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Resumo 

 

 Syllidae Grube, 1850 é uma das maiores famílias de poliquetas, caracterizada 

por apresentar animais errantes de corpos relativamente pequenos, com segmentação 

homônoma e parapódios unirremes internamente sustentados por acículas, 

excepcionalmente adquirindo condição birreme nas formas epítocas; associado à 

porção posterior da faringe, o proventrículo, estrutura muscular em forma de barril que 

pode ser facilmente visualizado por transparência através da superfície do corpo, é 

uma das sinapomorfias da família. O grupo destaca-se pela variedade de estratégias 

reprodutivas, com representantes apresentando, em geral, o fenômeno da epitoquia, 

mas também sendo encontradas incubação externa de ovos, viviparidade, 

partenogênese e arquitomia. Syllidae conta atualmente com 5 subfamílias, Syllinae 

Grube, 1850, Autolytinae Langerhans, 1879, Exogoninae Langerhans, 1879, 

Eusyllinae Malaquin, 1893, e Anoplosyllinae Aguado & San Martín, 2009, divididas de 

acordo com a morfologia dos palpos, antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao 

longo do corpo, além do formato da faringe e proventrículo. 

 Apesar de ser uma das famílias mais abundantes e diversificadas dentre todos 

os Polychaeta, o estado do conhecimento da fauna de silídeos ocorrendo ao longo do 

litoral brasileiro ainda é bastante pobre. Até o momento, foram registrados apenas 25 

gêneros e 84 espécies para a costa brasileira, o que é relativamente pouco em 

comparação com outras regiões onde a fauna de silídeos é melhor conhecida, como a 

Península Ibérica, por exemplo. 

A presente Tese consiste em um estudo taxonômico dos Syllidae da região 

sudeste/sul do Brasil, a partir de material coletado por três projetos independentes: 

“REVIZEE/Score Sul/Bentos Marinho”, “BIOTA/FAPESP/Biodiversidade Bêntica 

Marinha no Estado de São Paulo”, e “Biodiversidade de Anelídeos Poliquetas em 

Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo”.  

As identificações foram feitas com base em caracteres morfológicos, utilizando 

microscópio óptico e, em alguns casos, microscópio eletrônico de varredura (MEV), 

com o auxílio de bibliografia especializada e atualizada. No caso de algumas espécies, 

foram feitas comparações com material-tipo e espécimes coletados em outras 

localidades. Para as ilustrações, foram utilizadas câmaras-clara e fotográfica digital 

acopladas ao microscópio óptico, além de MEV. 

Neste estudo, foram analisados 10299 espécimes, pertencentes a 24 gêneros 

e 83 espécies, das quais 40 táxons são novas ocorrências para a costa brasileira e 15 

tratam-se de espécies novas para a ciência. 
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Abstract 

 

Syllidae Grube, 1850, is one of the largest polychaete families, comprehending 

relatively small-bodied errant animals, with homonomous segmentation and uniramous 

parapodia internally sustained by aciculae, exceptionally biramous in epitokous forms; 

located at the posterior part of the pharynx, the proventricle, a barrel-shaped muscular 

structure easily seen by transparency through the body wall, is one of the 

synapomorphies of the family. The group is notorious by the diversity of reproductive 

strategies, with representatives usually presenting the phenomena of epitoky, but 

external brooding of eggs, viviparity, parthenogenesis and architomy are all also found 

among syllids. Syllidae currently consists on 5 sub-families, Syllinae Grube, 1850, 

Autolytinae Langerhans, 1879, Exogoninae Langerhans, 1879, Eusyllinae Malaquin, 

1893, and Anoplosyllinae Aguado & San Martín, 2009, defined by the morphology of 

the palps, antennae, peristomial and dorsal cirri, and by the shape of the pharynx and 

proventricle. 

Despite being one of the most abundant and diverse families of Polychaeta, the 

state of knowledge of the syllid fauna occurring off the Brazilian coast is still poor. Up to 

the present, only 25 genera and 84 species have been registered for the area, which is 

a relatively low number compared to regions where the syllid fauna has been more 

extensively investigated, as the Iberian Peninsula, for example. 

The present Thesis is a taxonomic study of the Syllidae from the southeastern-

southern coast off Brazil, based on material collected by three independent projects: 

‘REVIZEE/Score Sul/Bentos Marinho’, ‘BIOTA/FAPESP/Benthic Marine Biodiversity in 

the State of São Paulo’, and ‘Biodiversity of Intertidal Polychaetes (Annelida: 

Polychaeta) on Rocky Shores off the State of São Paulo’. 

Identifications were based on morphological characters seen under compound 

light microscope and, in some cases, scanning electron microscope (SEM), with the aid 

of specialized and updated scientific literature. For some species, comparisons were 

made with type-material and specimens from other localities. Illustrations were done 

with the aid of drawing tubes and/or digital camera attached to the microscope, in 

addition to the SEM images, when available. 

Material examined consists of 10299 specimens, belonging to 24 genera and 83 

species, of which 40 taxa are new occurrences for the Brazilian coast, and 15 species 

are new to science. 
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I-) INTRODUÇÃO 

 

A Classe Polychaeta engloba animais aquáticos, em sua maioria marinhos, e 

conta atualmente com cerca de 80 famílas e 9000 espécies, contendo tanto animais 

errantes, vágeis, quanto sedentários, tubícolas, com os mais variados hábitos de vida 

(Rouse & Pleijel, 2001). 

 Os poliquetas podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes 

marinhos, desde a zona entremarés até grandes profundidades, junto a fontes 

hidrotermais nos leitos oceânicos. Apesar de também existirem formas planctônicas, 

havendo, inclusive, algumas famílias restritas a este domínio, são animais 

principalmente bentônicos, figurando entre os organismos mais abundantes e 

frequentes no bentos marinho (Amaral & Nonato, 1996).    

Tal expressividade também se reflete em sua importância ecológica, uma vez 

que os poliquetas exercem importante papel na dinâmica dos ecossistemas marinhos, 

atuando na ciclagem de nutrientes (Nichols, 1970; Myers, 1977) e como fonte de 

alimento para outros organismos, como, por exemplo, gastrópodes (Kohn, 1959; 

Leviten, 1976) e várias espécies de peixes. Neste último caso, os poliquetas chegam a 

representar quase 80 % do conteúdo estomacal de algumas espécies (Amaral & 

Migotto, 1980; Amaral et al., 1994). 

Além disso, muitos poliquetas têm importância direta para o homem, com 

algumas espécies sendo importantes bioindicadores de ambientes eutrofizados 

(Amaral et al., 1998; Licciano et al., 2007), enquanto outras são utilizadas para 

atividades de lazer, servindo de isca para pesca (Olive, 1994; Fidalgo e Costa, 1999). 

A classe poliqueta foi, durante muitos anos, dividia em duas grandes ordens, 

Sedentaria Lamarck, 1818, e Errantia Audouin & Milne Edwards, 1834, com base 

principalmente na estrutura da região anterior e nos hábitos de vida dos animais. 

Outras classificações seguindo esquemas hierarquizados em ordens e subordens 

foram propostas por diversos autores; muitas destas classificações, no entanto, ainda 

que adotando nomes diferentes, praticamente resgatavam em grande parte a divisão 

em Errantia e Sedentaria, estando as diferenças no arranjo dos táxons em níveis mais 

específicos (ver Fauchald & Rouse, 1997).  

Apesar de contar com o aspecto prático, este tipo de classificação é 

insatisfatório, pela impossibilidade de se caracterizar de maneira adequada as ordens 

(Fauchald, 1977), e por não contar com um embasamento filogenético. Assim, alguns 

grupos de Polychaeta, como Archiannelida Hatschek, 1878, eram compostos por 

animais que não necessariamente eram considerados próximos entre si, mas que 
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estavam ali alocados por não poderem ser enquadrados claramente em nenhuma das 

duas grandes ordens.  

Mais recentemente, adotando métodos cladísticos, Rouse & Fauchald (1997) 

dividiram os Polychaeta em dois grupos, Palpata e Scolecida. Em Palpata, 

encontramos a subdivisão em Canalipalpata e Aciculata, formando agrupamentos 

semelhantes a, respectivamente, Sedentaria e Errantia; em Scolecida, foram alocadas 

famílias de relações menos conhecidas, em parte resgatando o agrupamento dos 

Archiannelida.  

Estas propostas, contudo, referem-se a filogenias baseadas em caracteres 

morfológicos; vários grupos desta forma tradicionalmente aceitos, contudo, não 

puderam ser recuperados em análises baseadas em dados moleculares (Rousset et 

al., 2007).  

Assim, estudos mais recentes vêm apontando de forma cada vez mais incisiva 

para o parafiletismo de Polychaeta com a exclusão de Clitellata, havendo, ainda, fraco 

suporte para a definição do próprio Filo Annelida e de muitos grupos de “Polychaeta” 

(McHugh, 1997, 2005; Westheide, 1997; Bleidorn et al., 2003; Garraffoni & Amorin, 

2003; Worsaae et al., 2005; Rousset et al., 2007).  

De acordo com a classificação tradicional proposta por Fauchald (1977), a 

família Syllidae enquadra-se na Ordem Phyllodocida Dales, 1962, Subordem 

Nereidiformia Benham, 1894.  

 A primeira descrição conhecida de um silídeo data do século XVIII. Na ocasião, 

O.F. Müller (1771), utilizando a então recém criada classificação linneana, descreveu a 

espécie Nereis armillaris, hoje alocada no gênero Syllis, subfamília Syllinae. Nessa 

primeira fase da história do conhecimento da família, vários animais hoje reconhecidos 

como silídeos foram descritos por diversos autores, como, dentre muitos outros, 

Audouin & Milne Edwards (1834), e Lamarck (1818), este último tendo proposto o 

gênero Syllis, que, mais tarde, viria a dar nome à família. Por essa época, os silídeos 

descritos careciam de uma posição taxonômica mais rigorosa, sendo apenas 

destacada sua similaridade com Nereis. Foi somente então, numa grande revisão do 

Filo Annelida, que Grube (1850) descreveu a família Syllidea Grube, 1850, 

reconhecendo a existência de um grupo conciso formado por esses animais, que 

começaram a ser descritos havia menos de cem anos.  

 Naquele trabalho, Grube (1850) propôs também a família Amytidea Grube, 

1850, que continha gêneros posteriormente invalidados, por terem sido descritos com 

base em formas reprodutivas (estolões) de silídeos. Para que esta relação entre os 

silídeos e suas formas reprodutivas fosse reconhecida, foi fundamental o trabalho de 
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Agassiz (1862), que descreveu o ciclo reprodutivo de Autolytus cornutus Agassiz, 1862 

(hoje alocado no gênero Proceraea Ehlers, 1864).  

 Alguns anos após a descrição da família, Langerhans (1879) propôs três tribos 

para melhor acomodar os silídeos: Syllideae Grube, 1850, Exogoneae Langerhans, 

1879, e Autolyteae Langerhans, 1879. Complementando esta nova divisão, Malaquin 

(1893) adicionou a tribo Eusylleae Malaquin, 1893. O trabalho de Malaquin (1893) foi a 

primeira grande monografia específica sobre Syllidae, descrevendo espécies novas, 

propondo novas classificações e abordando aspectos de sua biologia. 

 No século XX, Fauvel (1923) lança sua obra “Polychètes Errantes”, da série 

“Faune de France”, complementando-a posteriormente com as formas sedentárias 

(Fauvel, 1927). Estas duas obras são consideradas marcos na taxonomia de 

poliquetas, sendo que chaves de identificação nelas incluídas ainda são úteis para 

alguns grupos. Fauvel (1923) e, mais tarde, Rioja (1925) elevaram ao nível de 

subfamília os grupos de silídeos até então considerados como tribos, divisão vigente 

até hoje. Mais recentemente, destaca-se a obra de San Martín (2003), da série “Fauna 

Iberica”, como uma síntese dos conhecimentos sobre a família Syllidae, além de 

apresentar todas as espécies do grupo até então conhecidas na Península Ibérica. 

 Portanto, a partir da segunda metade do século XIX, os Syllidae são 

subdivididos em quatro grupos: Autolytinae Langerhans, 1879, caracterizada pela 

perda secundária de cirros ventrais, ou fusão dos mesmos aos parapódios, conforme 

defendido por San Martín (2003); Eusyllinae Malaquin, 1893, englobando silídeos com 

palpos fundidos na base e apêndices (antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais) 

lisos ou irregularmente articulados; Exogoninae Langerhans, 1879, silídeos com 

palpos completamente fundidos, ou com uma pequena bifurcação terminal, e 

apêndices inarticulados, geralmente curtos; e Syllinae Grube, 1850, animais com 

palpos completamente separados e apêndices articulados (moniliformes).  

Essa classificação, contudo, não contou com uma sistematização filogenética 

para sua elaboração, tendo sido confeccionada seguindo aspectos práticos (Fauchald, 

1977; San Martín, 2003). Assim, as relações dentro da família não são bem 

conhecidas e têm sido alvo de estudos filogenéticos recentes (Aguado et al., 2007; 

Aguado & San Martín, 2009; San Martín et al., 2009). Como resultado desse esforço 

para melhor delinear as relações internas de Syllidae, uma quinta subfamília, 

Anoplosyllinae Aguado & San Martín, 2009, foi recentemente proposta, incluindo 

animais previamente alocados em Eusyllinae, que é um grupo bastante heterogêneo. 

Os Anoplosyllinae caracterizam-se por apresentar antenas, cirros peristomiais e cirros 

dorsais anteriores lisos, cirros dorsais posteriores articulados, inclusões hialinas 

iridescentes no dorso do prostômio, e faringe inerme (Aguado & San Martín, 2009). 
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Os silídeos são poliquetas errantes, de corpo subcilíndrico, geralmente 

apresentando a porção dorsal convexa e a ventral, plana. Em muitas espécies, em 

especial alguns membros da subfamília Autolytinae, padrões de coloração de 

complexidade bastante variável, por vezes exuberantes, podem estar presentes. Além 

da coloração, papilas podem também recobrir o dorso e parapódios, dispostas em 

padrões variados, por vezes dificultando a observação do animal, por favorecerem a 

aglutinação de detritos.  

A região da cabeça, formada pelo prostômio (Fig. 1: pro), é bem definida, com 

um par anterior de palpos (Fig. 1: p), geralmente triangulares, com grau de fusão 

variável; os Autolytinae apresentam os palpos rebatidos para baixo do prostômio, 

frequentemente inconspícuos dorsalmente. Em sua maioria, os silídeos apresentam 

prostômio com dois pares de olhos relativamente complexos, lenticulados (Verger-

Bocquet, 1983); em muitas espécies, um par manchas ocelares pode também estar 

presente próximo da margem anterior do prostômio. Em geral, os silídeos apresentam 

ainda três antenas no prostômio, inseridas em pontos próximos ou separadas, a 

central (Fig. 1: ac) geralmente maior do que as laterais (Fig. 1: al). 

Imediatamente após o prostômio, circundando a parte posterior do mesmo, 

localiza-se o peristômio (Fig. 1: per), também conhecido como segmento tentacular ou 

bucal. O peristômio é aqueto e possui 1-2 pares de cirros peristomiais (Fig. 1: cpd, 

cirro peristomial dorsal; cpv, cirro peristomial ventral). Em geral mais fino e mais curto 

do que os setígeros, o peristômio pode ser inconspícuo dorsalmente; pode, ainda, 

recobrir o prostômio por extensão variável, e, em algumas espécies, formar um lóbulo 

nucal que recobre a parte posterior do prostômio (Figs. 12A-B; 13A, C; 14A-D; 66A-B, 

E). Entre o prostômio e o peristômio localizam-se os órgãos nucais, com função 

quimiorreceptora, dispostos como um par de curtas fendas ciliadas em posição dorso-

lateral (Figs. 29E; 41E), ou como densas fileiras de cílios (Figs. 12A-B; 14A-D; 66B, E); 

nos Autolytinae e em Amblyosyllis Grube, 1857 (Eusyllinae), os órgãos nucais 

apresentam-se como projeções nucais estendendo-se em direção posterior 

(épaulettes), de extensão variável (Fig. 4B). Além de nos órgãos nucais, ciliação pode 

também estar presente nos palpos e prostômio (Figs. 14A-D; 62B, D), em fileiras 

transversais no dorso (Figs. 15B; 84D; 86B) e ventre (Figs. 85A-E; 86C) dos 

segmentos, fileiras longitudinais laterais (Fig. 62E), em tufos nos parapódios (Figs. 

10E, 84C), ou ainda irregularmente distribuída nas antenas e cirros. 

 A segmentação dos silídeos é homônoma, com todos os setígeros 

apresentando formatos semelhantes, as variações ficando por conta do formato e 

comprimento dos cirros dorsais, e distribuição de cerdas e acículas. Os parapódios 

são unirremes, os notopódios restritos aos cirros dorsais (Fig. 1: cd), exceto nas  
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formas epítocas; os cirros ventrais (Fig. 1: cv) são geralmente mais curtos do que os 

lóbulos parapodiais, mas encontram-se ausentes nos Autolytinae (ou, talvez, fundidos 

aos lóbulos parapodiais; San Martín, 2003). Internamente, os parapódios são 

sustentados por acículas, de número e morfologia variáveis. 

 
 

Fig. 1.  Esquema da região anterior de Haplosyllis em vista dorsal, mostrando as estruturas 
mais comuns em Syllidae: ac, antena central; al, antenas laterais; cd, cirro dorsal; cpd, cirro 
peristomial dorsal; cpv, cirro peristomial ventral; cv, cirro ventral; df, dente faríngeo; f, faringe; 
p, palpos; per, peristômio; pro, prostômio; prv, proventrículo. 
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 Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais e cirros anais, comumente 

denominados coletivamente como “apêndices”, apresentam uma variedade de 

formatos, desde papiliformes, ovais (Figs. 40A; 41A), passando por subulados, com 

bases esféricas e pontas afiladas (Fig. 55A), até alongados filiformes; neste último 

caso, podem ser tanto lisos, sem articulação (Figs. 10A-B, D-E; 16A), articulados 

apenas em uma porção do apêndice, padrão denominado “pseudoarticulado” (Fig. 

21A), ou totalmente articulados, em padrão moniliforme (Figs. 62A-F; 76A-F; 81A). Em 

apêndices moniliformes, o número de artículos não necessariamente reflete o tamanho 

relativo entre os apêndices, uma vez que o tamanho dos artículos pode variar de 

acordo com o apêndice e, no caso dos cirros dorsais, com a região do corpo. 

Em Syllidae há tanto cerdas simples quanto compostas, estas últimas 

geralmente de articulação heterogonfa. As cerdas simples consistem em uma dorsal 

(p. ex., Figs. 2B; 12F; 30E-F; 66D), e outra ventral (p. ex., Figs. 7D; 15F; 32H; 68M), 

geralmente presentes ao menos nos setígeros posteriores. As cerdas compostas são 

principalmente falcígeras (p. ex., Figs. 2A; 5A-B; 33B, E-F, I; 68A-K), embora várias 

espécies apresentem também cerdas denominadas pseudoespinígeras (p. ex., Figs. 

32A; 41F; 77E), termo proposto por San Martín (1992), uma vez que suas lâminas são 

proporcionalmente mais grossas e menos alongadas e pontiagudas do que as típicas 

cerdas espinígeras encontradas em diversas outras famílias de Polychaeta (Dorsey & 

Phillips, 1987). Hastes e lâminas podem ser espinuladas, e as lâminas são uni- ou 

bidentadas, quase sempre distalmente recurvadas. Em algumas raras exceções, 

cerdas podem ser secundariamente simples, pela perda da lâmina (Figs. 45A; 80I-J)  

ou fusão desta à haste (Figs. 73B; 74E-H). 

Na extremidade posterior, o corpo termina em um pigídio com um par de cirros 

anais semelhantes aos cirros dorsais posteriores, ou mais longos do que estes (Figs. 

3A; 23L; 30J; 81I). Uma proeminente papila pode estar presente entre o par de cirros 

anais (Figs. 24H; 28H). 

Internamente, a faringe (Fig. 1: f) estende-se por um número variável de 

segmentos a partir da boca, esta localizada no peristômio. A faringe pode ser inerme 

ou, mais comumente, armada com um dente (Fig. 1: df), uma fileira completa ou 

incompleta de dentículos (trépano), ou ambos. 

Associado à porção posterior da faringe localiza-se o proventrículo (Fig. 1: prv), 

estrutura muscular que desempenha importante função na tomada de alimento, agindo 

com uma bomba de sucção (Fauchald & Jumars, 1979), e é considerada a principal 

sinapomorfia da família (Glasby, 1993). Além disso, o proventrículo também 

desempenha importante papel endócrino, secretando hormônios relacionados ao 

controle dos ciclos reprodutivos (Franke, 1999).  
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Todas estas variações morfológicas são importantes caracteres taxonômicos, 

definindo espécies, ou mesmo gêneros e subfamílias. Além disso, também bastante 

importante para a classificação principalmente das subfamílias, são os aspectos 

reprodutivos empregados pelos animais, capítulo em que os silídeos merecem 

destaque dentre os invertebrados.  

O fenômeno da reprodução dos silídeos que mais atraiu a atenção dos 

pesquisadores desde o seu descobrimento é a epitoquia. Neste processo, 

compartilhado com outras famílias 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.  

O enxameamento, quando os epítocos vão todos simultaneamente para a 

coluna d’água, é desencadeado por diversos fatores, tais como o ciclo lunar, duração 

dia/noite, temperatura da água, etc. Epítocos machos e fêmeas se reconhecem 

frequentemente através de ferormônios, em algumas espécies havendo também 

interação através de pulsos de bioluminescência (Fischer & Fischer, 1995), ocorrendo 

então a liberação dos gametas.  

Em Syllidae, a formação dos epítocos pode se dar através de duas maneiras 

(Franke, 1999):  

1-) Epigamia: o indivíduo átoco se transforma em epítoco, passando por uma série de 

modificações morfológicas e fisiológicas, com um aumento de estruturas sensoriais 

(olhos, antenas e cirros) e desenvolvimento de cerdas natatórias notopodiais, com 

vários parapódios, principalmente a partir da região mediana do corpo, adquirindo uma 

condição birreme. Neste caso, os epítocos liberam os gametas por nefridióporos 

modificados, e frequentemente podem reverter à forma átoca e ao hábito bentônico 

após o enxameamento, estando aptos a passar pelo processo novamente na estação 

reprodutiva seguinte (Daly, 1975; Fischer & Fischer, 1995). Isto é diferente do que 

ocorre em outras famílias de poliquetas onde a epitoquia também está presente, como 

Nereididae e Eunicidae, cujos epítocos liberam gametas pelo rompimento da parede 

do corpo e morrem. A epigamia é comum em Anoplosyllinae, Eusyllinae e Exogoninae. 

