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ICZN e portanto quaisquer atos nomenclaturais nela contidos
tornam-se sem efeito para princípios de prioridades e de homonímia.

This dissertation should not be considered as a publication in the
sense of the article 9 of the ICZN, therefore, any nomenclatural acts
herein proposed are considered void for the principles of priority
and homonymy.
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INTRODUÇÃO GERAL

1. A família Syllidae

1a. Histórico, classificação e filogenia

Syllidae Grube, 1850 representa uma das famílias mais complexas e ricas de poliquetas,
encontrada em praticamente todos os hábitats marinhos. Atualmente, é formada por 72
gêneros e mais de 700 espécies válidas (San Martín, 2003; Aguado et al., 2012). Este
número ainda vem aumentando à medida que novas áreas vêm sendo estudadas. Apesar
de a maioria dos representantes de Syllidae ter menos de 5 mm, o reconhecimento
destes animais a nível de família é simples, entretanto, a diferenciação de táxons a nível
específico, e até mesmo genérico, é considerada bastante difícil.
As primeiras descrições formais de espécies de Syllidae datam da época de
Linnaeus, século XVIII; O.F. Müller (1771) foi o autor da primeira descrição de um
silídeo de que se tem registro, com a descrição de Nereis armillaris, que posteriormente
seria alocada no gênero Syllis Lamarck, 1818. Durante os anos seguintes, outras
espécies foram descritas, e também relacionadas ao gênero Nereis. Em 1818, Lamark
separou os gêneros Syllis e Nereis, descrevendo a primeira espécie que, posteriormente,
daria nome à família: Syllis monilaris Lamarck, 1818. Somente décadas mais tarde,
Grube (1850) descreveu a família Syllidea Grube, 1850 em seu trabalho "Die Familien
der Anneliden", obra em que o autor fez uma grande revisão de todas as famílias,
propondo uma nova classificação para os anelídeos. Essa classificação foi utilizada
como base para trabalhos posteriores, e muitas das famílias então propostas continuam
válidas até hoje. Posteriormente, Langerhans (1879) dividiu os silídeos em três tribos:
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Syllideae Grube, 1850, Exogoneae Langerhans, 1879, e Autolyteae Langerhans, 1879;
complementando essa nova divisão, Malaquin (1893) propôs a tribo Eusylleae
Malaquin, 1893. Finalmente, Fauvel (1923) elevou essas tribos ao nível de subfamílias:
Syllinae Grube, 1850, Autolytinae Langerhans, 1879, Eusyllinae Malaquin, 1893 e
Exogoninae Langerhans, 1879. Apesar da ausência de uma sistematização filogenética,
essa classificação, com alguns ajustes, vem sendo utilizada até hoje.
Desde as primeiras análises filogenéticas realizadas com o intuito de verificar as
relações de parentesco dentro da família Syllidae, o monofiletismo das subfamílias
Syllinae, Autolytinae e Exogoninae vem sendo suportado, Eusyllinae, como até então
considerada, aparecendo como um agrupamento não-monofilético (Aguado et al., 2007;
Aguado & San Martín, 2009). Além das quatro subfamílias supracitadas,
tradicionalmente utilizadas nas classificações dos silídeos, Aguado & San Martín
(2009), a partir de uma análise filogenética baseada em caracteres morfológicos,
propuseram uma quinta subfamília, Anoplosyllinae Aguado & San Martín, 2009, para
um grupamento monofilético incluindo cinco gêneros previamente alocados em
Eusyllinae (Tabela 1). Mais recentemente, Aguado et al. (2012) reformularam a
subfamília Eusyllinae, alguns gêneros foram excluídos e a diagnose da subfamília,
emendada, de forma que, atualmente, também Eusyllinae é considerada monofilética
(Figura 1). Neste estudo, os autores combinaram tanto dados morfológicos quanto
moleculares, e o consenso estrito da análise suporta o monofiletismo da família
Syllidae, assim como o das suas 5 subfamílias (Figura 1).
Finalmente, os gêneros Amblyosyllis Grube, 1857, Anguillosyllis Day, 1963 e
Perkinsyllis San Martín, López & Aguado, 2009 foram incluídos nas análises
filogenéticas mas não puderam ser alocados em nenhuma das subfamílias, sendo
considerados gêneros independentes com posição incerta na filogenia da família (Figura
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1) (Aguado et al., 2012). Outros gêneros não foram incluídos nas análises, sendo suas
relações evolutivas com os demais membros da família ainda desconhecidas (listados na
coluna Incertae sedis da Tabela 1) (Aguado et al., 2012).

1b. Hábitos de vida

Os silídeos são abundantes e comuns em muitos ambientes marinho, ainda que sejam
ligeiramente mais raros em grandes profundidades (San Martín, 2003). Assim, estão
presentes nos mais variados habitats, incluindo formas intersticiais componentes da
meiofauna de praias arenosas (Westheide, 1974; Nogueira et al., 2004; Riera et al.,
2007; di Domenico et al., 2009) e da criptofauna de diversos tipos de substratos
marinhos, como esponjas, algas, bancos de moluscos e recifes de corais, da zona
entremarés ao infra-litoral, e em ambientes de profundidade, em comunidades
associadas a fontes hidrotermais (San Martín, 2004). Dada essa alta diversidade e
abundância, assim como seus tamanhos reduzidos, é um dos grupos mais difíceis e
complexos quando se trata de estudos bentônicos.
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TABELA 1 – Classificação proposta para as subfamílias e respectivos gêneros de Syllidae (modificado de Aguado et al., 2012).
Autolytinae

