Esses grânulos podem em algumas espécies recobrir também os escudos

radiais, que nestes casos não são evidentes, ou mesmo os escudos orais na

face ventral. Dois pares de fendas bursais em cada inter-raio. Numerosas

papilas orais, que são pontudas e delgadas, dispostas de forma contínua, sem

espaços entre elas. Os braços são robustos na base, e inseridos no disco

lateralmente, fundidos à ele. Espinhos braquiais curtos, eretos, comprimidos e

numerosos. Em Albuquerque (1986) encontra-se uma ótima retrospectiva sobre

os histórico da nomenclatura da Família.

Gênero Ophioderma Müller & Troschel, 1840

Disco com grânulos. Possui quatro fendas bursais (genitais) em cada

inter-raio ventral do disco; o par distal é pouco maior do que o proximal. Os

dentes são cônicos e pontiagudos. Espinhos braquiais muito curtos, menores

do que o segmento do braço, e sempre achatados e comprimidos contra o

braço, normalmente em numero de 10 a 12. Duas escamas tentaculares. Em

Albuquerque (1986) encontra-se uma ótima retrospectiva sobre os histórico da

nomenclatura do Gênero. Espécie Tipo: Asterias longicauda Retzius, 1805.
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Ophioderma appressum (Say, 1825)

[Figura 11a, b; Prancha 12a]

Ophiura apressa Verrill 1899:6-7.

Ophioderma appressa Tommasi 1970c:65-6, figs 62-3.

Ophioderma appressum Engel 1939:5, 9. Clark H.L. 1942:379. Parslow & Clark 1963:47.

Pawson 1986:530, fig 175. Hendler et al. 1995:129-31, fig 56.

O disco pode alcançar até 25 mm de diâmetro, mas raramente excede

18 mm; é coberto por grânulos pequenos e arredondados, também presentes

nos escudos radiais, que são ovais, mas não evidentes. Apresentam quatro

fendas bursais por braço.

De nove a dez papilas orais, sendo a primeira robusta, pouco alongada,

no ápice da mandíbula; as demais semelhantes, porém menores, e a última é

grande, triangular, fina e alongada, recoberta pelas duas ou três penúltimas. O

escudo radial é cordiforme e não coberto por grânulos, sua borda distal é reta

ou ligeiramente côncava e alcança a fenda bursal. O madreporito tem uma

depressão mais clara no centro. Os escudos adorais são cobertos por

grânulos.

Cinco braços com até 125 mm de comprimento, proporcionalmente de 4

a 6 vezes o diâmetro do disco. Os braços são mais largos próximos do disco e

não se afinam ao longo do braço, sendo que apenas nas pontas afilam-se

gradualmente. Placas braquiais dorsais mais largas do que longas e com uma

concavidade na borda distal. De sete a nove espinhos braquiais bem pequenos

e comprimidos, sendo o ventral afilado e bem maior que os dorsais. Placas

ventrais dos braços quase tão largas quanto longas e com a borda distal curva.

Com duas ou três escamas tentaculares achatadas e espatuladas.

Coloração variável. Os animais com a coloração uniforme podem ser

cinza, verde, ou marrom, normalmente com pequenas pintas dispersas,

raramente são avermelhados. Os com padrão malhado irregular de cores

podem ser verdes, brancos, amarelos, pretos, com faixas marrom claras ou

brancas alternadas com escuras nos braços.

Distribuição geográfica e batimétrica: Carolina do Sul, Flórida, Texas,

Bermuda, Bahamas, Antilhas, Cuba, Jamaica, Haiti, Porto Rico, Ilhas Virgens,

Barbados, Tobago e Trindade, Curaçao, Aruba, Belize, Panamá, Colômbia,
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Venezuela e Brasil até o estado de São Paulo. Do intertidal até 50 m de

profundidade.

Pontos de Coleta: Farol dos Moleques (5), Ponta do Baleeiro e Baía do

Segredo (7); Saco Grande (8); Praia do Curral (23).

Ophioderma cinereum Müller & Troschel, 1842

[Figura 12a, b; Prancha 12b]

Ophiura cinerea Ives 1891:339.

Ophioderma besnardi Tommasi 1970c:66, fig 64-5.

Ophioderma cinereum Verrill 1899:6. Clark A.H. 1939:452. Engel 1939:9. Clark H.L.

1942:379. Parslow & Clark 1963:48. Tommasi 1970c:68-9, figs 66-7. Caso 1979:12-5, Lam 84-

93, Mapa 15, Pr 2. Albuquerque 1986:168-73, figs 39a-c, Est XV, figs 2a-c. Hendler et al.

1995:134-6, fig 30C-6, 59. Amaral et al. 2005:244, figs A-C.

Espécie relativamente grande e robusta, cujo disco pode medir até 37

mm de diâmetro, mas normalmente com menos de 30 mm. O contorno do

disco é pentagonal. Este tem o lado aboral coberto regularmente por grânulos

microscópicos redondos com os escudos radiais evidentes. Os escudos radiais,

que não são cobertos por grânulos, são ovais, bem separados um do outro e

tem sua superfície irregular e granulosa. Há quatro fendas bursais em cada

braço. A face ventral também possui grânulos, que chegam a margear as

fendas bursais e os discos orais.

Em cada lado da mandíbula há de oito a dez papilas orais, sendo nove o

número mais freqüente; a papila proximal é a mais robusta; alongada e larga,

as seguintes são retangulares, rombudas e aumentam de tamanho

gradativamente, as três penúltimas são largas, e a distal é a maior, estreita e

alongada, ligeiramente recoberta pela penúltima. Escudos orais amplos, tão

largos quanto longos, triangulares, com a região anterior um pouco afilada,

porém arredondada, e a borda distal ligeiramente convexa, dando à placa um

aspecto cordiforme. Escudos adorais e mandíbulas completamente cobertos

por grânulos.

Com cinco braços relativamente curtos, medindo até 148 mm de

comprimento. Aproximadamente quatro a seis vezes o diâmetro do disco.

Placas braquiais dorsais mais largas do que longas, subdivididas em uma ou

duas vezes em fissuras irregulares que normalmente vão do bordo proximal ao
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bordo distal (apresentando-se em dois ou quatro a cinco fragmentos),

comumente com grânulos nos braços, entre as placas, principalmente na

região proximal. Em indivíduos menores de 10 mm de diâmetro do disco a

fragmentação ainda não ocorreu, sendo então confundidos e comumente

descritos na literatura como outras espécies. Placas braquiais ventrais

quadrangulares, alongadas, convexas na borda distal, ligeiramente côncavas

nas bordas laterais. As placas laterais são desenvolvidas e sustentam de sete

a nove espinhos braquiais. Os espinhos são pequenos, menores que um

segmento do braço, grossos na base, achatados e com a ponta arredondada;

eles aumentam gradualmente de tamanho do dorsal ao ventral. Há duas

escamas tentaculares achatadas em cada poro, sendo a interna pouco maior.

A coloração varia do cinza claro ao marrom, passando pelo cinza

escuro, pardo ou castanho, os juvenis podem ser rosa. Os mais escuros

costumam ter uma coloração uniforme, porém é comum possuírem uma borda

escura evidente nas margens dos escudos radiais, bem como conjuntos de

manchas ou pintas brancas, negras ou amarelas no disco. Os braços podem

ter bandas castanho escuras alternadas com castanho claro e os espinhos

costumam ser de cor parda na parte central e claros distal e proximalmente

Distribuição geográfica e batimétrica: Atlântico Ocidental. Desde a

Flórida, passando pelo Caribe, América Central e do Sul até o Brasil. Flórida,

Golfo do México e Vera Cruz, Panamá, Bermudas, Curaçao, Antilhas, Cuba,

Jamaica, Porto Rico, Ilhas Virgens, Bahamas, Haiti, Barbados, Tobago, Aruba,

Brasil, No Brasil incluindo as ilhas de Fernando de Noronha, Abrolhos e Ilha da

Trindade (ES). Da zona entremarés até 1720 m de profundidade.

Observações: Hendler et al. (1995) menciona que o tamanho máximo do

diâmetro do disco dessa espécie é de cerca de 29mm, sendo

excepcionalmente grande os animais com valores maiores. Porém, no CSS,

são comuns os animais dessa espécie com cerca de 32mm de diâmetro do

disco, sendo encontrado um espécime com mais de 37mm na Praia do Curral.

Pontos de Coleta: Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7); Ponta do

Guaecá (12), Praia do Tapuá (14); Ilha das Cabras (20); Parcel da Praia

Grande (22); Praia do Curral (23).
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Família Ophionereididae Ljungman, 1867

Disco achatado e liso, coberto por escamas pequenas, finas,

arredondadas, imbricadas e de tamanho uniforme, podendo ser cobertos por

uma fina epiderme. Escudos radiais pequenos. Braços robustos, ventralmente

inseridos no disco, sem fundir-se a ele. Placas braquiais dorsais acessórias

presentes. Série continua de papilas orais na margem da mandíbula.

Gênero Ophionereis Lütken, 1859

Disco coberto por escamas geralmente muito pequenas, relativamente

finas e uniformes em tamanho. Os braços tendem a ser longos, nos adultos

principalmente. Placas braquiais dorsais grandes. Placas braquiais

suplementares presentes e bem evidentes. Os espinhos braquiais tendem a ser

pouco maiores do que um segmento, principalmente os medianos. Uma única

escama tentacular grande. Espécie Tipo: Ophiura reticulata Say, 1825.

Ophionereis reticulata (Say, 1825)

[Figuras 13a, b, 17c; Prancha 9b]

Ophionereis reticulata Lyman 1878: 224. Verrill 1899:30. Clark A.H. 1939:450. Clark H.L.

1942:378. Engel 1939:5, 8. Clark A.M. 1953:73, p 1, figs 1-2, 3a. Brito 1960a:3-4, fig 2.

Parslow & Clark 1963:47. Tommasi 1970c:86-8, p. 40, figs 92-3. Thomas 1973:586-8, figs 1,

5A. Pawson 1986:530, fig 175. Albuquerque 1986:190-3, fig. 30a-c, Est XI, fig 1a-c. Hendler et

al. 1995:125-7, fig 30C, 52-3. Amaral et al. 2005:246, figs A-D.

Diâmetro do disco com até 15 mm. O disco é de circular a pentagonal,

com leve reentrância nos inter-raios; está finamente coberto por escamas

pequenas e imbricadas, sendo estas um pouco mais largas ao redor dos

escudos radiais e na parte central. Placas primárias raramente discerníveis no

adulto, sendo a centrodorsal evidente às vezes. Os escudos radiais são

pequenos e bem separados, em forma oval ou de cunha. Ventralmente o disco

é coberto por escamas pequenas e há uma mancha escura na parte mais

proximal do disco dos maiores. Borda das fendas genitais, que são amplas e

longas, com uma fileira de pequenas papilas genitais.

Escudos orais irregulares, ovais, rombóides. Escudos adorais

octogonais, alargados na borda distal. Mandíbulas com três a quatro papilas

orais de cada lado, a mais distal maior e mais larga. Primeiro dente visível

entre o par de papilas proximal.
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Braços de cinco a oito vezes o diâmetro do disco. Placas braquiais

dorsais dos braços semi-trapezóides, distalmente arredondadas. As placas

proximais aproximadamente duas vezes mais largas do que longas; chegando

a ser tão largas quanto longas as da extremidade dos braços. Placas braquiais

dorsais acessórias (suplementares) presentes em quase toda a extensão dos

braços, sendo tão longas quanto a placa braquial dorsal adjacente e

normalmente não se estendendo distalmente até o limite da placa braquial que

a precede, portanto não tocam a dorsal vizinha. Placas laterais com três

espinhos braquiais levemente lisos, achatados, rombudos e maiores que o

segmento do braço, porém menores do que a largura do braço; o mediano

normalmente é o maior e o mais largo. Placas braquiais ventrais

aproximadamente tão largas quanto longas; ou pouco mais longas, com ligeiras

concavidades em suas margens. Uma única escama tentacular grande e

discoidal cobre completamente cada poro tentacular e os pés ambulacrais são

brancos.

Coloração do disco verde, castanho claro, cinza pálido ou mesmo

branco nos espécimes menores. Possui um retículo bem evidente (menos

evidente nos menores) de linhas finas de cor cinza, vermelha, castanho ou

marrom, ornamentando o disco. Os braços são brancos ou castanhos claros e

possuem bandas enegrecidas, marrons, castanho avermelhadas ou púrpuras

cobrindo apenas um segmento, surgindo a cada três a seis segmentos

aproximadamente. Pode existir uma fina faixa transversal escura entre os

segmentos claros.

Distribuição geográfica e batimétrica: Carolina do Sul, Flórida, Texas,

passando pelo Caribe, Cuba, Jamaica, Haiti, Porto Rico, Ilhas Virgens,

Bermuda, Bahamas, Antilhas, Ilhas Virgens, Barbados, Tobago, Belize,

Panamá, Colômbia, Venezuela, Brasil, incluindo Abrolhos, até o estado de

Santa Catarina (Oliveira et al. 1987). É provável que ocorra também do lado

leste do Atlântico. Da zona entremarés até 221 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Praia Preta (4); Farol dos Moleques (5), Ponta do

Baleeiro e Baía do Segredo (7); Praia do Tapuá (14); Praia Brava (15);); Ilha

das Cabras (20); Parcel da Praia Grande (22); Praia do Curral (23); Ponta da

Sela (25).
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Família Ophiuridae Lyman, 1865

Disco coberto por escamas dorsal e ventralmente, eventualmente por

uma fina granulação ou epiderme. É comum observar grupos de pequenas

escamas margearem escamas maiores. Braços curtos e fortes na base,

inseridos lateralmente no disco, geralmente com pentes braquiais na base.

Placas braquiais dorsais adjacentes em contato, assim como as placas

braquiais ventrais. Espinhos braquiais curtos. Uma única papila infradental.

Papilas orais fortes, triangulares e em série continua (sem espaços entre elas).

Segundo poro tentacular oral dentro ou fora da fenda oral. Par de escamas

tentaculares compõem um opérculo cobrindo o poro tentacular.

Gênero Ophioplocus Lyman 1861

Disco coberto dorsal e ventralmente por escamas, muitas vezes grandes

ao longo do limite inter-radial, de formato irregular. Escamas primárias na

maioria das vezes presentes. Escudos radiais pequenos, ovais ou redondos,

bem separados. Bursas genitais normalmente curtas e margeadas por papilas

ou escamas papiliformes. Com uma a três papilas orais no ápice da mandíbula.

Número de papilas orais variável, normalmente 4 a 5 em cada lado da

mandíbula, dispostos em uma fileira contínua. Um par distal de escamas orais

tentaculares em cada mandíbula. Braços inseridos lateralmente e fundidos ao

disco. As placas braquiais dorsais são subdivididas em dois ou mais pedaços,

num padrão de fragmentos ou de mosaico, sempre irregular, porém não

havendo placas suplementares. Duas a sete escamas tentaculares no primeiro

segmento braquial, uma a seis nos seguintes, as escamas internas surgem nas

placas braquiais ventrais e são as menores. Dois a cinco espinhos braquiais.

Espécimes jovens podem apresentar menos espinhos braquiais, escamas

tentaculares e as placas braquiais dorsais menos fragmentadas. Espécie tipo:

Ophiolepis januarii Lütken, 1856.

Ophioplocus januarii (Lütken, 1856)

[Figuras 14a, b, 17d; Prancha 13a]

Ophioceramis januarii Tommasi 1970c:72-3, figs 72-5.

Ophioceramis albida Tommasi 1970c:72.

Ophioplocus januarii Thomas 1975:233-5 fig 1a-c. Monteiro et al. 1992:44-7, figs 8, 9a-b, 10a-

b, 11a-b, 12a-b,13a-b, 15, 17, 19, 21.
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Diâmetro do disco de até 25 mm, mas mais comum entre 11 e 20 mm.

As escamas dorsais do disco são grandes, imbricadas e irregulares, tornando-

se menores e granuladas nas bordas do disco. Escamas não muito

desenvolvidas nos inter-raios dorsais. Escudos radiais convergentes e

separados. Entre eles há varias escamas dispostas de modo característico e

regular, havendo uma escama situada em frente aos escudos, redonda ou

triangular arredondada; em seguida há duas escamas menores e separadas

por uma terceira, que é pequena e triangular, logo depois há uma escama

grande e larga, e na seqüência há duas escamas alongadas, separadas por

diversas escamas pequenas e irregulares. A escama centro dorsal é bem

visível, porém posicionada irregularmente. A região ventral do disco com

escamas. Fendas bursais longas, margeadas por uma fileira de escamas

pequenas e granulosas.

Mandíbulas pequenas. Com quatro ou cinco papilas orais de cada lado

da mandíbula e mais uma estreita e piramidal no ápice. A segunda é a menor,

a penúltima a mais larga e a última é estreita e alongada. Escudos orais

amplos, com ângulos proximal e laterais arredondados, lado distal lobulado.

Madreporito oval. Escudos adorais estreitos, curtos, com os lados proximais

convexos e ligeiramente separados entre si.

Braços curtos, de uma a cinco vezes o diâmetro do disco. As placas

braquiais dorsais são divididas em dois ou até cinco grandes fragmentos

entumecidos, ocasionalmente placas menores estão presentes; se a

fragmentação é apenas em dois fragmentos, esta é praticamente regular na

linha mediana da placa, nos casos com mais fragmentos as fissuras são mais

irregulares. Placas braquiais laterais possuem de três, ocasionalmente quatro,

espinhos braquiais pequenos, fortes, achatados, cônicos, largos na base e

afilados na extremidade, o mais ventral e o segundo de tamanho semelhante.

Placas braquiais ventrais pentagonais, distalmente convexas, com as bordas

laterais côncavas, sendo mais amplas distal do que proximalmente. Duas,

ocasionalmente três, grandes escamas tentaculares na placa braquial lateral e

de uma a quatro escamas menores na placa braquial ventral. As escamas

tentaculares diminuem gradativamente em número e tamanho ao longo do

braço, ficando ao todo apenas duas.
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Cor cinza, castanho, ou marrom avermelhado, com manchas claras no

disco. Braços com faixas transversais irregulares cinza ou amarelas.

Distribuição geográfica e batimétrica: Atlântico ocidental. Das Antilhas ao

Golfo de San Matias (Patagônia, Argentina). Da zona entremarés a 187 m de

profundidade, mas mais comum entre 1 e 50 m.

Pontos de Coleta: Ponta do Guaecá (12), Praia Brava (15); Praia do

Curral (23); Ponta da Sela (25).

Família Ophiotrichidae Ljungman, 1866

Várias papilas dentais no ápice da mandíbula, dispostas verticalmente

em feixe, desenvolvidas, afiladas. Sem papilas orais. Disco ornamentado com

espinhos, espineletes e/ou tubérculos, opacos ou hialinos, que podem também

estar sobre os escudos radiais; apresenta-se encoberto por uma fina epiderme

que deixa transparecer as escamas. Braços de moderados a longos. Placas

braquiais dorsais continuas, rômbicas, hexagonais, elípticas ou ovais. Espinhos

braquiais e do disco cônicos ou rombos, longos, curtos ou claviformes, de

opacos a vítreos, acentuadamente denticulados nas laterais. O espinho

braquial ventral é fino e podem ser em forma de gancho.

Gênero Ophiothrix Müller & Troschel, 1849

Escamas do disco revestidas por uma fina epiderme, que não esconde

as escamas. O disco possui espinhos simples ou denteados e/ou grânulos

cônicos, agrupados ou esparsamente distribuídos, raramente ausentes, mas a

sempre presentes ventralmente. Escudos radiais nus ou parcialmente com

espinhos ou grânulos. Espinhos braquiais translúcidos e com dentículos.

Escamas tentaculares presentes. Espécie Tipo: Asterias penthaphylla Pennant,

1777.

Ophiothrix angulata (Say, 1825)

[Figuras 15a, b, 17e3, f2; Pranchas 13b, 14]

Ophiothrix violacea Brito 1960:2, fig 1.

Ophiothrix angulata Clark A.H 1939:447. Engel 1939:4, 8. Clark H.L. 1942:377-8. Parslow &

Clark 1863:45. Tommasi 1967a:50; 1971:157. Caso 1979:10, Lams 27-34, Mapa 9, Pr 2-4.

Monteiro 1987:90, Est IXa-d. Hendler et al. 1995:180-2, fig 30D-11, 95. Borges et. al. 2002:59,

fig 34c-d. Amaral et al. 2005:271, figs A-C.
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Ophiotrix (Ophiotrix) angulata Albuquerque 1986:170-6, fig 27a-c, Est IX, fig. 2a-c.

Ophiothrix (Ophiothrix) angulata Tommasi 1970c:54-60, fig 53-4, Pl XXIV.

Contorno disco de pentagonal a circular, com até 13,5 mm de diâmetro.

Coberto por escamas pequenas e finas. Sobre estas escamas encontram-se

numerosos espinhos pequenos, delicados e hialinos, cada um com duas

(bífidos) ou três (trífidos) pontas, densamente distribuídos. Às vezes, e sempre

em menor número, estão presentes espinhos finos, vítreos, longos e

serrilhados pois apresentam na extremidade e nas bordas dentículos afilados.

Ambos os tipos de espinhos podem ser encontrados sobre os escudos radiais.

Escudos radiais subtriangulares, pequenos, alongados, afilados na borda

proximal, alargados distalmente. Os escudos radiais estão separados em toda

a extensão por escamas com espinhos, salvo na porção distal onde se tocam.

Há sobre eles, nos extremos internos, alguns espinhos minúsculos similares

aos do disco. Região ventral coberta por espinhos, exceto próximo às fendas

bursais, algumas vezes esses espinhos ventrais estão ausentes. Nas épocas

reprodutivas é possível ver por transparência, na região ventral, as gônadas

através da epiderme. Fendas bursais amplas.

Mandíbulas com uma abertura na região mediana central. As

mandíbulas portam no seu ápice um grupo (feixe) de papilas infradentais

terminais. Sem papilas orais. Escudos orais alargados anteriormente, mais

largos que longos, ângulo proximal agudo, com uma leve projeção arredondada

na borda distal. Escudos adorais triangulares, alargados e encontrando-se

proximalmente, afilados distalmente.

Braços medindo até 80 mm comprimento, de quatro a oito vezes o

diâmetro do disco. As placas braquiais dorsais são pequenas, losangulares e

sobrepostas. As placas braquiais laterais são bem desenvolvidas e se projetam

para as laterais. Sustentam até onze espinhos braquiais. Estes são alongados,

eretos, vítreos, achatados e denteados. Próximo do disco, os espinhos mais

longos são os espinhos dorsais e medianos e os mais longos perto da ponta do

braço são os superiores, que são lisos e delgados; o mais ventral é o menor e

em forma de gancho, com um grande dente terminal e mais dois a quatro

dentes secundários. As placas braquiais ventrais são mais longas do que

largas, com seis a oito lados, levemente côncavas do lado proximal, sendo o
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lado distal maior e muitas vezes com reentrâncias. Uma escama tentacular

pequena e pontuda em cada poro. Pés ambulacrais papilosos.