2-) Esquizogamia: também conhecida como estolonização, a esquizogamia é comum 

em Syllinae e Autolytinae. Neste processo, os estolões são formados a partir do 

indivíduo átoco, e isto pode se dar de duas maneiras: cissiparidade, com um estolão 

sendo formado de cada vez a partir da região posterior do corpo (Fig. 3a), e 

gemiparidade, com vários estolões sendo formados simultaneamente, formando 

fileiras de estolões unidos, ou brotando lateralmente a partir da extremidade posterior 

do corpo do indivíduo átoco (Fig. 85A).   
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O cuidado parental também está presente na família, com espécies 

apresentando armazenamento de ovos, através de sacos ovígeros ou presos junto ao 

corpo, este último caso sendo particularmente importante em Exogoninae. Neste 

grupo, a incubação se dá por dois processos distintos, o que, segundo San Martín 

(2005), diferenciaria duas linhagens dentro da subfamília, possivelmente tornando-a 

polifilética, uma vez que cada uma ter-se-ia originado a partir de ancestrais distintos. 

Em um destes tipos, a incubação é dorsal, por meio de notocerdas capilares 

especializadas, enquanto no outro ela é ventral, através de secreções de glândulas 

adesivas ventrais; neste último caso, os juvenis permanecem ligados à forma parental, 

recebendo nutrientes desta e se desenvolvendo até um estágio com vários setígeros, 

quando então são liberados (San Martín, 2005). 

Em alguns casos menos comuns, a reprodução em Syllidae pode ainda 

envolver viviparidade, hermafroditismo sequencial ou simultâneo, dança nupcial e 

transferência direta de espermatozóides através de espermatóforos. Além desses 

processos reprodutivos sexuados, pode haver ainda partenogênese e reprodução 

assexuada por fragmentação do corpo seguida de regeneração (arquitomia) (Franke, 

1999).  

Os Syllidae podem ser encontrados em grande abundância e diversidade em 

praticamente qualquer ambiente marinho, ainda que sejam ligeiramente mais raros em 

grandes profundidades (San Martín, 2003). Assim, há formas epítocas planctônicas e 

formas átocas bentônicas presentes nos mais variados habitats, incluindo formas 

intersticiais componentes da meiofauna arenosa (Westheide, 1974a; Nogueira et al., 

2004; Riera et al., 2007; di Domenico et al., 2009) e da criptofauna de diversos tipos 

de substratos marinhos, como recifes de corais, esponjas, algas e bancos de 

moluscos, dentre outros, da zona entremarés ao infra-litoral, e em ambientes de 

profundidade, em comunidades associadas a fontes hidrotermais (San Martín, 2004).  

Os silídeos apresentam uma ampla gama de estratégias alimentares. Fauchald 

& Jumars (1979) postularam que os Syllinae e Autolytinae seriam carnívoros, 

enquanto os Eusyllinae teriam uma alimentação onívora, e os Exogoninae seriam 

comedores de depósito seletivos e carnívoros oportunistas. Apesar de esta 

classificação ter sido seguida por vários autores (Muniz & Pires, 1999; Pagliosa, 2005), 

trata-se de uma generalização baseada em alguns poucos casos. Em um estudo mais 

aprofundado, Giangrande et al. (2000) encontraram um cenário mais embaralhado, 

com espécies de Syllinae, Eusyllinae e Exogoninae comportando-se tanto como 

herbívoras quanto como onívoras e detritívoras. Há ainda diversos outros exemplos de 

silídeos em relações com outros organismos, como comensais de esponjas e 

gorgônias (Martin & Britayev, 1998; Glasby & Watson, 2001; Lattig & Martin, 2009), de 
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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). 

Syllidae é uma das maiores e mais diversas famílias de Polychaeta, contando 

com mais de 700 espécies, distribuídas em cerca de 70 gêneros (Aguado & San 

Martín, 2009). Apesar desta diversidade relativamente grande e da extensão da costa 

brasileira, até o momento apenas 84 espécies tiveram sua ocorrência verificada no 

país (Amaral et al., 2006; Nogueira et al., 2001, 2004; Nygren & Gidholm, 2001; 

Nogueira & San Martín, 2002; Nogueira, 2006; Fukuda & Nogueira, 2006; Paiva et al., 

2007; Nogueira & Fukuda, 2008; Nogueira & Yunda-Guarín, 2008; Fukuda et al., 

2009), o que é relativamente pouco quando comparado com outras regiões onde os 

silídeos foram extensivamente estudados, como, por exemplo, na Península Ibérica 

(San Martín, 2003). A presente Tese de Doutorado é resultado de um esforço para se 

ampliar o conhecimento taxonômico da fauna marinha brasileira, que foi o propósito 

dos três projetos que forneceram material para este estudo. 

 

 

 

 

II-) OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo fazer um levantamento taxonômico das 

espécies da família Syllidae presentes no litoral sudeste-sul do Brasil. Para tanto, foi 

analisado material coletado pelos projetos REVIZEE/Score Sul/Bentos,  Temático 

BIOTA/FAPESP/Biodiversidade Bêntica Marinha no Estado de São Paulo 

(BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho), e Biodiversidade de Anelídeos Poliquetas em 

Costões Rochosos ao Longo do Estado de São Paulo (BIOPOL), sendo fornecidas 

descrições detalhadas de espécies encontradas. 
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III-) MATERIAL E MÉTODOS 

 

III.1-) Os Projetos e áreas amostradas 

 

 Os três projetos dos quais vieram os poliquetas analisados na presente Tese 

de Doutorado tiveram por finalidade principal o levantamento taxonômicos das 

espécies de animais marinhos presentes nas áreas amostradas.  

 

REVIZEE/Score Sul/Bentos 

 O mais antigo dos três, o Projeto REVIZEE (“Avaliação do Potencial 

Sustentável dos Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva”) teve a sua criação 

aprovada em 1994 pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), 

tendo sido de fato iniciado em 1995. Este projeto nasceu para atender certos 

dispositivos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), da 

qual o Brasil foi signatário em 1982, tendo-a ratificado em 1988. Tais dispositivos 

estabelecem que os países signatários têm total soberania sobre a sua Zona 

Economia Exclusiva (ZEE), que, no Brasil, compreende a faixa desde o limite exterior 

do Mar Territorial, de 12 milhas de largura, até 200 milhas náuticas da costa.  

Contudo, a CNUDM também estabelece que os países mantenham atualizado 

o estado de conhecimento sobre os recursos vivos em suas respectivas ZEEs, de 

modo que estes não venham a ser ameaçados pela atividade antrópica. Dada a 

grande extensão e heterogeneidade da costa brasileira, foram criados os “Subcomitês 

Regionais de Pesquisa” (SCOREs), dividindo a ZEE em quatro grandes regiões 

(Freire, 2004). O material estudado na presente Tese de Doutorado foi proveniente do 

SCORE Sul, compreendendo a região desde o Cabo de São Tomé (RJ; 22°S) até o 

Chuí (RS; 34°30’S), com coletas feitas na plataform e e talude continental, abrangendo 

profundidades de 60-808 m (ver Amaral et al., 2004, para detalhes das coletas). 

 O material do projeto REVIZEE foi recebido já separado por família, estação de 

coleta e amostrador, em frascos contendo etanol a 70 %. 

 Na seção “Material analisado” de cada descrição das espécies que constam 

nesta Tese de Doutorado, o material deste projeto está ordenado seguindo a 

numeração das estações de coleta, com as respectivas coordenadas geográficas, 

profundidade e data de coleta. 

  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho 

 O Projeto Temático BIOTA/FAPESP, criado em 1999, teve por finalidade 

principal inventariar, mapear e caracterizar a biodiversidade no Estado de São Paulo, 
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sendo subdividido em áreas de atuação. O material aqui estudado foi proveniente do 

projeto “Biodiversidade Bêntica Marinha no Estado de São Paulo” 

(BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho), que teve coletas nos municípios de Ubatuba, 

Caraguatatuba e São Sebastião, litoral norte do estado, em localidades abrangendo 

costões rochosos, praias arenosas e infralitoral não-consolidado (para detalhes das 

coletas, ver Amaral, 2006, e www.ib.unicamp.br/projbiota/bentos_marinho/index.htm, 

acesso em 28.Mar.2010).   

 O material do projeto BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho também foi recebido já 

separado por família e pontos de coleta, em frascos contendo etanol a 70 %. 

Na seção “Material analisado” de cada descrição das espécies que constam 

nesta Tese de Doutorado, o material deste projeto proveniente das coletas realizadas 

em infralitoral não-consolidado está ordenado seguindo a numeração das estações, 

com as respectivas coordenadas geográficas, profundidade e data de coleta. O 

material das coletas realizadas nos demais tipos de ambiente segue ordenação norte-

sul das localidades amostradas, dadas a seguir: 

Ubatuba 

 Praia da Fazenda (23°21’25”S 44°51’55”W) 

Praia de Picinguaba (23°22’31”S 44°50’21”W) 

Caraguatatuba 

 Praia Martim de Sá (23°37’34”S 45°22’31”W) 

Ponta do Cambirí (23°37’S 45°24’31”W) 

São Sebastião 

 Praia de São Francisco (23°44’54”S 45°24’33”W) 

Praia da Baleia (23°46’48”S 45°39’51”W) 

Praia do Araçá (23°48’54”S 45°24’24”W) 

Praia de Toque-Toque Grande (23°50’12”S 45°30’40”W)  

 

 

BIOPOL 

 Por fim, complementando parte do projeto BIOTA/FAPESP/Bentos marinho, o 

projeto “Biodiversidade de Anelídeos Poliquetas em Costões Rochosos ao Longo do 

Estado de São Paulo” (BIOPOL) teve por finalidade fazer um levantamento da fauna 

de poliquetas encontrada em algumas das praias já abrangidas pelo Projeto BIOTA, 

além de várias outras praias não contempladas por tal projeto, em especial na Baixada 

Santista e municípios de Itanhaém e Peruíbe. Este projeto foi desenvolvido sob 

responsabilidade do Laboratório de Poliquetologia do Depto. de Zoologia (IB/USP), 

com o apoio financeiro da FAPESP (proc. 04/02774-4). 
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 Para as coletas deste projeto, pequenas amostras de algas, colônias de 

esponjas, ascídias e substratos similares da zona entremarés foram retirados dos 

costões rochosos, com o auxílio de espátulas. O material obtido foi, então, triado vivo 

em laboratório, com a utilização de microscópio estereoscópico, e os poliquetas 

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

formol a 4 % e, algumas semanas depois, lavados em água doce e transferidos para 

frascos com etanol a 70 %. 

Na seção “Material analisado” de cada descrição das espécies que constam 

nesta Tese de Doutorado, o material deste projeto está organizado seguindo a 

orientação norte-sul dos municípios das localidades amostradas, dadas a seguir: 

Ubatuba 

 Praia do Félix (23°23’34’S 44°58’19”W) 

Praia do Perequê-Mirim (23°29’20”S 45°06’25”W)  

Praia de Domingas Dias (23°30’00”S 45°08’38”W)  

Caraguatatuba 

 Praia Martim de Sá (23°37’34”S 45°22’31”W) 

São Sebastião 

 Praia de São Francisco (23°44’54”S 45°24’33”W) 

Praia da Baleia (23°46’48”S 45°39’51”W) 

Barra do Una (23°46’S 45°45’W) 

 Praia do Araçá (23°48’54”S 45°24’24”W) 

 Praia Preta (23°49’16”S 45°24’35”W) 

Praia de Barequeçaba (23°49’51”S 45°25’52”W) 

Praia de Guaecá (23°49’S 45°28’08”W) 

Praia de Toque-Toque Grande (23°50’12”S 45°30’40”W)  

Guarujá 

 Praia Branca (23°52’S 46°08’W) 

Praia de Pernambuco (23°58’20”S 46°11’02”W) 

São Vicente 

 Ilha Porchat (23°58’39”S 46°22’08”W) 

 Praia das Vacas (23°58’55”S 46°22’48”W) 

Santos 

 Ilhas das Palmas (24°00’34”S 46°19’25”W) 

Itanhaém 

 Praia do Sonho (24°11’44”S 46°48’05”W) 

Peruíbe 

 Praia do Guaraú (24°22’01”S 47°00’31”W) 
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III.2-) Identificações 

 

  As identificações foram feitas com base em caracteres morfológicos, utilizando 

microscópio óptico e, em alguns casos, eletrônico de varredura, com o auxílio de 

bibliografia especializada atualizada. 

 A identificação de silídeos requer que todos os indivíduos sejam examinados 

sob microscópio óptico, para o exame minucioso de estruturas como cerdas, incluindo 

as acículas, tamanho dos apêndices ao longo do corpo, e extensão da faringe e 

proventrículo.  

Assim, todos os indivíduos foram postos em lâminas com uma gota de água e 

cobertos com lamínula, para o estudo sob microscópio óptico. Após o reconhecimento 

dos táxons, as lâminas foram desmontadas e os espécimes, armazenados novamente 

em frascos contendo etanol a 70 %.  

Alguns espécimes de cada táxon, foram postos em lâminas semi-permanentes 

em gel de glicerina, a fim de se obter um grau de diafanização que permitisse melhor 

observação das estruturas internas. Os espécimes e suas estruturas diagnósticas 

foram, então, desenhados sob câmara clara acoplada ao microscópio óptico e as 

respectivas descrições, elaboradas. 

No caso dos Autolytinae, alguns indivíduos de cada táxon foram dissecados e 

também montadas lâminas semi-permanentes contendo apenas a sua faringe e 

proventrículo, visando a precisa análise do trépano. 

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

inicialmente desidratado em baterias de solução de etanol com concentrações 

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

de Ponto Crítico; os animais foram então colocados nos stubs e cobertos com uma 

fina camada de ouro de 25-30 nm. A análise do material se deu nos equipamentos de 

MEV dos Laboratórios de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biociências da 

UNICAMP, e do Museu de Zoologia da USP (MZUSP). 

As ilustrações foram feitas com o auxílio do equipamento de câmara clara, 

conforme dito anteriormente, ou com máquina fotográfica digital, acoplados ao 

microscópio óptico. As imagens foram tratadas com o programa Adobe Photoshop®.    

  Ao final deste estudo, houve a consulta e confirmação de identificações com 

dois especialistas da Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Espanha, o Dr. 

Guillermo San Martín, considerado a maior autoridade na família Syllidae, e a Dra. 

Patrícia Lattig, que recentemente defendeu sua Tese de Doutorado com uma grande 

revisão do gênero Haplosyllis Langerhans, 1887. 



14 
 

Para algumas espécies, foi possível realizar a comparação do material 

brasileiro com o de outras localidades, depositados em diversas instituições, listados 

na seção “Material adicional analisado” de algumas descrições. As siglas 

apresentadas nas seções “Material analisado” e “Material adicional analisado” referem-

se às seguintes instituições: 

AM – The Australian Museum, Sydney, Austrália. 

MHN-BPO – Museu de História Natural, Instituto de Biociências, Universidade 

Estadual de Campinas (atualmente ZUEC), Campinas, Brasil. 

MNCN – Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Madri, Espanha. 

MZUSP – Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

USNM – United States National History Museum, Smithsonian Institution, 

Washington DC, EUA. 

ZMUC – Zoological Museum of the University of Copenhagen, Copenhague, 

Dinamarca. 

ZUEC – Museu de Zoologia/Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

Brasil. 

 

Nas descrições das espécies, as medidas incluídas foram obtidas a partir dos 

maiores exemplares, preferencialmente completos, analisados de cada táxon, o 

comprimento total tomado da ponta dos palpos, excluindo as antenas, até a 

extremidade do pigídio, excluídos os cirros anais, ou, no caso de exemplares 

incompletos, até a extremidade posterior do fragmento; medidas de largura foram 

tomadas no nível do proventrículo, que é geralmente a região mais larga destes 

animais. Comprimento das lâminas das cerdas compostas sempre dado no sentido 

dorso-ventre. 

Como a presente Tese de Doutorado não é considerada uma publicação formal 

(ICZN, 1999), as espécies novas para a ciência são aqui tratadas como “Gênero sp.”, 

exceto por aquelas já publicadas, conforme devidamente notificado nas respectivas 

descrições. As descrições formais das espécies novas para a ciência, assim como os 

novos registros para a costa brasileira, serão publicadas em periódicos especializados 

e, após a conclusão de cada processo, material-tipo ou “espécimes voucher” das 

mesmas serão depositados no MZUSP, no ZUEC e na coleção do Laboratório de 

Poliquetologia do IB/USP, além de, eventualmente, no ZMUC e MNCN. O mesmo 

procedimento será utilizado para os exemplares de espécies cuja ocorrência no litoral 

brasileiro já era anteriormente conhecida. 

Para facilitar a consulta, a presente Tese de Doutorado apresenta a sequência 

dos táxons dentro de cada subfamília e de cada gênero em ordem alfabética. 
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IV-) RESULTADOS 

 

Foram analisados 10299 espécimes, pertencentes a 24 gêneros e 83 espécies. 

Destes, 40 táxons são novas ocorrências para a costa brasileira, e 15 espécies são 

novas para a ciência. 

 

 

IV.1-) Taxonomia 

 

Família Syllidae Grube, 1850 

 

Diagnose: animais de pequeno a médio porte, com corpo subcilíndrico ou achatado 

dorso-ventralmente, raramente ultrapassando os 10 cm de comprimento, e com 

número variável de segmentos. Par de palpos triangulares a ovais com grau variável 

de fusão. Prostômio desenvolvido, subpentagonal a oval, geralmente com 2 pares de 

olhos com cristalino e, em várias espécies, 1 par de manchas ocelares anterior; 3 

antenas; 1 par de órgãos nucais originando-se na margem posterior do prostômio, na 

forma de sulcos ciliados ou de projeções nucais (épaulettes). Peristômio com 1-2 

pares de cirros peristomiais e boca ventral. Cirros dorsais e ventrais geralmente 

conspícuos. Exceto nas formas epítocas, parapódios unirremes, com acículas, cerdas 

simples dorsal e ventral, e cerdas compostas falcígeras; cerdas compostas 

pseudoespinígeras e cerdas secundariamente simples presentes em algumas 

espécies. Faringe eversível, frequentemente armada com um dente e/ou trépano; 

proventrículo com numerosas fileiras musculares transversais. 

 

Comentários: animais da família Syllidae podem ser facilmente reconhecidos pela 

presença do proventrículo, geralmente visível por transparência através da superfície 

do corpo. Apesar disso, o grupo é considerado de difícil taxonomia (Pleijel, 2001), e 

sua sistemática contém pontos controversos. A divisão tradicional em subfamílias 

parece ter um aspecto “mais prático do que científico” (Fauchald, 1977), evidenciado 

pela descrição de táxons com misturas de caracteres próprios de diferentes 

subfamílias (p. ex., San Martín & López, 2003; San Martín et al., 2007), o que faz com 

que não haja sinapomorfias definindo os táxons supragenéricos. Assim, recentemente 

a família vem sendo alvo de estudos filogenéticos, a fim de se tentar elucidar as suas 

relações evolutivas, seja do grupo como um todo (Aguado & San Martín, 2009), ou de 

clados específicos (San Martín et al., 2009). 
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Chave de identificação para as subfamílias de Sylli dae  

 

1a. Cirros ventrais incospícuos, aparentemente ausentes ............................. Autolytinae 

1b. Cirros ventrais conspícuos ...................................................................................... 2 

 

2a.(1b) Palpos completamente fundidos, ou com apenas a extremidade distal livre. 

Reprodução com incubação de ovos ........................................................... Exogoninae 

2b.(1b) Palpos livres ou unidos em, no máximo, até metade de sua extensão. 

Incubação de ovos raramente presente  ....................................................................... 3 

 

3a.(2b) Cirros dorsais articulados ao longo de todo o corpo, com artículos claramente 

definidos (apenas 1 artículo em alguns casos). Reprodução geralmente com epítocos 

formados por esquizogamia ................................................................................ Syllinae 

3b.(2b) Cirros dorsais lisos ou articulados apenas em parte do corpo, lisos nas demais, 

ou com padrão pseudo-articulado (articulação apenas na porção distal do cirro, ou 

com artículos de tamanhos irregulares).  Reprodução geralmente com epítocos 

formados por epigamia ................................................................................................. 4 

 

4a.(3b) Prostômio sem inclusões hialinas. Antenas e cirros lisos ou, quando 

articulados ou pseu-articulados, sem marcada constrição entre os artículos .. Eusyllinae 

4b.(3b) Prostômio, em muitos gêneros, com inclusões hialinas amareladas. Antenas, 

cirros peristomiais e dorsais dos setígeros anteriores lisos, demais cirros dorsais 

articulados, com artículos de formato e tamanhos aproximadamente iguais, e marcada 

constrição entre si ................................................................................... Anoplosyllinae1  

 

                                                 
1 Subfamília não contemplada na presente Tese de Doutorado 
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Subfamília Autolytinae Langerhans, 1879 

 

Diagnose: corpo de pequeno a médio porte, geralmente alongado, filiforme, com palpos rebatidos 

para baixo do prostômio. Órgãos nucais na forma de projeções nucais, estendendo-se em direção 

posterior por número variável de segmentos, a partir da margem posterior do prostômio. Antenas, 

cirros peristomiais e dorsais geralmente presentes, cilíndricos ou achatados, frequentemente 

formados por cirróforo e cirróstilo; cirros ventrais inconspícuos, possivelmente fundidos aos lóbulos 

parapodiais (San Martín, 2003). Cerdas falcígeras com lâminas geralmente bidentadas, com dente 

subdistal maior do que o distal, em formato de “k”; cerdas simples dorsais em baioneta. Faringe 

convoluta, com uma ou mais sinuosidades, em geral até próximo da região do proventrículo; faringe 

com trépano incompleto ou completo e, neste caso, simples ou duplo, faringe raramente inerme. 

Proventrículo com células musculares quadrangulares. Reprodução por epitoquia através de 

epigamia ou de esquizogamia, neste caso com epítocos apresentando acentuado dimorfismo sexual 

(Franke, 1999; Nygren, 2004). Algumas espécies incubam os ovos em massas de ovos gelatinosas.  

 

Comentários: trata-se de uma subfamília cuja taxonomia envolve alguns pontos complicados, como 

o fato de muitas espécies serem diferenciadas por padrões de coloração, o que é rapidamente 

perdido em animais preservados. Além disso, muitas espécies de Autolytinae foram descritas mais de 

uma vez, já que dentro de uma mesma espécie as formas epítocas podem ser bastante diferentes 

das átocas, contando ainda com acentuado dimorfismo sexual (Nygren, 2004). Epítocos machos e 

fêmeas têm recebido tradicionalmente, na literatura, respectivamente, as denominações de 

Polybostrichus Örsted, 1843, e Sacconereis J. Müller, 1853 (San Martín, 2003; Nygren, 2004). 

 Os Autolytinae são menos importates numericamente do que as outras subfamílias 

contempladas nesta Tese de Doutorado, porém são animais de identificação mais complexa. Na 

maioria dos casos, por exemplo, os caracteres taxonômicos importantes referem-se à morfologia do 

trépano e faringe, sendo necessária a dissecção dos animais para a identificação. A subfamília, com 

exceção de dois trabalhos (Nogueira, 2000; Nygren & Gidholm, 2001), é praticamente desconhecida 

no Brasil. 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Autolyti nae encontradas no presente estudo 

 

- Cerdas simples dorsais conspicuamente mais finas do que as hastes das falcígeras. Trépano com 2 

dentes grandes em posição lateral, e 29-35 dentes pequenos, cerca de 11 dorsais e 18-24 ventrais. 