Exogoninae

Syllinae

Anoplosyllinae

Eusyllinae

Incertae sedis

Epigamia
Imajimaea
Levidorum
Myrianida
Pachyprocerastea
Paraproceraea
Paraprocerastea
Planicirrata
Proceraea
Procerastea
Virchowia

Brania
Cicese
Erinaceusyllis
Exogone
Parapionosyllis
Parexogone
Prosphaerosyllis
Salvatoria
Sphaerosyllis

Alcyonosyllis
Branchiosyllis
Dentatisyllis
Eurysyllis
Haplosyllis
Inermosyllis
Karroonsyllis
Megasyllis
Nuchalosyllis
Opisthosyllis
Parahaplosyllis
Paraopisthosyllis
Parasphaerosyllis
Plakosyllis
Rhopalosyllis
Syllis
Typosyllis
Tetrapalpia
Trypanosyllis
Xenosyllis

Anoplosyllis
Streptospinigera
Astreptosyllis
Streptosyllis
Syllides

Eusyllis
Nudisyllis
Odontosyllis
Opisthodonta
Pionosyllis
Synmerosyllis

Acritagasyllis
Amblyosyllis
Anguillosyllis
Basidiosyllis
Bollandiella
Brachysyllis
Brevicirrosyllis
Clavisyllis
Dioplosyllis
Guillermogonita
Haplosyllides
Lamellisyllis
Miscellania
Murrindisyllis
Neopetitia
Nooralia
Palposyllis
Paraehelersia
Perkinsyllis
Psammosyllis
Streptodonta
Westheidesyllis
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FIGU
URA 1. Consenso
C
estrito de ddados moleeculares e morfológiccos combin
nados,
analiisados por máxima paarcimônia. Os nós maarcados com
m “*” reprresentam vaalores
suporte de jackkknife > 75%
%. Em negriito, espéciess para as qu
uais são connhecidas a forma
f
F
Aguaado et al., 2012.
de reeprodução/inncubação. Fonte:
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Os silídeos são considerados, em sua maioria, carnívoros ou detritívoros
(Fauchald & Jumars, 1979), mas pouco se sabe a respeito da dieta e dos hábitos
alimentares no grupo. Giangrande et al., (2000) comprovaram ainda que algumas
espécies são herbívoras, alimentando-se de microalgas e fragmentos de macroalgas,
enquanto Lattig et al., (2010) descreveram um possível caso de canibalismo. Existe uma
relação entre a armadura da faringe e os hábitos alimentares: detritívoros possuem dente
pouco desenvolvido e sugam diretamente os detritos pelo bombeamento do
proventrículo, enquanto herbívoros ou carnívoros geralmente possuem dente ou trépano
bem desenvolvidos, utilizando-os para perfurar o tecido da presa, para então sugarem o
conteúdo com o uso do proventrículo (Lattig et al., 2010). Há ainda diversos outros
exemplos de silídeos em associação com outros organismos, como comensais de
esponjas e gorgônias (Martin & Britayev, 1998; Lattig & Martin, 2009), de briozoários
e tunicados (San Martín, 2003; Nygren, 2004) e de ofiuróides (San Martín, 2003). Além
disso, o parasitismo também está presente na família, ainda que mais raro, com
representantes ecto-parasitas de hidrozoários (San Martín, 2003), crustáceos (Martin et
al., 2008) e outros poliquetas (Treadwell, 1909).

1c. Morfologia

Membros da família Syllidae são poliquetas errantes, de tamanho geralmente
relativamente pequeno, embora algumas espécies do gênero Trypanosyllis Claparède,
1864 possam alcançar mais de 13 cm de comprimento e 7 mm de largura, com mais de
500 segmentos (Johnson, 1902). A quantidade de segmentos no corpo varia, em geral,
com o tamanho dos indivíduos, mas espécies de alguns gêneros, como Amblyosyllis e
Brachysyllis Imajima & Hartman, 1964, possuem número fixo, entre 14–17. O formato
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dos segmentos varia desde muito achatados, como algumas espécies de Trypanosyllis,
até muito alongados, como por exemplo, em algumas espécies de Megasyllis San
Martín, Hutchings & Aguado, 2008. Em alguns gêneros ocorre a fusão de segmentos (p.
ex., em Murrindisyllis San Martín, Aguado & Murray, 2007 e Synmerosyllis San
Martín, López & Aguado, 2009). O corpo dos silídeos geralmente é mais largo no nível
do proventrículo e afila progressivamente em sentido posterior. A seção corporal
normalmente