Coloração extremamente variada. A superfície dorsal pode ser rosa,

violeta, roxo, azul, púrpura, vermelho, alaranjado, amarelado, creme, marrom,

pardo, cinza, ou verde. Podem apresentar manchas ou mesmo pintas de

coloração variada e diferenciada. Normalmente possuem uma faixa dorsal

mediana longitudinal no braço, algumas vezes ausente. Essa faixa pode ser

constituída por uma cor contrastante, por exemplo, amarelo ou branco; muitas

vezes essa cor é margeada por duas linhas pretas. A faixa longitudinal também

pode ser constituída por manchas pretas e brancas dispostas em padrão

rendilhado. Bandas transversais de cor clara que se alternam com bandas

escuras (às vezes avermelhadas) sobre e a superfície dorsal dos braços. Caso

(1979) comenta que a “grande variação de cores é a característica que mais

define a espécie”. Tommasi (1970c) lista 21 padrões diferentes de cores.

Distribuição geográfica e batimétrica: Carolina do Norte, Flórida, Texas,

México, Caribe, Bermudas, Bahamas, Grandes e Pequenas Antilhas, Aruba,

Curaçao, América Central e do Sul, Panamá e Venezuela, Cuba, Brasil

(incluindo Abrolhos e Ilha de Trindade), Uruguai, e Argentina (Rio da Prata). De

1 a 540 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Praia da Figueira (2); Praia Preta (4); Farol dos

Moleques (5), Praia do Cabelo Gordo e Ponta do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro

e Baía do Segredo (7); Saco Grande (8); Ponta de Barequeçaba (9); Praia de

Barequeçaba (10); Ilhote de Itaçucê (11), Ponta do Guaecá (12), Praia do

Tapuá (14); Praia Brava (15); Ponta das Canas (16); Ilha das Cabras (20);

Parcel da Praia Grande (22).
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Classe Echinoidea Leske, 1778

Filo Echinodermata Klein, 1734

Classe Echinoidea Leske, 1778

Ordem Cidaroida Clauss, 1880

Família Cidaridae Gray, 1825

Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)

Ordem Phymosomatoida Mortensen, 1904

Família Arbaciidae Gray, 1855

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)

Ordem Echinoida Troschal, 1872

Família Echinometridae Gray, 1825

Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)

Família Toxopneustidae Troschel, 1872

Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816)

Família Parechinidae Jensen 1981

Paracentrotus gaimardi (Blainville., 1825)

Ordem Clypeasteroida A. Agassiz, 1872

Família Clypeasteridae L. Agassiz, 1835

Clypeaster subdepressus (Gray, 1825)

Família Mellitidae Stefanini, 1911

Encope emarginata (Leske, 1778)

Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778)

Ordem Spatangoida L. Agassiz, 1840

Família Brissidae Gray 1855

Plagiobrissus grandis (Gmelin, 1878)
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Classe Echinoidea Leske, 1778

Ordem Cidaroida Clauss, 1880

Ouriços regulares com simetria pentarradial e geralmente esféricos.

Carapaça com 20 colunas de placas; pares de colunas ambulacrais alternando

com pares de colunas interambulacrais. Cada placa interambulacral contém

apenas um grande espinho primário rodeado por um círculo de espinhos

secundários, que são numerosos e pequenos. Tubérculos primários são

grandes, perfurados, crenulados e aureolados, apenas um em cada placa (dois

em Tetracidaris), os secundários são distintamente menores. Espinhos

primários desenvolvidos, com córtex externo (exceto na maioria dos membros

primitivos), desprovidos de epitélio e cobertos por organismos incrustantes e

sésseis. Espinhos marginais dos ambulacros achatados, cobrindo as zonas

poríferas. Placas ambulacrais simples ou pseudocompostas, com uma série

através da membrana peristomial, e com um par de poros em cada. Sistema

apical endocíclico, com placas periproctais igualmente desenvolvidas.

Peristômio coberto por placas imbricadas. Sem brânquias nem esferídeos.

Apenas pedicelários tridentados e globíferos, os últimos com glândula de

veneno interiormente ás valvas. Lanterna-de-Aristóteles bem desenvolvida.

dentes sulcados internamente. As epífises da Lanterna-de-Aristóteles são

pequenas, não unidas sobre as pirâmides na região superior. Pirâmides sem

um foramen magnum. Arco Perignático com aurículas abertas, composto por

cintura perignática formada por apófises inter-radiais que não se unem sobre

as zonas ambulacrais.

Família Cidaridae Gray, 1825

Interambulacro com um único tubérculo primário grande, perfurado e não

crenulado ou com apenas traços de crenulação. Tuberculação uniforme. Zonas

ambulacrais em séries simples de placas por toda a sua extensão, com duas

fileiras de placas sólidas unidas por fortes suturas. Sem sulcos ou

protuberâncias.

Gênero Eucidaris Pomel, 1883

Disco apical normalmente monocíclico, mas ocasionalmente com uma

ou mais placas oculares para fora. Normalmente levemente menor que o
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peristômio. Placa genital duas vezes maior do que as outras; Tubérculos

perfurados e não crenulados; auréolas evidentes. Ambulacro quase reto com

pares de poros horizontais e separados por uma partição em relevo tão ampla

quanto um poro individual. Peristômio com placas ambulacrais dispostas em

duas séries em cada coluna na parte externa (não em todas as espécies).

Espinhos primários curtos, robustos e cilíndricos com a coroa embotada e um

botão central proeminente. Espinhos secundários curtos e achatados. Os

pequenos pedicelários globíferos com um pequeno dente terminal. Espécie

tipo: Cidaris metularia Lamarck, 1816.

Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)

[Prancha 15a]

Cidaris tribuloides Brito 1968:17-8, Est VIII, fig 1.

Eucidaris tribuloides Clark A.H 1939:453. Engel 1939:5, 9. Clark H.L. 1942:380. Bernasconi

1955:52-4. Lám I, figs 1, 5. Tommasi 1958a:4-5, Est I, fig 2; 1964b:83-4; 1966a:6, Est Ia. Kier

1975:16, Pl 11, figs 4-5. Pawson, 1986:533, fig 176. Giordano 1986:28-9. Hendler et al.

1995:206-8, figs 110, 134A. Lessios 1998:97. Schultz 2005:38-9, figs 65-7.

De 5 a 10 cm de diâmetro. Carapaça grossa e globular, pouco achatada

nas faces oral e aboral, âmbito circular. Sistema apical grande e uniformemente

coberto por tubérculos. Madreporito grande. Periprocto levemente saliente.

Peristômio pouco maior que o sistema apical, totalmente recoberto por

pequenas placas com poros ambulacrais. Ambulacros com séries de tubérculos

marginais regulares, espaços medianos não nus. Séries de tubérculos

regulares.

Pequeno número de espinhos. Os primários, dispostos em 10 séries

verticais regulares, são sólidos, grossos e cilíndricos, com a extremidade

terminando abruptamente em uma pequena coroa de tubérculos arredondados;

correspondem aos tubérculos inter-radiais. Espinhos secundários achatados e

com a ponta arredondada. Pedicelários globíferos sem coluna, com dente

terminal, os tridentados relativamente grandes e alongados. Zona interporífera

do ambulacro coberta por tubérculos.

Carapaça marrom claro ou marrom avermelhado. Cor variável dos

espinhos primários, indo de marrom avermelhado a branco. São

freqüentemente encontrados sem cobertura de tecido vivo, sendo
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esbranquiçados e rosados com bandas marrons, semelhantes aos espinhos

mais jovens, e normalmente apresentam uma fauna e flora incrustantes e

epizóicos. Os espinhos orais primários com bandas brancas e rosa. Espinhos

secundários esbranquiçados com ponta marrom. Pés ambulacrais marrom

claro. Os pés orais esbranquiçados nas extremidades por possuírem um disco

terminal bem desenvolvido.

Distribuição geográfica e batimétrica: Da Carolina do Norte (EUA),

México, passando pelo Caribe, Ilhas Bermudas, e Antilhas até o Brasil

(incluindo Ilhas Fernando de Noronha e Trindade) até o estado de Santa

Catarina (Oliveira et al. 1987). A variedade E. tribuloides africana é registrada

em Cabo Verde e Golfo da Nova Guiné (Hendler et al. 1995). De 0 a 800 m,

mas mais comum em profundidades menores que 50 m.

Pontos de Coleta: Ponta de Barequeçaba (9); Praia do Curral (23); Ponta

da Sela (25).

Ordem Phymosomatoida Mortensen, 1904

Placas ambulacrais do tipo arbacióide. Tubérculos primários não

perfurados e lisos. Periprocto coberto por 4-5 placas bem desenvolvidas. Sem

placas supra-anais.

Família Arbaciidae Gray, 1855

Carapaça pequena a moderada, lembrando um formato cônico em vista

lateral, achatada ventralmente. Sistema apical dicíclico. Poros oculares

geralmente duplos. Periprocto coberto por 4 grandes placas anais, raramente

5. Placas ambulacrais compostas, geralmente trigeminadas. Tubérculos

primários não perfurados e não crenulados, os do ambulacro pouco menores

do que os do interambulacro, formando fileiras longitudinais e horizontais, mas

com uma área mais ou menos nua na região mediana aboral. Peristômio

grande e nu ou com placas dispersas. Pedicelários tridentados, ofiocéfalos e

trifoliados.

Gênero Arbacia Gray, 1835

Carapaça hemisférica ou subcônica, achatada no lado ventral.

Ambulacro formado por placas trigeminadas, compostas. Zona dos poros

estreita no âmbito, conspicuamente alargada na superfície oral. Tubérculos
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ambulacrais primários em séries longitudinais e transversais regulares, mas na

região superior há um espaço nu, sem tubérculos secundários. Poros oculares

duplos. Cor geralmente escura. Membrana do peristômio nua. Espinhos

primários pontiagudos, fortes, cilíndricos, eretos, os pequenos achatados na

extremidade e não pontiagudos. Um esferídeo em cada zona ambulacral,

situado em uma depressão próxima ao peristômio. Espécie Tipo: Cidaris

pustulosa (Linnaeus, 1758) (Echinus lixula pela designação original).

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)

[Prancha 15b]

Arbacia lixula Bernasconi 1955:55-6, Lám I, fig 3-4; IV; fig 3. Tommasi 1957:23-5, fig 8-11,

14, Est I, fig 1; 1964b:84; 1966a:14 figs 14-15, Est IIb. Brito 1968:18-9, Est VIII, Fig 2-4.

Giordano 1986:23-5. Schultz 2005:figs 207, 211a-b, 212-5.

Carapaça hemisférica, forma circular no âmbito, com a região aboral

ligeiramente elevada em vista lateral, e aplanada com uma pequena

concavidade na região oral. Até 8 cm de diâmetro, mas normalmente com

menos de 6 cm. Sistema apical dicíclico, nu, madreporito dilatado, placas

finamente pintadas como um mosaico, quatro placas anais grandes e nuas.

Ambulacros estreitos, formados por placas compostas e trigeminadas, e um

tubérculo primário em cada placa ambulacral, poros dispostos em séries quase

verticais. Duas series de tubérculos perto do sistema apical. As zonas

interambulacrais amplas possuem numerosos tubérculos primários de

tamanhos semelhantes dispostos em séries verticais e horizontais. Poucos

tubérculos secundários e outros para inserção de pedicelários. Peristômio

grande e com o bordo ondulado, com pequenas placas. Pedicelários

tridentados alongados, numerosos ofiocéfalos e trifoliados. Pés ambulacrais

aborais sem ventosas.

Espinhos primários moderadamente longos, cilíndricos e pontiagudos

com finas estrias longitudinais e duas fileiras de grânulos. Espinhos orais mais

curtos com a extremidade aplanada e pontas um pouco achatadas. Os jovens

com espinhos apenas no âmbito e na região ventral, os quais são espatulados

e possuem faixas transversais coloridas.

No animal vivo, coloração da carapaça e espinhos marrom escura ou até

negra. As pontas dos espinhos são esbranquiçadas. Carapaça nua
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avermelhada. A carapaça nua é rosa púrpura, mais escura no sistema apical e

clara na face oral, espinhos rosa púrpura

Distribuição geográfica e batimétrica: Costa atlântica da América do Sul,

da Venezuela a foz do Rio da Prata. Mediterrâneo e costa oeste da África (A.

lixula var. africana), Ilhas Canárias, Madeira e Açores. De 0 até cerca de 50 m

de profundidade.

Pontos de Coleta: Ponta do Arpoar (1); Praia Preta (4); Farol dos

Moleques (5), Praia do Cabelo Gordo e Ponta do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro

e Baía do Segredo (7); Saco Grande (8); Ponta de Barequeçaba (9); Ilhote de

Itaçucê (11), Ponta do Guaecá (12), Praia Brava (15); Ponta das Canas (16);

Ilha das Cabras (20); Parcel da Praia Grande (22); Praia do Curral (23); Ponta

da Figueira (24); Ponta da Sela (25).

Ordem Echinoida Troschal, 1872

Equinóides regulares. Tubérculos não perfurados e lisos; peristômio com

a fenda bucal rasa; Lanterna-de-Aristóteles do tipo Camarodonta. Arco

perignático com aurículas fundidas. Placas ambulacrais do tipo Equinóide.

Família Echinometridae Gray, 1825

A carapaça pode ser circular, alongada nos eixos II-4 ou I-3 e com

ambulacro geralmente poligeminado, ou mesmo alongada no eixo III-5 e com

ambulacro trigeminado, ou mesmo circular. Pedicelária globífera com um único

dente lateral e assimétrico na lâmina tubular (ausente em Parasalenia). Fendas

bucais distintas.

Gênero Echinometra Gray, 1825

Carapaça oval, alongada nos eixos Ambulacro I – Interambulacro 3.

Peristômio e disco igualmente ovais. Disco apical hemicíclico com a placa

ocular V normalmente estendida para fora. Placas do sistema apical podem ser

nuas ou apresentar de um a vários espinhos. Placas ambulacrais

poligeminadas com 4-8 pares de poros numa placa composta, dispostos em

arcos que são separados por tubérculos secundários. Um tubérculo primário

grande em cada placa ambulacral e interambulacral. Fendas bucais pequenas;

filódios não desenvolvidos. Espinhos robustos e pontiagudos; normalmente os
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maiores são um pouco menores que o diâmetro da carapaça. Espécie tipo:

Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758) (originalmente Echinus lucunter).

Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)

[Figura 18c; Prancha 16a]

Echinometra lucunter Clark A.H 1939:453-4. Engel 1939:5, 10. Clark H.L. 1942:381.

Bernasconi 1955:62-3, Lám II, figs 1, 5. Tommasi 1957:29-30, figs 16, 20, Est I, fig 4, 6;

1966a:16-7, figs 28, 34, Est IIIb. Brito 1968:21-2, Est X, fig 2. Kier 1975:17. Caso 1979:21-2,

Lams F, 124-37, Mapa 18, Tabelas 1, 3, Lam A, 1-8. Pawson 1986:535, fig 176. Giordano

1986:19-21. Hendler et al. 1995:222-5, figs 117, 134F. Lessios 1998:98. Schultz 2005:212-3,

figs 395-400.

Carapaça elíptica, oval, alongada, ligeiramente assimétrica. Diâmetro

máximo de 15 cm, mas a maioria até 7 cm. Ligeiramente côncava oralmente.

Pares de poros em pares de seis a oito em cada arco. Com fileiras de grandes

tubérculos de tamanho variado ao longo dos ambulacros e interambulacros,

sendo os dos ambulacros um pouco menores. Peristômio grande, com poucas

placas bucais densamente cobertas por pedicelários ofiocéfalos. Brânquias

longas. Aurículas largas no ponto de fusão. Placa terminal V inserida.

Madreporito nitidamente grande. Placas do periprocto e sistema apical

densamente cobertos de pequenos espinhos.

Os espinhos cobrem toda a carapaça, sendo normalmente longos,

grossos na base e com a ponta afiada e comprimento variável. Os da região

oral são curtos e espatulados. Pedicelários globíferos com laminas longas e

dentes laterais pequenos e sem glândulas. Pedicelários tridentados com valvas

estreitas.

Cor negra violeta, superficialmente a cor geral dos espinhos é

semelhante: os aborais primários e secundários tendem a um verde oliva

escuro, violeta esverdeado a púrpura nas pontas. Carapaça em tons

semelhantes. Espinhos orais são mais claros que os aborais. A carapaça nua é

esbranquiçada.

Distribuição geográfica e batimétrica: Carolina do Norte, Flórida, América

Central até o Brasil (Florianópolis, SC), incluindo Antilhas, Caribe, Bermudas.

Também na África (Ilhas Ascensão e Santa Helena; de Dakar a Angola),

considerada outra variação da espécie. De 0 a 45 m de profundidade.
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Pontos de Coleta: Ponta do Arpoar (1); Praia Preta (4); Farol dos

Moleques (5), Praia do Cabelo Gordo e Ponta do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro

e Baía do Segredo (7); Saco Grande (8); Ponta de Barequeçaba (9); Praia de

Barequeçaba (10); Ilhote de Itaçucê (11), Ponta do Guaecá (12), Praia do

Tapuá (14); Praia Brava (15); Ponta das Canas (16); Ponta da Siriuba (18); Ilha

das Cabras (20); Praia do Portinho (21); Parcel da Praia Grande (22); Praia do

Curral (23); Ponta da Figueira (24); Ponta da Sela (25).

Família Toxopneustidae Troschel, 1872

Fendas branquiais profundas e estreitadas. Placas ambulacrais do tipo

equinóide. Normalmente com três pares de poros por placa, mas acima de

cinco pares em algumas espécies, sempre dispostos em fileira vertical.

Tubérculos não perfurados e lisos.

Gênero Lytechinus A. Agassiz, 1963

Disco apical geralmente hemicíclico, com oculares posteriores inseridas.

Placas ambulacrais compostas e trigeminadas, com pares de poros em arco e

formando apenas uma fileira vertical. Cada placa ambulacral com um tubérculo

primário. Interambulacro com um tubérculo primário pequeno ladeado por

tubérculos secundários pouco menores de cada lado. Pode haver tubérculos

múltiplos de tamanhos iguais nas placas do âmbito. Zona inter-radial adapical

desprovida de tubérculos. Membrana peristomial densamente coberta de

placas. Fendas bucais pronunciadas e finas. Tipo: Lytechinus variegatus

(Lamarck, 1816) por monotipia (Echinus variegatus pela designação original).

Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816)

[Figura 18b; Prancha 16b]

Lytechinus variegatus atlanticus Clark H.L. 1942:380.

Lytechinus variegatus Clark A.H 1939:453. Engel 1939:5, 10. Bernasconi 1955:60-1, Lám II,

figs 2, 6. Tommasi 1957:25-6, figs 12, 15, Est I, figs 2, 5; 1964b:92; 1966a:14-5, figs 16-21, Est

IVa. Brito 1968:23, Est X, Figs 4-5. Kier 1975:17, Pl 11, figs 1-2. Caso 1979:18-21, Lams

E103-20, Mapa 17, Tabelas 1-4. Pawson 1986:533-5, fig 176, fig 176. Giordano 1986:25-7.

Hendler et al. 1995:216-8, figs 114, 134D. Lessios 1998:98. Schultz 2005:260-1, figs 498a-c,

499-502.
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Diâmetro em torno de 11 cm, mas já registrados até de 15 cm. A

carapaça é quase hemisférica e achatada inferiormente, com vários tubérculos

pequenos. O âmbito é circular. Sistema apical nitidamente excêntrico.

Madreporito grande. Placas do periprocto portam espinhos e pedicelários.

Peristômio coberto por placas não fundidas, fendas bucais profundas e

arredondadas. Ambulacros com três pares de poros por placa, dispostos em

séries regulares. Tuberculação formando fileiras verticais. Tubérculos

pequenos e pouco desenvolvidos na porção aboral dos ambulacros e

interambulacros onde áreas nuas são nítidas. Tubérculos secundários

irregularmente desenvolvidos nos ambulacros, e bem desenvolvidos nos

interambulacros, sendo do mesmo tamanho dos tubérculos primários.

Espinhos pequenos, retos e de tamanho uniforme, afinados nas

extremidades e frágeis. Cobrem quase toda a carapaça exceto na região

mediana dos interambulacros. Menores na região oral. Pedicelários globíferos

numerosos e visíveis a olho nu, sendo pedunculados e quase esféricos,

brancos ou rosa. Pedicelários tridentados com a cabeça alongada.

A coloração é variável. Os espinhos primários podem se apresentar

esverdeados, roxos, amarelados, azulados ou avermelhados. A carapaça no

animal vivo acompanha até certo grau a coloração dos espinhos e apresenta

regiões longitudinais esbranquiçadas.

Distribuição geográfica e batimétrica: Da Carolina do Norte (EUA),

passando pelo Caribe, Golfo do México e costa Atlântica da América do Sul até

o sul do Brasil (incluindo Fernando de Noronha), sendo que Tommasi (1966a)

coloca como limite sul o Rio Grande do Sul, porém Hendler et al. (1995)

apenas até Santos, SP. De 0 a 250 m de profundidade, mas mais comum em

profundidades menores que 50 m.

Pontos de Coleta: Praia Preta (4); Farol dos Moleques (5), Praia do

Cabelo Gordo e Ponta. do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7);

Saco Grande (8); Ponta de Barequeçaba (9); Ilhote de Itaçucê (11), Ponta do

Guaecá (12), Praia Brava (15); Ponta da Siriúba (18); Ilha das Cabras (20);

Praia do Portinho (21); Parcel da Praia Grande (22); Praia do Curral (23); Ponta

da Figueira (24).
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Família Parechinidae Jensen 1981

Placas interambulacrais com múltiplos tubérculos de tamanho

semelhante. Fendas bucais pouco desenvolvidas. Ambulacro com placas tri ou

poligeminadas do tipo equinóide.

Gênero Paracentrotus Mortensen, 1903

Carapaça um pouco achatada. Disco apical dicíclico, raramente com a

placa ocular 1 estendida para fora. Placas ambulacrais com quatro ou cinco

pares de poros cada, dispostos em arcos que formam fileiras obliquas

separadas por um tubérculo secundário. Um tubérculo ambulacral primário em

cada placa ambulacral. Placas interambulacrais com tubérculo primário maior e

um ou mais tubérculos secundários desenvolvidos em cada lado do âmbito.

Pouca ou nenhuma granulação. Espinhos com o comprimento de cerca de

metade do diâmetro da carapaça; pedicelários globíferos com um único par de

dentes laterais e lâmina aberta. Espécie Tipo: Paracentrotus lividus (Lamarck,

1816) (originalmente Echinus lividus).