Pigmentação desconhecida...........................................Myrianida ........................................... M.dentalia 

- Cerdas simples dorsais de grossura aproximadamente igual à das hastes das falcígeras. Trépano 

formado por 18 dentes, 9 grandes alternados com 9 pequenos. Pigmentação como 4 faixas escuras 

longitudinais ao longo do corpo, 2 laterais e 2 dorso-laterais, além de manchas arredondadas no 

dorso dos segmentos....................................................Proceraea ............................................. P.okadai 
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Gênero Myrianida Milne-Edwards, 1845 

 

Espécie-tipo: Nereis pinnigera Montagu, 1808 

 

Diagnose: palpos fundidos ao menos em metade de sua extensão; prostômio arredondado, com 2 

pares de olhos em disposição trapezoidal aberta e 3 antenas. Peristômio com 2 pares de cirros 

peristomiais. Cirros dorsais arredondados ou achatados; antenas, cirros peristomiais e dorsais com 

cirróforos e cirróstilos, cirros dorsais podendo apresentar variação de comprimento de ambas as 

partes ao longo do corpo. Cerdas falcígeras bidentadas, espinuladas. Cerdas simples dorsais em 

baioneta geralmente mais finas do que hastes das falcígeras. Faringe com 1 ou mais sinuosidades 

anteriores e/ou laterais ao proventrículo; trépano formado por apenas 1 anel de dentes. Reprodução 

com estolões esquizogâmicos, formados por gemiparidade (Fauvel, 1923; San Martín, 2003). 

 

Comentários: o gênero foi descrito por Milne Edwards (1845) para abrigar M. fasciata Milne-

Edwards, 1845, descrita na ocasião. Posteriormente, verificou-se que M. fasciata era uma sinonímia-

júnior de M. pinnigera (Montagu, 1808) (Fauvel, 1923).  

 Recentemente, Nygren (2004) concluiu que Autolytus Grube, 1850, é uma sinonímia-júnior de 

Myrianida, uma vez que o mesmo havia sido descrito para acomodar Nereis prolifera O.F. Müller, 

1788, que, na verdade, se encaixa na diagnose de Myrianida. Apesar disso, o nome Autolytinae 

permanece válido para a subfamília (Nygren, 2004). 

 O gênero já havia sido registrado no Brasil com as espécies M. cf. brachycephala 

(Marenzeller, 1874) (Nogueira, 2000, como Autolytus cf. brachycephalus) e M. prolifera (Müller, 1788) 

(Machado, 1986, como A. prolifer). 

 

 

 Myrianida dentalia (Imajima, 1966) 

Fig. 2 

 

Autolytus (Autolytus) dentalius Imajima 1966a: 36-37, Text-fig. 7i-l 
Autolytus dentalius. Uebelacker, 1984: 30-12, figs. 30-3, 30-4; San Martín, 2003: 505-507, figs. 280-281. 
Myrianida dentalia. Nygren, 2004: 127-128, fig. 61. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24º07´S 45º51´W, 147 m): 5 esp., 

9.Jan.1998; est. 6669 (24º07´S 44º42´W, 101 m): 3 esp., 11.Jan.1998. Estado do Rio de Janeiro – 

est. 6739 (27º02’S 43º30’W, 147 m): 3 esp., 14.Fev.1998; est. 6741 (23º49´S 43º14´W, 138 m): 1 

esp., 15.Fev.1998; est. 6753 (23º36´S 42º09´W, 187 m): 1 esp., 16.Fev.1998; est. 6763 (23º08´S 

41º00´W, 105 m): 1 esp., 1.Mar.1998.  
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Descrição:  espécie de médio porte, maior exemplar analisado completo, com 61 setígeros, medindo 

~6 mm de comprimento por 0,2 mm de largura. Corpo dorsalmente recoberto por duas fileiras 

transversais de papilas por segmento; papilas arredondadas, amareladas. Palpos ovais, com 

extremidades arredondadas. Prostômio oval com 2 pares de olhos grandes em disposição trapezoidal 

aberta em sua metade posterior e, por vezes, 1 par de manchas ocelares anterior; antena central 

inserida entre os olhos, aproximadamente no centro do prostômio, mais longa do que as laterais; 

antenas laterais inseridas próximo à margem anterior do prostômio, à frente e ligeiramente dorsais 

em relação ao par de olhos anterior; projeções nucais relativamente largas, estendendo-se até o final 

do setígero 2 ou 3. Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores, dorsalmente quase 

totalmente recoberto pelo prostômio e setígero 1; cirros peristomiais dorsais aproximadamente do 

mesmo tamanho das antenas laterias, cirros peristomiais ventrais com aproximadamente metade 

deste tamanho. Cirro dorsais de comprimentos alternados, cirros mais longos com comprimento 

aproximadamente igual a metade da largura do corpo, cirros mais curtos com ½-1/3 deste 

comprimento; cirróforos de comprimentos variáveis, com alternância irregular de comprimentos, 

cirróforos mais curtos com comprimentos até aproximadamente iguais aos dos lóbulos parapodiais, 

cirróforos mais longos com o dobro deste comprimento, correspondendo a aproximadamente metade 

do comprimento do cirro; cirróstilos digitiformes, com extremidade ligeiramente afilada, arredondada. 

Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais cilíndricos. Lóbulos parapodiais distalmente 

arredondados. Parapódios anteriores com 10-13 falcígeras cada, medianos com 6-9, e parapódios 

posteriores com 2-3 falcígeras cada; falcígeras com hastes distalmente infladas e espinuladas (Fig. 

2A); lâminas bidentadas, com dente subdistal maior do que o distal, dente subdistal progressivamente 

ligeiramente mais afilado em direção posterior; lâminas espinuladas, com espinhas retas, curtas; 

gradação dorso-ventral invertida no comprimento das lâminas, lâminas com 10-15 µm de 

comprimento no setígeros anteriores, 8-13 µm de comprimento nos setígeros medianos e posteriores 

(Fig. 2A). Cerdas simples dorsais presentes desde a região do proventrículo, cerdas em baioneta, 

subdistalmente espinuladas (Fig. 2B). Parapódios dos primeiros setígeros com até 3 acículas 

distalmente afiladas, uma das quais reta, outras podendo ser subdistalmente levemente oblíquas (Fig. 

2C); demais parapódios da região anterior, até a região do proventrículo, com 2 acículas cada, com 

extremidade afilada, reta; parapódios medianos e posteriores com 1 acícula cada,  com extremidade 

afilada, reta. Pigídio com par de cirros anais alongados, pouco mais longos e ligeiramente mais 

grossos do que os cirros dorsais mais compridos. Faringe estendendo-se por cerca de 10 segmentos, 

formando sinuosidade junto à porção anterior do proventrículo (Fig. 2D); trépano formado por 1 anel 

de dentes, com 2 dentes grandes em posição lateral, e 29-35 dentes pequenos, cerca de 11 dorsais e 

18-24 ventrais, dentes dorsais menores do que os ventrais (Fig. 2E); proventrículo estendendo-se por 

cerca de 5-6 segmentos, com aproximadamente 26-31 fileiras musculares (Fig. 2D).  

 

Discussão: espécie de trépano característico, com arranjo de dentes compartilhado apenas com a 

espécie polinésica M. rangiroaensis (Hartmann-Schröder, 1992), da qual M. dentalia se diferencia por 

apresentar projeções nucais mais longas, estendendo-se até final do setígero 3, ao invés de até, no 

máximo, metade do setígero 2; por apresentar manchas ocelares pequenas ou mesmo ausentes, ao 
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invés de tê-las grandes; e por apresentar número maior de cerdas e acículas por parapódio (Nygren, 

2004).  

 

Os espécimes aqui analisados apresentam algumas variações em relação a exemplares de 

M. dentalia do Japão e EUA, de acordo com a descrição fornecida por Nygren (2004): 1-) menor 

 
Fig. 2. Myrianida dentalia. A, cerdas falcígeras; B, cerda simples dorsal; C, acículas, região 
anterior; D, faringe e proventrículo; E, trépano. Barras de escala: A-C, E = 10 µm; D = 100 µm. 
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comprimento dos cirros dorsais: nos exemplares brasileiros, cirros mais longos com comprimento 

aproximadamente igual a metade da largura do setígero correspondente, enquanto nos exemplares 

japoneses e norte americanos, cirros mais longos até pouco mais longos do que a largura dos 

setígeros; 2-) cerdas simples dorsais aparecendo a partir da região do proventrículo nos exemplares 

brasileiros, enquanto nos exemplares analisados por Nygren (2004) tais cerdas aparecem a partir do 

setígero 40-70.  

Em relação aos animais mediterrâneos (San Martín, 2003), os espécimes brasileiros se 

diferenciam por apresentar cirróforos com comprimentos variáveis, ao invés de tê-los com 

comprimentos iguais, e por apresentar faringe com sinuosidade, ao invés de tê-la quase reta. Além 

disso, nos animais brasileiros as antenas e cirros peristomiais não são mais grossos do que os cirros 

dorsais, como ocorre nos espécimes da Península Ibérica. 

 

Localidade-tipo: Japão – Estreito de Uraga (Oceano Pacífico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Japão. Oceano Atlântico: Mar Mediterrâneo (Ilhas Baleares, 

Espanha); costa dos EUA (Carolina do Norte até o Golfo do México). Primeira ocorrência para o 

Atlântico Sul. 

 

 

 

 

Gênero Proceraea Ehlers, 1864 

 

Espécie-tipo: Proceraea picta Ehlers, 1864 

 

Diagnose: palpos geralmente fundidos; prostômio arredondado, com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta e, por vezes, 1 par de manchas ocelares anterior; 3 antenas; projeções nucais 

curtas, geralmente estendendo-se até o final do setígero 2. Peristômio com 2 pares de cirros 

peristomiais. Cirros dorsais arredondados ou, por vezes, ovais; cirróforos geralmente presentes nos 

cirros peristomiais e cirros dorsais do setígero 1, ausentes nos demais apêndices. Cerdas falcígeras 

bidentadas, espinuladas. Cerdas simples dorsais em baioneta aproximadamente da mesma grossura 

das hastes das falcígeras. Faringe com 1 ou mais alças anteriores e/ou laterais ao proventrículo; 

trépano formado por 2 anéis de dentes, geralmente em arranjo de tamanhos alternados.  

 

Comentários: a espécie já contava com um registro para o litoral brasileiro, com a espécie P. picta 

(em Nogueira, 2000). 
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Procearea okadai (Imajima, 1966) 

Fig. 3 

 

Autolytus  (Regulatus) okadai Imajima, 1966a: 52-57, Text-figs. 14A-I, 15A-H. 
Autolytus (Regulatus) kiiensis Imajima, 1966a: 57-59, Text-fig. 16A-E. 
Proceraea okadai. Nygren, 2004: 64-65, fig. 21A-E. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 esp., 

17.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 1 esp., 18.out.2001; Praia da Fazenda, em costão 

rochoso: 2 esp., 16.Out.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em Sargassum: 15 esp., 

14.Nov.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia da Baleia: 1 esp., 17.Out.2005; Praia do Araçá: 1 esp., 25.Set.2003; 

Praia de Toque-Toque Grande: 2 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia Branca: 1 esp., 25.Jun.2002; 

Praia de Pernambuco: 21 esp., 22.Jun.2005; 1 esp., 4.Out.2005. São Vicente – llha Porchat: 1 esp., 

18.Nov.2002; 5 esp., 15.Jun.2003; Praia das Vacas: 3 esp., 19.Nov.2002; 14 esp., 16.Mai.2003; 4 

esp., 27.Ago.2003. 

 

Descrição: corpo fino e alongado, com padrão de pigmentação como 4 faixas escuras longitudinais 

dorso-laterais, duas das quais imediatamente acima dos parapódios, as demais em posição dorsal a 

elas, e uma mancha escura, arredondada, mediana dorsal na margem anterior de cada setígero (Fig. 

3A-B). Palpos fundidos, distalmente arredondados; prostômio arredondado, com 2 pares de  olhos em 

disposição trapezoidal aberta e, por vezes, 1 par de manchas ocelares anterior; antena central 

inserida entre os olhos do par anterior, com aproximadamente o dobro do comprimento das laterais, 

antenas laterais inseridas à frente do par de olhos anterior, na margem anterior do prostômio, (Fig. 

3A-B); projeções nucais curtas, estendendo-se até o fim do peristômio. Peristômio com cerca de 

metade do comprimento do setígero 1 (Fig. 3A-B); cirros peristomiais dorsais com tamanho 

aproximadamente igual ao das antenas laterais, cirros peristomiais ventrais com cerca de metade 

deste comprimento. Antenas, cirros peristomiais e dorsais do setígero 1 levemente articulados 

distalmente; cirros peristomiais e cirros dorsais do setígero 1 com cirróforo e cirróstilo. Cirros dorsais 

do setígero 1 com tamanhos desde aproximadamente  iguais ao dos cirros peristomiais dorsais até, 

em alguns espécimes, alcançando o comprimento da antena central; cirros dorsais do setígero 2 com 

comprimento equivalente a metade do comprimento das antenas laterais. A partir do setígero 3, cirros 

dorsais de tamanho uniforme,com cerca de metade do comprimento dos cirros dorsais do setígero 2 

(Fig. 3A-B). Parapódios anteriores e medianos com cerca de 6 cerdas falcígeras cada, parapódios 

posteriores com 3 falcígeras cada;  falcígeras com hastes espinuladas, extremidade distal aguda, e 

lâminas bidentadas, com dente subdistal maior que o distal (Fig. 3C-D); falcígeras mais dorsais dos 

parapódios anteriores com lâminas levemente espinuladas, demais falcígeras com lâminas lisas (Fig. 

3C-D). Cerdas simples dorsais em baioneta de grossura aproximadamente igual à da haste das 

falcígeras, presentes a partir do setígero 2 (Fig. 3E). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, 

parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada; acículas retas, com a extremidade ligeiramente 

afilada (Fig. 3F). Cirros anais aproximadamente de mesmo tamanho dos cirros dorsais a partir do 
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setígero 3. Faringe com uma sinuosidade anterior ao proventrículo e trépano com 18 dentículos, 9 

grandes alternados com 9 pequenos. Proventrículo estendendo-se por cerca de 2 segmentos, com 

aproximadamente 35 fileiras musculares. 

 

 
Fig. 3.  Proceraea okadai. A, animal inteiro, vista dorsal – seta indicando região da cabeça do 
epítoco em formação; B, detalhe da região anterior, vista dorsal; C, cerdas falcígeras, região 
anterior; D, cerdas falcígeras, região posterior; E, cerda simples dorsal; F, acícula. Barras de 
escala: A = 500 µm; B = 100 µm; C-F = 5 µm.  
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Discussão: Nygren (2004) sinonimizou P. kiiensis Imajima, 1966 e P. okadai, após a análise de 

material-tipo. Imajima (1966a) baseou-se exclusivamente nos padrões de pigmentação para 

considerá-las como espécies distintas, entretanto Nygren (2004) rejeitou estas diferenças, pois 

coletou espécimes nas respectivas localidades-tipo com padrões de coloração intermediários entre os 

apresentados pelos espécimes-tipo de P. kiiensis e P. okadai. 

 P.okadai assemelha-se a P. picta Ehlers, 1864, na morfologia da faringe e disposição e 

número dos dentículos no trépano. Contudo, esta diferencia-se de P. okadai por apresentar projeções 

nucais estendendo-se até o final do setígero 1; coloração, em animais vivos, como 2 faixas 

longitudinais dorsais marrons, além de órgãos nucais, antenas e cirros dorsais do primeiro setígero 

também marrons; cerdas falcígeras em maior número por parapódio (10-18 nos anteriores, e 4-8 nos 

medianos e posteriores), com lâminas com dente subdistal progressivamente maior em direção 

posterior; cerdas simples dorsais presentes a partir dos setígeros 15-45; e proventrículo ligeiramente 

maior, ocupando 2,5-4 segmentos, com 45-48 fileiras musculares (Nygren, 2004).  

 Trata-se de uma espécie de Auytolytinae relativamente comum nas coletas do projeto 

BIOPOL. Em todas as coletas em que foi amostrada, alguns dos espécimes encontravam-se em 

estágio de formação de estolões (Fig. 3A). Os animais brasileiros diferem dos examinados por 

Nygren (2004) por apresentarem uma mancha escura arredondada mediana dorsal na parte anterior 

de cada setígero, característica não citada pelo autor. 

 

Localidade-tipo: Japão – Asamushi, Onagawa (Oceano Pacífico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Japão. Primeira ocorrência para o Oceano Atlântico. 
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Subfamília Eusyllinae Malaquin, 1893 

 

Diagnose: silídeos de médio porte, palpos geralmente fundidos apenas na base, sem 

cicatriz na fusão, ou com ela muito tênue. Antenas e cirros ao longo do corpo geralmente 

longos, lisos a irregularmente articulados. Faringe reta na maioria dos táxons, sem 

circunvoluções, podendo ser armada com um dente, um trépano, ou ambos. Reprodução 

geralmente por epigamia e, salvo algumas exceções, sem incubação de ovos. 

 

Comentários: a subfamília Eusyllinae, conforme considerada atualmente, reflete um 

agrupamento artificial, não-monofilético (San Martín, 2003; San Martín & Hutchings, 2006; 

Aguado et al., 2007). Assim, com o propósito de se elucidar melhor suas relações internas, a 

subfamília vem sendo alvo de trabalhos de cunho filogenético que a estão reformulando; 

estes esforços já levaram à descrição de uma nova subfamília, Anoplosyllinae Aguado & 

San Martín, 2009, e de diversos novos gêneros, frutos da revisão do gênero Pionosyllis 

Malmgren, 1867, um dos pontos mais problemáticos filogeneticamente de Eusyllinae (San 

Martín et al., 2009). 

 

  

Chave de identificação para os gêneros de Eusyllina e encontrados no presente 

estudo 

 

1a. Faringe com trépano, com ou sem dente central .............................................................. 2 

1b. Faringe com dente único .................................................................................................. 4 

 

2a.(1a) Faringe com trépano formado por uma coroa incompleta de dentículos e um dente 

central maior ................................................................................................................ Eusyllis 

2b.(1a) Faringe apenas com trépano, sem dente central ....................................................... 3 

 

3a.(2b) Trépano formando por uma coroa de dentes pontiagudos voltados para trás, por 

vezes com duas placas laterais (Fig. 11A); faringe reta ........................................ Odontosyllis 

3b.(2b) Trépano formado por coroa de dentes voltados para frente, cada dente geralmente 

com várias cúspides (Fig. 5E); faringe convoluta (Fig. 4C) ................................... Amblyosyllis 

 

4a.(1b) Dente afastado da abertura da faringe .................................................... Opisthodonta 

4b.(1b) Dente em posição anterior, na margem anterior da faringe, ou próximo a ela ............ 5 
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5a.(4b) Cerdas falcígeras com lâminas bidentadas, com dentes de tamanhos 

aproximadamente iguais nos parapódios anteriores, dente distal progressivamente menor, 

semelhante a uma espinha, em direção posterior. Ao menos nos parapódios anteriores, 

presença de uma pequena papila sob os cirros dorsais (Fig. 18A)............... ........ Paraehlersia 

5b.(4b) Cerdas falcígeras com lâminas uni- ou bidentadas. Quando bidentadas, eventual 

variação ântero-posterior no tamanho dos dentes nunca tão acentuada como a anterior. 

Papilas sob os cirros dorsais ausentes ................................................................................... 6 

 

6a.(5b) Cirros dorsais, exceto os do setígero 1, ovais a digitiformes, curtos, pouco mais 

compridos do que os lóbulos parapodiais. Cerdas simples ventrais mais grossas do que as 

hastes das falcígeras, bidentadas, dente subdistal maior do que o distal, com capuz 

translúcido (Fig. 6F) .......................................................................................... Brevicirrosyllis 

6b.(5b) Cirros dorsais ao longo do corpo afilados e alongados. Cerdas simples ventrais de 

mesma grossura das hastes das falcígeras, bidentadas, com dentes aproximadamente 

iguais, capuz ausente ............................................................................................................. 7 

 

7a.(6b) Cerdas compostas espinuladas, com espinhas longas, as distais voltadas para cima, 

ultrapassando o nível do dente subdistal (Fig. 19A-C). Acículas distalmente expandidas (Fig. 

19G-H).. ................................................................................................................. Perkinsyllis 

7b.(6b) Cerdas compostas com espinulação mais curta, não alcançando o nível do dente 

subdistal. Acículas distalmente afiladas .................................................................. Pionosyllis 

 

 

 

Gênero Amblyosyllis Grube, 1857 

 

Espécie-tipo: Amblyosyllis rhombeata Grube, 1857 

 

Diagnose: eusilíneos de pequeno porte, corpo frágil, ligeiramente achatado dorso-

ventralmente, por vezes com pigmentação dorsal; setígeros com marcadas constrições 

entre os segmentos. Palpos livres, em geral curtos e rebatidos para baixo do prostômio. 

Prostômio oval, com 3 antenas e 2 pares de olhos, estes frequentemente coalescentes dois 

a dois; par de manchas ocelares anterior presente em alguns táxons; órgãos nucais como 

par de projeções nucais distalmente arredondadas, ovais a digitiformes. Peristômio 

dorsalmente curto, com 2 pares de cirros peristomiais. Antenas, cirros peristomiais e cirros 

dorsais alongados, enrugados a pseudoarticulados, com conspícuos cirróforos; cirros 

ventrais conspícuos, frequentemente mais longos do que os lóbulos parapodiais; antenas e 
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cirros geralmente com grânulos iridescentes. Cerdas falcígeras com lâminas bidentadas 

com curta espinulação. Acículas retas, afiladas, com pontas frequentemente projetando-se 

dos lóbulos parapodiais. Faringe convoluta, com trépano formado por dentes com várias 

cúspides; proventrículo geralmente curto. 

 

Comentários: o gênero Amblyosyllis apresenta os palpos rebatidos para baixo do 

prostômio, órgãos nucais como projeções ciliadas, e faringe convoluta com trépano, 

características típicas de Autolytinae. Apesar disso, são alocados em Eusyllinae pela 

presença de conspícuos cirros ventrais e pela morfologia das cerdas e acículas, que são 

diferentes das dos Autolytinae; além disso, como sugerido por San Martín & Hutchings 

(2006), o provável modo de reprodução do gênero envolve epigamia, forma típica de 

Eusyllinae, e isto é corroborado pelo epítoco encontrado no presente estudo (Fig. 4A). 

 O único registro do gênero no país encontra-se em Nogueira (2000), com 

Amblyosyllis formosa não-Claparède, 1863 (ver “Discussão” abaixo). 

 

 

Amblyosyllis granosa Ehlers, 1897 

Figs. 4, 5 

 

Amblyosyllis granosa Ehlers, 1897: p. 58; Westheide, 1974b: p. 260-263, Abb. 30-31. 