é

subcilíndrica,

apresentando-se

convexa

dorsalmente

e

plana

ventralmente. Entretanto, alguns gêneros (Eurysyllis Ehlers, 1864, Plakosyllis
Hartmann-Schröder, 1956, Trypanosyllis, e Xenosyllis Marion y Bobretzky, 1875) e
algumas espécies de Branchiosyllis Ehlers, 1887 são dorso-ventralmente achatados,
enquanto que uma espécie de Branchiosyllis é lateralmente comprimida, com os
parapódios direcionados para cima (B. orbiniiformis San Martín, Hutchings & Aguado,
2008).
O prostômio (Figura 2A) é bem desenvolvido, com formatos variados, desde
aproximadamente semi-circular a subpentagonal. A maioria das espécies possui um par
de palpos anteriormente (Figura 2A), com formato aproximadamente cônico e voltado
para frente na maioria das espécies, com grau de fusão variável, desde totalmente
fundidos até totalmente livres um do outro. Quatro olhos relativamente complexos,
lenticulados (Verger-Bocquet, 1983) (Figura 2A) estão presentes na maioria das
espécies e, por vezes, também há duas manchas ocelares anteriores, sem lentes;
excepcionalmente, algumas espécies não apresentam olhos nem manchas ocelares. Em
geral, os silídeos possuem ainda três antenas no prostômio (Figura 2A), duas laterais e
uma central, sendo que o ponto de inserção, comprimento e forma variam entre
espécies.
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O peristômio (Figura 2A), conhecido como segmento tentacular ou bucal, vem
imediatamente após o prostômio, circundando a parte posterior do mesmo.
Normalmente pode ser visualizado tanto dorsalmente, mais curto do que os setígeros
seguintes, quanto ventralmente, onde se encontra bem desenvolvido, formando a boca.
Em alguns táxons, o peristômio pode ser recoberto dorsalmente pelo prostômio ou pelo
setígero 1 enquanto em outros, o peristômio pode formar um lóbulo nucal e recobrir a
parte posterior do prostômio. Assim como o prostômio, o peristômio é aqueto e possui
1–2 pares de cirros peristomiais lateralmente (Figura 2A).
Dorso-lateralmente, entre o prostômio e o peristômio, localizam-se os órgãos
nucais, com função quimiorreceptora, dispostos como um par de fendas ciliadas curtas
ou como fileiras de cílios densas. Em alguns gêneros (p. ex. Amblyosyllis, Nuchalosyllis
Rullier & Amoureux, 1979, Myrianida Milne Edwards, 1845, Proceraea Ehlers, 1864),
os órgãos nucais apresentam-se como projeções nucais (épaulèttes), ovais a
digitiformes, estendendo-se em direção posterior, de extensão variável. Outras partes do
corpo, como palpos, prostômio, peristômio, apêndices e superfícies dorsal e ventral
também podem apresentar ciliação, formando faixas ciliadas ou tufos dispersos.
A segmentação dos silídeos é homônoma, com todos os setígeros apresentando
formatos semelhantes (Figura 2A). Características como formato e comprimento dos
cirros dorsais, e distribuição de cerdas e acículas por parapódio, geralmente variam
entre as regiões do corpo, entretanto, esta variação ocorre gradualmente, de forma que
os limites entre as regiões não são claros, além da extensão das mesmas variar de acordo
com o tamanho do indivíduo.
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FIGU
URA 2. Essquemas das principaiss estruturas morfológiccas dos silíddeos. (A) região
r
anterrior de um Megasyllis (Syllinae), vista dorsaal; (B) regiãão posteriorr de uma Brania
B
(Exoogoninae), vista
v
dorsal; (C) parapóódio de um Sphaerosyll
S
lis (Exogoniinae).
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O pigídio normalmente possui um par de cirros anais (Figura 2B) semelhantes
aos cirros dorsais posteriores, ou mais longos do que estes, além de, ocasionalmente,
uma proeminente papila eles.
A maioria das espécies possui corpo translúcido, embora algumas sejam opacas
ou apresentem complexos padrões de pigmentação, como certas espécies da subfamília
Autolytinae. Além da pigmentação, as superfícies dorsal e ventral, incluindo palpos,
prostômio, peristômio, parapódios e cirros dorsais, podem também ser recobertos por
papilas esféricas ou digitiformes (Figura 2C), com um diminuto poro distal, dispostas
em faixas ou dispersas, geralmente favorecendo a aglutinação de detritos, o que,
frequentemente, prejudica a observação de diversas características dos animais.
Os parapódios são unirremes, com os notopódios reduzidos, sem cerdas ou
acículas, apenas portando cirros dorsais, usualmente bem desenvolvidos. Os cirros
ventrais (Figura 2A-B) podem ser largos e foliosos, mas geralmente são ovais ou
digitiformes, mais curtos do que os lóbulos parapodiais, e não são discerníveis nos
Autolytinae. Internamente, os parapódios são sustentados por acículas (Figura 2C), de
número e morfologia variáveis. Durante o período reprodutivo, nos segmentos sexuais
(epigamia) ou nos estolões (esquizogamia), os parapódios adquirem notoacícula e
notocerdas para natação.
As neurocerdas são tipicamente compostas, de articulação heterogonfa (Figuras
2C; 3D–E), mas cerdas simples dorsais e ventrais (Figura 2C) também estão geralmente
presentes, ao menos nos setígeros posteriores. Algumas espécies possuem cerdas
secundariamente simples robustas, formadas ou pela fusão das hastes e lâminas (Figura
3A, B), ou pela perda secundária da lâmina e alargamento da haste (Figura 3B). Martín
& Britayev, 1998 sugerem que a presença deste tipo de cerda secundariamente simples
seja uma adaptação ao modo de vida em associação com outros organismos.
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As cerdas compostas são principalmente falcígeras (Figuras 2C; 3D), embora
muitas espécies também apresentem cerdas pseudoespinígeras (Figura 3D), termo
proposto por San Martín (1992) para diferenciá-las das típicas cerdas espinígeras
encontradas em diversas outras famílias de Polychaeta, com lâminas proporcionalmente
mais finas e pontiagudas (Dorsey & Phillips, 1987). Outra modificação está presente
nas cerdas de Branchiosyllis, cujas lâminas são recurvadas, em forma de gancho, e em
ângulo de 90° com as hastes, denominadas úngulas (Góngora-Garza et al., 2011)
(Figura 3F). As lâminas das cerdas podem ser unidentadas (Figuras 2C; 3F),
subbidentadas ou bidentadas (Figura 3D–E). Tipicamente, as lâminas possuem uma das
bordas espinulada (Figuras 2C; 3D–E), com espinhos mais ou menos voltados para
cima, proximalmente longos e progressivamente menores em direção distal. As hastes
das cerdas compostas geralmente possuem espinulação e alargamento subdistais, com
pontas retas ou sigmóides.
As cerdas simples dorsal e ventral (Figura 2C) podem estar presentes desde o
primeiro setígero, mas geralmente estão presentes nos setígeros mais posteriores e são
mais finas do que as hastes das cerdas compostas no mesmo fascículo. Podem ser
unidentadas, bidentadas ou bífidas, com ou sem espinulação subdistal, retas ou
sigmoides.
Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais e cirros anais, comumente
denominados coletivamente como “apêndices”, possuem diferentes formatos, dentre
basicamente dois tipos, lisos (Figura 2B) ou articulados (Figura 2A). Os apêndices lisos
podem ser papiliformes, subulados, com bases esféricas e pontas afiladas (Figura 2B),
ou cilíndricos a filiformes, mais ou menos alongados, sem articulação distinta. Os
apêndices articulados, também denominados moniliformes (Figura 2A), são divididos
em artículos esféricos, cúbicos ou achatados, o número de artículos não necessariamente
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reflettindo o tam
manho relativo entre oss apêndices,, uma vez que
q o tamannho dos artíículos
podee variar de acordo com
m o apêndiice e ao lon
ngo do mesmo, e, no caso dos cirros
c
dorsaais, com a região
r
do co
orpo. Algum
mas espéciees não possu
uem articulaação ao longo de
todo o comprim
mento dos apêndices,, entretanto
o, também não são ttotalmente lisos,
apressentando-see como que enrugados ou irregulaarmente con
nstritos, paddrão denominado
"pseuudoarticuladdo". Os cirrros dorsais geralmente estão preseentes em toddos os setíg
geros,
mas em algumass espécies de
d Exogoninnae estão au
usentes no setígero 2.