Paracentrotus gaimardi (Blainville, 1825)

[Prancha 17a, b]

Paracentrotus gaimardi Bernasconi 1956:121-2, Lám I, figs 3a-c. Tommasi 1957:26-9,

figs 19, Est I, fig 3; 1966a:16, figs 23-7, Est IVb. Brito 1968:22-3, Est X, Fig 3.

Giordano 1986:21-3. Schultz 2005:193, figs 358-60.

Espécie pequena, atingindo no máximo cerca de 4 cm de diâmetro da

carapaça. Carapaça hemisférica e âmbito circular, sendo achatado na região

oral. Sistema apical dicíclico. Placas apicais quase sempre apresentam estrias

radiais. Placas genitais com poucos tubérculos secundários no seu bordo

interno. Periprocto coberto por 5 placas maiores e algumas menores.

Peristômio nu em quase metade do seu diâmetro, as placas presentes são

pequenas e portam, na maioria das vezes, um pedicelário tridentado. Placas

ambulacrais com quatro (às vezes cinco) pares de poros dispostos em arco.

Zonas ambulacrais estreitas, pouco mais larga que a interambulacral; na altura

do âmbito apresentam 3 tubérculos primários em serie horizontal, apenas os

medianos (primários) formam fileiras verticais. Espinhos uniformemente

distribuídos, maiores que a altura da carapaça, delgados pontiagudos e frágeis,
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com estrias longitudinais finas; os da região aboral são mais longos.

Pedicelários tridentados com as valvas largas e denteadas distalmente.

Pedicelários globíferos e ofiocéfalos presentes.

A cor dos espinhos varia de cinza escuro a marrom, com tonalidades

azuladas, esverdeadas, roxas e até rosa claro, as extremidades podem ser

violeta e de brilho vítreo. A carapaça tem cores semelhante mas em tons mais

escuros. Carapaça nua é verde oliva, e o sistema apical um pouco mais escuro

e suas placas com as bordas discretamente violetas.

Distribuição geográfica e batimétrica: Do litoral do Rio de Janeiro ao de

Santa Catarina (Brasil). Angola, Golfo de Guiné. Litoral, de 0 a cerca de 5 m de

profundidade.

Pontos de Coleta: Praia do Tapuá (14); Praia Brava (15); Ponta das

Canas (16); Praia do Curral (23); Ponta da Sela (25).

Ordem Clypeasteroida L. Agassiz, 1835

Equinóides irregulares com tamanhos variados, de forma circular ou

elíptica. Carapaça discóide, achatada, com esqueleto interno de pilastras e

suportes bem desenvolvido. Exocíclicos. Sistema apical monobasal, modificado

e geralmente central, placas genitais e oculares fundidas com o madreporito

em forma de estrela. Quatro ou cinco poros genitais. Ambulacros pequenos,

com placas simples, sobre o lado dorsal dos ambulacros são distintamente

dilatados e petalóides. Poros ambulacrais múltiplos, não dispostos em duas

fileiras, mas em regiões ou bandas com muitos pés ambulacrais. Pés

ambulacrais diversificados e especializados em transportar alimento para a

boca. Boca no centro da região inferior, com aparelho dentário modificado e

bem desenvolvido. Sem brânquias peristomiais. Ânus também na região

inferior, no bordo posterior. Tubérculos pequenos e perfurados. Espinhos

diversos, muito pequenos que recobrem uniformemente toda a carapaça.

Pequenos pedicelários, indistintos. Predominam os tridentados, também há os

ofiocéfalos e trifoliados. Esferídios presentes porem ocultos. Sem filódios e

“bourrelets”.
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Família Clypeasteridae L. Agassiz, 1835

Com cinco gonóporos no disco apical. Sulcos ambulacrais indistintos,

não se estendendo do lado aboral. Tubérculos e poros dispersos, não

dispostos em séries oblíquas. Peristômio geralmente numa concavidade, com

infundíbulo ao redor. Suporte duplo na lanterna do lado interno da cada placa

ambulacral próxima do peristômio.

Gênero Clypeaster Lamarck, 1801

Carapaça com formas diversas mas sempre de tamanho grande. De

oval a subpentagonal com as margens arredondadas, achatadas ou infladas.

Disco apical central; cinco gonóporos. Suporte esquelético interno normalmente

bem desenvolvido ao redor da periferia; composto por partições concêntricas

na região periférica e pilares finos na região mais central. Nas espécies tipo,

uma partição circunférica externa cria uma margem com parede dupla.

Petalóides bem desenvolvidas. Placas ambulacrais compostas. Todos os

interambulacros separados e na superfície oral. Periprocto oral, na margem

posterior; posicionado entre o terceiro e quinto pares de placas

interambulacrais pós-basicoronais. Sulcos ambulacrais num ramo simples e

forte e entre os poros; não ramificado e confinado à superfície oral. Poros e

tubérculos não dispostos de forma linear e sim irregularmente dispersos. É o

único gênero da família com espécies recentes (Tommasi, 1966a). Espécie

Tipo: Clypeaster rosaceus (Linnaeus, 1758) (originalmente Echinus rosaceus).

Clypeaster subdepressus (Gray, 1825)

[Prancha 18a]

Clypeaster subdepressus lobatus Bernasconi 1956:122-4, Lám I, fig 4a-c.

Clypeaster (Stolonoclypus) subdepressus Tommasi 1957:30-1, figs 22-4, Est II, figs 3-

4; 1966a:24, figs 41-4, Est VIIb. Brito 1968:24-5, Est XII, fig 3.

Clypeaster (Stolonoclypus) subdepressus lobulatus Tommasi 1964b:84-7, figs 1-5,

Tabs 1-6; 1966b:240-1. Brito 1968:25, Est XI, fig 3, Est XII, fig 4.

Clypeaster subdepressus Kier 1975:18, Pl 6, fig 4. Clark H.L. 1942:381. Hendler et al.

1995:231-2, figs 122, 134J. Schultz 2005:309, fig 587.

Carapaça forte, discóide, achatado e visivelmente alongada. Com até 30

cm de comprimento. Âmbito com formato elíptico. Bordas com lóbulos, a

anterior mais curva. A superfície ventral (oral) é achatada e com uma
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concavidade rasa na região da boca. Superfície aboral apresenta uma pequena

elevação no centro, sendo achatada em direção das bordas. O declive é suave

na borda anterior e mais abrupto na borda posterior. Esqueleto interno

constituído de colunas. Sistema apical subcentral anterior. Cinco gonóporos

nas extremidades do madreporito, que tem forma de estrela. Cinco petalóides

ovais e alongados e fechados na extremidade, de mesmo tamanho ou o

anterior mais longo que os posteriores. Cinco sulcos ambulacrais retos,

ligeiramente escavados. Periprocto circular e menor que o peristômio, situado

quase no bordo posterior protegido por espinhos diferenciados. Superfície oral

coberta por tubérculos aureolados e perfurados, pouco maiores que os

tubérculos aborais.

Espinhos pequenos e com aspecto uniforme, cobrindo intensamente a

carapaça nas duas superfícies. Nas zonas poríferas e sulcos ambulacrais o

tamanho dos espinhos é ligeiramente distinto. Pedicelários tridentados e

ofiocéfalos, os últimos alongados.

Coloração castanha, amarela parda e verde oliva, com as suturas das

placas com suas linhas sombreadas, mais perceptíveis na zona interambulacral

dos petalóides.

Distribuição geográfica e batimétrica: Da Carolina do Norte (EUA),

passando pelo Caribe, Antilhas e costa oeste da América Central, até o Brasil

(Ilha de São Sebastião). Comum entre 5 e 50 m, mas há registros de até 210

m. Os registros mais profundos que 50 m são considerados duvidosos por

Hendler et al. 1995.

Pontos de Coleta: Praia Preta (4); Praia do Sino (17); Ponta da Siriuba

(18); Ilha das Cabras (20); Praia do Portinho (21); Parcel da Praia Grande (22);

Praia do Curral (23); Ponta da Figueira (24).

Família Mellitidae Stefanini, 1911

Carapaça achatada e discóide, com uma complexa estrutura de pilares

internos formando um sistema de microcanais no entorno próximo da periferia.

Regiões ambulacrais e interambulacrais de largura semelhante no âmbito;

poros e pés ambulacrais se estendem pelas áreas interambulacrais.

Ambulacros petalóides bem desenvolvidos, fechados ou quase fechados

distalmente. Peristômio ventral e central. Anel basicoronal pequeno, elementos
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interambulacrais com uma ponta, mas não fortemente projetados. Lúnulas ou

entalhes presentes em alguns ou todos os ambulacros e com uma lúnula anal

no interambulacro posterior. Periprocto na região oral, entre o peristômio e a

lúnula anal. Fenda entre os poros dos ambulacros ou lúnulas em alguns ou

todos os ambulacros. Sulcos alimentares bem desenvolvidos, bifurcando-se no

limite do anel basicoronal e finalmente subdividindo-se distalmente Sistema

apical central com 4 ou 5 poros genitais. Espinhos diversos e especializados.

Gênero Encope L. Agassiz, 1840

Carapaça discóide, de contorno elíptico e truncado posteriormente, com

a margem moderadamente grossa. Superfície inferior plana e ligeiramente

convexa. Madreporito em formato de estrela no disco apical, com cinco

gonóporos. Seis lúnulas bem definidas, variáveis em tamanho e forma. A lúnula

anal é geralmente bem desenvolvida e localiza-se no interambulacro posterior,

se prolongando por entre o par de petalóides posterior. As lúnulas radiais

tendem a fechar-se com o crescimento. Ambulacros muito ramificados, se

bifurcando imediatamente após as placas basicoronais. Os ambulacros pares

sempre distintos, separados pelo primeiro par de placas ambulacrais pos-

basicoronal. O ambulacro posterior normalmente contínuo, mas

ocasionalmente com uma pequena lacuna entre as basicoronais e o primeiro

par de placas de pós-basicoronais. Placas basicoronais evidentemente

pentaestreladas com placas interambulacrais projetadas. Poros se estendem

até as placas interambulacrais. Regiões ambulacrais e interambulacrais de

tamanho semelhante na altura do âmbito. Petalóides pouco curvados e

convergindo distalmente, porém permanecendo abertos, o par posterior é maior

que o anterior. Periprocto ventral, entre a boca e a lúnula posterior, em contato

íntimo entre o primeiro par de placas pós-basicoronais. Esqueleto interno com

sistema de colunas muito denso. Uma parede toda perfurada separa o trato

intestinal da cavidade central. Face dorsal coberta de espinhos claviformes.

Pedicelários bivalves e pequenos. Espécie Tipo: Echinodiscus emarginatus

(Leske, 1778).
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Encope emarginata (Leske, 1778)

[Prancha 19a]

Encope emarginata Engel 1939:6. Bernasconi 1953:27-8, Lams XIII, XVII, 8-11, XXXII, 3;

1955:64-5, Lám IV, figs 1-2. Tommasi 1957:34, Est III, figs 1-2; 1964b:91, fig 7; 1966a:26,

figs 54-5, Est VIIa. Brito 1968:26-7, Est XIII, figs 1-4. Schultz 2005:348, figs 358-9.

Carapaça discoidal, elíptica, com o bordo posterior truncado e pequenos

sulcos no bordo das lúnulas. A maior altura da carapaça é na região apical, no

seu centro ou quase. Com até 14 cm de comprimento. Cinco gonóporos, um

em cada ângulo da placa madrepórica, que tem forma de estrela. Lúnulas

posteriores ovais e maiores, as anteriores são menores e de forma semelhante,

a lúnula anal longa, elíptica e de tamanho irregular. Nem sempre as lúnulas se

apresentam abertas. Ânus situado no bordo interno da lúnula maior. Boca

central ou quase, de onde surgem os cinco sulcos ambulacrais que logo se

bifurcam e se ramificam ao redor das lúnulas. Petalóides pares posteriores

mais longos que os outros. O petalóide anterior impar é maior que os pares

anteriores, mas semelhantes em forma e proporção.

Espinhos bem pequenos e claviformes que cobrem uniformemente a

carapaça na superfície aboral. Espinhos primários cilíndricos, curvados e lisos,

encontrados principalmente nas regiões interambulacrais ventrais, também

margeiam as lúnulas e peristômio. Pedicelários bidentados e com valvas

curtas, com dentes terminais e vários menores laterais, difíceis de observar.

Carapaça do animal vivo ou fixado, com ou sem os espinhos, é marrom parda,

um pouco mais clara na região ventral. Jovens são mais claros ou

esbranquiçados.

Distribuição geográfica e batimétrica: Da Flórida, passando pelo Caribe,

Golfo do México, até foz do Rio da Prata (Argentina). Litoral a 50 m de

profundidade.

Pontos de Coleta: Praia Preta (4); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo

(7); Saco Grande (8); Praia de Barequeçaba (10); Ilhote de Itaçucê (11), Ponta

do Guaecá (12), Praia Brava (15); Praia do Sino (17); Ponta da Siriúba (18);

Ilha das Cabras (20); Praia do Portinho (21); Parcel da Praia Grande (22);

Ponta da Figueira (24).
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Gênero Mellita L. Agassiz 1841

Carapaça delicada, subcircular, muito achatada, com borda fina e aguda,

normalmente pouco mais largas que compridas. Quatro ou cinco lúnulas

ambulacrais e uma anal, localizada no interambulacro posterior impar e

geralmente a maior. Em algumas espécies desaparece a lúnula do ambulacro

impar anterior. Madreporito no sistema apical com quatro gonóporos. Anel

basicoronal pentaestrelado com as placas interambulacrais fortemente

projetadas. Sulcos ambulacrais bifurcando no limite das basicoronais e muito

ramificadas distalmente. Pétalas fechadas e de contorno definido. Periprocto

ventral, entre a boca e a lúnula posterior impar, na margem interna do primeiro

par de placas pós-basicoronais. Aparelho dentário muito achatado. Espinhos

diferenciados em cada região, claviformes na região dorsal e cilíndricos,

curvados e delicados no ápice na região ventral. Apenas pedicelários bivalves.

Esqueleto interno bem desenvolvido; composto de uma densa rede de pilares.

Cavidade bucal separada do espaço intestinal por colunas.

Espécie Tipo: Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778), originalmente

Escutella quinquefora Lamarck (segundo Shultz, 2005), posteriormente

Echinodiscus quinquiesperforata, sinônimo de Mellita testudinata Klein, 1853

por designação subseqüente de Pomel, 1883 (segundo Smith, 2005).

Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778)

[Prancha 19b]

Mellita quinquiesperforata latiambulacra. Bernasconi 1953:29-31, Lams IX, 7, XIV, 1-7,

XXVIII, 3-4; 1955:63-4, Lám IV, figs 5-6. Tommasi 1964b:87-90, Tab 5. Cerame-Vivas &

Gray 1964:303-5, fig 1. Brito 1968:28, Est XIV, figs 2-3.

Mellita quinquiesperforata Clark A.H 1939:454. Engel 1939:6, 10. Clark H.L. 1942:381-2.

Tommasi 1957:31-2, fig 3, Est II, figs 1-2, Est III, figs 3-4; 1966a:25, figs 49-53, Est VIa.

Schultz 2005:354, figs 668-9.

Carapaça discoidal, elíptica, fortemente achada e alargada no diâmetro

transversal. Mais larga do que comprida. O maior diâmetro pode alcançar até

10 cm, mas normalmente com 6 cm. Com uma pequena reentrância no bordo

anterior e outras nos bordos correspondentes aos interambulacros pares

posteriores. De perfil, o ponto mais elevado é na região anterior, logo após o

sistema apical. Sistema apical anterior, muito próximo ao ápice, e com quatro
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gonóporos e cinco poros oculares nas bases dos petalóides. Cinco lúnulas

compridas e posteriormente localizadas. As posteriores pares ligeiramente

curvadas enquanto que as anteriores pares e a anal retas. A lúnula anal é

ligeiramente maior. Peristômio circular. Periprocto oval, situado na metade da

distância entre o peristômio e a lúnula maior. Petalóides apresentam seu bordo

interno um pouco curvo para fora e se dilatam nas extremidades onde

aparecem truncados. Os sulcos ambulacrais são nítidos e ramificados, se

originando ao redor do peristômio em cinco sulcos primários.

Espinhos de formas variadas. A região dorsal uniformemente coberta por

espinhos primários claviformes. Ao redor das lúnulas existem espinhos

espatuliformes. Na região ventral os espinhos primários cobrem totalmente os

interambulacros. Nos sulcos ambulacrais há espinhos longos e curvos.

Pedicelários bivalves, pequenos e escassos, mais freqüentes na região ventral.

Os animais vivos são marrom pardo com tonalidades verde oliva. Do lado

ventral os ambulacros são bem mais claros.

Distribuição geográfica e batimétrica: Do delta do Mississipi, Caribe,

Ilhas Bermudas, e pela Venezuela ao Brasil até o estado do Rio Grande do Sul.

Zona de marés até cerca de 45 m de profundidade.

Ponto de Coleta: Praia do Guaecá (13).

Ordem Spatangoida L. Agassiz, 1840

Equinóides irregulares com carapaça oval e com simetria bilateral

distinta ao longo do plano III-5. Boca posicionada anteriormente na superfície

inferior. Sem Lanterna-de-Aristóteles, sulcos branquiais ou brânquias

peristomiais. Exocíclicos, o sistema apical é compacto e com placas oculares II

e IV pequenas e separadas uma da outra por placas genitais. Periprocto

posterior, marginal ou infero-marginal. Interambulacros posteriores

diferenciados e na superfície oral, com a primeira placa se prolongando e

formando um labrum. Ambulacros limitados aos petalóides, estes se dilatam

ventralmente e formam um externo (plastrão). Ambulacro posterior

diferenciado, não tendo função respiratória, e sim de transporte de alimento.

Uma placa em cada área ambulacral margeando a boca com dois poros com

pés ambulacrais. Filódios evidentes. Tubérculos perfurados. Espinhos de
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diferentes formas e tamanhos cobrindo a carapaça. Pedicelários globíferos,

ofiocéfalos, trifoliados e tridentados.

Família Brissidae Gray, 1855

Carapaça geralmente ovóide. Disco apical etmolítico, com placa genital

2 estendendo atrás da placa ocular posterior. Quatro poros genitais.

Madreporito se estende além das placas terminais posteriores. Placa labral

pequena e larga, não em contato com a primeira placa ambulacral. Placas

episternais estreitando posteriormente; petalóides estreitos e posicionados

paralelamente, a área entre os poros não é ampla e geralmente afundada. O

ambulacro frontal é geralmente diferente dos pares. Petalóides relativamente

estreitos e com as colunas de poros paralelas. Fascíolos peripetalóides e

subanal geralmente presentes.

Gênero Plagiobrissus Pomel, 1883

Formas grandes. Carapaça oval e frágil com ou sem sulcos anteriores rasos,

deprimida em perfil e com o lado aboral achatado ou convexo. Sistema apical

etmolítico, com quatro gonóporos. Ambulacro anterior estreito e pouco

aprofundado; pares de poros pequenos e simples; placas quase tão altas

quanto largas. Outros ambulacros estreitos e aprofundados. O par anterior

forma um ângulo obtuso, o par posterior dobrado para fora distalmente.

Petalóides longos e estreitos, com os lados paralelos e um espaço pequeno

entre as colunas de pares de poros e as placas distais fechadas. Zonas

ambulacrais posteriores na superfície oral estreitas e quase paralelas. Placa

ambulacral 6 expandida para entrar no fascíolo subanal. Periprocto grande, na

extremidade posterior (a com a curvatura menos ampla), com um pequeno

entalhe inferior e truncada. Peristômio mais largo do que longo; silhueta

semelhante à de um feijão; direcionado obliquamente para frente. Placas

labrais pequenas, largas e amplamente em contato com ambas as placas

esternais. Placas esternais longas e dispostas paralelamente. Placas

episternais largas e pareadas, cerca de dois terços do comprimento das placas

esternais e formando a parte posterior do plastrão. Sutura esternal-episternal

côncava para trás. Placas pós-episternais pareadas. Plastrão completamente

tuberculado. Os fascíolos subanais peripetalóides bem desenvolvidos. Fascíolo
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subanal em forma de escudo e com quatro pés ambulacrais em ambos os

lados. Tubérculos não aprofundados, os primários aborais presentes apenas

dentro do fascíolo peripetáloide, onde muitos são desenvolvidos e portam

longos espinhos. Espécie tipo: Plagiobrissus grandis (Gmelin, 1788) (Echinus

grandis pela designação original).

Plagiobrissus grandis (Gmelin, 1788)

[Prancha 18b]

Plagiobrissus grandis Tommasi 1958a:7, Est I, fig 4; 1966a:20-1, Est Vb. Brito 1968:32-3, Est

XV, figs 1, 3. Kier 1975:3, figs 1-3, Pl 1-3, Pl 4, fig 1-2, Hendler et al. 1995:245-7, fig 133,

135I. Schultz 2005:397-8, figs 746-8.

Com carapaça fina e frágil, achatada e mais longa do que larga,

podendo alcançar até 23 cm de comprimento. Com uma ligeira depressão

frontal. A parte posterior da carapaça é truncada obliquamente. Tubérculos

primários aborais numerosos em todo o ambulacro, sendo visivelmente

maiores os restritos às áreas entre os petalóides, que suportam espinhos

maiores. Espinhos pequenos, especialmente no externo, exceto na região

superior e na inferior próximo ao periprocto, onde são mais longos e em forma

de agulha e direcionados para a região posterior. Com pedicelários, os

trifoliados possuem valvas longas. Na parte nua da carapaça há quatro pétalas

visíveis, as duas anteriores são menores, e uma fenda pequena anteriormente.

Distribuição geográfica e batimétrica: Flórida (EUA), Caribe, América

Central e América do Sul até Santa Catarina, sul do Brasil (Oliveira et al.,

1987). De 0 a 200 m de profundidade.

Pontos de Coleta: Praia do Portinho (21); Ponta da Figueira (24).
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Classe Holothuroidea de Blainville, 1834

Filo Echinodermata (Klein, 1734)

Classe Holothuroidea de Blainville, 1834

Ordem Apodida Brandt, 1835

Família Chiridotidae Oestergren, 1898

Chiridota rotifera (Pourtalès, 1851)

Família Synaptidae Burmeister, 1837

Synaptula hydriformis (Lesueur, 1824)

Ordem Dendrochirotida Grube, 1840

Família Cucumariidae Ludwig, 1894

Duasmodactyla seguroensis (Deichmann, 1930)

Ocnus surinamensis (Semper, 1868)

Ordem Aspidochirotida Grube, 1840

Família Stichopodidae Haeckel, 1896

Isostichopus badionotus (Selenka, 1867)

Família Holothuriidae Ludwig, 1894

Holothuria grisea Selenka, 1867
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Ordem Apodida Brandt, 1835

Corpo cilíndrico e alongado, boca terminal. Tentáculos ao redor da boca,

sem ramificações, pinados ou digitados, mas sem ampolas. Sem pés

ambulacrais, papilas, ou papilas anais. Sem árvores respiratórias e com o

sistema hidrovascular altamente reduzido. Ossículos em forma de âncoras,

placas e rodas; barras curvas normalmente presentes, mas nunca torres.