 

Material analisado:  

BIOPOL. Ubatuba – Praia do Félix: 1 esp., 4.Nov.2002. São Sebastião – Praia de São 

Francisco: 1 esp., 19.Abr.2003; Praia do Araçá: 2 esp., 25.Set.2003.  

 

Descrição:  eussilíneos de corpo relativamente pequeno, maior exemplar analisado com 13 

setígeros, medindo ~5 mm de comprimento por 0,8 mm de largura. Palpos ovalados, livres, 

geralmente rebatidos para baixo do prostômio. Prostômio oval, com 2 pares de olhos 

coalescentes em disposição trapezoidal aberta, próximos às margens laterais (Fig. 4A-B); 

antena central com até 21 artículos desiguais, porção basal não-articulada, inserindo-se 

próximo da borda anterior do prostômio, com cirróforo largo (Fig. 4A-B); antenas laterais 

com aproximadamente 2/3 do comprimento da antena central, com até 15 artículos cada, 

inseridas em posição ligeiramente anterior à da antena central (Fig. 4A); projeções nucais 

relativamente curtas, estendendo-se até próximo do final do setígero 1 (Fig. 4B). Peristômio 

dorsalmente curto (Fig. 4B); cirros peristomiais dorsais mais longos do que a antena central, 

com até 38 artículos cada, cirros peristomiais ventrais ligeiramente menores do que as 

antenas laterais, com  cerca  de 10 artículos cada (Fig. 4A). Cirros dorsais de comprimentos  
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semelhantes entre si, com 20-30 artículos cada, com cirróforos de grossura 

aproximadamente igual à dos artículos basais dos cirróstilos; cirros ventrais proeminentes, 

ovais, mais longos do que os lóbulos parapodiais (Fig. 4A). Artículos das antenas, cirros 

peristomiais e dorsais, e cirros ventrais, contendo grânulos amarelados (Fig. 4A). Lóbulos 

parapodiais distalmente bilobados. Parapódios anteriores com 16-23 cerdas falcígeras cada; 

parapódios posteriores com 25-35 falcígeras cada. Falcígeras com hastes ligeiramente 

espinuladas, progressivamente mais grossas em direção posterior (Fig. 5A-B); lâminas 

bidentadas, com dente distal maior do que o subdistal, e espinuladas, com  espinhas curtas 

e retas; lâminas com gradação dorso-ventral de comprimentos, medindo 42-22 µm na região 

anterior, e 36-22 µm na região posterior (Fig. 5A-B). Cerdas simples não observadas. 

Parapódios anteriores com até 5 acículas cada (Fig. 5C), progressivamente menos acículas 

por  parapódio  em  direção posterior, parapódios posteriores com 2 acículas cada (Fig. 5D);  

 
 
Fig. 4. Amblyosyllis granosa. A, regiões anterior e mediana, vista dorsal; B, detalhe, prostômio, 
peristômio e setígero 1, vista dorsal; C, proventrículo e faringe; ac(f): antena central, cirróforo; 
ac(s): antena central, cirróstilo; cpds(f): cirro peristomial direito superior, cirróforo: cpes(f), cirro 
peristomial esquerdo superior, cirróforo; cpes(s): cirro peristomial esquerdo superior, cirróstilo; ed: 
epaulette direita; ee: epaulette esquerda; per: peristômio; pro: prostômio; prv: proventrículo; 
número refere-se ao setígero. Barras de escala: A = 600 µm; B = 50 µm; C = 100 µm. 
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Fig. 5. Amblyosyllis granosa. A, cerdas falcígeras, região anterior; B, cerdas falcígeras, regiões 
mediana e posterior; C, acículas, região anterior; D, acículas, região posterior; E, trépano e porção 
anterior da faringe. Barra de escala = 10 µm. 
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acículas retas,  pontiagudas, de grossuras desiguais, com extremidade projetando-se dos 

lóbulos parapodiais (Fig. 5C-D). Pigídio arredondado, cirros anais semelhantes aos cirros 

dorsais, incompletos em todos os exemplares examinados. Faringe convoluta, com 

enovelamento anterior ao proventrículo (Fig. 4C), e trépano formado por 6 dentes tricúspices 

inseridos em base lobada (Figs. 4C; 5E); proventrículo estendendo-se por aproximadamente 

1,5 segmento, com ~13 fileiras musculares (Fig. 4A, C). 

 

Biologia:  um dos exemplares analisados com celoma preenchido por óvulos nos setígeros 

6-11, com cerdas natatórias, sugerindo que o espécime estava passando por um processo 

de epigamia (Fig. 4A). 

 

Discussão:  os espécimes analisados condizem com as descrições e ilustrações 

apresentadas por Ehlers (1897) e Westheide (1974b), exceto pela extensão da faringe, que 

nos animais aqui analisados é ligeiramente mais curta e menos enrolada do que naqueles 

examinados por Westheide (1974b). 

Amblyosyllis formosa Claparède, 1863, assemelha-se a A. granosa por possuir 

lâminas das falcígeras bidentadas e espinuladas, acículas retas, pontiagudas, projetando-se 

dos lóbulos parapodiais, e por ter trépano formado por 6 dentículos. Contudo, A. formosa 

difere de A. granosa por apresentar cerdas falcígeras com lâminas mais longas, medindo 

80-40 µm, contra 42-22 µm em A. granosa; além disso, os dentículos do trépano em A. 

formosa são monocúspides, e não tricúspides como em A. granosa. 

Os espécimes tratados como A. formosa em Nogueira (2000) assemelham-se a A. 

granosa pela morfologia de antenas e cirros, das acículas e das lâminas das falcígeras, 

apesar de estas serem pouco mais curtas (35-18 µm na região anterior, 33-17 µm na região 

mediana, e 22-15 µm na região posterior) do que o aqui encontrado. Além disso, diferente 

tanto de A. formosa quanto de A. granosa, A. formosa sensu Nogueira (2000) apresenta 

faringe com maior número de circunvoluções (observação pessoal), e trépano com 9-10 

dentes tricúspides (Nogueira, 2000).  

 

Localidade-tipo: Estreito de Magalhães (Oceano Atlântico), extremo sul da América do Sul. 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Ilhas Galápagos. Oceano Atlântico: Estreito de Magalhães. 

Primeira ocorrência da para o litoral brasileiro. 
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Gênero Brevicirrosyllis San Martín, López & Aguado, 2009 

 

Espécie-tipo: Pionosyllis weismanni Langerhans, 1879. 

 

Diagnose: eussilíneos de pequeno a médio porte. Palpos triangulares fundidos em sua 

porção basal, distalmente afilados; prostômio geralmente com 2 pares de olhos e 1 par de 

manchas ocelares anterior; 3 antenas, a central inserida na parte posterior do prostômio, as 

laterais próximo à margem anterior. Peristômio com 2 pares de cirros peristomiais.  Antenas, 

cirros peristomiais e cirros dorsais do setígero 1 alongados, cirros dorsais dos demais 

setígeros nitidamente menores, ovais. Cerdas falcígeras com lâminas bidentadas com curta 

espinulação. Cerdas simples ventrais grossas, bidentadas, com capuz translúcido cobrindo 

o dente subdistal. Faringe armada com um dente, localizado próximo à margem anterior. 

Reprodução por epigamia (San Martín et al., 2009).  

 

Comentários: trata-se de um dos gêneros recentemente descritos para reunir grupos mais 

concisos de espécies que compunham o antigo gênero Pionosyllis, do qual Brevicirrosyllis 

se diferencia por apresentar cirros dorsais a partir do setígero 2 curtos, ovais a digitiformes, 

enquanto Pionosyllis possui cirros dorsais longos e filiformes, e pela presença do capuz 

translúcido cobrido o dente subdistal das cerdas simples ventrais. Além disso, os animais 

pertencentes a Pionosyllis geralmente têm portes notadamente maiores, com dorso mais 

fortemente convexo, do que os Brevicirrosyllis (San Martín, 2009). 

 Brevicirrosyllis conta atualmente com 5 espécies, sendo esta é a primeira ocorrência 

do gênero no Brasil. 

 

 

Brevicirrosyllis mariae (San Martín & Hutchings, 2006) 

Fig. 6 

 

Pionosylis mariae San Martín & Hutchings, 2006: p. 340-343, figs. 46D-F, 70-72A-C. 
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24º07’S 45º51’W, 147 m): 4 

esp., 9.Jan.1998; est. 6665 (24º20'S 44º09'W, 258 m): 2 esp., 10.Jan.1998; est. 6666 

(24º17’S 44º12’W, 163 m): 1 esp., 10.Jan.1998; est. 6669 (24º07’S 44º42´W, 101 m): 1 esp., 

11.Jan.1998; est. 6672 (26º27’S 44º30’W, 165 m): 4 esp., 11.Jan.1998; est. 6676 (24º49´S 

44º44´W, 153 m): 2 esp., 12.Jan.1998; est. 6686 (25º36’S 45º13’W, 380 m): 1 esp., 

13.Jan.1998. Estado do Rio de Janeiro – est. 6739 (24º02´S 43º30´W, 147 m): 5 esp., 
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14.Fev.1998; est. 6741 (23º49´S 43º14´W, 138 m): 1 esp., 15.Fev.1998; est. 6750 (23º40´S 

42º31´W, 162 m): 18 esp., 16.Fev.1998; est. 6753 (23º36´S 42º09´W, 187 m): 9 esp., 

16.Fev.1998; est. 6762 (23º26´S 41º15´W, 145 m): 11 esp., 28.Fev.1998; est. 6763 (23º08´S 

41º00´W, 105 m): 5 esp., 1.Mar.1998; est. 6766 (22º50´S 40º51´W, 105 m): 2 esp., 

1.Mar.1998; est. 6769 (22º02’S 40º05’W, 93 m): 3 esp., 2.Mar.1998; est. 6772 (21º51´S 

40º07´W, 110 m): 4 esp., 2.Mar.1998.  

 

Descrição: animais de corpo fino e alongado, maior exemplar analisado com 82 setígeros, 

medindo cerca de 8,5 mm de comprimento por 0,3 mm de largura, sem padrões de 

pigmentação. Palpos triangulares, unidos apenas na base, com sutura na linha de fusão. 

Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta, e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central irregularmente 

articulada, inserida na parte posterior do prostômio, entre o par de olhos posterior, com 

aproximadamente o dobro do comprimento das laterais; antenas laterais lisas, inseridas à 

frente do par de olhos anterior (Fig. 6A). Peristômio com cerca da metade do comprimento 

dos setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais ligeiramente mais comprido do que as 

antenas laterais, cirros peristomiais ventrais com cerca de metade do comprimento dos 

dorsais (Fig. 6A). Cirros dorsais do setígero 1 alongados, ligeiramente menores do que a 

antena central, enrugados a indistintamente articulados; cirros dorsais ausentes no setígero 

2; nos demais setígeros, cirros dorsais mais curtos, claviformes, pouco mais compridos do 

que os lóbulos parapodiais, contendo inclusões fibrilares (Fig. 6A-B). Cirros ventrais finos, 

digitiformes, com metade da largura dos cirros dorsais e aproximadamente do mesmo 

comprimento dos lóbulos parapodiais (Fig. 6A). Lóbulos parapodiais cônicos com 

conspícuas glândulas parapodiais com material granular escuro em alguns espécimes, 

particularmente evidentes nos setígeros posteriores. Parapódios ao longo do corpo com 3-5 

cerdas falcígeras cada; falcígeras com gradação dorso-ventral no comprimento das hastes, 

as ventrais com cerca de metade do comprimento das dorsais; falcígeras com lâminas 

bidentadas, com dentes próximos entre si, o subdistal assemelhando-se a uma espinha nas 

cerdas mais dorsais (Fig. 6C-D), progressivamente maior em direção ventral, alcançando 

aproximadamente o mesmo tamanho do dente distal nas falcígeras mais ventrais dos da 

região mediana do corpo (Fig. 6D); falcígeras mais dorsais com lâminas afiladas e 

fracamente espinuladas, falcígeras mais ventrais com lâminas curvas, com espinulação 

ligeiramente mais acentuada; na região anterior, lâminas das falcígeras mais dorsais com 

até 34 µm, intermediárias com cerca de 20 µm, e mais ventrais, com 12 µm (Fig. 6C); nas 

regiões medianas e posterior, falcígeras apenas com lâminas de tamanhos 

aproximadamente iguais ao das anteriores dorsais e ventrais, lâminas com comprimento 

intermediário ausentes (Fig. 6D). Cerdas simples dorsais presentes a partir da região após o  



33 
 

 

 

 
 
Fig. 6. Brevicirrosyllis mariae. A, região anterior, vista dorsal; B, cirro dorsal com extremidade 
portando inclusões fibrilares, região mediana; C, cerda falcígeras, região anterior; D, cerdas 
falcígeras, região mediano-posterior; E, cerda simples dorsal; F, cerda simples ventral; G, 
acículas, região anterior. Barras de escala: A = 100 µm; B = 20 µm; C-G = 10 µm. 
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nível do proventrículo, com extremidade distal truncada, irregular, ligeiramente espinuladas 

subdistalmente em uma das faces (Fig. 6E); cerdas simples ventrais presentes apenas nos 

setígeros posteriores, com aproximadamente o dobro da grossura das demais cerdas, 

bidentadas, com dente subdistal em forma de gancho e maior do que o distal, com um 

capuz subrostral (Fig. 6F). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, uma reta, com a 

extremidade afilada, outra com a extremidade dobrada quase em ângulo reto (Fig. 6G); 

setígeros posteriores apenas com a acícula dobrada quase em ângulo reto. Corpo 

terminado por pigídio arredondado com par de cirros anais longos e finos. Faringe estendo-

se por 4-5 segmentos, dente triangular na margem anterior; proventrículo aproximadamente 

do mesmo comprimento da faringe, com cerca de 30-35 fileiras musculares (Fig. 6A).  

 

Discussão: Brevicirrosyllis weissmanni, espécie-tipo do gênero, é bastante semelhante a B. 

mariae, pelo aspecto geral do corpo e cerdas, e pelo formato dos cirros dorsais, com 

inclusões fibrilares. A diferença entre essas espécies pode ser feita pois B. weissmanni 

apresenta cirros dorsais em todos os setígeros, enquanto cirros dorsais são ausentes no 

setígero 2 de B. mariae; além disso, B. weissmanni é uma espécie de maior porte, chegando 

até ~18 mm de comprimento x ~8 mm em B. mariae (San Martín & Hutchings, 2006).  

 

Localidade-tipo:  Austrália – Queensland, Grande Barreira de Corais, Outer Yonge Reef 

(Oceano Pacífico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (Queensland, New South Wales). Primeiro registro 

para o Oceano Atlântico. 

 

 

 

Gênero Eusyllis Malmgren, 1867 

 

Espécie-tipo: Eusyllis blomstrandi Malmgren, 1867 

 

Diagnose: eussilíneos de pequeno a médio porte. Prostômio com 2 pares de olhos, por 

vezes também com 1 par de manchas ocelares anterior, e 3 antenas. Peristômio com 2 

pares de cirros peristomiais. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais compridos, lisos ou 

enrugados a irregularmente articulados. Parapódios com cerdas compostas falcígeras e 

cerdas simples dorsais e ventrais, estas últimas presentes apenas nos setígeros posteriores. 

Faringe armada com dente central e trépano formando uma coroa completa ou incompleta 

de dentículos.  
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Comentários: o único registro do gênero em águas brasileiras é para E. lamelligera Marion 

& Bobretzky, 1875 (Nogueira, 2000), coletada na Laje de Santos e Ilha de Alcatrazes, 

Estado de São Paulo.  

 

 

Chave de identificação para as espécies de Eusyllis encontradas no presente estudo 

 

1a. Corpo sem padrões de pigmentação. Falcígeras com lâminas bidentadas ...................... 2 

1b. Padrões de pigmentação presentes. Falcígeras com lâminas unidentadas ...................... 3  

 

2a.(1a) Cirros ventrais em todos os setígeros de formato semelhante, piriformes a 

triangulares. Dentes das falcígeras de tamanhos aproximadamente iguais nos setígeros 

anteriores, dente subdistal progressivamente maior em direção posterior ............. E. assimilis 

2b.(1a) Cirros ventrais do setígero 1 achatados, foliáceos, inseridos próximo da linha 

mediana do segmento, cirros ventrais do demais setígeros piriformes. Lâminas das 

falcígeras com dente distal ligeiramente maior do que o subdistal, com espaço arredondado 

entre os dentes .................................................................................................. E. lamelligera 

 

3a.(1b) Pigmentação como duas faixas transversais dorsais descontínuas por setígero (Fig. 

8A). Cerdas falcígeras com lâminas longas, as mais dorsais com até 20 µm de comprimento, 

levemente recurvadas distalmente. Cerdas simples dorsais finas, em baioneta ....... E. kupfferi 

3b.(1b) Pigmentação como uma faixa escura dorsal nas margens anterior e posterior de 

alguns setígeros anteriores (Fig. 10A). Cerdas falcígeras com lâminas curtas, recurvadas, as 

mais dorsais mais curtas e mais acentuadamente falcadas do que as mais ventrais. Cerdas 

simples dorsais levemente recurvadas subdistalmente, espinuladas e bidentadas, com dente 

subdistal menor do que o distal, assemelhando-se a uma espinha ..................... Eusyllis sp. 1  

 

 

Eusyllis assimilis Marenzeller, 1875 

Fig. 7 

 

Eusyllis assimilis. San Martín, 1984a: 82-83, lams. 10, 12A-C; 2003: 114-117, figs. 52-53; San Martín & 
Hutchings, 2006: 273-276, figs. 10-12A-C. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24º07’S 45º51’W, 147 m): 

34 esp., 9.Jan.1998; est. 6665 (24º20´S 44º09´W, 258 m): 2 esp., 10.Jan.1998; est. 6669 
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(24º07´S 44º42´W, 101 m): 6 esp., 11.Jan.1998; est. 6686 (25º36’S 45º13’W, 380 m): 1 esp., 

13.Jan.98. 

 

Material adicional analisado:  

Eusyllis assimilis. Espanha – Castellón, Ilhas Columbretes, N de Columbrete Grande, 45 m: 

8 esp. (MNCN 16.01/8640), 12.Jul.1994, col. Campanha Fauna III, det. G. San Martín; O de 

Columbrete Grande, 65-67,8 m: 1 esp. (MNCN 16.01/8645), 18.Jul.1996, col. Campanha 

Fauna IV, det. G. San Martín. 

 

Descrição: maior exemplar analisado com 35 setígeros, medindo 3,35 mm de comprimento 

por 0,5 mm de largura. Palpos ovais, divergentes, unidos apenas em seu 1/3 basal. 

Prostômio oval, com comprimento aproximadamente igual ao dos palpos, com 2 pares de 

olhos em disposição trapezoidal aberta e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central 

inserida no centro do prostômio, entre os 4 olhos, de comprimento; antenas laterais 

inseridas à frente do par de olhos anterior; órgãos nucais como duas faixas ciliadas atrás do 

par posterior de olhos, na margem posterior do prostômio. Peristômio curto, com 2 pares de 

cirros peristomiais, cirros peristomiais dorsais com cerca do dobro do comprimento das 

antenas laterais, cirros peristomiais ventrais com o mesmo comprimento das antenas 

laterais. Cirros dorsais do setígero 1 mais longo do que os demais, com até o dobro do 

comprimento dos cirros peristomiais dorsais; cirros dorsais do restante do corpo alternando 

curtos, com comprimento aproximadamente igual ao dos cirros peristomiais ventrais, e 

compridos, com comprimentos aproximadamente iguais ao dos cirros peristomiais dorsais, 

cirro dorsais progressivamente menores em direção posterior. Antenas, cirros peristomiais, 

cirros dorsais anteriores e cirros anais irregularmente articulados ao menos na metade 

distal; cirros ventrais ovais, mais curtos do que os lóbulos parapodiais. Lóbulos parapodiais 

cônicos. Parapódios anteriores com até 15 cerdas falcígeras cada, medianos com 9-10,  

parapódios posteriores com 5 falcígeras cada; cerdas falcígeras com hastes levemente 

espinuladas; lâminas com curta espinulação; lâminas bidentadas, com dentes de tamanhos 

aproximadamente iguais nos setígeros anteriores (Fig. 7A), dente subdistal 

progressivamente maior em direção posterior, e com extremidade levemente voltada para 

baixo (Fig. 7B); parapódios das regiões anterior e mediana, com 1-2 cerdas falcígeras mais 

dorsais com hastes e lâminas mais finas do que as demais, lâminas mais compridas, 

afiladas, com até ~35 µm na região anterior, e ~25 µm na região mediana (Fig. 7A); lâminas 

das demais falcígeras com leve gradação dorso-ventral de comprimentos, com 22-15 µm 

nas regiões anterior e mediana (Fig. 7A), e 15-13 µm na região posterior (Fig. 7B). Cerdas 

simples dorsais presentes apenas na região posterior, finas, subdistalmente espinuladas, 

unidentadas, com aproximadamente 1/3 da grossura das hastes das falcígeras (Fig. 7C); 
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cerdas simples ventrais presentes apenas na região posterior, pouco mais finas do que as 

hastes das falcígeras, subdistalmente ligeiramente espinuladas, bidentadas, com dente 

subdistal maior do que o distal, semelhante à extremidade das lâminas das falcígeras 

posteriores (Fig. 7D). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, uma subdistalmente 

recurvada, com extremidade arredondada, e outra reta, distalmente afilada (Fig. 7E); 

parapódios medianos e posteriores com apenas 1 acícula cada, subdistalmente recurvada, 

com extremidade arredondada (Fig. 7F). Corpo terminando por um par de cirros anais 

alongados, de comprimento aproximadamente igual ao dos cirros peristomiais dorsais. 

Faringe ocupando cerca de 6 segmentos, com abertura rodeada por 10 papilas grandes,  

trépano formado por aproximadamente 25 dentículos, mais evidentes na face ventral, e 

 
 
Fig. 7.  Eusyllis assimilis. A, cerdas falcígeras, regiões anterior e mediana; B, cerdas falcígeras, 
região posterior; C, cerda simples dorsal; D, cerda simples ventral; E, acículas, região anterior; F, 
acícula, região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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dente central grande, cônico; proventrículo estendendo-se por 8-9 segmentos, com 45-50 

fileiras musculares finas e pouco conspícuas. 

 

Discussão: Eusyllis assimilis é semelhante a E. lamelligera pela presença de cerdas 

falcígeras com lâminas bidentadas. Contudo, diferente de E. assimilis, E. lamelligera 

apresenta cirros ventrais do setígero 1 mais largos do que os demais, achatados, foliáceos, 

inseridos em posição mais ventral; além disso, em E. lamelligera as lâminas das falcígeras 

têm dentes de tamanhos aproximadamente iguais, com espaço arredondado entre si (ver 

abaixo).  

 

Localidade-tipo: Itália – arredores de Trieste (Mar Adriático). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Nova Zelândia, Austrália (New South Wales, South 

Australia). Oceano Índico: Austrália (Western Australia) (San Martín & Hutchings, 2006). 

Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo; do Canal da Mancha à África do Sul, e do Canadá ao 

México (San Martín, 2003). Primeira ocorrência no Brasil. 