URA 3. Tippos de cerdas em Sylliidae. (A) ceerda secundaariamente ssimples, derrivada
FIGU
da fuusão entre hastes
h
e lâm
minas (B) ccerda secund
dariamente simples, deerivada da perda
da lââmina; (C) cerda
c
secund
dariamente simples, deerivada da fusão
f
entre hhastes e lâm
minas;
(D) ccerda compoosta falcígera; (E) cerdda compostaa pseudoesp
pinígera; (F)) úngula.
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Internamente, a faringe estende-se por um número variável de segmentos a partir
da boca, esta localizada ventralmente no peristômio. A faringe é um tubo cilíndrico,
geralmente reta, ocupando alguns setígeros (Figura 2A), mas em Amblyosyllis e
Autolytinae ela se apresenta geralmente fina, alongada, sinuosa, as vezes enrolada, com
até diversas voltas. Anteriormente, a margem pode ser circundada por uma coroa de
papilas, usualmente 10, e uma densa franja de cílios. Pode ser inerme ou, mais
comumente, armada com um dente (Figura 2A), uma coroa completa ou incompleta de
dentículos (trépano), ou ambos. A presença de armadura define o clado mais abrangente
dentro de Syllidae ("enoplosilídeos"), incluindo todos os silídeos exceto os
Anoplosyllinae e Anguillosyllis ("anoplosilídeos") (Aguado et al., 2012).
Associado à porção posterior da faringe localiza-se o proventrículo (Figura 2A),
com epitélio glandular interno e robustas fibras musculares externamente. O
proventrículo desempenha importante papel endócrino, secretando hormônios
relacionados ao controle dos ciclos reprodutivos (Franke, 1999), e digestivo, agindo
com uma bomba de sucção (Fauchald & Jumars, 1979), e é considerado a principal
sinapomorfia da família (Glasby, 1993).
Além dos caracteres morfológicos, utilizados para definição de espécies, gêneros
e até mesmo subfamílias, os aspectos reprodutivos também são importantes
principalmente para classificação das subfamílias, sendo que os sistemas de incubação e
tipos de estolões representam valiosas informações filogenéticas (Aguado et al., 2012).
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1d. Aspectos reprodutivos