Estatocistos localizados ao lado dos nervos radiais perto do anel nervoso.

Pequenos funis ciliados com aparente função excretora, na parede do corpo ou

perto do mesentério.

Família Chiridotidae Oestergren, 1898

Tentáculos peltados-digitados, com o pedúnculo pequeno que se amplia

na direção de sua ponta onde porta de três a dez dígitos em cada lado. Canal

pétreo único. Sem ocelos. Gônadas raramente presentes. Ossículos

(corpúsculos calcários) em forma de “rodas” com seis raios ou corpúsculos

sigmoidais e/ou em forma de “C”, muitas vezes acompanhados de hastes retas

ou curvas ou grânulos miliares ovais. Raramente completamente sem

ossículos.

Gênero Chiridota Eschscholtz, 1829

Doze tentáculos digitados, excepcionalmente 13 ou 14. De dois a dez

dígitos de cada lado, o par terminal é maior. Com três a 20 vesículas de Poli.

Ossículos do tipo “rodas” com seis raios, concentrados em pequenas papilas.

Pequenas hastes curvas com as extremidades alargadas e pequenos grânulos

miliares ovais estão muitas vezes presentes. Sem corpos sigmóides. Funis

ciliados na maioria simples e dispersos. Espécie Tipo: Chiridota rotifera

(Pourtalès, 1851).

Chiridota rotifera (Pourtalès, 1851)

[Figura 21h]

Chiridota rotifera Deichmann 1930:212. Engel 1939:7, 11. Clark H.L. 1942:390. Tommasi

1969a:15-6, fig 23. Pawson 1986:541, fig 178. Hendler et al. 1995:313-4, figs 177, 188A-D.

Normalmente com menos de 5 cm de comprimento, mas pode chegar a

10 cm. Doze tentáculos digitados rodeiam a boca, cada um com cinco pares de

dígitos, quatro laterais e um par terminal. Parede do corpo lisa e viscosa,
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transparente o suficiente para que seja possível visualizar os órgãos internos

em animais vivos. Epiderme com numerosas papilas esbranquiçadas, onde

estão situados os ossículos. Coloração rosa avermelhada com as papilas

esbranquiçadas. Os ossículos da parede do corpo são em forma de roda e

hastes curvas. As rodas são de tamanhos variados e possuem uma margem

interna serrilhada e seis raios que convergem para o centro, onde há um

pequeno buraco. As rodas dos jovens possuem mais raios que as dos adultos.

Coloração rosa ou avermelhada, com as papilas brancas.

Distribuição geográfica e batimétrica: Flórida, Bermudas, Bahamas,

Antilhas, México, Belize, Jamaica, Porto Rico, Ilhas Virgens, Antigua,

Barbados, Trinidad e Tobago, Aruba, Bonaire, Brasil até o estado de São

Paulo. Marca da maré baixa até 10 m, mas normalmente encontrado a menos

de 1 m.

Pontos de Coleta: Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7).

Família Synaptidae Burmeister, 1837

Tentáculos cilíndricos ou roliços e com pedúnculo, mas não ampliados

distalmente. Apresentam dígitos ao longo de cada lado (pinado) ou apenas um

ou dois dígitos de cada lado e perto da extremidade (digitado) ou mesmo sem

dígitos (simples). Ossículos normalmente são âncoras e placas perfuradas, que

são articuladas às âncoras. Muitas vezes apresentam hastes curvadas

irregulares ou grânulos miliares, mas ambos podem estar ausentes. Nunca

apresentam ossículos em forma de “rodas” nem hastes curvadas presentes na

parede do corpo. Hermafroditas.

Gênero Synaptula Oested, 1849

Tentáculos pinados, com dez a 15 ramificações. Anel calcário presente.

Três ou mais vesículas de Poli. Canal pétreo único e não ramificado. Órgãos

sensoriais em forma de ocelos pigmentados nas bases dos tentáculos

normalmente presentes. Âncoras com uma dentição fina, mas não ramificada.

Braços das âncoras lisos, mas o vértice pode ter alguns pequenos dentículos.

Placas das âncoras com um furo central amplo, rodeado por outros seis furos

grandes, todos mais ou menos denticulados, e dois buracos sem dentículos na
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região posterior mais estreita, onde a âncora se articula com a placa. Espécie

tipo Synaptula hydriformis (Lesueur, 1823).

Synaptula hydriformis (Lesueur, 1824)

[Figura 21g]

Synaptula hydriformis Deichmann 1930:206. Clark H.L. 1942:388-9. Tommasi 1957:39-40, fig

30b-c, Est IV fig 2; 1969a:16, fig 24. Pawson 1986:541, fig 178. Hendler et al. 1995:311-3: figs

176, 190F-I.

Corpo vermiforme. Com no máximo de 10 cm, mas normalmente com

cerca de 5 cm. Parede do corpo fina, translúcida e elástica. Doze tentáculos

pinados em torno da boca. Os ossículos são âncoras, placas das âncoras, e

grânulos miliares. Os braços da âncora são lisos e com uma série de grânulos

no seu ápice. Perto da base das placas há um ponto de articulação com a

âncora. Os minúsculos grânulos miliares parecem rosetas em formas de flor. A

cor do animal vivo varia de verde acinzentado até um marrom avermelhado,

muitas vezes com faixas mais escuras, e com manchas brancas de

amontoados de grânulos miliares.

Distribuição geográfica e batimétrica: Florida, Texas, Bermudas,

Antilhas, Belize, Panamá e Brasil até o estado de São Paulo. Profundidades

menores do que 7 m.

Pontos de Coleta: Praia do Cabelo Gordo e Ponta do Jarobá.

Ordem Dendrochirotida Grube, 1840

Tentáculos dendríticos, arbóreos, ramificados, ampolas tentaculares

ausentes ou muito pequenas. Músculos retratores presentes. Com pés

ambulacrais e/ou papilas desenvolvidas, podendo estar restritos aos

ambulacros ou amplamente espalhados pelo corpo, raramente sem apêndices,

mas com papila anal. Árvore respiratória presente. Gônadas em dois ramos.

Canal pétreo suspenso na cavidade do corpo. Órgãos de Cuvier e rete mirabilis

ausentes. Ossículos de vários tipos, cestos, botões, placas, torres e hastes.

Família Cucumariidae Ludwig, 1894

Ossículos geralmente pequenos e inconspícuos, sem grandes placas

sobrepostas. Região ventral não em forma de sola.
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Gênero Duasmodactyla Ayres, 1854

Corpo fusiforme com extremidades elevadas e densamente coberto por

lâminas calcárias, a região posterior mais afilada que a anterior. Pés

ambulacrais densamente distribuídos, sem ossículos calcários além do placa

terminal perfurada. A região da introverte contém poucos pés ambulacrais,

estes sendo maiores que os do corpo e sem a placa terminal, mas com placas

perfuradas irregulares nas laterais. Vinte tentáculos desigualmente

desenvolvidos, com pares longo alternando-se com pares curtos, contendo

placas perfuradas menores que as dos pés ambulacrais da introverte. Gônadas

em um tufo, anexado à parede interna do corpo junto à musculatura transversa.

Espécie tipo: Duasmodactyla producta Ayres, 1854.

Duasmodactyla seguroensis (Deichmann, 1930)

[Figura 20e, 21d, e]

Phyllophorus seguroensis Deichmann 1930:141-2, Pr 17, figs 10-3.

Phyllophorus apparecidae Ancona-Lopez 1962:122-4, figs 4-8.

Duasmodactyla seguroensis Tommasi 1969a:9, fig 9. Hendler et al. 1995:259-60, figs 140,

178A-B. Tiago, 1998:16-7. Fig 12-4, 15a-c, 16a-c.

Alcançam aproximadamente 15-20 cm (6 cm quando contraídos). Corpo

robusto e curvado, mais largo na região mediana, afilando-se até o ânus. Na

direção anterior também se afina, mas termina de maneira brusca na coroa de

tentáculos. A parede do corpo é fina, mas áspera ao toque. Boca rodeada por

vinte tentáculos dendríticos, não muito ramificados. Normalmente dispostos em

dois círculos, um com cinco pares externos grandes alternados com cinco

pares internos e menores. Podem também estar distribuídos em um único

círculo, alternando grandes e pequenos. Pés ambulacrais espalhados pelo

corpo, exceto na introverte onde eles formam cinco faixas distintas. Pontas dos

pés ambulacrais com placas terminais. Rodeando o ânus existem cinco papilas

anais parcialmente escondidas, por dois pés ambulacrais cada uma ou cinco

grupos de papilas cônicas, cada uma com cinco papilas por grupo. Com uma a

três vesículas de Poli. Um pequeno canal pétreo com a cabeça arredondada

presa no mesentério. Árvore respiratória amplamente ramificada.

Os ossículos são torres, hastes, placas e rosetas. As torres são de

tamanho regular e possuem a base com a margem ondulada ou com dentes
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sem pontas, perfurada por doze furos periféricos e quatro centrais, o corpo da

torre é composto por quatro colunas que terminam em 15 ou 16 dentes. Sob

cada papila ou grupo de papilas anais existe um dente calcário triangular. Pés

ambulacrais com torres e uma placa terminal ampla na extremidade. Introverte

com torres de formas irregulares e rosetas. Tentáculos com rosetas e hastes

perfuradas. O anel calcário é alto e formado por dez peças, sendo cinco radiais

maiores e quase retangulares, podendo ou não apresentar uma projeção

posterior e uma indentação basal, e cinco inter-radiais menores, sobre as

radiais, com formas muito variáveis, ora triangular, ora elíptica.

A coloração varia de esverdeado, cinza escuro, até um marrom escuro

ou branco. Normalmente em manchas claras e escuras com um padrão

longitudinal ou malhado. Os tentáculos são brancos, vinho e verde oliva

amarelado, sendo os ramos um pouco mais claros. Os pés ambulacrais são

claros e transparentes, e quando expandidos conferem à holotúria uma

coloração acinzentada, esbranquiçada.

Distribuição geográfica e batimétrica: Flórida, Antilhas, Jamaica, Porto

Rico, Venezuela e Brasil até o estado de São Paulo. Perto da linha da maré

baixa até menos de 6 m.

Pontos de Coleta: Praia da Figueira (2).

Gênero Ocnus (Forbes, 1841)

O gênero Ocnus é, segundo Pawson (1986), um táxon problemático

onde são colocadas as espécies que, por suas características, não se definem

em nenhum gênero específico, mencionando inclusive a necessidade de uma

acurada revisão no grupo. Espécie Tipo: Ocnus planci (Brandt, 1835).

Ocnus surinamensis (Semper, 1868)

[Figura 20f, 21f]

Thyone surinamensis Deichmann 1930. Engel 1939:6, 11. Clark H.L. 1942:387-8. Tommasi

1969a:13, fig 18.

Phyllophorus palmae Ancona-Lopez 1962:119-21, figs 1-3. Tommasi 1969a:9, fig 8.

Ocnus surinamensis Pawson 1986:541, fig 178. Hendler et al. 1995:260-2, figs 141, 178C-D.

Tiago 1998:18-9, fig 17-9, 20a-c, 21a-c.

Com cerca de 10 cm. Corpo alongado e cilíndrico e às vezes um pouco

curvado, com a extremidade posterior afilando-se até o ânus. A parede do
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corpo é grossa, rígida e áspera devido à densa concentração de ossículos.

Corpo coberto uniformemente por pés ambulacrais, que nos animais menores

se apresentam alinhados em duplas ou trios de fileiras longitudinais. Ânus

levemente deslocado para a região dorsal. Quatro ou cinco papilas anais (às

vezes bífidas) são encontradas sobre dentes anais e parcialmente escondidas

por dois pés ambulacrais cada uma. A boca circundada por dez tentáculos de

tamanhos iguais, dispostos em um único círculo e ricamente ramificados.

Introverte não evidente. Uma vesícula de Poli.

Os ossículos são botões, cestas e rosetas. Alguns botões possuem

grandes saliências e pequenas perfurações, outros com pequenas saliências e

perfurações maiores. As cestas são de tamanho semelhante aos botões e com

uma cavidade profunda definida por quatro colunas. As colunas se ligam numa

borda que possui saliências nas margens interna e externa. Barras, rosetas e

placas são encontradas nos pés ambulacrais, enquanto que nos tentáculos são

observadas barras, cestas e rosetas. Embaixo de cada papila anal existe um

dente calcário em forma de escama triangular, podendo ser um par quando a

papila é bífida. Anel calcário formado por dez peças, cinco radiais maiores,

losangulares e com dentes anteriores, e cinco inter-radiais menores e

onduladas, que podem também apresentar dentes anteriores. De um a três

canais pétreos, em forma de bastão e com a cabeça esférica.

Coloração varia de cinza, púrpura à marrom, às vezes apresentando um

padrão malhado com branco. Os numerosos pés ambulacrais são brancos e

cobertos por manchas de pigmentos marrom escuro ou preto e, quando

expandidos, podem conferir ao animal uma coloração quase esbranquiçada.

Os tentáculos variam desde vermelho, vinho até o marrom.

Distribuição geográfica e batimétrica. Flórida, Cuba, Jamaica, Pequenas

Antilhas, Bermuda, Colômbia, Venezuela, Porto Rico, Suriname, e Brasil até o

estado de São Paulo. Encontrada em profundidades menores de 3 m.

Pontos de Coleta: Praia da Figueira (2).

Ordem Aspidochirotida Grube, 1840

Tentáculos peltados. Com numerosos pés ambulacrais ou papilas, ou

ambos, e normalmente em grande número, mas em alguns casos apenas a

papila anal. Árvores respiratórias desenvolvidas. Retratores orais ausentes.
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Árvores respiratórias e mesentério pertencendo à terceira volta do intestino, no

inter-raio ventral direito. Depósitos, quando presentes, derivados ou de vergas

pontiagudas ou de cruzes primárias (torres e derivados).

Família Stichopodidae Haeckel, 1896

Apresentam ampola tentacular. Gônadas em dois tufos. Com

corpúsculos, calcários em forma de torres, botões lisos e corpúsculos em forma

de “C”. Rete mirabilis desenvolvida, emaranhada com a árvore respiratória

esquerda. Região ventral larga, em forma de sola.

Gênero Isostichopus Deichmann, 1958

Superfície ventral distinta, em forma de sola e normalmente coberta de

pés ambulacrais. Região dorsal com tubérculos ou papilas, pelo menos nas

margens. Com 20 tentáculos. Gônadas em tufos em cada lado do mesentério

dorsal. Numerosas torres na epiderme com uma linha de pequenos espinhos

na coluna. Disco com um círculo de pequenos furos. Corpos em forma de “C”

também presentes. Vesículas de Poli não ramificadas e em pequeno número.

Canal madrepórico único. Sem órgãos de Curvier, dentes anais ou papilas ao

redor da abertura da cloaca. Espécie tipo: Stichopus badionotus Selenka, 1867.

Isostichopus badionotus (Selenka, 1867)

[Figura 21i; Prancha 20b]

Stichopus badionotus Deichmann 1930:80-2, Pr 5, figs 30-36. Clark A.H 1939:455. Engel

1939:6, 11. Clark H.L. 1942:386-7. Tommasi 1957:41-2, fig 30a, Est IV fig 3-4.

Isostichopus badionotus Tommasi 1969a:5, figs 1-2. Pawson 1986:540, fig 178. Hendler et al.

1995:280-2, figs 156, 187G-I. Hasbun & Lawrence 2002, fig 2E1-4.

Espécie grande que pode alcançar até 45 cm, mas normalmente

indivíduos com até 30 cm são encontrados. Região ventral achatada, formando

uma sola evidente, que possui três faixas de inúmeros pés ambulacrais, sendo

a faixa central mais larga que as laterais. Com várias protuberâncias ou

verrugas ou papilas na região dorsal e lateral do corpo. As papilas cônicas

surgindo no topo das protuberâncias da margem ventrolateral. A epiderme é

grossa e coberta por um muco viscoso. A boca é ventralmente direcionada,

com cerca de 20 grandes tentáculos peltados com vigorosos ramos centrais e

um colar tentacular evidente. A coloração varia do amarelo ao quase negro,
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passando por tonalidades alaranjadas, vermelhas, púrpuras e marrons.

Freqüentemente alaranjado ou castanho claro com as verrugas e áreas

adjacentes manchadas de castanho escuras ou chocolate. Entretanto animais

com a coloração uniforme podem ser encontrados. Os espécimes mais jovens

podem ter pouca pigmentação. Lado ventral normalmente esbranquiçado ou

pálido. Anel calcário bem desenvolvido. Vesículas de Poli e Canal Pétreo no

mesentério. Ampolas tentaculares amplas. Árvore respiratória altamente

ramificada, a esquerda entrelaçada com uma rete mirabilis desenvolvida.

Gônadas bem desenvolvidas e muito ramificadas.

Os ossículos são torres com discos pequenos e normalmente perfurados

com 10 a 12 buracos marginais em torno de quatro pequenos furos centrais. A

torre é alta é rodeada por 20 a 24 espinhos na parte terminal (12 a 14 segundo

Hasbun & Lawrence 2002). Normalmente também apresenta ossículos em

forma de “C”. Nos pés ambulacrais são encontrados uma ampla placa terminal

e numerosas hastes retas, alargadas no meio e com várias perfurações, que

podem se desenvolver em placas perfuradas. Nos tentáculos são

principalmente rodas, podendo ser observados botões e torres.

Distribuição geográfica e batimétrica: Da Carolina do Sul, Flórida,

Bermudas, Bahamas, várias ilhas caribenhas, Texas, México, Belize, Panamá,

Colômbia, Venezuela e Brasil até o estado de Santa Catarina. Ascensão

(Atlântico Central) e Golfo da Guiné (África). Da maré baixa até 65 m de

profundidade.

Pontos de Coleta: Praia Preta (4); Praia do Cabelo Gordo e Ponta do

Jarobá (6); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7); Saco Grande (8); Ponta

de Barequeçaba (9); Ilhote de Itaçucê (11), Ponta do Guaecá (12), Ponta das

Canas (16); Ilha das Cabras (20); Praia do Portinho (21); Parcel da Praia

Grande (22); Praia do Curral (23).

Família Holothuriidae Ludwig, 1894

Região ventral pouco distinta da dorsal. Sem corpúsculos calcários na

forma de “C”. Ampolas tentaculares presentes, rete mirabilis bem desenvolvida

e emaranhada com a árvore respiratória esquerda. Gônada em tufo, presente

apenas no lado esquerdo do mesentério dorsal. Cabeça do canal madrepórico

separada da parede do corpo.
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Gênero Holothuria Linnaeus 1758

Com 20 tentáculos (excepcionalmente mais ou menos). Podem possuir

apenas pés ambulacrais ou apenas papilas, mas sempre numerosos.

Normalmente apresenta os dois, neste caso as papilas estão posicionadas na

superfície dorsal e os pés ambulacrais concentrados na região ventral, sendo

que os pés ambulacrais ventrais quase nunca estão posicionados em séries

longitudinais regulares. Ânus desprovido de dentes calcários, mas às vezes

estrelado. Ossículos de vários tipos: torres médias ou pequenas com o disco

pequeno, botões, rosetas e hastes ou pequenas placas perfuradas. Os

ossículos em forma de “C” ausentes. Cor variada, indo do negro ao cinza

esverdeado, com manchas esverdeadas, avermelhadas ou de outras cores.

Espécie Tipo: Holothuria atra Jaeger, 1833.

Holothuria grisea Selenka, 1867

[Figura 21a, c; Prancha 20a]

Holothuria grisea Deichmann 1930:76, Pr 5, figs 1-4. Engel 1939:6. Tommasi 1957:40-

1, figs 28, 30c-d, Est IV fig 1.

Ludwigoturia grisea Tommasi 1969a:7, fig 6.

Holothuria (Halodeima) grisea Hendler et al. 1995:287-8, figs 160, 184A-H.

Podem atingir cerca de 25 cm. Grande número de pés ambulacrais

cilíndricos cobrindo o lado ventral e formando uma sola. Região dorsal com

papilas dispostas em séries, seis nos adultos e quatro nos jovens, normalmente

surgindo sobre grandes protuberâncias. Essas protuberâncias possuem pés

ambulacrais ao redor da sua base. A boca é direcionada para baixo, com 20-25

tentáculos peltados e ramificados. A coloração nos animais vivos tem

diferentes graduações de vermelho, amarelo, marrom e branco, as papilas têm

as pontas brancas. Os pés da sola e os tentáculos são amarelo-esverdeados.

Em álcool o corpo é verde escuro com pontos brancos que são acúmulo de

ossículos, os tentáculos e pés ventrais amarelos e às vezes as pontas dos pés

ambulacrais marrom. Apenas uma vesícula de Poli.

Os ossículos consistem de torres, placas perfuradas, hastes ou rosetas,

e são concentrados em áreas específicas, esbranquiçadas, visíveis a olho nu.

As torres são espalhadas pelo corpo, com cerca de 12 espinhos marginais no

disco e a extremidade superior com doze dentículos. Existe também uma
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camada interna de placas com a forma regular, com dois a quatro furos

centrais e às vezes mais alguns furos periféricos menores, e as margens das

placas possuem dentes arredondados. Alguns ossículos são maiores,

semelhantes a hastes, e alguns são incompletos, em forma de rosetas. Os pés

possuem hastes com alguns furos nas extremidades espinhosas e uma placa

terminal bem desenvolvida. Nas papilas existem hastes com uma curvatura

leve, não ramificada e com pequenos espinhos. Nos tentáculos hastes

pequenas, cilíndricas, não ramificadas ou poucas ramificações nas

extremidades e espinhos ao longo de suas laterais. Um canal pétreo, livre e

com a cabeça alongada, localizado dorsalmente e contendo pouca matéria

calcária.

Distribuição geográfica e batimétrica: Florida, Bahamas, Pequenas

Antilhas, Porto Rico, Jamaica, Curaçao, Panamá, Colômbia, e Brasil até o

estado de Santa Catarina. Ilhas de São Tomé e Rolas (oeste da África).

Profundidades menores do que 5 m.