 

 

Eusyllis kupfferi Langerhans, 1879 

Fig. 8 

 

Eusyllis kupfferi Langerhans, 1879: 552, fig. 14; San Martín, 1990: 607, figs. 12, 13; San Martín & Hutchings, 
2006: 276-278, figs. 12D-F, 13-14. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 3 esp., 

16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em fital: 13 esp., 18.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em 

fital: 13 esp., 8.Jun.2001; 1 esp., 8.Out.2001; 4 esp., 18.Out.2001; Picinguaba, setor IC, em 

fital: 6 esp., 9.Jun.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em fital: 77 esp., 27.Set.2001; 

Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 3 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 29 esp., 

16.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 2 esp., 10.Abr.2001; em 

Sargassum: 73 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em fital: 75 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL.  São Sebastião – Praia da Baleia: 4 esp., 23.Jul.2005; 2 esp., 17.Out.2005; Praia 

Preta: 1 esp., 18.Jul.2003. Guarujá – Praia de Pernambuco: 7 esp., 22.Jun.2005; 2 esp., 

4.Out.2005. Peruíbe – Praia do Guaraú: 6 esp., 5.Mar.2007. 

 

Descrição: maior exemplar analisado incompleto, com 22 setígeros, medindo cerca de 2,5 

mm de comprimento por 0,6 mm de largura. Pigmentação como 2 faixas transversais 
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dorsais castanho-avermelhadas, uma localizada mediano-dorsalmente na borda posterior 

dos segmentos, a outra descontínua, mais evidente dorso-lateralmente, incospícua 

mediano-dorsalmente (Fig. 8A). Palpos curtos, mais largos do que longos, fundidos apenas 

no terço basal, frequentemente com sua metade distal rebatida ventralmente (Fig. 8D). 

Prostômio oval, com 2 pares de olhos lenticulados em disposição retangular; antena central 

inserida no centro do prostômio, com quase o dobro do comprimento das laterais, estas 

inseridas à frente ao par de olhos anterior (Fig. 8A-C). Cirros peristomiais dorsais 

aproximadamente do mesmo tamanho da antena central, cirros peristomiais ventrais com 

mesmo comprimento das antenas laterais (Fig. 8A-B, D). Cirros dorsais do setígero 1 com 

até três vezes o comprimento dos cirros peristomiais ventrais; a partir do setígero 2, cirros 

dorsais aproximadamente do mesmo tamanho das antenas laterais, sem alternância de 

comprimentos (Fig. 8A-B); cirros ventrais ovais, curtos, aproximadamente do mesmo 

comprimento dos lóbulos parapodiais (Fig. 8D). Parapódios anteriores com cerca de 10 

cerdas falcígeras cada, parapódios medianos com 7-8 falcígeras cada; cerdas falcígeras 

com hastes fracamente espinuladas; lâminas unidentadas com extremidade levemente 

recurvada, com curta espinulação; lâminas com gradação dorso-ventral de comprimento, as 

mais dorsais com até 20 µm, as mais ventrais mais recurvadas, com cerca de 16 µm (Fig. 

8E-F); parapódios anteriores com 2-3 falcígeras mais dorsais com lâminas longas e afiladas, 

com espinulação menos evidente do que nas demais, medindo cerca de 27 µm (Fig. 8E). 

Cerdas simples dorsais em baioneta, com espinulação subdistal, presentes a partir do nível 

do proventrículo (Fig. 8G); cerdas simples ventrais ausentes. Apenas 1 acícula por 

parapódio, distalmente inflada, com concavidade oca. Faringe ocupando 4-4,5 segmentos, 

trépano com número variável de dentículos, geralmente cerca de 15 dentículos dorsais e 

metade ventral lisa, e grande dente triangular; proventrículo ocupando 7-8 segmentos, com 

aproximadamente 60 fileiras musculares (Fig. 8A).  

 

Discussão: os exemplares aqui analisados apresentam gradação dorso-ventral no tamanho 

e formato das lâminas das falcígeras, característica não citada por San Martín (1990). Além 

disso, os animais analisados por San Martín (1990) possuíam duas faixas contínuas 

mediano-dorsais de pigmentação por segmento, padrão diferente do observado nos 

exemplares aqui examinados. Os animais de São Paulo são bastante semelhantes aos da 

fauna australiana analisados por San Martín & Hutchings (2006), destes diferindo apenas 

por apresentar o proventrículo com número ligeiramente superior de fileiras musculares (~60 

x 50). Segundo San Martín & Hutchings (2006),  E. autolytoides Hartmann-Schröder, 1991 e 

Odontosyllis multidentata Hartmann-Schröder, 1982 são sinonímias-júnior de E. kupfferi. 

 

Localidade-tipo:  Portugal – Ilha da Madeira (Oceano Atlântico). 
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Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (Queensland, Western Australia, New South 

Wales). Oceano Atlântico: Ilha da Madeira; Cuba. Primeiro registro para o Atlântico Sul.  

 
 

Fig. 8. Eusyllis kupfferi. A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, vista dorsal;  C, detalhe, 
região anterior, vista dorsal; D, região anterior, vista ventral; E, feixe de cerdas, região anterior 
(setas indicando lâminas alongadas das falcígeras superiores); F, falcígeras superiores, parapódio 
anterior; G, cerda simples dorsal em baioneta, região anterior. Barras de escala: A = 100 µm; B = 
70 µm; C = 28 µm; D = 90 µm; E = 8 µm; F = 5 µm; G = 3µm. 
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Eusyllis lamelligera Marion & Bobretzky, 1875 

Fig. 9 

 

Eusyllis lamelligera. San Martín, 1984a: 83-87, lams. 11, 12D-F; 2003: 117-120, figs. 54-55; San Martín & 
Hutchings, 2006: 278-280, figs. 15-16. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos marinho. Estado de São Paulo – est. 6661 (24°07’S 45°51’W, 

147 m): 1 esp., 9.Jan.1998. Estado do Rio de Janeiro – est. 6739 (24°02’S 43°30’W, 147 m): 

4 esp., 14.Fev.1998; est. 6762 (23°26’S 41°15’W, 14 6 m): 1 esp., 28.Fev.1998.  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em Sargassum: 3 esp., 

18.Out.2001; Picinguaba, setor IC, em fital: 1 esp., 9.Jun.2001. Caraguatatuba – Praia 

Martim de Sá, em Sargassum: 2 esp., 27.Set.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 2 

esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 13 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião, infralitoral 

(23°36’183”S 45°19’720”W, 5 m): 1 esp., 13.Fev.2001 ; Praia da Baleia, em costão rochoso: 

8 esp., 8.Abr.2001; 1 esp., 13.Dez.2001; em Sargassum: 6 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor 

Ilhas, em Sargassum: 6 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia de São Francisco: 1 esp., 19.Abr.2003; Praia da Baleia: 5 

esp., 23.Jul.2005; 2 esp., 17.Out.2005; Praia Preta: 1 esp., 18.Jul.2003. Guarujá – Praia de 

Pernambuco: 1 esp., 4.Out.2005. 

 

Material adicional analisado:  

Eusyllis lamelligera. Espanha – Ilhas Baleares, Ilha de Ibiza, Punta Galera, 25 m: 1 esp. 

(MNCN 16.01/8684), 6.Jul.1994, col. Campanha Fauna III, det. G. San Martín; Melilla, Ilhas 

Chafarinas, E da Isla del Rey Francisco, 6 m: 2 esp. (MNCN 16.01/8693), 19.Fev.1991, col. 

& det. E. López. 

 

Descrição: eussilíneos de porte relativamente pequeno e corpo frágil, todos os espécimes 

analisados fragmentados e com apêndices quebrados; maior exemplar analisado 

incompleto, com 21 setígeros, medindo 2,4 mm de comprimento por 0,46 mm de largura; 

pigmentação como 2 faixas transversais escuras por segmento, situadas dorsalmente, uma 

próxima à borda anterior e outra, à posterior; ventralmente, pigmentação como um par de 

manchas arredondadas por segmento, próximas à base de cada parapódio. Palpos 

foliáceos, ovais a triangulares, unidos em seu 1/3 basal, frequentemente com extremidades 

rebatidas ventralmente. Prostômio oval a arredondado, mais curto e fino do que os palpos, 

com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal a retangular. Peristômio dorsalmente 

inconspícuo; cirros peristomiais dorsais alongados, ligeiramente afilados distalmente, com 

quase o dobro do comprimento dos cirros peristomiais ventrais, estes ligeiramente mais 
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engrossados do que os dorsais. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais anteriores 

pseudoarticulados, geralmente lisos na base, com artículos de tamanhos irregulares próximo 

do ápice; antenas e cirros com cirróforos curtos. Cirros dorsais do setígero 1 mais longos do 

que a antena central e do que demais cirros dorsais; cirros dorsais anteriores mais longos 

do que os demais, com ligeira alternância de comprimentos, todos mais longos que a largura 

dos respectivos setígeros; cirros dorsais após região do proventrículo de comprimentos 

alternados, cirros mais compridos mais longos do que a largura do setígero, cirros mais 

curtos ligeiramente menores do que a largura do setígero correspondente; cirros ventrais do 

setígero 1 achatados, foliáceos, inseridos mais ventralmente do que os demais, cirros 

ventrais dos demais segmentos  piriformes, menores do que os do setígero 1, de 

comprimento aproximadamente igual ao dos lóbulos parapodiais. Parapódios anteriores com 

cerca de 10-20 cerdas falcígeras cada, parapódios medianos e posteriores com 6-13 

falcígeras cada; falcígeras com hastes pouco espinuladas, quase lisas; lâminas com 

conspícua gradação dorso-ventral de comprimento na regiões anterior e mediana (Fig. 9A), 

gradação pouco evidente na região posterior (Fig. 9B); lâminas com 37-12 µm nas regiões 

anterior e mediana (Fig. 9A), e 15-12 µm na região posterior (Fig. 9B); lâminas espinuladas, 

com espinhas curtas, ligeiramente voltadas para cima; lâminas bidentadas, dente distal 

ligeiramente maior do que o subdistal, com espaço arredondado entre os dentes (Fig. 9A-B); 

lâminas das falcígeras mais dorsais das regiões anterior e mediana mais finas, com dentes 

mais próximos entre si, dentes progressivamente maiores e mais afastados entre si em 

direção ventral (Fig. 9A). Cerdas simples dorsais presentes desde a região mediana do 

corpo, mais finas do que as hastes das falcígeras, sigmóides, subdistalmente espinuladas, e 

bidentadas, com dentes pequenos, de tamanhos aproximadamente iguais e espaço 

arredondado entre eles (Fig. 9C); cerdas simples ventrais presentes apenas na região 

posterior, mais grossas do que as cerdas simples dorsais, sigmóides, subdistalmente 

ligeiramente espinuladas, e bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente iguais e 

espaço arredondado entre eles (Fig. 9D). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, 

ambas tricúspides, uma ligeiramente mais grossa do que a outra (Fig. 9E); parapódios a 

partir da região do proventrículo com apenas 1 acícula cada, com extremidade tricúspide 

bem marcada (Fig. 9F). Faringe estendendo-se por 5-6 segmentos, com dente central 

cônico, afilado, e trépano formado por cerca de 20 dentículos pontiagudos em sua metade 

dorsal, com a metade ventral formada por dentículos indistintos, apresentando-se como um 

leve serrilhado. Proventrículo estendendo-se por cerca de 4,5 segmentos, com 22-26 fileiras 

musculares.  

 

Variação:  em alguns espécimes, parapódios anteriores com 3 acículas cada, com uma 

acícula adicional fina, capilar, além das duas acículas descritas acima. 
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Discussão: os animais aqui analisados apresentam alguns pontos discordantes de E. 

lamelligera, conforme apresentado por San Martín (2003): trépano com um número menor 

de dentículos, 20, ao invés de 33; proventrículo menor, ocupando cerca de 4 segmentos, ao 

invés de 8. Também diferem da descrição de E. lamelligera em Nogueira (2000) por, além 

das características já citadas, apresentarem 2 acículas por parapódio nos setígeros 

anteriores (3 acículas em alguns exemplares), ao invés de apenas 1.  

  

Localidade-tipo: França – Golfo de Marselha (Mar Mediterrâneo). 

 

 
 
Fig. 9. Eusyllis lamelligera. A, cerdas falcígeras, regiões anterior e mediana; B, cerdas falcígeras, 
região posterior; C, cerda simples dorsal; D, cerda simples ventral; E, acículas, região anterior; F, 
acícula, região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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Distribuição: Oceano Atlântico: do Canal da Mancha ao Mar Mediterrâneo; N dos EUA. até 

Cuba  (San Martín, 2003). Oceano Atlântico Sul: Brasil (Estado de São Paulo).  

 

 

Eusyllis sp. 1 

Fig. 10 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 1 esp., 

16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 esp., 9.Mai.2001; 2 esp., 

17.Out.2001; em Sargassum: 6 esp., 18.Out.2001; 1 esp. (data desconhecida); Picinguaba, 

setor IPP, em fital: 21 esp., 8.Jun.2001; 65 esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim 

de Sá, em Sargassum: 57 esp., 27.Set.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, alga Sargassum: 11 

esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 1 esp., 

10.Abr.2001; em Sargassum: 28 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em fital: 4 esp., 

10.Abr.2001. 

BIOPOL.  Ubatuba – Praia do Félix: 1 esp., 4.Nov.2002; Praia de Domingas Dias: 1 esp., 

2.Nov.2002. São Sebastião – Praia da Baleia: 12 esp., 23.Jul.2005; Praia de Toque-Toque 

Grande: 13 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia de Pernambuco: 5 esp., 22.Jun.2005; 8 esp., 

4.Out.2005. Itanhaém – Praia do Sonho: 2 esp., 14.Jun.2003; 1 esp., 26.Ago.2003.  

 

Descrição: eussilíneos de corpo relativamente pequeno, maior exemplar analisado com 46 

segmentos. Pigmentação como 2 faixas transversais escuras no dorso de cada segmento, 

uma na margem anterior e outra na posterior, geralmente presentes ao menos nas regiões 

anterior e mediana do corpo (Fig. 10A). Palpos arredondados, fundidos no terço basal. 

Prostômio ovalado, quase circular, com 2 pares de olhos lenticulados em disposição 

trapezoidal aberta e 1 par de manchas ocelares anterior (Fig. 10A); antena central inserida à 

frente do par de olhos anterior, cerca de 2,5 vezes maior do que as laterais; antenas laterais 

inseridas na margem anterior do prostômio (Fig. 10B); órgãos nucais como uma fileira 

transversal de cílios na margem posterior do prostômio (Fig. 10B). Peristômio dorsalmente 

curto, quase inconspícuo (Fig. 10B), mais evidente ventralmente (Fig. 10D); cirros 

peristomiais dorsais aproximadamente do mesmo comprimento da antena central, cirros 

peristomiais ventrais com 1/5 do comprimento dos dorsais. Cirros dorsais do setígero 1 

aproximadamente do mesmo comprimento da antena central e dos cirros peristomiais 

dorsais, ou ligeiramente mais longos; cirros dorsais do setígero 2 pouco menores do que os 

cirros peristomiais dorsais; a partir do setígero 3, cirros dorsais alternando longos, de 

mesmo tamanho dos do setígero 2, e curtos, com bases infladas e extremidades afiladas; 
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antenas, cirros peristomiais e dorsais lisos a enrugados, com cirróforos evidentes (Fig. 10A-

B, D-E); cirros ventrais ovalados, ligeiramente maiores do que os lóbulos parapodiais (Fig. 

10D). Lóbulos parapodiais com 2 tufos de cílios dorsalmente, um situado lateralmente à 

base dos cirróforos, o outro subdistal, próximo ao ponto de onde emergem as cerdas (Fig. 

10E). Parapódios anteriores e medianos com ~9-10 cerdas falcígeras cada, parapódios 

posteriores com 3-4 falcígeras cada; falcígeras com hastes espinuladas; lâminas 

unidentadas, recurvadas, progressivamente mais espinuladas em direção posterior, com 

gradação dorso-ventral no comprimento, as mais dorsais com cerca da metade do 

comprimento das mais ventrais, mais acentuadamente falcadas (Fig. 10C, G-H); nos 

parapódios anteriores, lâminas das cerdas falcígeras mais dorsais com pontas mais longas, 

tornando-se progressivamente mais curtas em direção posterior (Fig. 10G-H). Cerdas 

simples dorsais presentes desde a região anterior, levemente recurvadas subdistalmente, 

espinuladas, distalmente bífidas, com ambos os dentes pequenos, quase inconspícuos (Fig. 

10H). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, uma com a extremidade reta, ligeiramente 

afilada, outra com a extremidade dilatada e irregular, subdistalmente espinuladas; 

parapódios medianos e posteriores com apenas 1 acícula cada, do segundo tipo, 

progressivamente mais grossas em direção posterior. Faringe estendendo-se por 3-3,5 

segmentos, com um dente relativamente pequeno, ligeiramente cônico, no seu terço 

anterior, e trépano incompleto, com cerca de 8 dentes diminutos na metade dorsal e 

serrilhado sutil na metade ventral; faringe com margem anterior fortemente ciliada na face 

interna e com 10 papilas arredondadas na extremidade anterior, cada uma com uma fina 

fileira longitudinal de cílios na face externa (Fig. 10D, F). Proventrículo mais largo do que a 

faringe, relativamente curto, ocupando cerca de 2,5-3 segmentos, com ~30 fileiras 

musculares (Fig. 10A). 

 

Discussão: Eusyllis sp. 1 apresenta cerdas falcígeras com lâminas unidentadas, 

característica compartilhada com E. kupfferi, E. spirocirrata Hartmann-Schrödder, 1959, E. 

transecta Hartman, 1966, e E. maxima (Monro, 1930). Contudo, E. kupfferi difere de Eusyllis 

sp. 1 por apresentar lâminas muito mais compridas, além da característica cerda simples 

dorsal em baioneta (Fig. 8G). Eusyllis transecta diferencia-se de Eusyllis sp. 1 por 

apresentar antenas e cirros curtos, irregularmente articulados, e um robusto dente faríngeo 

central (San Martín, 1984a). Finalmente, E. maxima é uma espécie de porte relativamente 

grande, com 80-100 cerdas falcígeras nos parapódios anteriores, cerdas falcígeras mais 

dorsais bidentadas e proventrículo ocupando 4-10 segmentos, com cerca de 120 fileiras 

musculares (Jiménez et al., 1995). 
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Fig. 10.  Eusyllis sp. 1. A, regiões anterior e mediana, vista dorso-lateral (faringe evertida);  B, 
região anterior, vista dorsal; C, falcígeras inferiores, parapódio anterior; D, região anterior, vista 
ventral; E, parapódios medianos, vista dorso-lateral (setas indicando tufos de cílios); F, detalhe da 
embocadura da faringe; G, falcígeras superiores, parapódio anterior; H, falcígeras superiores e 
cerda simples dorsal, parapódio posterior. Barras de escala: A = 100 µm; B = 70 µm; C, G = 2,4 
µm; D = 40 µm; E = 32 µm; F = 10 µm; H = 4 µm. 
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    Gênero Odontosyllis Claparède, 1863 

 

Espécie-tipo: Syllis fulgurans Audouin & Milne Edwards, 1833. 

 

Diagnose: corpo de porte médio a grande. Prostômio geralmente com 2 pares de olhos e 3 

antenas; palpos fundidos na base. Peristômio com 2 pares de cirros peristomiais; lóbulo 

nucal arredondado frequentemente presente, estendendo-se sobre o prostômio e cobrindo a 

parte dorsal dos órgãos nucais. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao longo do 

corpo lisos a irregularmente articulados. Cerdas compostas exclusivamente falcígeras uni- 

ou bidentadas. Faringe armada de um trépano geralmente incompleto, com dentículos 

ventrais voltados para trás. Reprodução por epigamia, com epítocos geralmente 

bioluminescentes. 

 

Comentário: animais do gênero Odontosyllis podem ser relativamente facilmente 

reconhecidos pelo arranjo do trépano, com dentes voltados para trás e, em muitas espécies, 

pela presença de um lóbulo nucal estendendo-se sobre o prostômio.  

Epítocos bioluminescentes são comuns neste gênero e, em razão disso, O. enopla 

Verrill, 1900, comum nas Ilhas Bermudas, é popularmente conhecida como “Bermudan 

fireworm”, apesar de a denominação “fireworm” (verme-de-fogo) ser classicamente utilizada 

para animais da família Amphinomidae Lamarck, 1818, poliquetas que possuem substâncias 

urticantes.  

 Antes do presente estudo, este gênero contava com 3 espécies registradas para o 

litoral brasileiro: O. fulgurans (Sovierzoski, 1991; Nogueira, 2000, 2006), O. polycera 

(Schmarda, 1861) (Attolini, 1997) e “O. hetero-falchaeta” Temperini, 1981 (Temperini, 1981; 

Lana, 1981, 1984; Attolini, 1997), esta última descrita apenas em uma Tese de Doutorado 

(Temperini, 1981), não tendo sido formalmente descrita até o momento. Uma quarta espécie 

foi identificada no material analisado no presente estudo e já formalmente descrita, O. 

guillermoi Fukuda e Nogueira, 2006. 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Odontosyllis encontradas no presente 

estudo 

 

1a. Corpo sem padrões de pigmentação. Cerdas falcígeras com lâminas curtas, com dentes 

aproximadamente de mesmo tamanho ............................................................ O. cf. fulgurans 

1b. Animais com pigmentação conspícua ao longo do corpo, formando uma máscara 

prostomial. Cerdas falcígeras com dente subdistal menor do que o distal .............................. 2 
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2a. Corpo com forte pigmentação, formando duas faixas transversais dorsais ao longo do 

corpo; máscara prostomial complexa, com uma com uma faixa demarcando a borda anterior 

do prostômio, uma faixa ligando os olhos anteriores e outra atrás dos olhos posteriores. 

Antenas laterais com cerca de ¾ do comprimento da central. Cerdas falcígeras com dentes 

relativamente próximos entre si ............................................................................ O. guillermoi  

2b. Pigmentação formando uma faixa escura, grossa, por segmento; máscara prostomial, 

formando uma mancha abaixo do lóbulo nucal, e uma faixa atrás de cada olho do par 

posterior. Antenas de tamanhos aproximadamente iguais. Cerdas falcígeras com dente 

subdistal curto, semelhante a uma espinha, e dentes afastados entre si ..... Odontosyllis sp. 1 

 

 

Odontosyllis cf.  fulgurans (Audouin & Milne Edwards, 1833) 

Figs. 11, 12 

 
Syllis fulgurans Audouin & Milne Edwards, 1833: 229. 
Odontosyllis fulgurans. Fauvel, 1923: 274, figs. 103f-i; Gardiner, 1975: 135, fig.12a-c; San Martín, 1984a: 93-97, 

lam. 14; 1990: 618; 2003: 104, fig. 46-47; Nogueira, 2000: 89-90, fig. 20 L-O; 2006: 147. 
Odontosyllis cf. fulgurans. Fukuda & Nogueira, 2006: 229-232, figs. 3-4. 
 
Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado do Rio de Janeiro – est. 6739 (24º02´S 43º30´W, 147 

m): 6 esp., 14.Fev.1998; est. 6769 (22º02’S 40º05’W, 93 m): 4 esp., 2.Mar.1998; est. 6772 

(21º51´S 40º07´W, 110 m): 3 esp., 2.Mar.1998. Estado de São Paulo – est. 6658 (25º11’S 

47º08’W, 157 m): 2 esp. 16.Dez.1997; est. 6665 (24º20’S 44º09’W, 258 m): 8 esp., 

10.Jan.1998; est. 6666 (24º17’S 44º12’W, 163 m): 2 esp., 10.Jan.1998; est. 6672 (26º27’S 

44º30’W, 165 m): 2 esp., 11.Jan.1998; est. 6676 (24º49´S 44º44´W, 153 m): 1 esp. 

12.Jan.1998; est. 6686 (25º36’S 45º13’W, 380 m): 1 esp., 13.Jan.98. 

BIOTA/FAPESP /Bentos Marinho. Ubatuba, infralitoral (23°25’785”S 44°46’738”W, 35 m): 1 

esp., 17.Mar.2001; infralitoral (23°25’663”S 44°46’ 570”W, 35 m): 9 esp., 10.Jun.2001; 

infralitoral (23°23’730”S 44°50’956”W, 7,3 m): 1 es p., 19.Ago.2002; Praia de Picinguaba, em 

Sargassum: 3 esp., 8.Out.2001; 28 esp., 18.Out.2001; 1 esp. (data desconhecida); 

Picinguaba, setor IPP, em fital: 27 esp., 8.Jun.2001; 25 esp., 18.Out.2001; Picinguaba, setor 

IC, em fital: 2 esp., 9.Jun.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em Sargassum: 42 

esp., 27.Set.2001; Martim de Sá, setor IC, em fital: 1 esp., 16.Mar.2001; setor Ilhas, em 

Dyctiota: 2 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 6 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião, 

infralitoral (23°36’183”S 45°19’720”W, 5 m): 1 esp. , 13.Fev.2001; Praia da Baleia, em costão 

rochoso: 1 esp., 8.Abr.2001; 4 esp., 10.Abr.2001; em Sargassum: 29 esp., 14.Nov.2001; 

Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 39 esp., 10.Abr.2001. 



49 
 

BIOPOL.  São Sebastião – Praia de São Francisco: 2 esp., 19.Abr.2003; 4 esp. 16.Jul.2003; 

2 esp., 27.Set.2003; 1 esp., 24.Jul.2005; Praia da Baleia: 7 esp., 23.Jul.2005; 3 esp., 

17.Out.2005; Praia Preta: 3 esp., 18.Jul.2003. Guarujá – Praia de Pernambuco: 1 esp., 

22.Jun.2005; 1 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 1 esp., 6.Mar.2004; 4 esp., 

5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 1 esp., 15.Jun.2003; 1 esp., 9.Dez.2003. 

 

Material adicional analisado:  

Odontosyllis fulgurans. Espanha - Asturias, NW do Cabo de Peñas, 122-129m: 1 esp. 

(MNCN 16.01/7570), 15.Jun.1991; Ilhas Baleares, N da Ilha de Maiorca, L do Cabo del 

Pinar, 56-59 m: 1 esp. (MNCN 16.01/7572), 26.Jun.1994; Ilhas Chafarinas, L da Isla del 

Congreso, 8 m: 8 esp. (MNCN 16.01/7582), 21.Fev.1991. 

 

Descrição: espécie de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado com 50 setígeros, 

medindo cerca de 5 mm de comprimento por 0,7 mm de largura. Palpos arredondados a 

triangulares, fundidos no 1/3 basal (Fig. 12A-C). Prostômio oval, com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal aberta; antena central inserida entre o par de olhos anterior, antenas 

laterais na margem anterior do prostômio, com cerca de 2/3 do comprimento da antena 

central; órgãos nucais como 1 par de fileiras de cílios na borda posterior do prostômio, 

semicirculares, estendendo-se sobre o dorso do prostômio até próximo da linha dos olhos 

do par posterior, sob o lóbulo nucal (Fig. 12A-B). Peristômio com cerca de metade do 

comprimento dos setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais com quase o dobro do 

comprimento dos ventrais, estes aproximadamente do mesmo comprimento  das antenas 

laterais; lóbulo nucal pequeno, quase circular (Figs. 11A; 12A-B). Parapódios anteriores com 

até 20 cerdas falcígeras cada, parapódios medianos com até 16 falcígeras cada, parapódios 

posteriores com 6 falcígeras cada; falcígeras com lâminas curtas, bidentadas, com dentes 

aproximadamente de mesmo tamanho, separados por espaço anguloso a arredondado 

(Figs. 11B; 12D-E,G-H). Cerdas simples dorsais presentes na região posterior do corpo, 

curtas e finas, distalmente arredondadas, com curta espinulação em uma das margens 

(Figs. 11C; 12F); cerdas simples ventrais raramente presentes, apenas na região posterior, 

mais curtas e grossas do que as dorsais, sigmóides, distalmente bidentadas, com dente 

distal recurvado e maior do que o subdistal (Fig. 11D). Parapódios anteriores com 2 acículas 

cada, com coroa subdistal de espinhas e ponta aguda (Fig. 11E); apenas 1 acícula por 

parapódio a partir da região mediana, semelhantes às anteriores, mas progressivamente 

mais grossas. Faringe curta, trépano com seis dentes em sua metade ventral e duas placas 

laterais; proventrículo estendendo-se por 6 segmentos, com até 65 fileiras musculares finas, 

as anteriores e posteriores oblíquas (Fig. 11A). 
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Discussão: os espécimes aqui analisados foram identificados como O. cf. fulgurans por não 

se encaixarem exatamente nas descrições disponíveis na literatura de exemplares de outras 

regiões, como a Península Ibérica (San Martín, 2003).  

 
Fig. 11.  Odontosyllis cf. fulgurans. A, região anterior, vista dorsal (fileiras musculares do 
proventrículo não representadas em número real); B, cerdas falcígeras, região anterior; C, cerda 
simples dorsal, região mediana; D, cerda simples ventral; E, acículas, região anterior. Barras de 
escala: A = 500 µm; B-E = 10 µm.  
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De acordo com San Martín (2003), os espécimes ibéricos diferem dos brasileiros por 

terem os olhos localizados em um par dorsal de lóbulos prostomiais, uma fina banda ciliar 

por segmento, cerdas simples dorsais distalmente bífidas, e órgãos nucais mais conspícuos.  

 
Fig. 12.  Odontosyllis cf. fulgurans, MEV.  A, região anterior, vista dorsal; B, prostômio, vista dorsal; 
C, região anterior, vista ventral; D, parapódio anterior; E, cerdas falcígeras inferiores, parapódio 
posterior; F, cerda simples dorsal; G, parapódio mediano; H, lâminas das falcígeras. Barras de 
escala: A,C = 100 µm; B = 50 µm; D, E, G = 5 µm; F, H = 3 µm. 
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Na comparação de espécimes brasileiros de O. cf. fulgurans (Fukuda & Nogueira, 

2006) com espécimes ibéricos de O. fulgurans, não foi possível verificar as características 

apontadas por San Martín (2003) para os espécimes europeus, talvez por estas somente 

serem perceptíveis ao MEV, metodologia que não pôde ser utilizada no material cedido por 

empréstimo pelo MNCN. Ainda assim, por cautela, optou-se por identificar os espécimes 

aqui estudados como O. cf. fulgurans, já que, além das diferenças citadas por San Martín 

(2003), a localidade-tipo da espécie fica no Mar Mediterrâneo, na costa francesa.  

 

Localidade-tipo: França (Mar Mediterrâneo). 

 

Distribuição: de acordo com San Martín (2003), esta espécie é provavelmente cosmopolita. 

No Brasil, já havia sido registrada no infralitoral do Paraná e de São Paulo (Sovierzoski, 

1991; Nogueira, 2000). 

 

 

Odontosyllis guillermoi Fukuda & Nogueira, 2006 

Fig. 13 

 

Odontosyllis guillernoi Fukuda & Nogueira, 2006: 225-229, figs.1-2. 

 

Material analisado :  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 27 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 29 esp., 9.Mai.2001; 19 esp., 

10.Mai.2001; 20 esp., 17.Out.2001; 3 esp. (data desconhecida); em fital: 3 esp., 8.Out.2001; 

1 esp., 18.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em Sargassum: 40 esp., 8.Jun.2001; 4 esp., 

8.Out.2001; 54 esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 

22 esp., 19.Set.2001; 2 esp., 20.Set.2001; 4 esp., 21.Set.2001; 7 esp. (data desconhecida); 

Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 2 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 19 esp., 

16.Mar.2001; Martim de Sá, setor IC, em fital: 2 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Praia 

da Baleia, em costão rochoso: 18 esp., 8.Abr.2001; 3 esp., 10.Abr.2001; 4 esp., 

12.Dez.2001; 3 esp. 13.Dez.2001; 5 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 

19 esp., 10.Abr.2001; Praia de Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 9 esp., 

10.Abr.2001.  

BIOPOL.  Ubatuba – Praia do Félix: 4 esp., 4.Nov.2002; 1 esp., 4.Jan.2003 Praia de 

Domingas Dias: 2 esp., 2.Nov.2002. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá: 2 esp., 

22.Jul.2005. São Sebastião – Praia de São Francisco: 1 esp., 19.Abr.2003; Praia da Baleia: 

2 esp., 23.Jul.2005; 1 esp., 17.Out.2005; Barra do Una: 1 esp., 6.Set.2002; Praia do Araçá: 
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2 esp., 25.Set.2003; 3 esp., 20.Jul.2005; Praia Preta: 2 esp., 18.Jul.2003; Praia de 

Barequeçaba: 6 esp., 20.Abr.2003; Praia de Guaecá: 6 esp., 17.Jul.2003; Praia de Toque-

Toque Grande: 1 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia Branca: 1 esp., 25.Jun.2002; Praia de 

Pernambuco: 21 esp., 22.Jun.2005; 3 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 1 esp., 

6.Mar.2004; 2 esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 1 esp., 11.Mar.2002; 1 esp., 

18.Nov.2002; 3 esp., 16.Mar.2003; 7 esp., 15.Jun.2003; 4 esp., 9.Dez.2003; Praia das 

Vacas: 1 esp., 19.Nov.2002; 6 esp., 16.Mai.2003; 2 esp., 27.Ago.2003. Itanhaém – Praia do 

Sonho: 1 esp., 22.Abr.2005. Peruíbe – Praia do Guaraú: 1 esp., 5.Mar.2007. 

 

Descrição: animais de porte médio, maior exemplar analisado com 19 mm de comprimento 

por 1,5 mm de largura. Corpo com pigmentação característica, formando máscara negra ao 

redor dos olhos e antenas, com uma faixa demarcando a borda anterior do prostômio, uma 

faixa ligando os olhos anteriores e outra atrás dos olhos posteriores, além de 2 faixas 

transversais por setígero. Palpos fundidos apenas na base. Prostômio com 2 pares de olhos 

em disposição trapezoidal aberta; antena central originando-se entre o par de olhos anterior, 

antenas laterais com aproximadamente 3/4 do comprimento da central, inseridas na margem 

anterior do prostômio (Fig. 13A-C). Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais anteriores 

com fileiras laterais de papilas (Fig. 13C, F). Peristômio formando lóbulo nucal arredondado, 

alcançando a base da antena central (Fig. 13A,C); cirros peristomiais dorsais de 

comprimentos aproximadamente iguais ao da antena central ou ligeiramente mais curtos, 

cirros peristomiais ventrais com cerca de ¾ do comprimento dos dorsais, inserindo-se 

lateralmente aos lábios, quase como apêndices bucais (Fig. 13B). Antenas, cirros 

peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo lisos, cirros dorsais com alternância de 

comprimentos, mais conspícua na região anterior, cirros dorsais curtos com 

aproximadamente 2/3 do tamanho dos longos, estes, de maneira geral, com comprimento 

aproximadamente igual à largura do segmento correspondente. Parapódios anteriores com 

até 28 cerdas falcígeras cada, medianos com até 20, parapódios posteriores com cerca de 

10 falcígeras cada; falcígeras com lâminas bidentadas, com amplo espaço entre os dentes, 

arredondado nos setígeros anteriores, anguloso a partir da região mediana; dente subdistal 

ligeiramente menor do que o distal nos setígeros anteriores, diminuindo de comprimento nos 

setígeros posteriores (Fig. 13E,G-I); lâminas das falcígeras com gradação dorso-ventral de 

comprimento, medindo 19-13 µm na região anterior, 21-10 µm na mediana, e 18-7 µm na 

região posterior. Cerdas simples dorsais presentes a partir da região mediana, finas, 

subdistalmente ligeiramente espinuladas, unidentadas, distalmente arredondadas (Fig. 13H); 

cerdas simples ventrais presentes apenas nos parapódios posteriores, mais grossas do que 

as dorsais, com acentuado formato sigmóide, em gancho, bidentadas, com ponta 

semelhante à das lâminas das cerdas falcígeras (Fig. 13I). Parapódios anteriores com 5 
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acículas cada, 4 das quais subdistalmente infladas, distalmente truncadas ou com ponta 

aguda, e uma acícula fina, pontiaguda; parapódios medianos com 2-3 acículas cada; 

parapódios posteriores com 1 acícula cada, todas com o mesmo formato das acículas 

anteriores, mas progressivamente mais grossas em direção posterior. Corpo terminado por 

 
Fig. 13.  Odontosyllis guillermoi, MEV.  A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, vista 
ventral; C, prostômio, vista dorsal; D, pigídio; E, cerdas falcígeras, região mediana; F, detalhe da 
antena (setas indicando papilas); G, cerdas falcígeras, região anterior; H, cerdas falcígeras 
superiores e cerda simples dorsal, região posterior; I, cerdas falcígeras inferiores e cerda simples 
ventral, região posterior. Barras de escala: A-B = 200 µm; C = 100 µm; D = 150 µm; E, I, H = 5 µm; 
F = 20 µm; G = 10 µm. 
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um par de cirros anais longos (Fig. 13D). Faringe ocupando cerca de 3 setígeros, trépano 

com 6 dentículos em sua metade ventral e duas placas laterais; proventrículo maior, 

estendendo-se por 5-11 setígeros, com numerosas fileiras musculares, muito finas e pouco 

conspícuas. 

 

Biologia:  reprodução por epigamia. Em um epítoco vivo, foi observada bioluminescência na 

região posterior do corpo. 

 

Discussão: a espécie foi recentemente descrita a partir de material deste projeto (Fukuda & 

Nogueira, 2006). Odontosyllis guillermoi apresenta cerdas falcígeras com lâminas curtas e 

bidentadas, característica compartilhada com várias outras espécies do gênero, como O. 

australiensis Hartmann-Schröder, 1979, O. brachydonta Verrill, 1900, O. fulgurans, O. 

gymnocephala Hartmann-Schröder, 1965, O. fragilis Kudenov & Harris, 1995, O. longigulata 

Perkins, 1981, O. luminosa San Martín, 1990, O. magnanuchalata Hartmann-Schröder, 

1965, O. parva Berkeley, 1923, O. phosphorea Moore, 1909, O. polycera Schmarda, 1861, 

O. setoensis Imajima, 1966, e O. suteri Benham, 1914. Odontosyllis guillermoi difere dessas 

espécies, contudo, pela presença e extensão do lóbulo nucal, pelo número de dentes do 

trépano, número de acículas por parapódio e, principalmente, por sua pigmentação.  

Odontosyllis phosphorea também possui o dorso pigmentado, mas com um padrão 

apresentando manchas escuras nos sulcos intersegmentares, ou uma linha escura 

transversal em cada um dos primeiros vinte segmentos. Além disso, O. phosphorea difere 

de O. guillermoi por ter 4 acículas por parapódio na região anterior, lâminas das cerdas 

falcígeras com dentes de tamanhos praticamente iguais, cerdas simples dorsais mais 

afiladas, com a extremidade mais pontiaguda, e cerdas simples ventrais bidentadas, mas 

não formando um gancho, com os dentes de tamanhos aproximadamente iguais (Kudenov & 

Harris, 1995). 

Odontosyllis fragilis também apresenta pigmentação dorsal, mas como uma mancha 

mediana-dorsal por segmento e sob o lóbulo nucal. Além do padrão de pigmentação, O. 

fragilis difere de O. guillermoi por apresentar trépano com apenas 5 dentes, lâminas das 

falcígeras com dente subdistal maior do que o distal e apenas 2 acículas por parapódio ao 

longo de todo o corpo (Kudenov & Harris, 1995).  

Odontosyllis luminosa difere de O. guillermoi pela ausência de pigmentação dorsal, 

por ter as antenas e cirros ao longo do corpo mais compridos, lâminas das falcígeras com 

dentes mais próximos entre si e 1 única acícula por parapódio a partir do nível do 

proventrículo. Além disso, epítocos de O. luminosa apresentam cerdas modificadas, 

simples, por perda da lâmina e engrossamento das hastes (San Martín, 1990). 
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 Odontosyllis fulgurans já teve sua ocorrência registrada no Brasil (Sovierzoski, 1991; 

Nogueira, 2000), sendo no presente trabalho tratada como O. cf. fulgurans (ver acima). 

Trata-se de uma espécie menor, desprovida de padrões de pigmentação e com lóbulo nucal 

menor. As cerdas diferem de O. guillermoi pelas lâminas das falcígeras terem os dentes de 

tamanhos aproximadamente iguais e mais próximos entre si. Finalmente, O. fulgurans 

apresenta somente 2 acículas por parapódio nos setígeros anteriores.  

 Finalmente, um táxon descrito como uma sub-espécie de O. fulgurans difere desta 

por apresentar pigmentação característica, diferente morfologia da extremidade das acículas 

e proventrículo maior. Odontosyllis fulgurans dolerens Westheide, 1974, possui uma 

pigmentação prostomial similar à de O. guillermoi, mas diferente no resto do corpo, 

apresentando uma faixa escura longitudinal. Além disso, possui apenas 2 acículas por 

parapódio e lâminas das falcígeras com dentes aproximadamente de mesmo tamanho 

(Westheide, 1974b). 

 

Localidade-tipo: Brasil – São Paulo, Guarujá, Praia Branca (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: conhecida apenas do Estado de São Paulo. 

 

 

Odontosyllis sp. 1 

Figs. 14, 15 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 2 esp., 

16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 esp., 9.Mai.2001; 1 esp., 

17.Out.2001; 2 esp. (data desconhecida); Picinguaba, setor IPP, em fital: 1 esp., 8.Jun.2001; 

2 esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Martim de Sá, setor Ilhas, em Sargassum: 3 esp., 

16.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em Sargassum: 2 esp., 14.Nov.2001. 

BIOPOL . São Sebastião – Praia da Baleia: 3 esp., 23.Jul.2005; Praia do Araçá: 7 esp., 

20.Jul.2005; Praia Preta: 1 esp., 18.Abr.2003; Praia de Toque-Toque Grande: 1 esp., 

21.Jul.2005. São Vicente – Praia das Vacas: 1 esp., 27.Ago.2003. Itanhaém – Praia do 

Sonho: 2 esp., 26.Ago.2003. 

 

Descrição: eusilíneos de porte médio, maior exemplar analisado com 58 segmentos. 

Pigmentação conspícua em animais vivos, como uma faixa transversal entre o par de olhos 

posterior, abaixo do lóbulo nucal, e uma faixa grossa transversal em cada setígero; em 

material fixado, faixa segmentar restrita a manchas dorso-laterais, próximas aos parapódios; 



57 
 

em alguns exemplares, presença de um par de manchas arredondadas ventro-laterais por 

setígero, após região do proventrículo. Presença de uma fileira transversal de cílios em 

alguns segmentos na região mediana do corpo (Fig. 15B). Palpos arredondados, unidos no 

1/3 basal, circundados por duas fileiras de cílios (Figs. 14A-B; 15A). Prostômio oval, com 2 

pares de olhos em disposição retangular a trapezoidal e 1 par de manchas ocelares 

anteriores pequenas; antenas laterais inseridas na margem anterior do prostômio, a central 

pouco recuada, no centro do prostômio, entre os olhos do par anterior, com quase o dobro 

 
 
Fig.14. Odontosyllis sp. 1, MEV. A, região anterior, vista dorsal; B, prostômio e peristômio (faringe 
evertida), vista lateral (setas indicando fileiras de cílios circundando os palpos); C, prostômio, vista 
dorsal (setas indicando fileira de cílios entre os olhos); D, prostômio e peristômio, vista dorsal; ac: 
antena central; al: antena lateral; F: faringe; ln: lóbulo nucal; on: órgão nucal; P: prostômio; Pe: 
peristômio; numeração correspondendo aos setígeros. Barras de escala: A = 200 µm; B = 50 µm; 
C, D = 40 µm. 
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do comprimentos das antenas laterais (Figs. 14A-D; 15A); órgãos nucais como 2 grossas 

fileiras semicirculares de cílios atrás do par de olhos posterior, dorsalmente se estendendo 

sobre o prostômio em direção anterior, terminando próximo à base da antena central (Fig. 

14A–D). Prostômio com 1 par de fileiras adicionais de cílios entre os pares anterior e 

posterior de olhos, situadas dorso-lateralmente (Fig. 14C). Peristômio com lóbulo nucal 

arredondado alcançando o par de olhos posterior (Fig. 14A–D); cirros peristomiais dorsais 

aproximadamente do mesmo comprimento da antena central, cirros peristomiais ventrais do 

mesmo comprimento das antenas laterais, situados lateralmente à boca (Figs. 14A; 15A). 

Cirros dorsais do setígero 1 ligeiramente maiores do que a antena central; a partir do 

setígero 2, cirros dorsais de tamanhos aproximadamente iguais ao das antenas laterais, 

apresentando sutil alternância entre cirros curtos e compridos (Fig. 13A). Antenas, cirros 

peristomiais e dorsais anteriores com fileiras longitudinais de tufos de cílios em toda sua 

extensão (Figs. 14A,D; 15A). Parapódios anteriores com ~20-25 cerdas falcígeras cada, 

medianos com ~15, parapódios posteriores com 8-10 falcígeras cada; falcígeras com 

lâminas espinuladas e bidentadas, com dente distal maior do que o subdistal; gradação 

ântero-posterior no comprimento e formato das lâminas, dente subdistal progressivamente 

menor e mais afastado do distal em direção posterior (Fig. 15C-D). Cerdas simples dorsais 

presentes a partir da região mediana do corpo, finas, com cerca de 1/5 da grossura das 

hastes das falcígeras mais dorsais, ligeiramente recurvadas subdistalmente, com fraca 

espinulação (Fig. 15E); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, 

com cerca de metade da grossura das hastes das falcígeras mais ventrais, sigmóides, 

bidentadas, distalmente semelhantes às pontas das lâminas das falcígeras (Fig. 15F). 

Parapódios anteriores com até 5 acículas cada, medianos com 4, parapódios posteriores 

com 1-2 acículas cada; acículas com extremidade engrossada, progressivamente mais 

grossas em direção posterior. Faringe ocupando 3-4 segmentos, com trépano anterior com 6 

dentes voltados para trás e duas placas laterais; proventrículo em 6-8 segmentos, com 

numerosas fileiras musculares transversais e oblíquas. 