Os silídeos apresentam uma espetacular diversidade de fenômenos reprodutivos. O
modo primitivo de reprodução é caracterizado pela epitoquia (epigamia e
estolonização), enxameamento e fertilização externa (Franke, 1999). Modificações do
modo primitivo incluem incubação externa, transferência direta de esperma, fertilização
interna, viviparidade, partenogênese e hermafroditismo simultâneo ou sucessivo, sendo
que a reprodução assexuada verdadeira é considerada rara e ocorre por fragmentação do
corpo seguida de regeneração (arquitomia) (Franke, 1999).
Na epitoquia, também presente em outros grupos de poliquetas, a forma átoca
(bentônica, mais duradoura) dá origem a formas epítocas (planctônicas, de curta
existência), cuja função é o transporte e liberação dos gametas. A formação dos epítocos
em Syllidae também é diversa, podendo ocorrer de duas maneiras (Franke, 1999). A
primeira forma é a epigamia, em que o indivíduo átoco se transforma em epítoco
passando por uma série de modificações morfológicas, fisiológicas e comportamentais,
como o aumento no tamanho de estruturas sensoriais (olhos, antenas e cirros),
desenvolvimento de cerdas natatórias notopodiais, adquirindo uma condição birreme, e
desenvolvimento de glândulas genitais em segmentos modificados, para o
armazenamento de gametas. Nesta fase, se tornam mais ativos e, em processo
desencadeado por diversos fatores, tais como ciclo lunar, duração dia/noite, temperatura
da água, etc., nadam para a coluna d'água, formando grandes concentrações de
indivíduos, fenômeno conhecido como enxameamento. Machos e fêmeas se
reconhecem frequentemente através de feromônios e algumas espécies são capazes de
produzir bioluminescência (Zörner & Fisher, 2007), captada pelos olhos bem
desenvolvidos do parceiro reprodutivo, ocorrendo então a liberação dos gametas.
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Na epigamia, os epítocos (nesse caso, também conhecidos como "epígamos")
liberam os gametas por nefridióporos modificados em gametodutos, e frequentemente
os indivíduos podem reverter à forma átoca e ao hábito bentônico após o
enxameamento, estando aptos a passar novamente por todo o processo na estação
reprodutiva seguinte (Daly, 1975; Fischer & Fischer, 1995). O cuidado parental também
está presente em alguns grupos, como nos Exogoninae, em que as fêmeas incubam os
embriões ventral ou dorsalmente. Nas espécies com incubação ventral, a prole
permanece conectada à forma materna, recebendo nutrientes desta e desenvolvendo-se
até um estágio com vários setígeros, quando então são liberados (San Martín, 2005).
Diferentemente, a incubação dorsal pode se dá por meio de notocerdas capilares
especializadas, ou presos em cirros dorsais, que mantêm os ovos junto ao dorso da
forma materna.
O segundo tipo de formação de epítocos é a esquizogamia, processo em que
estolões são formados a partir do indivíduo átoco por duas maneiras: cissiparidade, com
um estolão sendo formado por vez, na região posterior do corpo; e gemiparidade, com
vários estolões sendo formados simultaneamente, formando fileiras de estolões unidos,
ou brotando lateralmente na extremidade posterior do indivíduo átoco (Franke, 1999). A
esquizogamia é controlada pelo sistema endócrino relacionado ao proventrículo
(Durchon, 1957; Franke, 1980; 1983). Os ciclos sexuais promovem mudanças
periódicas no funcionamento do sistema, sendo que após o processo de estolonização, o
sistema endócrino inibe o desenvolvimento de um novo estolão no átoco e ativa a
regeneração dos setígeros perdidos. Embora em muitos casos não haja dimorfismo
sexual, a determinação do sexo é fácil, já que as fêmeas possuem relativamente grandes
óvulos preenchendo os segmentos, enquanto que os machos apresentam o celoma
totalmente preenchido por espermatozoides.
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Na coluna d'água liberam os gametas pela ruptura da parede do corpo, não
havendo, portanto, cuidado parental ou incubação. Após a fertilização, ovos
permanecem na coluna d'água, onde se desenvolvem em larvas livre natantes ciliadas
(San Martín, 2003). Após completar o desenvolvimento, juvenis retornam ao ambiente
bentônico, fechando o ciclo.
Na família Syllidae a condição reprodutiva considerada primitiva é a epigamia,
presente nos Anoplosyllinae, Eusyllinae, Exogoninae, e nos gêneros Epigamia Nygren,
2004 (Autolytinae), Amblyosyllis e Perkinsyllis. Em Exogoninae, o tipo de incubação
dos ovos, dorsal ou ventral, reflete duas linhagens evolutivas, e a esquizogamia
aparentemente evoluiu independentemente nos Autolytinae e nos Syllinae (Figura 1)
(Aguado et al., 2012).
Aguado et al. (2012) demonstraram que o tipo de epítoco formado em Syllinae
também está relacionado a diferentes clados (Figura 4). Os epítocos podem ser
classificados em 5 morfotipos segundo Aguado et al. (2012):
1.

Ácero ou Tetraglene. Cabeça bilobada; dois pares de olhos; antenas

ausentes; com pequeno dimorfismo sexual, estolões masculinos um pouco mais finos e
com parapódios mais longos do que os femininos;
2.

Pentácero ou Ioida. Cabeça com dois pares de olhos, três antenas

moniliformes e dois palpos livres um do outro, robustos;
3.

Acéfalo. Cabeça e apêndices cefálicos ausentes; setígeros semelhantes ao

longo do corpo, com cerdas natatórias e manchas fotorreceptoras;
4.

Tetrácero. Cabeça com um par de olhos, duas antenas moniliformes e

dois palpos livres um do outro, finos;
5.

Dícero ou Chaetosyllis. Cabeça fortemente bilobada, com um par de

olhos dorsal e outro ventral; duas antenas pequenas.
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FIGU
URA 4. Evvolução do
os tipos de estolões em
m Syllinae. As relaçõões filogenéticas
foram
m extraídass da Figuraa 1. Espéccies em neegrito são aquelas
a
parra as quais são
conhhecidos os tiipos de esto
olão. Figuraas de San Martín
M
(2003). Modificaado de Aguaado et
al. (22012).
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2. Metodologia básica