Pontos de Coleta: Praia da Figueira (2); Praia Preta (4); Praia do Cabelo

Gordo e Ponta. do Jarobá (6); Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo (7); Saco

Grande (8); Ponta de Barequeçaba (9); Praia de Barequeçaba (10); Ilhote de

Itaçucê (11), Ponta do Guaecá (12), Praia do Tapuá (14); Praia Brava (15);

Ponta das Canas (16); Ponta da Siriúba (18); Ilha das Cabras (20); Parcel da

Praia Grande (22); Praia do Curral (23); Ponta da Figueira (24).
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Discussão

De acordo com a revisão zoogeográfica de Palacio (1982) para o

Atlântico sul-ocidental, a costa atlântica da América do Sul pode ser dividida

em 5 províncias: Tropical (do Caribe ao largo da isoterma de 23°C, entre o

litoral dos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro), Paulista (do litoral ao

largo da isoterma de 23°C à região da isocrima de 23°C, ao largo da divisa

entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Uruguai), Norte-Patagônica (litorais de

Uruguai e Argentina, até a Península Valdés, 43° S), Sul Patagônica (da

Península Valdés até Baía Grande, 52° S) e Malvina (ao Sul da Baía Grande).

Das 59 espécies registradas neste trabalho, 41 delas (69, 49%), a maioria em

todas as classes de Echinodermata, é de ampla distribuição e ocorre tanto na

província Tropical como na Paulista. Uma pequena porcentagem (15, 25%) das

espécies (Astropecten brasiliensis, Luidia alternata, Amphiodia planispina, A.

pulchella, Ophioplocus januarii, Ophiothrix angulata, Arbacia lixula, Encope

emarginata, Mellita quinquiesperforata) apresenta distribuição entre as

Províncias Tropical e Patagônica N. Sete (11,86%) são endêmicas à Província

Paulista, onde se encontra a região estudada (Amphioplus lucyae, Amphiura

kinbergiensis, Nudamphiura carvalhoi, Ophiophragmus wurdemani, Ophiactis

brasiliensis, Synaptula secreta, Paracentrotus gaimardi), zona de transição

entre a fauna tropical - subtropical e a fauna patagônica. Apenas uma espécie

(1,69%), Asterina stellifera, tem sua distribuição entre as Províncias Paulista e

N Patagônica, assim como apenas uma (1,69%), Amphiura joubini, ocorre das

Províncias Paulista à Malvina.

Portanto, a fauna de equinodermes do CSS tem uma predominância de

componentes da fauna tropical em detrimento das espécies patagônicas.

Constitui então, com essas características, uma fauna com elementos das duas

regiões, que caracterizam a região sudeste como uma região de transição

também para o Filo.

A espécie mais comum coletada neste estudo foi Echinometra lucunter.

Ela aparece em 75% dos pontos de coleta. A segunda mais comum (66,7% dos

locais) foi Holothuria grisea, seguida por Tropiometra carinata, Echinaster

brasiliensis, Arbacia lixula e Lytechinus variegatus, todas presentes em 62,5%

dos pontos de coleta (Tabela 2).
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A predominância de espécies de equinodermes que habitam substratos

consolidados ou substratos mistos (com exceção dos Ophiuroidea) é

compreensível considerando-se que a metodologia de coleta escolhida para

este estudo privilegiou este tipo de ambiente e o CSS possui pequenas praias

arenosas ou lodosas com costões rochosos, às vezes com grandes extensões,

em ambos os lados. Isostichopus badionotus e Encope emarginata, que

habitam sedimentos arenosos, apareceram em apenas 50% dos pontos de

coleta. Mesmo levando-se em conta o viés da metodologia de coleta os dados

mostram que o CSS possui uma fauna de equinodermes formada

principalmente por espécies de substrato consolidado ao invés de espécies de

substrato não consolidado.

O Coeficiente de Similaridade Binária de Sørensen (Tabela 3) mostra

que os valores mais altos, entre 0,89 e 0,70, agrupam os locais caracterizados

por substratos rochosos como costões e ilhotes. Os Coeficientes de

Similaridade entre 0,69 e 0,40 também agrupam locais de substrato

consolidado. Os menores valores do Coeficiente de Similaridade, entre zero e

0,39, foram encontrados quando pontos com substrato arenoso ou lodoso

foram comparados entre si ou com aqueles com substrato consolidado.

Ainda que a metodologia de coleta tenha privilegiado os ambientes de

substratos consolidados ou mistos, os valores acima indicam que os ambientes

do infralitoral de fundo não consolidado dentro do CSS são locais com

características e fauna particulares e que merecem atenção especial em

estudos e programas de conservação.

A hidrodinâmica das correntes e marés dentro do CSS influencia o tipo

de substrato encontrado em cada ponto de coleta e estes dois fatores abióticos

parecem determinar a fauna de equinodermes presentes em cada um. Por

essa razão, Mellita quinquiesperforata foi encontrada apenas na Praia do

Guaecá, junto com Luidia senegalensis. Essa praia possui um hidrodinamismo

de médio a alto, com substrato arenoso.

O baixo hidrodinamismo e o substrato lodoso existentes nas Praias da

Figueira e Araçá as diferenciam de todos os outros pontos de coleta. A Praia

da Figueira, por exemplo, é o único ponto onde Ocnus surinamensis e

Duasmodactyla seguroensis puderam ser encontrados. Em alguns locais,

entretanto, os aspectos geomorfológicos locais favoreceram a ocorrência de
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certas espécies. Chiridota rotifera, por exemplo, é uma pequena holotúria

encontrada no CSS apenas no substrato arenoso do istmo que conecta a

Ponta do Baleeiro à praia adjacente.

Quanto à distribuição local, muitas espécies de Echinodermata ocorrem

no Canal de São Sebastião (CSS), porém, oito espécies (13,56%) foram

registradas no Canal pela primeira vez neste trabalho: Astropecten articulatus,

Luidia alternata, Coscinasterias tenuispina, Oreaster reticulatus, Asterina

stellifera, Ophioderma appressum, Ophioderma cinereum e Plagiobrissus

grandis.

A maioria das espécie registradas pela primeira vez no CSS neste

trabalho são características de fundo consolidado, exceto Astropecten

articulatus e Luidia alternata. Sendo as espécies que habitam ambientes de

fundo rochoso relativamente comuns e fáceis de se encontrar e coletar, o fato

de não terem sido registradas anteriormente pode ser atribuído aos métodos de

coleta utilizados em outros trabalhos de levantamento faunístico realizados na

região, que não privilegiaram substratos consolidados, devido às suas próprias

limitações técnicas.

No caso das estrelas-do-mar, foi observado que a maioria dos

espécimes da Ordem Paxillosida (Asteroidea) foram encontrados enterrados no

substrato, pois são reconhecidamente animais infaunais (Clark & Downey,

1992), sendo possível localizá-los através da silhueta deixada no substrato

quando elas se enterram. Os poucos animais encontrados se locomovendo

sobre o substrato foram localizados durante os mergulhos noturnos, fato já

conhecido para o grupo em questão (Clark & Downey, 1992: “Activity in shallow

water species appears to be nocturnal or crepuscular”), ou, muito raramente,

em mosaicos de substrato rochoso, cascalho e arenoso, provavelmente a

procura de alimento.

É digno de nota o fato de um exemplar de Luidia alternata, espécie da

Ordem Paxillosida, ter sido observado em pleno movimento sobre substratos

consolidados bem como sobre areia e lodo durante o dia, provavelmente

procurando comida ou novos abrigos, o que foge ao comportamento padrão

das espécies dessa Ordem, geralmente descritos como animais de hábito

noturno que vivem apenas em substratos não consolidados e infaunais (Clark &

Downey 1992). Porém, no sublitoral da praia do Curral, onde o substrato é
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caracterizado como um mosaico de “ilhas de substrato arenoso”, rochas e

cascalho, elas foram vistas se movendo a vontade sobre as rochas.

Também chama a atenção a ausência do registro das espécies Luidia

alternata e Astropecten articulatus nos levantamentos anteriormente realizados

no canal de São Sebastião, por serem espécies da infauna que habitam fundos

de areia e lodo, ambientes contemplados nos trabalhos anteriores (Duarte &

Nalesso, 1996; Pires-Vanin et al. 1997; Flynn et al. 1999; Heitor, 2002). É

provável que Luidia alternata prefira ambientes de áreas isoladas de substrato

arenoso e regiões rochosas, por este ser mais adequado para a sobrevivência

das espécies que são itens alimentares de sua preferência ou por este fornecer

uma proteção mais adequada, tanto de fatores bióticos e abióticos naturais

como daqueles provavelmente presentes devido aos impactos conseqüentes

da ação antrópica na região.

Outra possibilidade para as espécies infaunais registradas pela primeira

vez é de que possivelmente prefiram ou dependam de substratos não

consolidados localizados nas proximidades de áreas de fundo rochoso. A

ausência dessas espécies em coletas anteriores é compreensível devido ao

fato destes locais oferecerem riscos de danos aos equipamentos de coleta que

exploram indiretamente o ambiente e serem evitados em estudos que utilizam

estas metodologias.

Em ambos os casos, a presença de espécies cuja distribuição

geográfica inclui implicitamente o canal de São Sebastião, mas que ainda não

tinham sido encontradas em coletas e registradas em trabalhos anteriores e

que foram encontradas no presente trabalho evidencia a importância de se

usar a maior variedade possível de metodologias de coleta nos estudos

faunísticos. A importância de utilizar diferentes equipamentos e aparelhos em

estudos bênticos para uma maior eficiência das amostragens já havia sido

citada por Tommasi (1967a) que indicava: ”... a necessidade da utilização de

aparelhos diversos para um perfeito levantamento da fauna bêntica de uma

região, a fim de termos os indivíduos de todos os níveis tróficos da associação

estudada.”.

Com os fatos aqui apresentados, fica então evidente a importância de se

diversificar as metodologias de coleta, a fim de se realizar levantamentos mais

eficientes e completos, sem que se negligencie regiões relativamente simples
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de se explorar, como o infralitoral de fundo consolidado, e de que se tenha

realmente o máximo de informações possíveis sobre o ambiente de interesse.

Ocorre que as informações sobre a biologia dos equinodermes têm se

tornado cada vez mais necessárias, pois são evidentes os sinais de que os

representantes do grupo têm sofrido as conseqüências do constante estresse

ambiental de origem antrópica a que estão expostos.

Por exemplo, a estrela-do-mar Oreaster reticulatus foi encontrada

apenas em um dos pontos amostrados (Praia do Curral – Tabela 2), mostrando

que atualmente sua distribuição no CSS se encontra limitada a esta área,

embora tenha sido encontrada esporadicamente em outros locais do canal.

Informações fornecidas por outros pesquisadores (C.G. Tiago, J.A. Petersen,

dados não publicados) indicam que esta espécie era comum no CSS há

quarenta anos atrás. O grande tamanho, sua beleza, a natureza lenta, a

familiaridade aos leigos e a acessibilidade aos ambientes onde habitualmente

vive, faz essa espécie ser especialmente vulnerável à exploração humana.

Os representantes da espécie citada acima, de Echinaster brasiliensis,

Linkia guildingi (esta última não coletada no presente trabalho) e de ouriços-do-

mar são coletados e têm suas carcaças secas, e às vezes pintadas de forma

colorida e chamativa, para comercialização às dezenas como souvenires em

estabelecimentos de cidades litorâneas, como a de São Sebastião. São

utilizados como elementos decorativos em residências e vitrines de lojas e em

cerimônias religiosas. São, ainda, muito utilizados na confecção de peças de

artesanato pelas comunidades litorâneas brasileiras Além disso, esses animais

são coletados e vendidos por empresas que fornecem material para lojas de

aquário, escolas e universidades. Esse extrativismo no litoral paulista tem

causado uma diminuição das populações de determinadas espécies de

equinodermes (Hadel et al., 1999).

Como conseqüência, Oreaster reticulatus já é considerada rara em

algumas áreas onde fôra comum em outras épocas, principalmente em regiões

rasas (Sloan, 1985). Este é apenas um dos vários exemplos de espécies de

equinodermes que estão sob considerável impacto ambiental devido a

atividades humanas desordenadas que resultaram num decréscimo na

densidade da sua população em muitas regiões. A depleção das populações

da holotúria Isostichopus fuscus e a atual diminuição das populações de
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Stichopus horrens nas Ilhas Galápagos (Hearn & Pinillos, 2006) devido à

exportação do animal, como alimento, para diversos países asiáticos é um

exemplo mais dramático e possível de ocorrer no litoral brasileiro, se for

permitida a exploração dos equinodermes como recurso alimentar.

A dragagem periódica que a PETROBRAS executa no CSS, para

permitir que petroleiros entrem no canal e cheguem aos terminais de petróleo,

é também um fator antropogênico importante para se levar em consideração no

declínio das populações de equinodermes. Camargo (1982) demonstrou esses

efeitos na região do município de Santos, no litoral do estado de São Paulo,

que também abriga um dos maiores portos brasileiros e um terminal de

petróleo.

As espécies de equinodermes que ocorrem no Brasil e que são

consideradas sob risco de extinção são: Coscinasterias tenuispina, Astropecten

brasiliensis, Astropecten cingulatus, Astropecten marginatus, Luidia clathrata,

Luidia ludwigi scotti, Luidia senegalensis, Echinaster (Othilia) brasiliensis,

Echinaster (Othilia) echinophorus, Echinaster (Othilia) guyanensis, Asterina

stellifera, Linckia guildingii, Narcisia trigonaria, Oreaster reticulatus, todas

pertencentes à Classe Asteroidea; Cassidulus mitis, Eucidaris tribuloides,

Paracentrotus gaimardi, pertencentes à Classe Echinoidea; e Synaptula

secreta e Isostichopus badionotus, pertencentes à Classe Holothuroidea (DOU,

2004). Destas, foram encontradas no Canal de São Sebastião: Coscinasterias

tenuispina, Astropecten brasiliensis, Astropecten marginatus, Luidia clathrata,

Luidia senegalensis, Echinaster (Othilia) brasiliensis, Asterina stellifera,

Oreaster reticulatus, Eucidaris tribuloides, Paracentrotus gaimardi, Synaptula

secreta e Isostichopus badionotus.

Portanto, das 19 espécies do Filo consideradas sob risco de extinção, 13

(68,4%) se fazem presentes no CSS. Se considerarmos cada uma das três

Classes separadamente, o CSS abriga 64,3% das espécies brasileiras de

Asteroidea consideradas sob risco de extinção, 66,7% das de Echinoidea, e

100% das espécies de Holothuroidea. Sob a luz destes números, não resta

duvidas que o CSS é importante reduto de espécies do Filo que são

consideradas em risco de extinção, valorizando ainda mais a obtenção de

conhecimento da região e trabalhos que visem a proteção de sua biota.
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Fatores localizados em determinados locais do CSS aumentam ainda

mais seu valor como área de abrigo a espécies de equinodermes. Por exemplo,

a presença de destroços de naufrágios na Ilha das Cabras, Praia do Curral

(Ponta do Ribeirão) e na Ponta da Sela certamente aumentam a complexidade

espacial e biológica dos hábitats nesses locais, e consequentemente, o número

de espécies capazes de colonizá-los (Hartnoll, 1983). Podemos citar o caso do

equinóide Eucidaris tribuloides, que embora presente, não é uma espécie

comum no CSS, mas é facilmente observada na Praia do Curral (Ponta do

Ribeirão) e na Ponta da Sela, onde há destroços de dois naufrágios (Navios

Aymoré e Velasqués, respectivamente).

Estes são locais com acesso difícil, acessíveis apenas através de

mergulho autônomo. Apenas mergulhadores experientes conseguem alcançá-

los. Isso pode explicar o porquê de E. tribuloides e Oreaster reticulatus, animais

de beleza reconhecida e por isso cobiçados por turistas, aquaristas e

colecionadores, serem tão abundantes nesses locais e escassos em ambientes

semelhantes dentro do CSS, porém de fácil acesso. Nestes outros locais, mais

expostos e facilmente acessíveis, essas espécies não se encontram presentes

ou são dificilmente avistadas.

Das espécies de equinodermes consideradas em perigo de extinção que

estão presentes no CSS, todas menos Synaptula secreta foram encontradas

nas coletas deste trabalho. É preciso ressaltar, entretanto, que esta espécie

não se encontra presente na lista dos Holothuroidea brasileiros publicada por

Tiago & Ditadi (2001) por ter sido considerada como sinônimo de Protankyra

benedeni (Ludwig, 1881) pelos autores. Ainda que se leve em consideração

uma possível dúvida acerca da sinonimização, ou não, desta espécie, este

animal só foi coletado até hoje no infralitoral arenoso do istmo que conecta a

Praia do Segredo à Ponta do Baleeiro, local onde não foram realizadas coletas

devido ao fato desta área estar incluída em uma área de proteção ambiental, a

ASPE do CEBIMar (DOE, 1987).

Da mesma forma Holothuria surinamensis Ludwig, 1875 foi coletada

apenas uma vez no CSS, mais especificamente na Ilha das Cabras (Freitas,

1973; citada como Semperothuria surinamensis). Durante este trabalho, este

ponto foi visitado por duas vezes, e atenção especial foi dada a procura dessa

espécie, sem sucesso.
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Quanto às informações sobre as espécies que ocorrem no Brasil, vários

são os exemplos de equinodermes que se encontram com a situação

taxonômica não esclarecida, distribuição geográfica ou localidade de coleta não

especificada precisamente e necessitando de maiores estudos.

Muitos trabalhos importantes para o estudo do grupo que citam espécies

registradas no Brasil foram e são feitos por pesquisadores estrangeiros a partir

de material coletado na região do Caribe. Estes são trabalhos importantes para

a pesquisa em equinodermes, tendo em vista que a maioria das espécies estão

distribuidas até o sudeste do país.

Porém, estes trabalhos se referem à distribuição geográfica dos

equinodermes no Brasil de forma muito genérica, sendo comum os autores

estrangeiros publicarem trabalhos citando na distribuição geográfica frases

como “e para sul até o Brasil”, “até o Brasil” ou “até a região sul do Brasil”, que

são designações muito abrangentes em termos de regiões geográficas,

considerando a extensão do litoral brasileiro. Tiago e Ditadi (2001) chamam a

atenção para o fato de, em determinados trabalhos mais antigos, a

denominação Rio de Janeiro ter sido utilizada para material coletado em vários

pontos do litoral brasileiro, sendo neste caso impossível ser preciso quanto a

real localidade de coleta. Isto pode ser observado, ainda em trabalhos

relativamente recentes, como o de Hendler et al. (1995).

Existem inclusive alguns desencontros envolvendo importantes autores

brasileiros. Tommasi (1999), por exemplo, em sua lista de espécies dos

equinodermes brasileiros não inclui o ofiuróide Asteroporpa annulata, sendo

que Hendler et al. (1995) inclui o Brasil na distribuição geográfica da espécie,

citando “até a região norte do Brasil” (!?).

Há também os exemplos de espécies cuja situação taxonômica

necessita de maiores estudos. Tiago (1998) discute detalhadamente os

problemas taxonômicos e as confusões encontrados na literatura sobre as

espécies Ocnus surinamensis e Duasmodactyla seguroensis.

Em outro exemplo, Deichmann (1930) discute e menciona que

provavelmente Stichopus fucus registrado para a região da Patagônia, deva ser

sinônimo de Isostichopus badionotus. Segundo a mesma autora S. maculatus

Greff, na África ocidental atlântica, e até mesmo S phoenius Clark, também

seriam sinônimos de I. badionotus, fato que ampliaria bastante a distribuição
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geográfica dessa espécie. A mesma autora afirma que os indivíduos dessa

espécie nunca se apresentariam escondidos, fato que não foi observado neste

trabalho, pois indivíduos dessa espécie foram comumente encontrados

escondidos entre as rochas e normalmente localizados quando se encontravam

suas fezes e se examinava por baixo das rochas ao redor.

Em um caso observado neste trabalho, o ofiuróide Ophiothrix angulata

demonstrou ampla variação de cores (ver Prancha 14), conforme já registrado

na literatura. Caso (1979) comenta que a “grande variação de cores é a

característica que mais define a espécie”, enquanto Tommasi (1970c) lista 21

padrões diferentes de cores. Foi observada uma maior variação de cores nos

espécimes coletados durante o verão (novembro de 2002, fevereiro, março e

maio de 2003), quando a maioria dos animais se encontravam sexualmente

maduros, situação facilmente observável devido à transparência da epiderme

da região oral do disco. As fêmeas, com as gônadas brancas (Hendler, 1991),

foram observadas com a coloração do disco mais clara, chegando em alguns

casos a ficar completamente branco, enquanto que os machos, com gônadas

rosa (Hendler, 1991), se apresentavam na maioria das vezes com as manchas

do disco e bandas dos braços avermelhadas com a coloração mais acentuada.

Esse fato sugere uma possível mudança da coloração do animal durante o

período reprodutivo, apresentando dimorfismo sexual além da coloração das

gônadas na superfície do disco e dos braços.

Já o crinóide Tropiometra carinata, espécie comum no Brasil, que ocorria

em densas populações nos costões rochosos do litoral do estado de São Paulo

há cerca de 20 anos, tem, atualmente, essas populações diminuídas devido a

diversas atividades antrópicas (Tommasi, 1999). Porém, o crinóide foi

comumente observado fora do limite da maré baixa nas marés de maior

amplitude, como já havia observado Tommasi (1963) e sempre encontrado de

forma agregada e sem grandes mudanças desse padrão e de suas

preferências de hábitat (conforme observadas por MacCord & Duarte, 2002)

em todos os pontos de coleta, durante este estudo.

Foi comum encontrar nos representantes de Tropiometra carinata o

molusco Annulobalcis aurisflamma Simone & Martins 1995. Este é um pequeno

gastrópode prosobrânquio ectoparasita desse crinóide conhecido no litoral

norte do estado de São Paulo. Foi normalmente encontrado na região proximal
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aboral dos braços do hospedeiro, porém como se soltam ao primeiro sinal de

manipulação do crinóide (Simone & Martins 1995), dificulta consideravelmente

a sua coleta, já que o crinóide não se solta facilmente do substrato sem ser

danificado.

Em 31 de janeiro de 2003 foi feita a exploração da região entremarés, no

período noturno, na praia do Araçá, que se carateriza por possuir um baixo

hidrodinamismo e sedimento lodoso. Nesta ocasião, muitos espécimes da

Classe Asteroidea foram encontrados, principalmente de Astropecten

marginatus, mas também de Luidia senegalensis e Astropecten brasiliensis.

Todos estavam acima do limite da maré baixa e muitos em poças muito rasas

formadas pela maré, todas com um, dois, três, quatro ou mesmo todos os

braços levantados (mesmo Luidia senegalensis).

A exposição das estrelas-do-mar só foi possível provavelmente por ser

uma maré baixa noturna, o que diminuiu a perda de água pela menor

temperatura e não exposição ao sol. A perda d’água ocorre devido à

necessidade da manutenção da epiderme úmida, principalmente para a troca

gasosa e preservação de tecidos externos. A reposição da água ocorre por

osmose, pois se sabe que, se necessário, estrelas nestas condições podem,

até, everter seu estômago no substrato para absorver água (Feder &

Christensen, 1966). Os braços virados para cima se devem provavelmente a

um comportamento para auxiliar na respiração, pois estes animais executam a

troca gasosa por difusão e a exposição dos pés ambulacrais certamente

aumentou a superfície respiratória (Farmanfarmaian, 1966).