 

Discussão: além de serem espécies simpátricas, Odontosyllis sp. 1 apresenta muitas 

semelhanças com O. guillermoi, como o tamanho e formato do corpo, trépano, proventrículo 

e acículas. Diferem, contudo, na pigmentação: em O. guillermoi há duas faixas estreitas por 

segmento, enquanto em Odontosyllis sp. 1 há somente uma, grossa; a máscara prostomial é 

mais complexa em O. guillermoi, com faixas na borda anterior do prostômio e entre os olhos. 

As cerdas falcígeras, apesar de parecidas, apresentam diferentes tamanhos do dente 

subdistal, acentuadamente menor do que o distal em Odontosyllis sp. 1 e mais afastado do 

distal. Outra espécie que se assemelha a Odontosyllis sp. 1 é  O. fulgurans, pelo número de 

dentículos no trépano, tamanho e disposição de fileiras musculares no proventrículo, 
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formato das acículas e cerdas falcígeras com lâminas bidentadas. Contudo, O. fulgurans 

difere de Odontosyllis sp. 1 por apresentar apenas 2 acículas nos parapódios anteriores e 

medianos, e 1 nos parapódios posteriores, lâminas das cerdas falcígeras com dentes de 

tamanhos aproximadamente iguais e próximos entre si, além da ausência de padrões de 

 
 
Fig. 15. Odontosyllis sp. 1, MEV. A, região anterior, vista ventral; B, segmentos medianos, vista 
dorsal; C, cerdas falcígeras, região anterior; D, cerdas falcígeras, região posterior; E, cerda 
simples dorsal e hastes das falcígeras mais dorsais, região posterior; F, cerda simples ventral e 
falcígera ventral, região posterior. Barras de escala: A = 140 µm; B = 60 µm; C = 32 µm; D = 24 
µm; E, F = 6 µm. 
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pigmentação do corpo. Finalmente, a subespécie O. fulgurans dolerens assemelha-se a 

Odontosyllis sp. 1 pela presença de pigmentação, além das características já citadas para 

O. fulgurans. A principal diferença entre estes táxons, além das já mencionadas, reside no 

padrão de pigmentação, como uma larga faixa longitudinal dorsal escura em O. fulgurans 

dolerens.  

 Além das diferenças discutidas acima, Odontosyllis sp. 1 apresenta uma ampla 

distribuição de cílios nos palpos, prostômio, antenas e cirros, não verificada em nenhuma 

espécie conhecida do gênero. Entretanto, este caracter só é visível ao MEV e, até o 

momento, poucas espécies foram estudadas com o auxílio deste equipamento. 

 

 

 

Gênero Opisthodonta Langerhans, 1879 

 

Espécie-tipo:  Opisthodonta morena Langerhans, 1879 

 

Diagnose:  eussilíneos de porte relativamente grande. Prostômio oval, com 2 pares de olhos 

e 1 par de manchas ocelares anterior. Peristômio com 2 pares de cirros peristomiais. 

Antenas e cirros peristomiais, cirros dorsais e cirros anais lisos; cirros ventrais anteriores 

foliáceos, em forma de “gota”, fundidos aos lóbulos parapodiais nos primeiros setígeros. 

Cerdas falcígeras com lâminas fortemente espinuladas e bidentadas, por vezes com dente 

subdistal progressivamente maior em direção posterior. Faringe e proventrículo grandes, 

dente faríngeo afastado da margem, localizado próximo à metade da extensão da faringe. 

Reprodução por epigamia (Garwood, 1991). 

 

Comentários:  apesar de, para os padrões da subfamília, serem animais de grande porte, os 

Opisthodonta apresentam corpo frágil, facilmente quebradiço com a manipulação. Assim, 

dependendo da metodologia de coleta, em raros casos se consegue obter animais inteiros, 

o que pode dificultar descrições mais precisas destes animais.  

 Trata-se da primeira ocorrência do gênero para o Brasil. 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Opisthodonta encontradas no presente 

estudo 

 

1a. Cerdas pseudoespinígeras ausentes. Falcígeras com lâminas sem capuz ....... O. morena 
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1b. Cerdas pseudoespinígeras presentes. Falcígeras com lâminas recobertas por capuz de 

espinulação translúcido .............................................................................. Opisthodonta sp. 1 

 

 

Opisthodonta morena Langerhans, 1879 

Fig. 16 

 

Opisthodonta morena Langerhans, 1879: 547, fig. 12; San Martín, 2003: 54-57, figs. 15-16; San Martín & 
Hutchings, 2006: 306-308, figs. 40-42A-B. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24º07´S 45º51´W, 147 m): 

16 esp., 9.Jan.1998; est. 6665 (24º20´S 44º09´W, 258 m): 1 esp., 10.Jan.1998; est. 6669 

(24º07´S 44º42´W, 101 m): 3 esp., 11.Jan.1998; est. 6672 (26º27´S 44º30´W, 165 m): 1 

esp., 11.Jan.1998; est. 6679 (25º18´S 44º52´W, 808 m): 1 esp., 12.Jan.1998. Estado do Rio 

de Janeiro – est. 6739 (24º02´S 43º30´W, 147 m): 3 esp., 14.Fev.1998; est. 6741 (23º49´S 

43º14´W, 138 m): 5 esp., 15.Fev.1998; est. 6750 (23º40´S 42º31´W, 162 m): 1 esp., 

16.Fev.1998; est. 6753 (23º36´S 42º09´W, 187 m): 3 esp., 16.Fev.1998; est. 6761 (23º29´S 

41º09´W, 266 m): 1 esp., 28.Fev.1998; est. 6762 (23º26´S 41º15´W, 145 m): 1 esp., 

28.Fev.1998; est. 6763 (23º08´S 41º00´W, 105 m): 1 esp., 1.Mar.1998. 

 

Descrição: animais de porte relativamente grande e corpo frágil, exemplares analisados 

geralmente fragmentos anteriores, com alguns setígeros após o proventrículo; maior 

fragmento analisado com 25 setígeros, medindo 2,53 mm de comprimento por 0,5 mm de 

largura; corpo sem padrões de pigmentação. Palpos mais largos do que o prostômio, 

foliáceos, separados em sua quase total extensão, unidos apenas na base, não-divergentes. 

Prostômio oval, com 2 pares de olhos lenticulados em disposição trapezoidal aberta e 1 par 

de manchas ocelares anterior; antena central inserida aproximadamente no meio do 

prostômio, entre os olhos, com até quase o dobro do comprimento das laterais, estas 

inseridas pouco à frente da linha do par de olhos anterior, entre este e as manchas ocelares 

(Fig. 16A). Peristômio dorsalmente curto; cirros peristomiais dorsais aproximadamente do 

mesmo comprimento da antena central, cirros peristomiais ventrais aproximadamente do 

mesmo comprimento das antenas laterais. Cirros dorsais dos primeiros setígeros, em 

especial os do setígero 1, bastante alongados, notadamente mais compridos que a antena 

central; cirros dorsais ao longo do corpo geralmente alternando entre curtos, com pouco 

mais da metade da largura do respectivo setígero, e longos, mais longos do que a largura 

dos setígeros (Fig. 16A); cirros ventrais dos parapódios anteriores foliáceos, largos, em 

forma de “gota”, com comprimento aproximadamente igual ao dos lóbulos parapodiais; após  
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Fig. 16. Opisthodonta morena. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região 
anterior; C, cerdas falcígeras, região mediana; D, ccículas, região anterior; E, acícula, região 
mediana. Barras de escala: A = 200 µm; C-E = 10 µm. 
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o proventrículo, cirros ventrais curtos, papiliformes, não excedendo o comprimento dos 

lóbulos parapodiais. Antenas, cirros peristomais e cirros dorsais com formato semelhante, 

finos e compridos, com curto cirróforo (Fig. 16A). Cerdas falcígeras com hastes e lâminas 

espinuladas; lâminas bidentadas, as das cerdas mais dorsais mais longas do que as 

demais, com dente distal ligeiramente maior do que o subdistal e espaço arredondado entre 

eles; demais falcígeras com lâminas mais curtas, com dentes aproximadamente de mesmo 

tamanho nos setígeros anteriores, dente subdistal progressivamente maior em direção 

posterior (Fig. 16B-C); cada parapódio anterior com 2-4 falcígeras mais dorsais com lâminas 

com 30-25 µm de comprimento e cerca de 20 falcígeras com lâminas com 17-13 µm; 

parapódios medianos com 1-2 falcígeras mais dorsais com lâminas com 22-20 µm e 5-7 

falcígeras com lâminas com cerca de 15 µm de comprimento. Cerdas simples não 

observadas nos fragmentos analisados. Primeiros parapódios com até 4 acículas cada, com 

extremidades podendo projetar-se dos lóbulos parapodiais (Fig. 16D); a partir a região 

mediana do corpo, cada parapódio com apenas 1 acícula, com extremidade mais afilada, 

por vezes também sobressaindo do lóbulo parapodial (Fig. 16E). Faringe estendendo-se por 

cerca de 8-12 segmentos, com dente cônico próximo de sua metade ou ligeiramente mais 

anterior; proventrículo estendendo-se por 7-8 setígeros, com aproximadamente 23 fileiras 

musculares (Fig. 16A). 

 

Discussão: apesar de não terem sido encontrados exemplares completos no presente 

estudo, os caracteres observados permitiram chegar à identificação desta espécie com 

segurança. Os exemplares brasileiros estão de acordo com os espécimes encontrados na 

Península Ibérica (San Martín, 2003) e Austrália (San Martín & Hutchings, 2006). 

 

Localidade-tipo: Portugal – Ilha da Madeira (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição:  Oceano Pacífico: Austrália (New South Wales). Oceano Índico: Austrália 

(Western Australia). Mar Vermelho. Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo; Ilha da Madeira. 

Primeira ocorrência para o litoral brasileiro. 

 

 

Opisthodonta sp. 1 

Fig. 17 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos marinho. Estado de São Paulo – est. 6661 (24°07’S 45°51’W, 

147 m): 2 esp., 9.Jan.1998; est. 6665 (24°20’S 44°0 9’W, 258 m): 1 esp., 10.Jan.1998. 
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Estado de São Paulo – est. 6739 (24°02’S 43°30’W, 1 47 m): 4 esp., 14.Fev.1998; est. 6754 

(23°26’S 42°14’W, 131 m): 1 esp., 17.Fev.1998; est.  6758 (23°41’S 41°44’W, 149 m): 3 esp., 

17.Fev.1998; est. 6759 (23°20’S 41°22’W, 110 m): 10  esp., 28.Fev.1998; est. 6761 (23°29’S 

41°09’W, 266 m): 3 esp., 28.Fev.1998; est. 6762 (23 °26’S 41°15’W, 146 m): 5 esp., 

28.Fev.1998; est. 6765 (23°09’S 40°56’W, 257 m): 1 esp., 1.Mar.1998. 

BIOTA/FAPESP/Bentos marinho. Caraguatatuba, infralitoral (23°47’476”S 45°08’229” W, 20 

m): 1 esp., 27.Nov.2002. 

 

Material adicional analisado:  

Opisthodonta russelli San Martín, López & Aguado, 2009. Venezuela – Parque Nacional 

Morrocoy, em Thalassia testudinum, 0,5 m: 7 esp. (holótipo, MNCN 16.01/6063; parátipos, 

MNCN 16.01/6064-6069). 

 

Descrição: animais de porte relativamente grande e corpo frágil, maioria dos exemplares 

analisados apenas fragmentos anteriores, com cirros e antenas quebrados, ou perdidos; 

maior exemplar analisado incompleto, com 33 setígeros, medindo 6,4 mm de comprimento 

por 0,9 mm de largura; corpo desprovido de padrões de pigmentação. Palpos ligeiramente 

mais largos do que o prostômio, foliáceos, aproximadamente triangulares, unidos no 1/3-1/2 

basais. Prostômio oval a quadrangular, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal 

fechada, quase alinhados (Fig. 17A) e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central 

inserida aproximadamente no centro do prostômio, entre os olhos, antenas laterais inseridas 

pouco à frente da linha do par de olhos anterior, entre estes e as manchas ocelares; órgãos 

nucais como uma fileira transversal de cílios na margem posterior do prostômio. Peristômio 

mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais com mesmo 

comprimento ou mais longos do que as antenas laterais, cirros peristomiais ventrais mais 

curtos do que os dorsais. Cirros dorsais na região anterior com comprimento variável, cirros 

mais curtos ligeiramente menores do que a largura do setígero correspondente, cirros mais 

longos com 2-3 vezes o comprimento dos cirros mais curtos; regiões mediana e posterior 

com cirros também alongados, mas menores e mais finos do que os anteriores (Fig. 17A); 

cirros ventrais foliáceos, largos, em forma de “gota”, com comprimento aproximadamente 

igual ao dos lóbulos parapodiais, ou pouco mais longos (Fig. 17A); cirros ventrais 

progressivamente menores e mais ovalados em direção posterior. Antenas, cirros 

peristomais e cirros dorsais com formato semelhante, longos e finos, com curto cirróforo, 

este podendo alcançar metade do comprimento do lóbulo parapodial correspondente em 

alguns setígeros anteriores. Parapódios anteriores com 1-6 cerdas pseudoespinígeras 

dorsais, com hastes lisas e lâminas com espinulação basal curta e extremidade bífida, 

lâminas basalmente infladas, com 100-75 µm de comprimento (Fig. 17B-C); 
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pseudoespinígeras ausentes após região do proventrículo. Parapódios anteriores, com 20-

30 falcígeras cada, parapódios posteriores com ~10 falcígeras cada; falcígeras com hastes 

fracamente espinuladas; lâminas bidentadas, com dente subdistal ligeiramente maior do que 

o distal e espaço diminuto entre si, por vezes inconspícuo (Fig. 17B, D); lâminas recobertas 

por hirsuto capuz translúcido na face cortante, estendendo-se por quase toda a extensão 

desta, geralmente deixando apenas a ponta dos dentes descoberta (Fig. 17B, D); lâminas 

das falcígeras anteriores com gradação dorso-ventral no comprimento, medindo 27-20 µm; 

falcígeras posteriores de dois tipos, as mais dorsais com lâminas com capuz, mas mais 

curtas e com dentes mais pronunciados do que na região anterior, com ~12 µm (Fig. 17F), 

as mais ventrais com hastes progressivamente mais grossas e mais curtas do que as 

dorsais, e lâminas sem capuz, bidentadas medindo 11-15 µm de comprimento, com dentes 

bem pronunciados, o subdistal maior do que o distal (Fig. 17G). Cerdas simples não 

observadas. Parapódios anteriores com 3-7 acículas cada, distalmente arredondadas, 

podendo projetar-se ligeiramente dos lóbulos parapodiais, e coroa subdistal de curta 

espinulação (Fig. 17E); parapódios posteriores com 1-3 acículas cada, com formato 

semelhante, mas mais afiladas do que as anteriores. Faringe estendendo-se por cerca de 

13-16 segmentos, com grande dente piriforme, de ponta aguda, a cerca de metade de sua 

extensão ou ligeiramente mais anterior, deslocado lateralmente; proventrículo largo, 

ocupando quase todo o interior dos setígeros, estendendo-se por 5-8 setígeros, com 

aproximadamente 30-35 fileiras musculares (Fig. 17A). 

 

Discussão: os espécimes aqui analisados, identificados como Opisthodonta sp. 1, são 

bastante semelhantes à recém-descrita O. russelli San Martín, López & Aguado, 2009 no 

aspecto geral do corpo, formato de acículas e por ambas apresentarem cerdas 

pseudoespinígeras e falcígeras com capuz. A principal diferença entre estas espécies reside 

nas lâminas das falcígeras posteriores, que, em Opisthodonta sp. 1, apresentam-se de dois 

tipos (Fig. 17F-G), enquanto em O. russelli as cerdas falcígeras têm o mesmo formato ao 

longo de todo o corpo, semelhante ao das falcígeras anteriores de Opisthodonta sp. 1, mas 

com dentes mais conspícuos. Além disso, o dente faríngeo em Opisthodonta sp. 1 é menor 

do que o de O. russelli e, em todos os espécimes examinados, o dente faríngeo localizava-

se deslocado lateralmente na faringe, não em sua linha média, como na maioria das 

espécies deste gênero, inclusive O. russelli. 

 Outra espécie que se assemelha a Opisthodonta sp. 1 é O. uraga (Imajima, 1966), 

pelo formato do corpo, morfologia das acículas e pela presença de cerdas 

pseudoespinígeras e de capuz nas lâminas das falcígeras. Contudo, O. uraga difere de 

Opisthodonta sp. 1 por apresentar dente faríngeo menor e em posição mais anterior, e 

cerdas falcígeras com lâminas mais longas e com capuz menor (San Martín et al., 2009). 
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Fig. 17. Opisthodonta sp. 1. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas mais dorsais, região 
anterior; C, cerdas pseudoespinígeras, região anterior; D, cerdas falcígeras, região anterior; E, 
acículas, região anterior; F, cerdas falcígeras mais dorsais, região posterior; G, cerdas falcígeras 
mais ventrais, região posterior. Barras de escala: A = 500 µm; B-C = 20 µm; D-G = 10 µm. 
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Gênero Paraehlersia San Martín, 2003 

 

Espécie-tipo: Ehlersia ferrugina Langerhans, 1881. 

 

Diagnose: eussilíneos de porte geralmente mediano. Palpos fundidos na base. Prostômio 

com 2 pares de olhos, 1 par de manchas ocelares, e 3 antenas alongadas. Peristômio com 2 

pares de cirros peristomiais alongados, filiformes. Antenas, cirros peristomiais e cirros 

dorsais anteriores articulados a pseudoarticulados; cirros dorsais enrugados a lisos em 

direção posterior; cirros dorsais com cirróforos em alguns táxons. Ao menos na região 

anterior, parapódios com papila pequena sob os cirros dorsais, entre estes e os lobos 

parapodiais. Cerdas pseudoespinígeras presentes; falcígeras com lâminas bidentadas, com 

dentes de tamanhos aproximadamente iguais no setígeros anteriores, dente distal 

progressivamente menor do que o subdistal, assemelhando-se a uma espinha, em direção 

posterior. Acículas pontiagudas. Dente faríngeo localizado próximo da margem anterior da 

faringe. Reprodução por epigamia (San Martín, 2003).  

 

Comentários:  o gênero Ehlersia Quatrefages, 1866, é atualmente considerado uma 

sinonímia de Syllis Lamarck, 1818, pertencente à subfamília Syllinae (ver “Comentários” de 

Syllis). Entretanto, como já fora apontado por San Martín (1992), Ehlersia ferrugina 

apresenta-se claramente diferente de Syllis, e, assim, San Martín (2003) propôs o nome 

Paraehlersia para este táxon, designando P. ferrugina como espécie-tipo (San Martín, 

comunicação pessoal).  

O gênero conta atualmente com 5 espécies, sendo este o primeiro registro para 

águas brasileiras. 

 

 

Paraehlersia sp. 1 

Fig. 18 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos.  Estado de São Paulo – est. 6661 (24°07’S 45°51’W, 147 m): 2 

esp., 9.Jan.1998. Estado do Rio de Janeiro – est. 6759 (23°20’S 41°22’W, 110 m): 4 esp., 

28.Fev.1998; est. 6762 (23°26’S 41°15’W, 146 m): 12  esp., 28.Fev.1998; est. 6772 (21°51’S 

40°07’W, 110 m): 1 esp., 2.Mar.1998. 

 

Descrição: maior exemplar analisado incompleto, com 29 setígeros, medindo 4,25 mm de 

comprimento por 0,22 m de largura. Palpos cônicos, compridos, unidos apenas em seu ¼ 
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basal, com cicatriz na linha de fusão, mais largos do que o prostômio, geralmente com 

extremidade distal rebatida ventralmente (Fig. 18A-D). Prostômio oval, curto, com 2 pares de 

olhos em disposição trapezoidal aberta e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central 

inserida entre os olhos do par posterior, de tamanho aproximadamente igual ao das laterais, 

estas inseridas entre os olhos do par anterior. Peristômio curto; cirros peristomiais dorsais 

aproximadamente de mesmo comprimento das antenas laterais, cirros peristomiais ventrais 

com cerca de 2/3 deste comprimento (Fig. 18A-B). Cirros dorsais alternando compridos, 

como os do setígero 1, com quase o dobro do comprimento da antena central, e curtos, com 

comprimento semelhante ao dos cirros peristomiais ventrais (Fig. 18A). Antenas, cirros 

peristomiais dorsais e cirros dorsais do setígero 1 pseudoarticulados, com artículos melhor 

definidos  distalmente; cirros peristomiais ventrais e demais cirros dorsais lisos. Cirros 

ventrais curtos, com comprimentos aproximadamente iguais ao dos lóbulos parapodiais; 

cirros ventrais digitiformes, com extremidade afilada, mais curtos do que os lóbulos 

parapodiais, os do setígero 1 ligeiramente menores do que os demais (Fig. 18C-D). 

Parapódios anteriores com pequena papila arredondada sob os cirros dorsais (Fig. 18A). 

Parapódios anteriores com cerca de 20 cerdas compostas cada, as 5-9 superiores 

pseudoespinígeras, com lâminas alongadas, filiformes, com 117-105 µm (Fig. 18F); demais 

cerdas falcígeras, com lâminas compridas, com cerca de 57-40 µm, bidentadas, com dente 

distal maior do que o subdistal e espinhas grossas e curtas, presentes até próximo da base 

do dente subdistal (Fig. 18E-F). Parapódios medianos com 1-5 pseudoespinígeras com 

lâminas mais compridas do que as anteriores, com 140-117 µm, e 5-6 falcígeras com 

lâminas ligeiramente mais curtas do que nos parapódios anteriores, medindo 53-31 µm, com 

com espinhas ligeiramente mais compridas e finas do que nas falcígeras anteriores; em 

direção posterior, lâminas das falcígeras com dente distal progressivamente menor do que o 

subdistal, dente distal assemelhando-se a uma espinha nos parapódios posteriores. Cerdas 

simples dorsais presentes a partir dos parapódios medianos, levemente sigmóides, com 

curta espinulação em um dos lados, e bidentadas, com dentes voltados para cima. 

Parapódios anteriores com 4 acículas cada, 2 dobradas em ângulo quase reto, 1 das quais 

com a ponta voltada para a extremidade anterior e outra, em sentido oposto, e, entre elas, 2 

acículas com a extremidade irregularmente inflada, com ponta aguda; parapódios medianos 

com 2 acículas cada, uma com a extremidade oblíqua, inflada, a outra com a extremidade 

irregularmente inflada, com ponta aguda. Faringe estendendo-se por 8 segmentos, com 

grande dente próximo à margem anterior; proventrículo ocupando 6-7 segmentos, com 

aproximadamente 30 fileiras musculares. 