No presente estudo foram analisados poliquetas provenientes do nordeste do Brasil,
obtidos de coletas dos projetos “Biodiversidade de poliquetas (Annelida, Polychaeta)
em substratos consolidados ao longo do estado da Paraíba”, e “Biodiversidade de
Polychaeta na zona entremarés e infralitoral raso em substratos consolidados no
nordeste do Brasil, estados de Pernambuco e Paraíba”.
O litoral raso desses estados caracteriza-se por possuir blocos lateríticos
fragmentados, em sua maioria intensamente intemperizados, desde a região entremarés
até o infralitoral. Estas concreções lateríticas servem como substrato para formas
incrustrantes como algas, colônias de esponjas, cnidários e ascídias, poliquetas
tubícolas, crustáceos cirripédios e bancos de bivalves que, por sua vez, promovem o
aumento da complexidade ambiental, proporcionando microambientes e oferecendo
maior quantidade de recursos para os epibiontes. Esta disponibilidade de recursos torna
favorável o desenvolvimento das mais diversas formas de vida, incluindo os silídeos,
elevando a biodiversidade nesses ambientes (Edgar, 1983; Gao e McKinley, 1994;
Costanza et al., 1997; Spalding et al, 2003).
As coletas foram realizas durante marés baixas em 21 localidades, sendo 12 no
Estado da Paraíba e 9 no Estado de Pernambuco (Figura 5). Amostrou-se
principalmente a região do entremarés, embora tenham sido feitas algumas amostragens
no infralitoral raso, em profundidades não maiores do que 1 m. Foram raspadas
pequenas quantidades de diferentes tipos de incrustrantes, como algas, esponjas,
ascídias e corais, com o auxílio de espátulas. O material foi acondicionado em tanques
aerados com água do mar, para que os animais fossem mantidos vivos e em boas
condições, e pequenas porções do material eram retiradas e analisadas sob
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estereomicroscópio. Durante o processo de triagem, algumas características rapidamente
perdidas em material fixado, como coloração, puderam ser analisadas e fotografadas
com estes animais ainda vivos, de modo a incluir tais características nas respectivas
descrições. Os exemplares encontrados foram então anestesiados em solução de mentol,
fixados em formalina a 4% e acondicionados em tubos devidamente identificados. No
Laboratório de Poliquetologia (IB/USP), alguns dias depois, os animais eram lavados
em água doce e conservados em álcool 70%. As identificações foram feitas segundo
caracteres morfológicos visualizados com o uso de microscópio óptico e, sempre que o
número de espécimes e o seu estado de preservação o permitiram, foram analisados
exemplares sob microscópio eletrônico de varredura (MEV). Alguns espécimes foram
dissecados com o auxílio de estiletes, para análise da faringe e do proventrículo, quando
necessário, tendo estas partes sido retiradas dos espécimes e montadas em lâminas
permanentes com gel de glicerina ou em stubs para análise sob MEV.
Para a observação ao microscópio eletrônico de varredura, espécimes
selecionados foram desidratados em baterias de solução de etanol com concentrações
progressivamente maiores, entre 70–100 %, e, em seguida, através do equipamento de
Ponto Crítico; os animais foram então montados nos stubs e cobertos com uma camada
de ouro de 25–30 nm. A análise do material foi realizada nos equipamentos de MEV
dos Laboratórios de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.
As ilustrações foram feitas com o auxílio do equipamento de câmara clara, ou
com máquina fotográfica digital, acoplados ao microscópio óptico. As imagens foram
tratadas com os programas Adobe Photoshop ® e/ou Illustrator ®.
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FIGU
URA 5. Poontos de colleta. Paraíbba: 1, Barraa de Camaraatuba; 2, Poonta da Praainha;
Baía da Traiçãão; 3, Barrra de Mam
manguape; 4, Píer dee Cabedeloo; 5, Reciffe do
Picãoozinho; 6, Praia
P
do Cabo Brancoo; 7, Praia de Jacumã; 8, Praia dde Carapibu
us; 9,
Praiaa de Tabatiinga; 10, Prraia do Coqqueirinho; 11, Praia de
d Tambabaa; 12, Recife do
Faroll de Pitimbbu. Pernamb
buco: 13, P
Praia de Pon
ntas de Ped
dra; 14, Ponnta do Jaguaaribe;
15, R
Recifes de Ittamaracá; 16, Praia de Boa Viagem
m; 17, Recife de Muroo Alto; 18, Recife
R
da Barra do Siriinhaém; 19–
–20, Recifee e Praia dos Carneiross; 21, Recife
fe de São Jo
osé da
Corooa Grande.
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Após 2 anos de análise do material de Syllidae da Paraíba e de Pernambuco, as
identificações realizadas foram confirmadas/corrigidas durante visita ao Dr. Guillermo
San Martín (Universidad Autónoma de Madri, Espanha), considerado a maior
autoridade mundial na família. Adicionalmente, para confirmação e comparação com as
espécies obtidas, foram analisados espécimes depositados nas coleções do Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (Madri, Espanha) e do The Australian
Museum, (Sydney, Austrália) (Apêndice 1).

3. Diversidade de Syllidae no nordeste do Brasil

O conhecimento atual da diversidade de silídeos ao longo da costa nordestina brasileira
é escasso. Apesar de esse litoral ocupar mais da metade da costa brasileira, poucos
esforços foram realizados no que diz respeito ao reconhecimento de sua diversidade
poliquetológica como um todo. Rullier & Amoureux (1979) foram os primeiros a
registrar representantes dos silídeos para a costa nordestina formalmente, reportando 7
gêneros e 19 espécies, ao amostrarem desde o Atol das Rocas até o sul da Bahia.
Recentemente, duas espécies novas foram descritas a partir da análise de material
proveniente do Ceará (Nogueira & Yunda-Guarín, 2008; Fukuda et al., 2009).
Considerando os trabalhos formalmente publicados, estes três são os únicos com
enfoque taxonômico que trazem descrições e ilustrações dos silídeos no nordeste do
Brasil.
No presente estudo, foram realizadas coletas desde ao norte do Estado da
Paraíba até ao sul do Estado de Pernambuco, totalizando 21 pontos amostrados em uma
extensão de aproximadamente 300 km de costa (Figura 5). A partir da análise deste
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material, foram registradas 19 espécies novas para a ciência, 14 novas ocorrências de
espécies para o Brasil e 18 novas ocorrências de espécies para o litoral nordestino
(Apêndice 2).