Algumas considerações devem ser feitas sobre a metodologia utilizada

neste trabalho. Apesar das limitações impostas no mergulho autônomo, como

tempo imposto pelo volume de ar, profundidade, temperatura e visibilidade, a

metodologia provou ser uma forma eficiente de coleta, e os contratempos

encontrados com eventuais condições desfavoráveis do mar e correntes, não

afetaram a eficiência do trabalho pois foram localizados ou tiveram efeito de

curta duração (Gamble, 1971).

As dificuldades apresentadas pela metodologia de exploração do

ambiente marinho utilizadas neste projeto puderam ser minimizadas com

simples cuidados para evitar esses problemas. O uso de capuz nos mergulhos

minimiza os efeitos da baixa temperatura, que, além de diminuir o tempo de
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fundo por aumentar a freqüência respiratória para se manter aquecido, pode

prejudicar a eficiência do mergulhador nas coletas devido ao desconforto.

Outro exemplo característico é o uso de luvas, pois é fácil perceber que um

acidente não muito grave com um ouriço do mar numa manipulação

descuidada pode acabar definitivamente com a expedição de coleta no dia.

Até mesmo a fauna e flora presente no substrato do local a ser

explorado, podem influenciar a eficiência da coleta, dificultando a visualização

dos animais procurados. Uma forma simples de resolver o problema foi a coleta

de organismos, como esponjas e algas, também cascalho e areia grossa, para

que fossem examinados em laboratório.

Os equinodermes infaunais também puderam ser localizados com

relativa facilidade por projetarem para fora do substrato suas estruturas

alimentares, como os tentáculos das holotúrias ou os braços dos ofiuróides,

sendo possível, inclusive, observar o comportamento desses animais. Outros

sinais, como fezes de holotúria, foram úteis e demonstram a importância do

conhecimento da biologia dos animais no momento da coleta. A habilidade de

localizar esses animais, tanto enterrados (substrato não consolidado) como

escondidos (substrato consolidado) dependeu da habilidade e experiência do

mergulhador de reconhecer seus sinais.

Os representantes dos Echinodermata se fazem presentes em uma

ampla gama de tipos de substrato, e tendem a apresentar uma distribuição

agregada, principalmente em locais onde as condições são favoráveis,

implicando numa uniformidade estrutural do ambiente por um longo período de

tempo (Hadel et al., 1999). Além da baixa mobilidade dos organismos

representantes do grupo, há um aspecto importante na utilização do mergulho

autônomo como metodologia de estudo dos equinodermes. Esta estabilidade

espacial e temporal das populações desses animais, também privilegia o

estudo a longo prazo do grupo, bem como a utilização deles como

bioindicadores da qualidade ambiental da região.

Warner (1984) enfatiza a importância do mergulho autônomo com as

seguintes frases: “Se você sabe o que esta procurando, um dia de mergulho

pode prover mais informação do que um mês entediante de coletas num barco

e triagem em laboratório” e ”Não há substituto para o ir ao local e dar uma boa

olhada”. Além da eficiência do mergulho como ferramenta de estudo, é preciso
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mencionar que a observação dos animais em seu ambiente é extremamente

agradável e gratificante, não só para pesquisadores experientes, como também

para mergulhadores amadores e esportistas. Dessa forma, o mergulho tanto

livre como autônomo consiste também em si mesmo uma ferramenta muito útil

para a preservação do meio ambiente quando utilizado em programas de

educação ambiental.

Pelo exposto no presente trabalho, é notório que os equinodermes

brasileiros requerem ainda muitos estudos, que podem ser feitos usando os

métodos delineados neste trabalho, como por exemplo a obtenção de

informações mais precisas sobre biologia, ecologia, comportamento, como e

onde encontrar os animais, coloração, distribuição, taxonomia, e todos os

outros aspectos, e explorando os pontos de dificuldade e da falta de

conhecimento encontrados neste trabalho.
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Conclusões

1. A espécie mais comum coletada neste estudo foi Echinometra lucunter,

seguida de Holothuria grisea, Tropiometra carinata, Echinaster

brasiliensis, Arbacia lixula e Lytechinus variegatus.

2. O CSS possui uma fauna de equinodermes formada principalmente por

espécies de substrato consolidado ao invés de espécies de substrato

não consolidado, com exceção da Classe Ophiuroidea.

3. A fauna de Echinodermata do CSS tem uma predominância de

componentes da fauna tropical em detrimento das espécies patagônicas.

4. A presença de representantes de espécies da fauna tropical e da fauna

patagônica caracterizam a região sudeste como uma região de

transição.

5. Os locais caracterizados por substratos rochosos como costões e ilhotes

possuem uma fauna de equinodermes semelhante, enquanto que

regiões de substrato arenoso ou lodoso se mostraram diferenciados

quanto à fauna de equinodermes.

6. Isostichopus badionotus, Ocnus surinamensis, Duasmodactyla

seguroensis, Ophiothrix angulata são apenas alguns dos exemplos das

espécies de equinodermes que se encontram com a situação

taxonômica, distribuição geográfica e aspectos da biologia imprecisos ou

necessitando de maiores estudos.

7. Oreaster reticulatus e Eucidaris tribuloides são exemplos de espécies de

equinodermes que estão sob considerável impacto ambiental com

decréscimo na densidade da sua população no CSS devido a atividades

humanas descontroladas.

8. Locais de difícil acesso se tornam refúgios para animais sob estresse

antrópico.
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9. Os ambientes do infralitoral consolidado dentro do CSS são locais com

características e fauna particulares e que merecem atenção especial em

estudos e programas de conservação.

10.A estabilidade espacial e temporal das populações dos equinodermes,

bem como sua pouca mobilidade, privilegia o estudo in situ do grupo.

11.É evidente a importância de se usar a maior variedade possível de

metodologias de coleta nos estudos faunísticos.

12.O mergulho, tanto livre como autônomo consiste em ferramenta muito

útil para a obtenção de informações importantes para programas de

preservação do meio ambiente e educação ambiental.

13.Apesar das limitações impostas no mergulho autônomo, a metodologia

provou ser uma forma de coleta eficiente e necessária.

14. O CSS é importante reduto de espécies do Filo consideradas em risco

de extinção.
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Apêndice A – Listas das espécies já encontradas no Canal de São

Sebastião

A seguinte lista inclui todas as espécies de equinodermes neste

trabalho, bem como aquelas coletadas por outros autores. A lista, portanto,

inclui 59 espécies: um Crinoidea, dez Asteroidea, 29 Ophiuroidea, nove

Echinoidea e dez Holothuroidea. As espécies marcadas com um asterisco (*)

são aquelas registradas apenas por trabalhos anteriores enquanto que as

marcadas com uma cruz (+) são aquelas registradas no Canal pela primeira

vez.

Classe Crinoidea Müller, 1821

Ordem Comatulida A. H. Clark, 1908

Família Tropiometridae A. H. Clark, 1908

Tropiometra carinata (Lamarck, 1816)

Classe Asteroidea de Blainville, 1830

Ordem Paxillosida E. Perrier, 1884

Família Astropectinidae Gray, 1840

Astropecten articulatus (Say, 1825) +

Astropecten brasiliensis Müller & Troschel, 1842

Astropecten marginatus Gray, 1840

Família Luidiidae Sladen, 1889

Luidia alternata (Say, 1825) +

Luidia clathrata (Say, 1825)

Luidia senegalensis (Lamarck, 1816)

Ordem Spinulosida E. Perrier, 1884

Família Echinasteridae Verrill, 1870

Echinaster brasiliensis Müller & Troschel, 1842

Ordem Forcipulatida E. Perrier, 1893

Família Asteriidae Gray, 1840

Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) +
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Ordem Valvatida E. Perrier, 1884

Família Asterinidae Gray, 1840

Asterina stellifera (Möbius, 1859) +

Família Oreasteridae Fisher, 1911

Oreaster reticulatus (Linnaeus, 1758) +

Classe Ophiuroidea Gray, 1840

Ordem Ophiurida Müller & Troschel, 1840

Família Amphiuridae Ljungman, 1867

Amphiodia planispina (Von Martens, 1867) *

Amphiodia pulchella (Lyman, 1869)

Amphiodia atra (Stimpson, 1852)

Amphiodia riisei Lütken, 1860 *

Amphioplus lucyae Tommasi, 1970 *

Amphiura flexuosa Ljungman, 1867 *

Amphiura joubini Koehler, 1912 *

Amphiura kinbergiensis Koehler, 1914 *

Amphiura stimpsonii Lütken, 1859 *

Amphipholis januarii Ljungman, 1867

Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)

Amphipholis subtilis (Ljungman, 1867) *

Nudamphiura carvalhoi Tommasi, 1965 *

Ophiocnida scabriuscula (Lütken, 1859)

Ophiophragmus lutkeni (Ljungman, 1871) *

Ophiophragmus pulcher H. L. Clark, 1918 *

Ophiophragmus wurdemani (Lyman, 1860) *

Família Ophiactidae Matsumoto, 1915

Hemipholis elongata (Say, 1825)

Ophiactis brasiliensis Manso, 1988
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Ophiactis lymani Ljungman, 1871

Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)

Família Ophiodermatidae Ljungman, 1867

Ophioderma appressum (Say, 1825) +

Ophioderma cinereum Müller & Troschel, 1842 +

Ophioderma januarii Lütken, 1856 *

Família Ophionereididae Ljungman, 1867

Ophionereis reticulata (Say, 1825)

Família Ophiuridae Lyman, 1865

Ophioplocus januarii (Lütken, 1856)

Ophiolepis elegans Lütken, 1859 *

Família Ophiothricidae Ljungman, 1866

Ophiothrix angulata (Say, 1825)

Ophiothrix rathbuni Ludwig, 1882 *

Classe Echinoidea Leske, 1778

Ordem Cidaroida Clauss, 1880

Família Cidaridae Gray, 1825

Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)

Ordem Phymosomatoida Mortensen, 1904

Família Arbaciidae Gray, 1855

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)

Ordem Echinoida Troschal, 1872

Família Echinometridae Gray, 1825

Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)

Família Toxopneustidae Troschel, 1872

Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816)

Família Parechinidae Jensen 1981

Paracentrotus gaimardi (Blainville, 1825)
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Ordem Clypeasteroida L. Agassiz, 1835

Família Clypeasteridae L. Agassiz, 1835

Clypeaster subdepressus (Gray, 1825)

Família Mellitidae Stefanini, 1911

Encope emarginata (Leske, 1778)

Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778)

Família Brissidae Gray, 1855

Plagiobrissus grandis (Gmelin, 1788) +

Classe Holothuroidea de Blainville, 1834

Ordem Apodida Brandt, 1835

Família Chiridotidae Oestergren, 1898

Chiridota rotifera (Pourtalès, 1851)

Família Synaptidae Burmeister, 1837

Protankyra benedeni (Ludwig, 1881) *

Synaptula hydriformis (Lesueur, 1823)

Synaptula secreta Ancona-Lopez, 1957 *

Ordem Dendrochirotida Grube, 1840

Família Cucumariidae Ludwig, 1894

Duasmodactyla seguroensis (Deichmann, 1930)

Ocnus surinamensis (Semper, 1868)

Família Phylophoridae Oestergren, 1907

Thyone pawsoni Tommasi, 1972 *

Ordem Aspidochirotida Grube, 1840

Família Stichopodidae Haeckel, 1896

Isostichopus badionotus (Selenka, 1867)

Família Holothuriidae Ludwig, 1894

Holothuria grisea Selenka, 1867

Holothuria surinamensis Ludwig, 1875 *
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Apêndice B

Chaves para identificação das espécies do filo Echinodermata

encontradas no Canal de São Sebastião no presente estudo

As chaves apresentadas a seguir incluem todas as espécies das classes

do filo Echinodermata encontradas no Canal de São Sebastião durante as

coletas realizadas para o presente estudo, com exceção da classe Crinoidea.

Como apenas uma espécie desta classe foi registrada, consideramos ser

suficiente, para identificação, a consulta à diagnose de Tropiometra carinata

carinata (Lamarck, 1816), disponível no item IV. Resultados (página 20).

Chave para identificação das espécies de Asteroidea encontradas no

Canal de São Sebastião no presente estudo

1

a. Pés ambulacrais com ventosas (Figura 16b2). ............................................... 2

b. Pés ambulacrais sem ventosa (Figura 16b1). ................................................ 5

2 (1)

a. Pés ambulacrais em quatro séries longitudinais. Pedicelários dispostos

circularmente ao redor dos espinhos (Figura 16c1, 2). Com 5 a 9 braços,

geralmente 7, nitidamente de tamanhosdiferentes (Prancha 5b).......................

....................................................Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)

b. Pés ambulacrais em duas séries longitudinais. Pedicelários, quando

presentes, não dispostos circularmente ao redor dos espinhos. Normalmente

com cinco braços, de tamanhos semelhantes. .................................................. 3

3 (2)

a. Disco pequeno e de altura semelhante aos braços. Braços mais longos,

afilados, circulares em secção transversal e com a base estreita. Espinhos

pequenos e afilados(Prancha 5a).........................................................................

............................................. Echinaster brasiliensis Müller & Troschel, 1842

b. Disco amplo e alto (“inflado”). Braços relativamente curtos, não circulares em

secção transversal e com a base larga .............................................................. 4
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4 (3)

a. Placas abactinais formando um retículo, espinhos grandes de ponta romba

ou tubérculos. Série de placas marginais evidentes e proeminentes (Prancha

6b). ........................................................ Oreaster reticulatus (Linnaeus, 1758)

b. Placas abactinais imbricadas, sem espinhos ou tubérculos robustos, mas

com grânulos e espineletes isolados e opacos. Série de placas marginais

inconspícua (Prancha 6a) ........................... Asterina stellifera (Möbius, 1859)

5 (1)

a. Placas superomarginais semelhantes às paxilas abactinais (Figura 16a2).

Placas actinais em séries transversais (Luidiidae) ............................................. 6

b. Placas superomarginais evidentes e proeminentes (Figura 16a1). Placas

actinais em séries longitudinais (Astropectinidae).............................................. 8

6 (5)

a. Com 9 ou 8 braços. Faixa longitudinal, mediana e escura ao longo dos

braços (Prancha 4a, b).......................... Luidia senegalensis (Lamarck, 1816)

b. Com 5 braços. Coloração uniforme ou com manchas, sem uma linha

longitudinal ao longo dos braços ........................................................................ 7

7 (6)

a. Com grandes manchas nos braços e no disco. Paxilas com um espinho

central desenvolvido (Figura 16a2). Pedicelárias actinais presentes (Prancha

3a) ......................................................... Luidia alternata alternata (Say, 1825)

b. Cor uniforme. Sem espinho central grande nas paxilas. Pedicelárias actinais

ausentes (Prancha 3b) ........................................... Luidia clathrata (Say, 1825)

8 (5).

a. Braços longos e estreitos. Com espinhos ou tubérculos nas placas

superomarginais. Espinhos adambulacrais com as pontas arredondadas......... 9

b. Braços curtos e triangulares. Sem espinhos ou tubérculos nas

superomarginais. Espinhos adambulacrais pontiagudos (Prancha 2b)..............

................................................................ Astropecten marginatus Gray, 1840
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9 (8).

a. Algumas placas superomarginais portando apenas um espinho. Espinhos da

franja inferomarginal achatados, horizontalmente posicionados e

perpendiculares ao braço........................ Astropecten articulatus (Say, 1825)

b. Algumas ou a maioria das placas superomarginais portando dois espinhos.

Espinhos da franja inferomarginal arredondados, posicionados verticalmente,

como que pressionados contra a lateral dos braços (Figura 16a1; Prancha 2a)

......................................... Astropecten brasiliensis Müller & Troschel, 1842

Chave para identificação das espécies de Ophiuroidea encontradas no

Canal de São Sebastião no presente estudo

1

a) Com uma papila dental no ápice da mandíbula (Figura 17e2). Quando duas,

nunca são em forma de cepo. Papilas orais presentes...................................... 2

b) Com um par de papilas infradentais em forma de cepo no ápice da

mandíbula (Figura 17e1). Papilas orais presentes. (Amphiuridae) ..................... 9

c) Com um conjunto de varias papilas dentais no ápice da mandíbula (Figura

17e3). Papilas orais ausentes. Disco com espinulas bífidas e/ou trífidas (Figura

17f2) e espinhos vítreos. Espinhos braquiais dorsais grandes, serrilhados e

vítreos (Figura 15a; Pranchas 13b, 14) ..........Ophiothrix angulata (Say, 1825)

2 (1)

a) Disco coberto por grânulos microscópicos nas duas superfícies (Figuras 11a,

12a). Com quatro fendas bursais em cada inter-raio. (Ophiodermatidae).......... 3

b) O disco é recoberto por escamas evidentes, mesmo que parcialmente

recobertas por epiderme. Possui duas fendas bursais por inter-raio ................. 4

3 (2)

a) Escudos radiais não cobertos por grânulos. Na base dos braços, as placas

dorsais são subdivididas em inúmeras placas (Figura 12a) (nos exemplares

com mais de 10 mm de diâmetro do disco) (Prancha 12b) ................................

............................................. Ophioderma cinereum Müller & Troschel, 1842

b) Escudos radiais cobertos por grânulos. Placas dorsais dos braços não

subdivididas (Figura 11a; Prancha 12a).. Ophioderma appressum (Say, 1825)



128

4 (2)

a) Disco com escamas delgadas, arredondadas, imbricadas, de tamanho

uniforme e com um retículo desenhado na sua superfície aboral (Figuras 13a).

Placas dorsais acessórias dos braços presentes (Figuras 17c; Prancha 9b)

.................................................................. Ophionereis reticulata (Say, 1825)

b) Disco recoberto por escamas grandes, robustas, de tamanhos diferentes e

formatos irregulares. Placas dorsais acessórias dos braços ausentes .............. 5

5 (4)

a) Sempre mais de uma escama tentacular por poro tentacular (Figuras 14b).

Placas braquiais dorsais irregularmente fragmentadas em diversas placas

(Figuras 14a). Disco sem espinhos. Papilas orais e infradentais contínuas entre

si (Prancha 13a) ...................................... Ophioplocus januarii (Lütken, 1856)

b) Apenas uma escama tentacular por poro tentacular. Placas braquiais dorsais

não fragmentadas. O disco sempre apresenta espinhos pequenos, mesmo que

apenas um, distalmente, após cada escudo radial. Com um espaço entre as

papilas infradental e a oral ................................................................................. 6

6 (5)

a) Disco ventralmente sem escamas, mas podendo apresentar corpúsculos

calcários (Figura 7b). Com apenas um espinho após cada escudo radial (Figura

7a; Prancha 10a)............................................Hemipholis elongata (Say, 1825)

b) Disco com escamas nas duas superfícies. Poucos espinhos dispersos pelo

disco, inclusive ventralmente, porém mais comuns nas margens inter-radiais .. 7

7 (6)

a) Placas dorsais dos braços flabeliformes (Figura 9a). Três espinhos braquiais

na maioria dos segmentos (Prancha 11a)... Ophiactis lymani Ljungman, 1871

b) Placas dorsais dos braços elípticas ou quase elípticas. Quatro ou mais

espinhos braquiais na maioria dos segmentos .................................................. 8

8 (7)

a) Escamas do disco irregulares em tamanho, forma e disposição (Figura 8a).

Com quatro espinhos braquiais em cada placa lateral do braço na maioria dos

segmentos (Prancha 10b) ....................... Ophiactis brasiliensis Manso, 1988
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b) Escamas do disco regulares em tamanho, forma e disposição (Figura 10a).

Com cinco ou mais espinhos braquiais em cada placa lateral do braço na

maioria dos segmentos (Figura 10c; Prancha 11b)............................................

................................................. Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)

9 (1)

a. Superficie dorsal e ventral do disco com espinhos ou tubérculos dispersos

(Figura 6a, b; Prancha 9a) ................Ophiocnida scabriuscula (Lütken, 1859)

b. Superfície dorsal do disco sem espinhos ou tubérculos .............................. 10

10 (9)

a. As papilas orais distais são bem maiores e com as demais tocam as vizinhas

fechando a fenda oral. (Amphipholis)............................................................... 11

b. As papilas orais distais são pouco maiores ou do mesmo tamanho que as

outras, mas não fecham a fenda oral. (Amphiodia).......................................... 12

11 (10)

a) O segundo espinho braquial de baixo para cima com dentículos laterais

desenvolvidos (Figura 8c). Placas braquiais laterais do mesmo segmento não

se encostam dorsalmente. Disco normalmente com mais de 5 mm de diâmetro,

escamas relativamente pequenas. Escudos radiais muito alongados e estreitos

(Figura 4a; Prancha 8a) ...................... Amphipholis januarii Ljungman, 1867

b) Espinhos braquiais sem dentículos. Placas braquiais laterais do mesmo

segmento se encostam dorsalmente. Disco no máximo com 5 mm de diâmetro.

Escamas relativamente grandes. Escudos radiais duas vezes mais longos do

que largos (Figura 5a; Prancha 8b)....................................................................

....................................................Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)

12 (10)

a. Uma escama tentacular (Figura 3b). Os escudos radiais estreitos e

alongados, unidos por toda a borda interna, separados apenas por uma

pequena escama na parte proximal (Figura 3a). O espinho braquial mediano

robusto, achatado, com dentículos nas bordas, sendo o par terminal bem

desenvolvidos (Figura17f1; Figura 3a, b; Prancha 7b)........................................

................................................................ Amphiodia pulchella (Lyman, 1869)

b. Duas escamas tentaculares (Figura 2b). Escudos radiais largos, tão largos

quanto longos ou até duas vezes mais longos do que largos, separados
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proximalmente por uma a quatro escamas longas e estreitas (Figura 2a).

Espinho mediano sem dentículos (Prancha 7a).................................................

.................................................................... Amphiodia atra (Stimpson, 1852)

Chave para identificação das espécies de Echinoidea encontradas no

Canal de São Sebastião no presente estudo

1

a) Periprocto dentro do sistema apical. Boca e ânus diametralmente opostos

(ouriços regulares - Figura 18a) ......................................................................... 2

b) Periprocto fora do sistema apical, na borda da carapaça ou na sua face

inferior. Boca e ânus não diametralmente opostos (ouriços irregulares - Figura

19a, b) ................................................................................................................ 6

2 (1)

a) Placas ambulacrais com pés ambulacrais estendendo-se pelo peristômio,

entre a boca e o início da carapaça. Espinhos robustos, sem ponta, terminando

numa pequena coroa de lamélulas, podendo ter uma proeminência no centro

(Prancha 15a)...................................... Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)

b) Placas ambulacrais sem pés ambulacrais no peristômio, ou com um único

par por ambulacro. Espinhos finos e pontiagudos.............................................. 3

3 (2)

a) Periprocto recoberto por 4 placas anais bem desenvolvidas (Prancha 15b) .