4. Organização da Tese

Além desta "Introdução Geral" e das "Considerações Finais", esta Tese está organizada
em quatro capítulos estruturados como artigos científicos e redigidos em inglês. Cada
manuscrito está formatado de acordo com os padrões exigidos pela Zootaxa, periódico
ao qual pretende-se submetê-los. Embora já estejam em formato para submissão,
nenhum deles está aceito, somente um tendo sido submetido até o momento.
O primeiro capítulo, intitulado "Myrianida Milne Edwards, 1845 and Proceraea
Ehlers, 1864 (Polychaeta: Syllidae: Autolytinae) from off northeastern Brazil, with
descriptions of three new species" apresenta as espécies da subfamília Autolitynae
encontradas nas coletas da Paraíba e de Pernambuco. Este manuscrito foi submetido a
Zootaxa.
O segundo capítulo, "New species of Basidiosyllis and Odontosyllis, and new
records of Amblyosyllis, Eusyllis and Perkinsyllis (Syllidae:Polychaeta) from off the
northeastern Brazilian Coast", apresenta espécies da subfamília Eusylinae assim como
de alguns dos gêneros incertae sedis de Syllidae.
O terceiro capítulo, intitulado "Branchiosyllis, Megasyllis, Opisthosyllis, Syllis
and Trypanosyllis (Polychaeta: Syllidae: Syllinae) from Brazil, with the description of 7
new species", traz as espécies de Syllinae encontradas no presente estudo.
Finalmente, no quarto e último capítulo, são apresentadas as espécies de
Exogoninae, exceto Exogone, encontradas ao longo dos estados da Paraíba e de
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Pernambuco, com o título "On some Exogoninae (Polychaeta: Syllidae) from off the
northeastern Brazilian coast, with description of a new species".
Todas as espécies incluídas nas sessões "Material examinado" desta Tese,
ocorrem nos estados da Paraíba e/ou Pernambuco (Apêndice 2). Adicionalmente, foram
analisados espécimes coletados em outros estados, já que muitas espécies haviam sido
previamente coletadas por outros projetos realizados ao longo da costa brasileira, mas
ainda não haviam sido registradas formalmente (Apêndice 2).
Os capítulos que tratariam dos gêneros Exogone ("The genus Exogone
(Polychaeta: Syllidae) from the Brazilian coast, with the description of a new species")
e Haplosyllis ("The genus Haplosyllis Langerhans, 1879 (Polychaeta: Syllidae) from
Northeastern Brazil, with descriptions of two new species"), foram submetidos e aceitos
para publicação na Zootaxa (Apêndice 3) e Marine Biology Research (Apêndice 4)
respectivamente. Ambos estão como apêndices por questões de direitos autorais e,
futuramente, disponibilização pública desta Tese.
O Apêndice 5 traz o trabalho intitulado "Species of Odontosyllis Claparède,
1863 (Annelida: Polychaeta: Syllidae) occurring along the Brazilian coast", realizado
em colaboração com a equipe do Laboratório de Poliquetologia (LaPol) do IB/USP e
inclui algumas espécies de Odontosyllis analisadas no âmbito do presente trabalho.
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OBJETIVOS

O principal objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento taxonômico das
espécies da família Syllidae presentes no litoral raso dos estados da Paraíba e de
Pernambuco e fornecer descrições detalhadas das mesmas, contribuindo para o melhor
conhecimento da fauna de poliquetas da região nordeste e do litoral brasileiro como um
todo.
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RESUMO

Diversidade de Syllidae (Polychaeta: Annelida) em
substratos consolidados ao longo dos estados da Paraíba e
Pernambuco, nordeste do Brasil

RESUMO
Poliquetas são anelídeos em sua maioria marinhos, apresentando grande diversidade de
formas e hábitos de vida. Há tanto animais sedentários quanto errantes, incluindo alguns
táxons planctônicos, mas a maioria vive em ambientes bentônicos. A família Syllidae
Grube, 1850 é uma das mais complexas, diversificadas, abundantes e amplamente
distribuídas famílias de poliqueta. É composta por poliquetas errantes, atualmente
distribuídos em mais de 70 gêneros e aproximadamente 700 espécies, distribuídas em 5
subfamílias (Anoplosyllinae, Autolytinae, Eusyllinae, Exogoninae e Syllinae).
Os silídeos são facilmente reconhecidos por possuírem uma estrutura muscular
geralmente robusta, posteriormente à faringe, denominada proventrículo. A família
atualmente é considerada monofilética e a presença desse órgão tem sido considerada
como uma sinapomorfia do grupo. Além do proventrículo, os silídeos caracterizam-se
por apresentarem corpos relativamente pequenos, com segmentação homônoma e
parapódios unirremes, excepcionalmente adquirindo condição birreme nas formas
epítocas. Reproduzem-se principalmente por epitoquia, embora incubação externa de
ovos, viviparidade, paternogênese e arquitomia também já tenham sido registradas no
grupo.
O principal objetivo deste estudo foi realizar um levantamento taxonômico das
espécies da família Syllidae presentes em substratos consolidados do litoral raso dos
estados da Paraíba e de Pernambuco, fornecendo descrições e ilustrações detalhadas dos
táxons encontrados. Amostragens foram realizadas no entremarés e infralitoral raso ao
longo desses dois estados, totalizando 21 localidades amostradas.
Foram analisados morfologicamente 4.233 indivíduos, distribuídos em 20
gêneros e 57 espécies. Dessas, 19 espécies são novas para a ciência, duas são novas
ocorrências de gêneros para o Atlântico Sul (Basidiosyllis e Amblyosyllis), e 14 e 18 são
novas ocorrências de espécies para o Brasil e para o nordeste brasileiro,
respectivamente. Dentre os táxons identificados, estão representadas as cinco
subfamílias de Syllidae, assim como os gêneros independentes Amblyosyllis e
Basidiosyllis.
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ABSTRACT

Diversity of Syllidae (Polychaeta: Annelida) on hard
substrates off the State of Paraíba and Pernambuco,
northeastern Brazil

ABSTRACT

Polychaetes are usually marine annelids extremely variable in form and lifestyle.
Among them, there are examples of sedentary and errant animals, most living in benthic
environments, but also including some planktonic taxa. The Syllidae Grube, 1850 is one
of the most complex, diverse, abundant and widespread families of polychaetes. It is
represented by errant animals, currently comprising more than 70 genera and about 700
species, divided in 5 subfamilies (Anoplosyllinae, Autolytinae, Eusyllinae, Exogoninae
e Syllinae).
Syllids are recognized by the presence of the proventricle, a muscular structure,
generally strong, posteriorly to the pharynx. The family is considered monophyletic, the
proventricle considered as a synapomorphy of the group. Besides the proventricle,
syllids are also characterized by having relatively small-sized bodies, with homonomous
segmentation and uniramous parapodia, exceptionally acquiring a biramous condition in
epitokous forms. The reproduction is usually by epitoky, but external brooding of eggs,
viviparity, parthenogenesis and architomy are all also found among syllids.
The aim of this study was to make a taxonomic inventory of the syllid species
occurring on hard bottoms of shallow waters off the states of Paraíba and Pernambuco,
providing descriptions and detailed illustrations of the taxa found. Samples were taken
from the intertidal and shallow sublitoral zones of both states, totalizing 21 localities
sampled.
In total, 4,233 individuals were morphologically analysed, belonging to 20
genera and 57 species; 19 of these species are new to science, two are new records for
the genera to Brazil (Amblyosyllis and Basidiosyllis), and 14 and 18 are new records for
the species to Brazil and to the northestern Brazilian coast, respectively. Among the
taxa, all five subfamilies of Syllidae are represented, besides two independent genera,
Amblyosyllis and Basidiosyllis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo revelou, conforme esperado, uma grande diversidade de silídeos
desconhecida para a região entremarés dos estados da Paraíba e de Pernambuco.
Utilizando-se apenas de identificações baseadas em caracteres morfológicos, foram
registradas 19 espécies novas para a ciência, duas novas ocorrências de gêneros para o
Atlântico Sul (Basidiosyllis e Amblyosyllis), 14 e 18 novas ocorrências de espécies para
o Brasil e para o nordeste brasileiro, respectivamente.
Muitos destes novos registros de ocorrência de espécies para o Brasil expandem
a distribuição das mesmas de forma disjunta. Nestes casos, as análises morfológicas
realizadas não foram suficientes para distinguir os espécimes brasileiros daqueles de
localidades até, em certos casos, de oceanos diferentes. Algumas destas espécies,
consideradas cosmopolitas, também foram registradas pela primeira vez para o Brasil.
As análises exclusivamente baseadas em caracteres morfológicos muitas vezes
subestimam a riqueza de espécies, já que frequentemente são incapazes de separar
espécies com características convergentes, porém, de linhagens evolutivas distintas
(Maltagliati et al., 2000). O criptismo em poliquetas já foi reconhecido e comprovado
para diferentes grupos (Nygren, 2013), inclusive para espécies de Syllidae. Ao longo
das últimas décadas, diversas espécies da família vêm sendo apontadas como sendo, na
verdade, complexos de espécies, possivelmente englobando diferentes linhagens
evolutivas e diferentes histórias de vida, ocorrendo tanto em casos de distribuição
simpátrica quanto alopátrica (Lattig, 2009; Álvarez-Campos et al. 2012). Entretanto,
somente recentemente esforços têm sido realizados para acessar este tipo de informação
utilizando-se de ferramentas moleculares.
O Brasil, país com dimensões continentais, com mais de 8.000 km de costa, é
uma área interessante para estudos biogeográficos e filogeográficos de tais complexos
de espécies com distribuição ampla. Para outros grupos marinhos, algumas barreiras
biogeográficas já foram registradas ao longo da costa, porém, as mesmas não foram
testadas para os poliquetas. Uma abordagem interessante, a partir do conhecimento da
distribuição das espécies proporcionada por esta Tese, seria testar se ao longo do litoral
elas se apresentam como uma unidade evolutiva única, com fluxo gênico ao longo de
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toda sua distribuição, ou não. Complementarmente, outros questionamentos poderiam
ser feitos considerando os aspectos reprodutivos das diferentes subfamílias. Os
exogoníneos com incubação ventral, por exemplo, são epigâmicos e incubam os
juvenis, não apresentando uma fase larval livre natante em seu ciclo de vida, diferente
dos silíneos, esquizogâmicos, que podem se dispersar através de larvas (San Martín,
2003). Este diferente potencial de dispersão entre os grupos poderia se refletir em suas
distribuições? Para algumas espécies meiofaunais, o cosmopolitismo já foi comprovado
("Paradoxo da Meiofauna", (Giere,1993)); será que para alguma espécie de silídeo
meiofaunal ele também existe e as espécies incubadoras são amplamente distribuídas ao
longo da costa? A estrutura genética em nível de população não é conhecida para
nenhuma espécie de Syllidae na costa brasileira. Apesar de morfologicamente serem
consideradas espécies únicas, estudos mais detalhados, com a utilização de ferramentas
moleculares, podem representar o próximo passo para melhor compreensão e
dimensionamento desta biodiversidade.
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