.........................................................................Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)

b) Periprocto coberto por cinco ou mais placas anais........................................ 4

4 (3)

a) Placas ambulacrais trigeminadas (Figura 18b; Prancha 16b)........................

..........................................................Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816)

b) Placas ambulacrais políparas (Figura 18c) .................................................... 5

5 (4)

a) Carapaça simétrica. Placas do periprocto com estrias radiais (Prancha 17b).

Pedicelários globíferos com 1 dente de cada lado da lâmina (Prancha 17a).....

........................................................Paracentrotus gaimardi (Blainville, 1825)
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b) Carapaça assimétrica. Placas do periprocto sem estrias radiais. Pedicelários

globíferos com um único dente num dos lados da lâmina (Prancha 16a) ..........

..........................................................Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)

6 (1)

a) Carapaça oval ou cordiforme (Figura 19b). Filódios presentes, geralmente

pouco desenvolvidos. Aparelho dental ausente nos adultos. Com plastrão e

fascíolo sub-anal. Pétala anterior bem desenvolvida e aprofundada. Com

grandes tubérculos e longos espinhos no lado aboral, dentro do fascíolo

peripetálico (Prancha 18b) .................... Plagiobrissus grandis (Gmelin, 1788)

b) Carapaça achatada, discoidal. Sem filódios (Figura 19a). Aparelho dental

bem desenvolvido no adulto. Tubérculos e espinhos pequenos e de tamanho

uniforme ............................................................................................................. 7

7 (6)

a) Sem lúnulas. Carapaça com uma elevação na região apical (Prancha 18a) ...

............................................................ Clypeaster subdepressus (Gray, 1825)

b) Com lúnulas. Carapaça sem uma elevação na região apical ........................ 8

8 (7)

a) Com 5 lúnulas e 4 poros genitais (Prancha 19b) ...........................................

........................................................Mellita quinquiesperferata (Leske, 1778)

b) Com 6 lúnulas e 5 poros genitais (Prancha 19a) ...........................................

.................................................................... Encope emarginata (Leske, 1778)

Chave para identificação das espécies de Holothuroidea encontradas no

Canal de São Sebastião no presente estudo

1

a) Sem pés ambulacrais..................................................................................... 2

b) Com pés ambulacrais .................................................................................... 3

2 (1)

a) Tentáculos digitados (Figura 20c). Ossículos dérmicos em forma de roda

(Figura 21h) e concentrados em papilas ... Chiridota rotifera (Pourtalès, 1851)

b) Tentáculos pinados (Figura 20b). Ossículos dérmicos em forma de âncora

(Figura 21g) e dispersos pelo corpo.... Synaptula hydriformis (Lesueur, 1824)
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3 (1)

a) Tentáculos dendríticos (Figura 20d). Dentes calcários anais presentes.

Faringe retrátil. ................................................................................................... 4

b) Tentáculos peltados (Figura 20a). Dentes calcários anais ausentes. Faringe

não retrátil. ......................................................................................................... 5

4 (3)

a) Com 20 tentáculos, dispostos em dois círculos, um externo, com tentáculos

grandes, e outro interno, com tentáculos menores, ou num único círculo,

alternando tentáculos grandes e pequenos (Figura 20e). Ossículos em forma

de torres de tamanho regular (Figura 21d, e).....................................................

........................................... Duasmodactyla seguroensis (Deichmann, 1930)

b) Com 10 tentáculos, todos de tamanho semelhante (Figura 20f). Ossículos

em forma de, cestos, barras, rosetas, botões (Figura 21f) e placas, mas nunca

torres ..................................................... Ocnus surinamensis (Semper, 1868)

5 (3)

a) Com corpúsculos calcários em forma de “C” (Figura 21i). Espécie com a

região ventral fortemente achatada (sola) e a região dorsal lisa, mas com

tubérculos com papilas. Coloração normalmente laranja com manchas marrons

(Prancha 20b)..................................Isostichopus badionotus (Selenka, 1867)

b) Sem corpúsculos calcários em forma de “C”, botões, pseudo botões ou

barras. Corpúsculos calcários são torres (Figura 21a, b), rosetas ou placas

perfuradas (Figura 21c). Espécie com formato cilíndrico. Sem tubérculos, mas

com papilas pelo corpo. Coloração normalmente esverdeada com manchas

avermelhadas (Prancha 20a) .........................Holothuria grisea Selenka, 1867
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Apêndice C - Glossário.

Abactinal: o mesmo que Aboral ou Dorsal.

O oposto de oral, refere-se a superfície

superior, oposta à boca, acima das

marginais ou a parte de cima da

carapaça, ou refere-se a uma estrutura

situada nessa região. Nos

Holothuroidea é a parte mais superior

do corpo, em crinóides, por convenção,

é a região oposta a boca, mesmo sendo

essa voltada para o substrato. Ver Placa

Abactinal.

Aboral: mesmo que dorsal ou abactinal.

Veja abactinal.

Actinal: Mesmo que oral ou Ventral.

Superfície onde se localiza a boca,

abaixo das marginais ou a parte de

baixo da carapaça ou refere-se a uma

estrutura situada nessa região. Ver

Ventral.

Adambulacrais: Refere-se a cada uma de

uma série de placas dispostas ao longo

da superfície oral do braço, localizadas

lateralmente às placas ambulacrais,

formando o limite do sulco ambulacral e

portando espinhos móveis (espinhos

adambulacrais) (Figura 16a). Ver placa

ambulacral.

Âmbito: mesmo que borda da carapaça.

Nos Asteroidea consiste na borda

externa lateral do corpo com maior

diâmetro. Nos Echinoidea se refere à

maior circunferência horizontal da borda

da carapaça em vista superior.

Ambulacro: região por onde se projetam

os pés ambulacrais. Alterna-se com o

interambulacro (Figuras 18a; 19a, b).

Âncora: Ver Ossículo.

Ânus: Abertura posterior do trato digestório

localizado centralmente no ápice da

carapaça dos ouriços regulares ou

posteriormente ou mesmo inferiormente,

margeando a carapaça, nos ouriços

irregulares. Localizada junto ao

periprocto. Nos Holothuroidea localizado

na parte posterior do corpo; em

Crinoidea, localiza-se oralmente, na

extremidade do cone anal; nos

Asteroidea, se encontra aboralmente no

disco; ausente nos Ophiuroidea.

Aparelho dental: Mesmo que Lanterna-de-

Aristóteles, estrutura do endoesqueleto

presente na maioria dos equinóides.

Aparelho mastigador complexo,

associado à boca, que consiste de

numerosos elementos calcários (mais

de 40 nos completamente

desenvolvidos) e músculos dispostos

em cinco grupos. Estrutura reduzida ou

ausente nos equinóides irregulares

exceto nos Clypeasteroidea.

Ápice da mandíbula: Extremidade de cada

mandíbula, a sua região mais próxima

do centro do disco. Quando referida

como maxiler ou placa mandibular, é

especificamente uma placa localizada

nesta região que faz parte da

mandíbula, sendo vertical, fina e

portando os dentes e as papilas

infradentais (Figura 17e).

Barra: Ver Ossículo.

Base dos braços: Região do braço mais

próxima do disco nos Asteroidea,

Ophiuroidea e Crinoidea.

Bífido: Ver espínula.
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Boca: Abertura anterior do trato digestório.

Localizada na parte inferior da

carapaça. junto com o peristômio. Os

dentes do aparelho dental (Lanterna-de-

Aristóteles) tipicamente se projetam

para fora da boca. Define a superfície

oral.

Botões: Ver Ossículo.

Braços: São projeções distais, radiais e

moveis do disco (tipicamente cinco)

apresentadas pelos Asteroidea,

Crinoidea e Ophiuroidea (Figura 17a, c,

d). São formadas e suportadas por um

endoesqueleto calcário e possuem

prolongamentos radiais dos sistemas

hidrovascular e nervoso. Nos

Asteroidea, comportam outros órgãos

internos, como gônadas e extensões do

estômago, e na superfície oral

acomodam o sulco ambulacral com pés

ambulacrais. Nos Ophiuroidea são

formados por segmentos em série,

contendo apenas extensões do sistema

hidrovascular, cordão nervoso e sistema

hemal, podendo ser simples ou

ramificados, portar ou não espinhos e

serem dorsalmente carenados. Às

vezes chamados de raio.

Braquial: O mesmo que braço ou termo

que se refere a uma estrutura localizada

no braço.

Carapaça: Estrutura rígida que forma o

corpo e encerra os órgãos internos dos

Echinoidea. Consiste em uma série de

placas fundidas entre si (Figuras 18a;

19a, b).

Cesto: Ver Ossículo.

Cordiforme: Forma semelhante a de

coração. Normalmente referente a

membros da ordem Spatangoida (Figura

19b; Prancha 18b).

Corpúsculo calcário: Estrutura do

endoesqueleto, cada uma das

numerosas e pequenas formações

calcárias imersas na parte externa da

parede do corpo (Figura 21a-i). Ver

também Ossículo.

Dendrítico: Ver tentáculo.

Dentes calcários anais: corpúsculos

calcários que margeiam externamente o

entorno do ânus.

Dentículo lateral do espinho: Projeções

ou proeminências nas laterais dos

espinhos braquiais (Figura 17f1).

Digitado: Ver tentáculo.

Disco: Parte ou região central do corpo,

excluindo-se os braços, mas de onde

eles se originam e por onde se

projetam. É onde se localizam os

principais órgãos e a boca, podendo

apresentar um formato arredondado ou

pentagonal (Figura 17a, b). Pode

designar também um tipo de ossículo

que se encontra presente na

extremidade de pés ambulacrais de

diversos equinodermes ou mesmo se

referir à expansão terminal em forma de

disco dos pés ambulacrais (ventosa).

Distal: termo comparativo que se refere a

uma estrutura ou região distante ou

mais distante do que outra em relação

ao disco ou do ponto central deste ou

da boca. Na direção contraria do centro

do corpo.

Dorsal: Nos Echinoidea, Ophiuroidea e

Asteroidea normalmente refere-se à

superfície do corpo oposta à boca ou à

região mais superior ou aboral. Nos

Holothuroidea é a parte mais superior
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do corpo, em crinóides, por convenção,

é a região oposta a boca, mesmo sendo

essa voltada para o substrato. Ver

abactinal.

Escama: Formações calcárias epidérmicas

que revestem o disco. Cada uma das

numerosas placas do disco que

lembram pequenas escamas.

Constituem a parte superficial do

endoesqueleto (Figura 17a).

Escama tentacular: São escamas

pequenas (uma ou mais, às vezes em

forma de espinho) e móveis associadas

aos pés ambulacrais dos ofiuróides.

Estão presentes na superfície oral de

cada segmento do braço e são

anexadas às placas braquiais ventrais

e/ou às placas laterais dos braços,

podendo cobrir o poro tentacular e

fechá-lo, protegendo o pé ambulacral,

aqui chamado de tentáculo, quando

este está retraído (Figura 17b).

Escudo radial: Cada uma das placas

relativamente largas na superfície

aboral do disco dos ofiuróides.

Normalmente em número de dez, estão

presentes em pares, na margem do

disco, próximo à base de cada braço,

onde este se liga ao disco (Figura 17a).

Espinelete: Espinhos pequenos, diminutos.

Projeções em forma de espinho nas

placas marginais, pseudo-paxilas ou

coroas das paxilas, nas últimas são

móveis, sendo acionadas por músculos.

Espinhos: Projeções calcárias externas

alongadas, mais ou menos cilíndricas

ou cônicas e freqüentemente afiadas,

porém de formato e tamanhos variados.

São móveis, articuladas e ligadas ao

endoesqueleto sem fundir-se a ele. Nos

Asteroidea estão presentes em todo o

corpo e no disco. Nos Echinoidea

presentes em torno da carapaça, sendo

móveis e se articulando em tubérculos

da carapaça, podendo ser classificados

como primários, secundários ou miliares

de acordo com o tamanho. Nos

Ophiuroidea consistem em numerosos e

pequenos espinhos do disco presentes

ao longo das laterais dos braços (Figura

17a-d), dispostos em fileiras

transversais nas placas braquiais

laterais.

Espinhos Adambulacrais: Veja

Adambulacrais.

Espínulas: Cada um dos numerosos

espinhos ou espineletes no disco

central, podendo ser simples, com

apenas uma ponta na extremidade

superior; bífido, se subdividindo na

extremidade superior em duas pontas,

trífido, com três pontas (Figura 17f2);

prismático, triangular em secção

transversal, ou não prismático.

Estrias radiais: Ornamentos nas placas do

sistema apical cuja orientação é radial

em relação ao ânus (Prancha 17b).

Fascíolo: Uma faixa estreita de tubérculos

minúsculos e densamente distribuídos

na carapaça dos Spatangoida que

portam espinhos modificados (clávulas)

que produzem um fluxo de água para

limpeza de grãos de areia e respiração.

De acordo com a posição, pode ser

denominado como anal, interno, lateral,

lateromarginal, marginal, peripetálico,

ou sub-anal. Sub-anal: Na região

posterior do plastrão. Peripetálico: Ao

redor das pétalas, interno na



136

extremidade aboral do ambulacro

anterior.

Fenda bursal: São aberturas que levam às

bursas. Consiste em cada uma das

aberturas, normalmente em número de

dez, que se localizam na periferia da

região ventral do disco, nos inter-radios

dos dois lados da base dos braços. As

bursas são órgãos do disco formado por

envaginação da epiderme. Essas

estruturas em forma de saco estão

associadas às gônadas e servem para a

respiração ou, em algumas espécies,

como câmara incubadora de embriões

(Figura 17b).

Fenda oral: Espaço entre duas mandíbulas

vizinhas.

Flabeliformes: Em forma de leque.

Filódios: Estrutura do esqueleto dos

ouriços irregulares. Consistem em um

trecho de cada ambulacro próximo da

boca e ao seu redor (região terminal),

expandido em forma de pétalas ou

leque, e com poros largos. Servem para

a captura de alimento (Figura 19b).

Globífera ou Globífero: ver Pedicelário.

Grânulos: São pequenos corpúsculos de

carbonato de cálcio, protuberâncias

arredondadas, hemisféricas ou

irregulares, posicionados sobre a

superfície de placas, mas não fundidas

com elas, e sem portar nenhum

apêndice.

Grânulos miliares: ver Ossículo.

Inferomarginal: Região abaixo das

margens. O mesmo que placa

inferomarginal. Ver Placa

Inferomarginal.

Infradentais: O mesmo que papila dental.

São papilas ou projeções calcárias na

extremidade ventral das mandíbulas

(região mais proximal) sobre a placa

dental, entre as papilas orais e os

dentes (Figura 17e).

Interambulacro: mesmo que inter-radio,

região entre ambulacros, que podem ou

não apresentar pés ambulacrais

(Figuras 18a; 19a,b).

Inter-radio: Mesmo que interbráquio ou

inter-raio. Área ou região entre dois

braços ou raios. Região que consiste

em cada uma das seções do disco, oral

e aboral, entre os braços, ou refere-se a

uma estrutura localizada nesta região

(ex. espinho ou placa). Ver também

Raio.

Lamélulas: Uma série de projeções que

margeiam a borda da extremidade

superior dos espinhos rombos.

Lúnula: Abertura ou fenda que atravessa

completamente a carapaça de alguns

ouriços irregulares (Figura 19a).

Marginal: Margem da carapaça, região da

margem, da lateral ou borda externa do

corpo, âmbito, ou referente a uma

estrutura localizada nessa área (ex.:

espinho marginal) da carapaça. O

mesmo que Placa Marginal. Ver Placa

Marginal.

Mesentério dorsal: Membrana fina

disposta longitudinalmente, que conecta

a parte anterior do trato digestivo

(esôfago, estômago, e intestino anterior)

à parede do corpo.

Oral: Região da boca ou na mesma

superfície na qual a boca se encontra.

Parte de baixo nos Asteroidea,

Ophiuroidea e Echinoidea, oposta ao

lado de cima (lado aboral), ou referente

a uma estrutura posicionada nessa
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região. Mesmo que ventral ou actinal:

veja actinal.

Ossículos: Designação genérica para

qualquer elemento estrutural do

endoesqueleto dos equinodermes, mas

mais utilizados em Holothuroidea. Nos

Holothuroidea são estruturas pequenas

ou mesmo microscópicas do

endoesqueleto encontradas

principalmente na parede do corpo, mas

também em tecidos internos, tentáculos

e pés ambulacrais (Figura 21). Possuem

formatos variados (âncoras, cestos,

botões, taças, grânulos miliares, placas

perfuradas, placas das âncoras,

pseudo-botões, rodas, rosetas, corpos

sigmóides, torres e barras, corpúsculos

em forma de “C”, etc...). Roda: ossículo

circular que lembra uma roda de

carroça, contém 6 raios ou mais, ligando

um ponto central a um aro periférico

serrilhado (Figura 21h). Âncoras: em

forma de âncora, com uma haste central

e dois prolongamentos laterais (Figura

21g). Torres: possuem um disco basal

perfurado e uma espira central

composta por três ou mais barras

unidas por prolongamentos (Figura 21a,

b, d, e). Cestos: pequenos e côncavos,

em forma de copo com normalmente

quatro perfurações. Barra, na forma

básica, consiste numa barra alongada,

podendo ser lisa, com dentículos, ou

ramificada, e extremidades perfuradas,

normalmente encontradas em pés

ambulacrais ou tentáculos. Roseta:

barra modificada, altamente ramificadas

dicotomicamente e no mesmo plano,

com as extremidades unidas formando

perfurações, diferente dos botões

devido às perfurações terem tamanhos

variados. Botões: são diminutos e com

algumas perfurações, podendo ser lisos

ou denticulados nas bordas (Figura 21f).

Em forma de “C”: barras curvas,

lembrando a letra “C” (Figura 21i).

Placas perfuradas: placas achatadas e

com várias perfurações (Figura 21c).

Grânulos miliares: muito diminutos,

sólidos e irregulares.

Papilas: Pequenas protuberâncias na

parede do corpo, dependendo da região

onde se localizam, podem ser

classificadas como anais, dorsais,

genitais, etc. Em Holothuroidea, são

expansões da parede do corpo, onde

podem ocorrer pés ambulacrais

especializados, normalmente

localizados na região dorsal, esses pés

ambulacrais não possuem ventosa. Nos

ofiuróides são certos elementos do

esqueleto localizados na mandíbula

(papila oral, papila dental) ou no disco

(por exemplo nas fendas bursais).

Papilas dentais: ver Infradentais.

Papila oral: Cada uma de uma série de

projeções calcárias (pequenas placas)

em forma de escama ou espinho que

margeiam a borda de cada lado da

mandíbula na sua região ventral

(próxima ao substrato) ou no escudo

oral (Figura 17e).

Paxilas: Estrutura do endoesqueleto que

basalmente consiste numa coluna ereta,

com sua extremidade superior

expandida e coberta com pequenas

projeções móveis, tubérculos, grânulos,

espineletes, ou espinhos formando uma

coroa (Figura 16a).
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Pedicelária ou Pedicelário: Cada um dos

pequenos e numerosos apêndices

situados na superfície externa do corpo

e articulados ao esqueleto típicas dos

Asteroidea e Echinoidea, são estruturas

formadas por uma porção distal dilatada

constituída de duas a cinco valvas ou

lâminas articuladas como uma pinça

(geralmente três) e um pedúnculo de

comprimento variado ou às vezes,

ausente. Possuem grande variação de

formas e número de valvas que a

compõem. São órgãos especializados

na defesa, captura de alimento ou

limpeza da superfície do corpo. Nos

Echinoidea estão articulados com

pequenos tubérculos na carapaça, e

são geralmente abundantes e de quatro

tipos: tridentado, trifoliado, ofiocéfalo e

globífero. O último tipo é trivalvado, e

suas valvas são equipadas com bolsas

de veneno. Nos Asteroidea há três tipos

fundamentais: pedunculados, que

ocorrem apenas nos Forcipulata;

sésseis, que são constituídos de dois ou

mais espinhos, presos às peças do

esqueleto sem intermédio de um

pedúnculo; e alveolares, semelhantes

aos sésseis mas localizados em

reentrâncias do esqueleto.

Peltado: Ver tentáculo.

Peripetálico: Ao redor da pétala.

Periprocto: abertura da carapaça onde se

encontra o ânus. No animal vivo é

coberta por uma membrana flexível que

contém placas imersas e muitas vezes

porta espinhos e pedicelárias (Figuras

18a; 19a, b).

Peristômio: Abertura da carapaça onde se

encontra a boca. É coberta por uma

membrana flexível, que porta placas

(Figuras 18a; 19a, b).

Pés ambulacrais: Parte terminal do

sistema hidrovascular. Cada uma de

uma série de extensões cilíndricas,

preenchidas pelo líquido do sistema

hidrovacular, e que se projetam para o

exterior do corpo por aberturas da

epiderme (Holothuroidea), por poros do

endoesqueleto (Echinoidea) ou entre

placas (Asteroidea, Ophiuroidea e

Crinoidea). Consiste de um tecido

macio, muscular, extensível e contrátil e

que geralmente apresentam

corpúsculos calcários. Nos Asteroidea

consistem em extensões cilíndricas que

se localizam na região oral, sendo

dispostos em duas ou quatro fileiras ao

longo dos braços, no sulco ambulacral.

Podem possuir em sua extremidade

uma estrutura achatada, em forma de

disco, chamada de ventosa ou disco, ou

podem se apresentar sem essa

estrutura, terminando de forma afilada

ou arredondada (Figura 16b). Nos

Echinoidea estão dispostos em

meridianos, ao longo do ambulacro.

Podem ser chamados também de

tentáculos nos Echinoidea, Ophiuroidea

e Holoturoidea, porém, nestes últimos,

consistem num tipo de pé ambulacral

especializado, muito desenvolvido, de

formatos variados, que estão dispostos

ao redor da boca (veja Tentáculo). São

usados para locomoção, captura e

transporte de alimentos à boca,

auxiliando o animal a se enterrar no

substrato, na respiração ou várias

funções ao mesmo tempo. De acordo

com a posição podem ser classificados
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como bucais, subanais, terminais, etc.

Sinônimo de podia.

Pétala: Parte do sistema ambulacral na

região superior da carapaça dos

Echinoidea irregulares que é alargada,

lembrando pétalas, sendo que as cinco

juntas ficam dispostas de forma a

lembrarem uma flor. Comportam pés

ambulacrais modificados,

especializados na respiração (Figura

19).

Pinado: Ver tentáculo.

Placa: Cada uma das unidades calcárias

que compõe o endoesqueleto, com

exceção dos ornamentos superficiais,

que recebem nomes específicos (ex.

espinhos, espineletes, espínulas,

grânulos, tubérculos, pedicelárias). São

mais ou menos achatadas e compostas

a partir de um único cristal de calcita.

Semelhante a escamas porém bem

maiores. Também chamadas de

elementos calcários, ou ossículos.

Placa abactinal: placas situadas na região

abactinal (dorsal, aboral) do disco.

Placa acessória: Ver placa dorsal

acessória.

Placa actinal: placas situadas na região

actinal. Ver actinal.

Placa ambulacral: Série de placas da

carapaça dos Echinoidea ao longo de

cada ambulacro, tipicamente em pares,

e perfuradas por poros por onde

passam os pés ambulacrais. Cada um

de uma série de ossículos pareados no

ambulacro dos Asteroidea, formando

um sulco arqueado que comporta um

canal radial do sistema hidrovascular,

sendo que os pés ambulacrais se

estendem por entre essas placas.

Categoria de elementos modificados do

esqueleto dos Ophiuroidea, formando

cada metade da mandíbula (primeiro

par), os escudos adorais (= segundo

par) e as placas braquiais laterais (=

terceiro par e pares sucessivos) (Figura

16a).

Placa ambulacral composta: Placa

ambulacral dos Echinoidea formada por

duas ou mais placas fundidas, cada

uma com um par de poros, unidas e

próximas a um tubérculo (Placa 17b, c).

Placa anal: Cada uma das placas de

tamanho moderado que recobrem e

protegem o ânus.

Placa dorsal do braço: Cada uma de uma

série de placas ao longo da superfície

aboral do braço, formando a cobertura

dorsal de cada segmento dos ofiuróides

ou braços dos asteróides. Possui

formatos variados (elíptica, flabeliforme,

hexagonal, poligonal, romboidal) e pode

se apresentar subdividida (Figura 17a,

d).

Placa dorsal acessória: Cada uma das

pequenas placas localizadas

simetricamente dos dois lados da região

dorsal de cada segmento dos braços de

alguns ofiuróides. Localizada entre a

placa dorsal do braço e a placa lateral

do braço (Figura 17c).

Placa genital: Cada uma das cinco placas

que possui um ou mais poros genitais.

Definem o inter-radio e, junto com as

placas oculares, formam o sistema

apical no ápice da carapaça.

Placa inferomarginal: Cada placa que

compõe a fileira inferior das placas

marginais (Figura 16a). Ver Placas

Marginais.



140

Placa lateral do braço: Par de placas,

cada uma localizada em uma das

laterais de cada segmento dos braços

dos ofiuróides. Suportam os espinhos

braquiais (Figura 17a, b, d).

Placa marginal: Cada placa que forma o

bordo do disco e dos raios nos

Asteroidea. Dispostas em duas (às

vezes uma) séries de placas horizontais

que normalmente definem o âmbito. Há

dois tipos: as surperomarginais, que são

as superiores e limitam as placas

abactinais, e as inferomarginais, que

são ventrais e limitam as actinais. Veja

âmbito (Figura 16a).

Placa ocular: Mesmo que placa terminal. A

última placa ambulacral. Nos

Echinoidea se localiza no sistema

apical, em número de cinco. Nos

Asteroidea, é a placa mais distal dos

braços e suporta o pé ambulacral

terminal (Figuras 18a; 19a, b).

Placas perfuradas: Ver Ossículo.

Placa superomarginal: Cada placa que

compõe a fileira superior das placas

marginais, definindo o limite dorsal do

corpo. Ver Placas Marginais (Figura

16a).

Placa ventral do braço: Cada uma das

placas ao longo da superfície oral de

cada segmento do braço, ou cada uma

das placas ventrais dos braços dos

asteróides (Figura 17b, d).

Plastrão: Estrutura composta por placas

que se alongam formando uma área

mais alargada do interambulacro da

superfície oral na região ventral dos

Spatangoida (atrás do peristômio) e é

densamente tuberculada. Também

chamada de esterno (Figura19b)

Políparas: Tipo de placa ambulacral

composta dos Echinoidea cujos pares

de poros estão organizados em grupos

de quatro ou mais (Figura 19c).

Poro tentacular: Par de poros entre as

placas ventrais e laterais dos braços em

Ophiuroidea. Aberturas por onde saem

os pés ambulacrais, protegidas por

escamas tentaculares.

Poro genital: Poro da placa genital ligado

à gônada e por onde são liberados os

gametas (Figuras 19a; 20b, c). Ver

sistema apical.

Proximal: mais próximo do disco, da boca

ou do centro do corpo.

Raio: Mesmo que braço Cada uma da

cinco seções de disco correspondendo

ao eixo do braço, veja inter-radio.

Retículo. Tipo de arranjo de placas,

ossículos ou estruturas esqueléticas

que se dispõem lado a lado ou mesmo

uma pigmentação de forma a lembrar

uma rede.

Roda: Ver ossículo.

Roseta: Ver ossículo.

Segmento: Cada conjunto de estruturas

que, repetida e posicionada em série,

forma os braços dos Ophiuroidea.

Sistema apical: nos Echinoidea, consiste

de um conjunto de 10 placas

especializadas, que incluem as cinco

placas genitais e as cinco placas

oculares dispostas alternadamente,

normalmente localizadas no ponto mais

alto da carapaça, sendo que nos ouriços

regulares estão dispostas ao redor do

periprocto (Figuras 19a; 20b, c).

Sola: Ver Ventral.

Superomarginal: Região acima das

margens. O mesmo que placa
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superomarginal (Figura 16a). Ver Placa

Superomarginal.

Tentacular: Referente a tentáculo ou a

uma estrutura localizada no mesmo. Ver

Escama Tentacular.

Tentáculo: O mesmo que pé ambulacral.

Nos Holothuroidea são pés ambulacrais

altamente modificados, dispostos

circularmente ao redor da boca (Figura

20a-f). Possuem função alimentar e de

acordo com o seu formato possuem

quatro classificações: Dendríticos:

ramificados em forma de arbusto

(Figura 20d); Digitados: com

ramificações apenas na extremidade,

lembrando uma mão com dedos (Figura

20c); Peltados: extremidade em forma

de escudo (Figura 20a); Pinados: em

forma de pena (Figura 20).

Torre: Ver Ossículo.

Trigeminadas: Tipo de placa ambulacral

composta dos Echinoidea cujos pares

de poros estão organizados em grupos

de três (Figura 18b).

Trífido: Ver espínula.

Tubérculo: Estrutura do endoesqueleto;

elevações calcárias moderadas

localizadas sobre, mas não fundidas

aos elementos, ossículos ou placas

esqueléticas. Nos Echinoidea,

consistem em elevações calcárias em

forma de botão que portam espinhos,

presentes na superfície externa de cada

placa da carapaça. Nos Asteroidea

consiste também de uma estrutura

calcária cônica ou arredondada na

superfície do corpo ou um espinho

robusto mais ou menos rombo.

Ventosa: expansão terminal do pé

ambulacral em forma de disco. Ver Pé

Ambulacral (Figura 16b2).

Ventral: Em Asteroidea, Echinoidea e

Ophiuroidea se refere à superfície do

corpo na qual se encontra a boca, e que

fica em contato com o substrato. Nas

holotúrias, onde o ânus e a boca não

são dorso-ventrais, a superfície ventral

é a região mais inferior do corpo, em

contato com o substrato, também

chamada de sola. Por convenção, nos

crinóides, é a região onde está a boca,

mesmo estando esta direcionada para

cima. O mesmo que actinal ou oral. Veja

Oral.
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Tabelas



Tabela 1 – Pontos de coleta no Canal de São Sebastião

a) Pontos na margem continental (São Sebastião)
Locais de Coleta Coordenadas

Geográficas Substrato

1 Ponta do Arpoar 23°44'30" S;
45°23'48" W Pedras, areia fina e lodo

2 Praia da Figueira 23°44'56" S;
45°24'34" W Areia grossa, cascalho e lodo

3 Praia do Araçá 23°49'00" S;
45°24'18" W lodo

4 Praia Preta 23°49'17" S -
45°24'37" W Areia e areia fina

5 Farol dos
Moleques

23°49'39" S;
45°24'36" W rochas, cascalho e areia grossa

6 Praia do Cabelo
Gordo e Ponta do
Jarobá

23°49'30" S -
45°25'18" W Areia e areia fina

7 Ponta do Baleeiro 23°49'44" S -
45°25'24" W rochas, areia grossa e areia fina

8 Saco Grande 23°49'44" S -
45°25'37" W rochas, areia grossa e areia fina

9 Ponta de
Barequeçaba

23°49'56" S;
45°25'53" W rochas, cascalho e areia

10 Praia de
Barequeçaba

23°49'55" S;
45°26'20" W Areia grossa e areia fina

11 Ilhote de Itaçucê 23°49'55" S;
45°26'40" W rochas, areia grossa e areia fina

12 Ponta do Guaecá 23°49'50" S;
45°26'57" W rochas, cascalho e areia

13 Praia do Guaecá 23°49'15" S;
45°27'40" W areia

14 Praia do Tapuá 23°49'20" S;
45°28'15" W rochas, cascalho e areia

15 Praia Brava 23°50'10" S;
45°29'35" W rochas, cascalho e areia



Tabela 1 – Pontos de coleta no Canal de São Sebastião (continuação)

b) Pontos na margem insular (Ilhabela)
Locais de Coleta Coordenadas

Geográficas Substrato

16 Ponta das Canas 23°43'42" S;
45°20'30" W rochas, areia e areia fina

17 Praia do Sino 23°44'48" S;
45°20'54" W Areia

18 Ponta da Siriuba 23°45'06" S;
45°21'00" W Areia

19 Praia do Barreiro 23°46'06" S;
45°21'12" W Areia fina

20 Ilha das Cabras 23°49'42" S;
45°23'30" W rochas, cascalho e areia

21 Praia do Portinho 23°50'45" S;
45°24'45" W rochas, cascalho e areia

22 Parcel da Praia
Grande

23°51'10" S;
45°25'08" W

rochas, cascalho e areia grossa
e areia

23 Praia do Curral 23°51'47" S;
45°25'55" W

rochas, cascalho e areia grossa
e areia

24 Ponta da Figueira 23°53'03" S;
45°27'25" W

rochas, cascalho e areia grossa
e areia

25 Ponta da Sela 23°53'55" S;
45°27'45" W

rochas, cascalho e areia grossa
e areia



Tabela 2 – Espécies x Pontos de coleta
Legenda: Pontos de Coleta: 1: Ponta do Arpoar; 2: Praia da Figueira, 3: Praia do Araçá; 4: Praia Preta; 5: Farol dos Moleques, 6: Praia do Cabelo Gordo e Ponta do Jarobá; 7: Ponta do

Baleeiro e Baía do Segredo; 8: Saco Grande; 9: Ponta de Barequeçaba; 10: Praia de Barequeçaba; 11: Ilhote de Itaçucê, 12: Ponta do Guaecá, 13: Praia do Guaecá; 14: Praia do Tapuá; 15:
Praia Brava; 16: Ponta das Canas; 17: Praia do Sino; 18: Ponta da Siriuba; 19: Praia do Barreiro; 20: Ilha das Cabras; 21: Praia do Portinho; 22: Parcel da Praia Grande; 23: Praia do Curral;
24: Ponta da Figueira; 25: Ponta da Sela. Substrato: A: Areia; C: Coralo; E: Entre rocas ou fendas; F: Fital; L: Lodo; P: Pedregulhos ou cascalo; R: Rochas ou sobre pedras; S: Sob pedras

(interface pedra/areia). Classes: Cr: Crinoidea; As: Asteroidea; Op: Ophiuroidea; Ec: Echinoidea; Ho: Holothuroidea.



Tabela 3. Coeficiente de Similaridade de Sørensen entre os pontos de coleta.
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Legenda: 1: Ponta do Arpoar; 2: Praia da Figueira,

3: Praia do Araçá; 4: Praia Preta; 5: Farol dos

Moleques, 6: Praia do Cabelo Gordo e Ponta do

Jarobá; 7: Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo; 8:

Saco Grande; 9: Ponta de Barequeçaba; 10: Praia

de Barequeçaba; 11: Ilhote de Itaçucê, 12: Ponta

do Guaecá, 13: Praia do Guaecá; 14: Praia do

Tapuá; 15: Praia Brava; 16: Ponta das Canas; 17:

Praia do Sino; 18: Ponta da Siriuba; 19: Praia do

Barreiro; 20: Ilha das Cabras; 21: Praia do

Portinho; 22: Parcel da Praia Grande; 23: Praia do

Curral (Ponta do Ribeirão); 24: Ponta da Figueira;

25: Ponta da Sela
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Figuras



Figura 1. Canal de São Sebastião, SP, localização e pontos amostrados.

Fonte: Miranda & Coutinho (2004)

Figura 1. 1: Ponta do Arpoar; 2: Praia da Figueira, 3: Praia do Araçá; 4: Praia

Preta; 5: Farol dos Moleques, 6: Praia do Cabelo Gordo e Ponta do Jarobá; 7:

Ponta do Baleeiro e Baía do Segredo; 8: Saco Grande; 9: Ponta de

Barequeçaba; 10: Praia de Barequeçaba; 11: Ilhote de Itaçucê, 12: Ponta do

Guaecá, 13: Praia do Guaecá; 14: Praia do Tapuá; 15: Praia Brava; 16: Ponta

das Canas; 17: Praia do Sino; 18: Ponta da Siriuba; 19: Praia do Barreiro; 20:

Ilha das Cabras; 21: Praia do Portinho; 22: Parcel da Praia Grande; 23: Praia

do Curral (Ponta do Ribeirão); 24: Ponta da Figueira; 25: Ponta da Sela.



Figura 2

Figura 2 - Amphiodia atra. a) vista dorsal; b) vista ventral.

2,0 mm

5,0 mm

a

b



Figura 3

Figura 3 - Amphiodia pulchella. a) vista dorsal; b) vista ventral.

1,0 mm

a

b

1,0 mm



Figura 4

Figura 4 - Amphipholis januarii. a) vista dorsal; b) vista ventral;

c) detalhe do segundo espinho braquial ventral.

2,0 mm

a

1,0 mm

b

c

0,5 mm



Figura 5

Figura 5 - Amphipholis squamata. a) vista dorsal;

b) vista ventral.

1,0 mm
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0,5 mm

b



Figura 6

Figura 6 - Ophiocnida scabriuscula. a) vista dorsal;

b) vista ventral.

a

5,0 mm

1,0 mm b



Figura 7

Figura 7 - Hemipholis elongata. a) vista dorsal; b) vista ventral.
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1,0 mmb

2,0 mm



Figura 8

Figura 8 – Ophiactis brasiliensis. a) vista dorsal; b) vista ventral.
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1,0 mm

b

1,0 mm



Figura 9

Figura 9 – Ophiactis lymani. a) vista dorsal; b) vista ventral.

1,0 mm
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0,5 mm



Figura 10

Figura 10 - Ophiactis savignyi. a) vista dorsal; b) vista ventral;

c) detalhe dos espinhos braquiais.

5,0 mm
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1,0 mm

c
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0,25 mm



Figura 11

Figura 11 - Ophioderma appressum a) vista dorsal;

b) vista ventral.

2,0 mm

b

5,0 mm
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Figura 12

Figura 12 - Ophioderma cinereum. a) vista dorsal;

b) vista ventral.

7,0 mm
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4,0 mm b



Figura 13

Figura 13 - Ophionereis reticulata. a) vista dorsal;

b) vista ventral.

4,0 mm
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2,0 mm

b



Figura 14

Figura 14 - Ophioplocus januarii. a) vista dorsal; b) vista ventral.

5,0 mm

a

3,0 mm

b



Figura 15

Figura 15 - Ophiothrix angulata. a) vista dorsal; b) vista ventral;

c) detalhe de um espinho trífido do disco.

b2,0 mm

a
2,0 mm

c



Figura 16

Figura 16 - a) Corte transversal dos braços de Astropecten
brasiliensis (1-esquerda) e Luidia alternata (2-direita)

(modificado de Clark & Downey, 1992); b) Pés ambulacrais, 1-
sem ventosa, 2- com ventosa; c) Espinho abactinal de
Coscinasterias tenuispina rodeado por pedicelárias.
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Figura 17

Figura 17 - Classe Ophiuroidea a) vista dorsal de Amphiodia
pulchella; b) vista ventral de Amphiodia atra; c) Parte de braço

de Ophionereis reticulata; d) Secção transversal de um
segmento do braço de Ophioplocus januarii; e) Espinhos; 1-

Espinho braquial com dentículos marginais, 2- detalhe de um
espínulo trífido do disco de Ophiothrix angulata; f) Mandíbulas,
1-Amphiodia pulchella; 2-Ophionereis reticulata; 3-Ophiothrix

angulata
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Figura 18

Figura 18 - Classe Echinoidea. a) Carapaça de ouriço regular;
b) Placa ambulacral trigeminada de Lytechinus variegatus;

c) Placa ambulacral polípara de Echinometra lucunter.
Modificados de Schultz, 2005
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Figura 19

Figura 19 - Classe Echinoidea, Carapaças de ouriços irregulares.
a) Clypeasteroida; b) Spatangoida. Modificadas de Schultz, 2005
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Figura 20

Figura 20 - Tentáculos de Holothuroidea. a-d: Tipos de
tentáculos; a) Peltado; b) Pinado; c) Digitado; d) Dendrítico.

e) Coroa de tentáculos de Duasmodactyla seguroensis; f) Coroa
de tentáculos de Ocnus surinamensis. (Figuras e e f modificadas

de Tiago, 1998).

a b c d

e f



Figura 21

Figura 21 - Ossículos de Holothuroidea. a-c: Holothuria grisea; a)
Torre, vista lateral; b) Torre, vista superior; c) Placa perfurada.

d-e: Duasmodactyla seguroensis; d) Torre, vista lateral; e) Torre,
vista superior; f) Botão de Ocnus surinamensis; g) Âncora de

Synaptula hydriformis; h) Roda de Chiridota rotifera; i) Ossículos
em forma de “C” de Isostichopus badionotus.

a b c

d e f

g h i

Desenhos feitos tendo como modelo as fotos de
Hendler et al. (1995).
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Pranchas



Prancha 1

Prancha 1. Tropiometra carinata, a única espécie de crinóide
encontrada no Canal de São Sebastião. a) Vista lateral de um

espécime mantido nos tanques do CEBIMar; b) Vista oral.

a

b



Prancha 2

Prancha 2. Ordem Paxillosida, Família Astropectinidae. a)
Astropecten brasiliensis mantido nos tanques do CEBIMar; b)

Astropecten marginatus, coloração do animal vivo.

b

a



Prancha 3

Prancha 3. Ordem Paxillosida, Família Luidiidae. a) Luidia
alternada, animal fixado; b) Luidia clathrata mantido nos tanques

do CEBIMar.

a

b



Prancha 4

Prancha 4. Luidia senegalensis (Paxillosida: Luidiidae). a)
Espécime mantido em tanque no CEBIMar; b) Detalhe do disco.

a

b



Prancha 5

Prancha 5. a) Echinaster brasiliensis (Spinulosida:
Echinasteridae), coloração do animal vivo; b) Coscinasterias

tenuispina (Forcipulatida: Asteriidae), animal fixado.

a

b



Prancha 6

Prancha 6. Ordem Valvatida: a) Asterina stellifera (Família
Asterinidae), coloração do animal vivo; b) Oreaster reticulatus

(Fam[ilia Oreasteridae), coloração do animal vivo.

a

b



Prancha 7

Prancha 7. Família Amphiuridae a) Amphiodia atra, animal
fixado; b) Amphiodia pulchella, animal fixado.

a

b



Prancha 8

Prancha 8. Família Amphiuridae a) Amphipholis januarii,
coloração do animal vivo; b) Amphipholis squamata, coloração

do animal vivo.

a

b



Prancha 9

Prancha 9. a) Ophiocnida scabriuscula (Família
Amphiuridae),coloração do animal vivo e detalhe dos escudos

radiais; b) Ophionereis reticulata (Família
Ophionereididae),coloração do animal vivo.

b

a



Prancha 10

Prancha 10. Família Ophiactidae a) Hemipholis elongata, animal
fixado; b) Ophiactis brasiliensis, animal fixado.

aa

b



Prancha 11

Prancha 11. Família Ophiactidae a) Ophiactis lymani;
b) Ophiactis savignyi. Coloração dos animais vivos.

b

a



Prancha 12

Prancha 12. Família Ophiodermatidae. a) Ophioderma appressum;
b) Ophioderma cinereum. Animais fixados.

b

a



Prancha 13

Prancha 13. a) Ophioplocus januarii (Ophiuridae), detalhe do
disco (direita) e espécime com padrão de cores diferenciado

(esquerda); b) Ophiothrix angulata (Ophiotrichidae), coloração
do animal vivo.

a



Prancha 14

Prancha 14. Ophiothrix angulata. Algumas das várias
colorações que a espécie pode exibir.

b



Prancha 15

Prancha 15. Classe Echinoidea. a) Eucidaris tribuloides
(Cidaridae), vista oral, animal fixado; b) Arbacia lixula

(Arbaciidae), vista oral da carapaça (esquerda) e detalhe dos
poros ambulacrais (direita).

a

b



Prancha 16

Prancha 16. Classe Echinoidea. a) Echinometra lucunter
(Echinometridae), Vista aboral da carapaça e detalhe dos poros
ambulacrais; b) Lytechinus variegatus (Toxopneustidae), vista

oral do animal vivo e detalhe dos poros ambulacrais.

b

a



Prancha 17

Prancha 17. Classe Echinoidea. Paracentrotus gaimardi
(Parechinidae), a) Vista aboral da espécie nas duas colorações
que pode apresentar; b) vista aboral da carapaça e detalhe do

periprocto de um animal de coloração escura (fixado), da
carapaça e de um espécime de coloração clara (vivo).

a

b



Prancha 18

Prancha 18. Classe Echinoidea. a) Clypeaster subdepressus
(Clypeasteridae), vista aboral (esquerda) e oral (direita) do

animal vivo; b) Plagiobrissus grandis (Brissidae), vista aboral
(esquerda) e oral (direita) da carapaça.

a

b



Prancha 19

Prancha 19. Classe Echinoidea, Família Mellitidae. a) Encope
emarginata, vista aboral (esquerda) e oral (direita) do animal

vivo; b) Mellita quinquiesperforata, vista aboral (esquerda) e oral
(direita) do animal vivo.

a

b



Prancha 20

Prancha 20. Holothuroidea, Aspidochirotida. a) Holothuria grisea
(Holothuriidae), dorsal (esquerda) e ventral (direita);

b) Isostichopus badionotus (Stichopodidae), dorsal (esquerda) e
ventral (direita).

a

b