 

Discussão: os animais estudados são semelhantes a P. ferrugina (Langerhans, 1881) e a 

P. ehlersiaeformis (Augener, 1913) na morfologia da faringe e proventrículo, e morfologia 
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geral das lâminas das falcígeras e pseudoespinígeras. Todavia, Paraehlersia sp. 1 difere de 

ambas pelo maior comprimento das lâminas das pseudoespinígeras e das falcígeras, 

 
 
Fig. 18. Paraehlersia sp. 1, MEV. A, região anterior, vista dorsal (setas indicando papilas sob os 
cirros dorsais); B, detalhe, região anterior, vista dorsal; C, detalhe, região anterior, vista ventral; D, 
região anterior, vista ventral; E, cerdas falcígeras, região anterior; F, feixe de cerdas, vista ventral, 
região anterior. Barras de escala: A, D = 300 µm; B = 50 µm; C = 60 µm; E = 12 µm; F = 40 µm. 
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especialmente nos setígeros anteriores, e pelas lâminas das falcígeras apresentarem 

gradação dorso-ventral de comprimento ao longo de todo o corpo, enquanto em P. ferrugina 

e em P. ehlersiaformis tal diferença só é conspícua nos parapódios anteriores (San Martín, 

2003, Fig. 19D; San Martín & Hutchings, 2006: Fig. 44). Além disso, as cerdas simples 

dorsais de Paraehlersia sp. 1 são mais marcadamente bífidas do que em ambas espécies. 

 

 

 

Gênero Perkinsyllis San Martín, López & Aguado, 2009 

 

Espécie-tipo: Pionosyllis longisetosa Hartmann-Schröder, 1965. 

 

Diagnose: eussilíneos de pequeno a médio porte, com fileiras transversais dorsais de cílios 

nos segmentos ao longo do corpo. Palpos geralmente unidos apenas na base. Prostômio 

com 2 pares de olhos e 1 par de manchas ocelares, ambos ausentes em algumas espécies; 

3 antenas, a central geralmente inserida no centro do prostômio ou pouco mais recuada, as 

laterais inseridas próximo da margem anterior. Peristômio com 2 pares de cirros 

peristomiais. Antenas, cirros peristomiais e dorsais finos e alongados, em alguns táxons 

muitas vezes mais longos do que a largura dos setígeros. Cerdas compostas 

pseudoespinígeras e falcígeras, com lâminas espinuladas, com espinulação voltada para 

cima. Acículas distalmente expandidas, bilobadas. Dente faríngeo próximo à margem 

anterior da faringe. (San Martín et al., 2009) 

 

Comentários: trata-se de outro gênero recentemente descrito a partir de grupo conciso de 

espécies que eram incluídas em Pionosyllis. Na descrição do gênero, San Martín et al. 

(2009) apontam que o tipo de reprodução dos animais alocados neste gênero é 

desconhecido, mas sugerem, a partir da observação em duas espécies, que o processo 

deva envolver incubação de ovos. Tal suposição é aqui corroborada, pois um espécime de 

Perkinsyllis sp. 1 apresentava ovos aderidos à superfície ventral de alguns setígeros 

medianos (ver abaixo). 

 O grupo conta atualmente com 8 espécies descritas, sendo este o primeiro registro 

do gênero para o litoral brasileiro. 
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Chave de identificação para as espécies de Perkinsyllis encontradas no presente 

estudo 

 

1a. Cerdas pseudoespinígeras ausentes ............................................................... P. koolalya 

1b. Cerdas pseudoespinígeras presentes .............................................................................. 2 

 

2a. Lâminas das cerdas falcígeras bidentadas, com dente distal arredondado, e espinuladas, 

com espinhas grossas (Fig. 19A-C). Cerdas simples dorsais distalmente truncadas a 

ligeiramente arredondadas ..................................................................................... P. augeneri 

2b. Lâminas das cerdas falcígeras com dente distal pontiagudo,e espinuladas, com 

espinhas finas (Fig. 21B-D). Cerdas simples dorsais distalmente bífidas ....... Perkinsylis sp. 1  

 

 

Perkinsyllis augeneri (Hartmann-Schröder, 1979) 

Fig. 19 

 

Pionosyllis augeneri Hartmann-Schröder, 1979: 98, figs. 119-125; San Martín & Hutchings, 2006: 326-328, figs. 
57-58. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score sul/Bentos. Estado do Rio de Janeiro – est. 6759 (23º20’S 41º22’W, 110 

m): 3 esp., 28.Fev.1998; est. 6762 (23º26´S 41º15´W, 145 m): 1 esp., 28.Fev.1998; est. 

6768 (22º55'S 40º40'W, 280 m): 1 esp., 1.Mar.1998. Estado de São Paulo – est. 6657 

(25º17’S 46º55’W, 60 m): 1 esp., 16.Dez.1997; est. 6678 (24º46’S 45º11’W, 99 m): 1 esp., 

12.Jan.1998. Estado do Paraná – est. 6778 (26º50´S 46º33´W, 322 m): 1 esp., 13.Mar.1998; 

est. 6782 (27º10’S 46º46’W, 480 m): 1 esp., 14.Mar.1998; est. 6784 (27º09´S 47º04´W, 195 

m): 1 esp., 14.Mar.1998. 

 

Descrição: animais de corpo frágil, espécimes frequentemente fragmentados, sem vários 

apêndices, maior exemplar analisado incompleto, com 18 setígeros, medindo 2,7 mm de 

comprimento por 0,35 mm de largura. Palpos triangulares, unidos na metade basal. 

Prostômio oval, com 2 pares de olhos pequenos em disposição trapezoidal aberta; antena 

central inserida no centro do prostômio, entre os olhos, com aproximadamente o dobro do 

comprimento das laterais, estas inseridas pouco à frente da central, entre os olhos do par 

anterior. Peristômio pouco mais curto dos que os setígeros anteriores; cirros peristomiais 

dorsais aproximadamente do mesmo tamanho da antena central, cirros peristomiais ventrais 

com cerca de 2/3 do comprimento dos dorsais. Cirros dorsais do setígero 1 alongados, com 

quase o dobro do comprimento da antena central; cirros dorsais dos setígeros seguintes 
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alternando curtos, pouco menores do que os cirros peristomiais ventrais, e compridos, de 

tamanho semelhante ao dos cirros peristomiais dorsais; cirros ventrais digitiformes, pouco 

mais longos do que os lóbulos parapodiais. Parapódios anteriores com cerca de 15 

falcígeras cada, parapódios medianos com 10 falcígeras cada; falcígeras com hastes 

fracamente espinuladas (Fig. 19A-D); lâminas bidentadas, com dente distal arredondado, 

maior do que o subdistal, e espinuladas, com curtas espinhas grossas, ligeiramente 

arredondadas nos setígeros anteriores, espinhas mais finas e voltadas para cima no ápice 

da lâmina, as mais distais ultrapassando o nível do dente subdistal (Fig. 19A-C); algumas 

cerdas mais ventrais dos setígeros anteriores e medianos com lâminas mais arqueadas do 

que as demais, com forte espinulação na base, com espinhas compridas, de até 9 µm, 

voltadas para cima (Fig. 19A); lâminas das falcígeras com gradação dorso-ventral no 

comprimento, com 84-26 µm nos setígeros anteriores, 64-31 µm nos medianos. A partir da 

região mediana, parapódios com 1-3 cerdas mais dorsais pseudoespinígeras, com lâminas 

medindo 133-115 µm, ligeiramente espinuladas, com espinhas curtas e finas, e 

inconspicuamente bidentadas, com dentes pequenos, por vezes indistintos (Fig. 19D). 

Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, uma com a extremidade reta, ligeiramente 

afilada, as demais com extremidades irregularmente infladas, de tamanhos desiguais (Fig. 

19G); parapódios medianos com 2 acículas cada, com extremidades irregularmente infladas; 

parapódios posteriores com 1 acícula cada, distalmente irregularmente inflada (Fig. 19H). 

Cerdas simples dorsais presentes a partir da região mediano-posterior, distalmente 

truncadas a arredondadas, com espinulação subdistal curta e robusta (Fig. 19E); cerdas 

simples ventrais presentes apenas na região posterior, bidentadas, com dente distal 

ligeiramente maior do que o subdistal, e espinuladas, com espinhas alongadas, voltadas 

para cima, as mais distais por vezes ultrapassando o nível do dente subdistal (Fig. 19F). 

Faringe estendendo-se por 6-7 segmentos, com grande dente cônico pontiagudo na 

margem anterior; proventrículo ocupando 7 segmentos, com aproximadamente 33 fileiras 

musculares.  

 

Discussão: os espécimes aqui analisados são bastante semelhantes aos australianos, 

conforme a descrição de San Martín & Hutchings (2006), diferindo destes apenas por 

apresentarem proventrículo com número ligeiramente superior de fileiras musculares (33 x 

20-23).  

Perkinsyllis augeneri é semelhante a P. longisetosa (Hartmann-Schröder, 1965) pela 

morfologia das lâminas das falcígeras, em ambas espécies com dente distal arredondado, e 

espinhas engrossadas nas cerdas das regiões anterior e mediana. Apesar disso, P. 

longisetosa se diferencia de P. augeneri por apresentar cerdas pseudoespinígeras 
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conspicuamente bidentadas e mais fortemente espinuladas, além de tais cerdas estarem 

presentes desde a região anterior (San Martín et al., 2009).   

 
 
Fig. 19. Perkinsyllis augeneri. A, cerdas compostas, região anterior; B, cerdas compostas região 
mediana; C, cerdas compostas, região posterior; D, cerda pseudoespinígera, região mediana; E, 
cerda simples dorsal, região mediana; F, cerda simples ventral; G, acículas, região anterior; H, 
acícula, região posterior. Barra de escala: 10 µm. 
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Localidade-tipo: Austrália – Western Australia, Broome (Oceano Índico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico (Austrália: Queensland, New South Wales). Oceano Índico 

(Western Australia). Possivelmente Oceano Atlântico, no Caribe (San Martín & Hutchings, 

2006). Primeira ocorrência para o litoral brasileiro. 

 

 

Perkinsyllis koolalya (San Martín & Hutchings, 2006) 

Fig. 20 

 

Pionosyllis koolalya San Martín & Hutchings, 2006: 338-340, figs. 62A-C, 68-69. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba, infralitoral, est. 91 (23°24’366”S 45°51’4 31”W, 

16,6 m): 1 esp., 17.Nov.2001; est. 178 (23°23’730”S  44°50’956”W, 7,3 m): 1 esp., 

19.Ago.2002. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em Sargassum: 1 esp., 27.Set.2001. 

São Sebastião – Praia de São Francisco, meiofauna arenosa: 1 esp., 15.Out.2001; Praia da 

Baleia, em Sargassum: 2 esp., 14.Nov.2001.  

BIOPOL. São Sebastião – Praia da Baleia: 2 esp., 23.Jul.2005. Guarujá – Praia de 

Pernambuco: 1 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 5 esp., 5.Out.2005. 

 

Descrição: eussilíneos de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado com 48 

setígeros, medindo ~4,5 mm de comprimento por 0,3 mm de largura; fileiras transversais de 

cílios no dorso dos segmentos assemelhando-se a diminutas papilas. Palpos fundidos nos ⅔ 

basais, mais largos do que o prostômio (Fig. 20A). Prostômio com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal aberta e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central inserida 

entre o par de olhos posterior, com aproximadamente o dobro do comprimento das laterais,  

estas inseridas entre o par de olhos anterior e as manchas ocelares (Fig. 20A), 

pseudoarticulada em alguns espécimes, com artículos pouco conspícuos na metade distal, 

metade basal lisa. Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais 

dorsais com quase o dobro do comprimento da antenas laterais, cirros peristomiais ventrais 

aproximadamente de mesmo tamanho das antenas laterais (Fig. 20A). Cirros dorsais finos e 

longos, com alternância de comprimentos, os longos com o mesmo comprimento da antena 

central, os curtos ligeiramente mais curtos do que as antenas laterais, distalmente afilados; 

cirros dorsais com cirróforos curtos; cirros ventrais digitiformes, com aproximadamente o 

mesmo comprimento dos lóbulos parapodiais (Fig. 20A). Parapódios anteriores com 12-15 

falcígeras cada, parapódios medianos e posteriores com aproximadamente 6 falcígeras 
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cada; falcígeras com hastes ligeiramente espinuladas; lâminas bidentadas, com dente 

subdistal menor do que o distal na região anterior do corpo, aproximadamente de mesmo 

tamanho a partir da região mediana; lâminas densamente espinuladas, com espinhas 

alongadas voltadas para cima, formando uma franja ao longo da face cortante da lâmina, 

espinhas mais distais ultrapassando o nível do dente subdistal (Fig. 20B); lâminas das 

falcígeras com gradação dorso-ventral de comprimento, com ~24-18 µm. Cerdas simples 

dorsais presentes a partir da região do proventrículo, distalmente bífidas, subdistalmente 

espinuladas (Fig. 20C); cerdas simples ventrais presentes apenas na região posterior, de 

grossura aproximadamente igual à das cerdas simples dorsais, bidentadas, com dentes 

grandes e aproximadamente de mesmo tamanho, o distal ligeiramente mais pontiagudo do 

que o subdistal, e longa espinha subrostral ultrapassando o nível do dente subdistal (Fig. 

20D). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, com extremidades ligeiramente dilatadas, 

uma reta, a outra com extremidade irregularmente inflada, bilobada (Fig. 20E); parapódios 

posteriores com apenas 1 acícula cada, mais grossas do que as anteriores e medianas, mas 

com a extremidade proporcionalmente menos inflada (Fig. 20F). Faringe ocupando 

aproximadamente 5 segmentos, com abertura circundada por 10 papilas, e dente cônico na 

margem anterior; proventrículo estendendo-se por 4 segmentos, com cerca de 28 fileiras 

musculares (Fig. 20A).  

 

Discussão: Perkinsyllis koolalya assemelha-se a P. anophthalma Capaccioni & San Martín, 

1989 pela presença cerdas falcígeras bidentadas fortemente espinuladas, com espinhas 

alongadas voltadas para cima e ultrapassando o nível do dente subdistal, e por possuir 

cerdas simples ventrais bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente iguais, com 

alongada espinha subrostral ultrapassando o nível do dente subdistal. Contudo, P. 

anophtalma difere de P. koolalya por não apresentar olhos nem manchas ocelares, pela 

presença de cerdas pseudespinígeras, e pelas cerdas simples dorsais apresentarem 

pequeno espaço entre os dentes.  

Outra espécie que se assemelha a P. koolalya é Pionosyllis pectinata Temperini, 

1981, descrita apenas em uma Dissertação de Mestrado (Temperini, 1981). Ainda que não 

tenha sido possível analisar espécimes de Pionosyllis pectinata, pela descrição e ilustrações 

apresentadas em Temperini (1981), esta espécie se enquadraria  em Perkinsyllis. A 

descrição apresentada (Temperini, 1981) não faz referência a caracteres importantes, tais 

como o tamanho do e número de fileiras musculares do proventrículo, e o comprimento das 

lâminas das cerdas. Os desenhos, contudo, mostram que as cerdas falcígeras, simples 

dorsais e ventrais, bem como as acículas de P. pectinata, são semelhantes tanto a P. 

anophthalma quanto a P. koolalya. Entretanto, P. pectinata difere de P. anophthalma pela 

presença  de  olhos, de P. koolalya  pela presença de cerdas pseudoespinígeras (Temperini,  
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1981, fig. 51) e de ambas por apresentar espinulação conspícua nas cerdas simples ventrais 

(Temperini, 1981, fig. 54).  

Finalmente, P. serrata (Hartmann-Schröder, 1984), assemelha-se a P. koolalya pela 

morfologia das cerdas falcígeras e pela ausência de cerdas pseudoespinígeras, mas difere 

desta por apresentar falcígeras modificadas, curtas e largas, nos parapódios anteriores, e 

estes com vários lobos arredondados e com até 3 acículas cada (San Martín & Hutchings, 

2006). 

 

Localidade-tipo: Austrália – South Australia, Speeds Point, Streaky Bay (Oceano Índico). 

 
 
Fig. 20. Perkinsyllis koolalya.  A, região anterior, vista dorsal; B, cerda falcígera, região mediana; 
C, cerda simples dorsal; D, cerda simples ventral; E, acículas, região anterior; F, acícula, região 
posterior. Barras de escala: A = 100 µm; B-F = 10 µm. 
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Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (Queensland, New South Wales, South Australia). 

Primeira ocorrência para o Oceano Atlântico. 

 

 

Perkinsyllis sp. 1 

Fig. 21 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo: est. 6658 (25º11’S 47º08’W, 157 m): 1 

esp., 16.Dez.1997. Estado do Rio de Janeiro – est. 6759 (23º20’S 41º22’W, 110 m):  5 esp., 

28.Fev.1998; est. 6762 (23º26´S 41º15´W, 145 m): 1 esp., 28.Fev.1998.  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba, infralitoral, est. 37 (23°25’663”S 44°46’5 70”W, 

35 m): 1 esp., 10.Jun.2001; est. 115 (23°26’328”S 4 4°54’971”W, 24,1 m): 2 esp., 

24.Jan.2002; est. 193 (23°31’542”S 45°06’573”W, 9 m ): 4 esp., 26.Set.2002 

 

Descrição: animais de corpos afilados e alongados, maior espécime analisado com 60 

setígeros, medindo ~9,3 mm de comprimento, por 0,3 mm de largura. Palpos alongados, 

com extremidades arredondadas, fundidos nos 2/3 basais (Fig. 21A). Prostômio oval, de 

mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta; antena 

central inserida no centro do prostômio, entre os olhos, com aproximadamente o dobro do 

comprimento das laterais, estas inseridas à frente do par de olhos anterior, (Fig. 21A). 

Peristômio dorsalmente curto; cirros peristomiais dorsais aproximadamente de mesmo 

comprimento das antenas laterais; cirros peristomiais ventrais com aproximadamente 2/3 do 

comprimento dos dorsais. Cirros dorsais do setígero 1 longos, de comprimento semelhante 

ao da antena central; a partir do do setígero 2, cirros dorsais alternando entre curtos, com 

comprimento aproximadamente igual à largura do corpo no nível do proventrículo, e 

compridos, com comprimentos variando desde ligeiramente maiores do que os cirros dorsais 

curtos, até o tamanho da antena central (Fig. 21A); cirros ventrais digitiformes, não 

ultrapassando o comprimento dos lóbulos parapodiais. Antenas, cirros peristomiais e cirros 

dorsais do setígero 1 com artículos compridos, bem delimitados na metade distal (Fig. 21A); 

antenas e cirros com canal interno, estendendo-se até o ápice da estrutura; cirros 

peristomiais e cirros dorsais com cirróforos curtos. Parapódios anteriores com cerca de 16 

cerdas falcígeras cada, medianos com 7, parapódios posteriores com 3-6 falcígeras cada. 

Cerdas falcígeras com gradação dorso-ventral no comprimento das lâminas, com 33-19 µm 

nos parapódios anteriores, 35-17 µm nos medianos, e 30-20 µm nos posteriores; falcígeras 

com lâminas bidentadas, com dentes aproximadamente de mesmo tamanho nos setígeros 
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anteriores, dente distal progressivamente mais pontiagudo e dente subdistal 

progressivamente mais acentuadamente triangular em direção posterior; lâminas 

espinuladas, com espinhas voltadas para cima, formando uma “franja” ao longo da face 

cortante da lâmina, espinhas mais distais geralmente ultrapassando o nível do dente 

subdistal (Fig. 21B-D). Parapódios anteriores com 2-4 cerdas compostas mais dorsais 

pseudoespinígeras, 1-2 nos medianos e mediano-posteriores, pseudoespinígeras ausentes 

nos parapódios posteriores; lâminas das pseudoespinígeras medindo 72-63 µm na região 

anterior, 95-70 µm na região mediana, e 85-77 na região mediano-posterior; lâminas das 

pseudoespinígeras com curta espinulação e bidentadas, com dentes pequenos e mais 

próximos entre si do que nas lâminas das falcígeras, dente distal ligeiramente maior do que 

o subdistal (Fig. 21B-D). Cerdas simples dorsais geralmente presentes a partir do nível do 

proventrículo, às vezes presentes desde o setígero 1, bífidas, com forte espinulação 

subdistal (Fig. 21E); cerdas simples ventrais presentes a partir dos segmentos mediano-

posteriores, ligeiramente sigmóides, bidentadas, com dentes e espinulação semelhantes à 

ponta das lâminas das falcígeras (Fig. 21F). Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, 

uma afilada subdistalmente, com a extremidade irregularmente inflada, outra semelhante, 

mas ligeiramente mais fina e menos inflada distalmente, a terceira  distalmente mais inflada 

em um dos lados, conferindo-lhe um aspecto de dobrada quase em ângulo reto; cada 

parapódio mediano com os dois primeiros tipos de acículas (Fig. 21G), parapódios 

posteriores apenas com uma acícula cada, do primeiro tipo (Fig. 21H). Corpo terminado em 

1 par de cirros anais alongados, com cerca de 2/3 do comprimento da antena central. 

Faringe estendendo-se por até 7 segmentos, com dente cônico pontiagudo próximo à 

margem anterior; proventrículo ocupando cerca de 4 segmentos, com 25-30 fileiras 

musculares (Fig. 21A).  

  

Biologia: um exemplar analisado carregando ovos aderidos à superfície ventral do corpo, 

do setígero 29 ao 31. 

 

Discussão: Perkinsyllis sp. 1 é semelhante a P. spinisetosa (San Martín, 1990), descrita de 

Cuba, na morfologia das cerdas e acículas, no tamanho e no número de fileiras musculares 

do proventrículo. Contudo, P. spinisetosa diferencia-se de Perkinsyllis sp. 1 por não 

apresentar olhos nem manchas ocelares, por ter todos os apêndices lisos, sem o padrão 

pseudoarticulado encontrado nas antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais do setígero 1 

de Perkinsyllis sp. 1, e por apresentar cerdas simples dorsais com extremidades 

unidentadas, arredondadas, ao invés de cerdas simples dorsais bífidas como em Perkinsyllis 

sp. 1 (San Martín, 1990). 
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Fig. 21. Perkinsyllis sp. 1. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas compostas, região anterior; C, 
cerdas compostas, região mediana; D, cerdas compostas, região posterior; E, cerda simples 
dorsal; F, cerda simples ventral; G, acículas, região mediana; H, acícula, região posterior. Barras 
de escala: A = 300 µm; B-H = 10 µm. 
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Gênero Pionosyllis Malmgren, 1867 

 

Espécie-tipo: Pionosyllis compacta Malmgren, 1867 

 

Diagnose: corpo de porte relativamente grande, fortemente convexo dorsalmente. 

Prostômio, na maioria das espécies, com 2 pares de olhos, 3 antenas e palpos 

aproximadamente triangulares, fundidos na base, com cicatriz na linha de fusão. Peristômio 

com 2 pares de cirros peristomiais. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais cilíndricos, 

lisos ou enrugados. Cerdas compostas geralmente falcígeras bidentadas, com dentes 

aproximadamente de mesmo tamanho; cerdas pseudoespinígeras presentes em algumas 

espécies. Presença de acículas retas, pontiagudas, por vezes projetando-se dos lóbulos 

parapodiais. Faringe armada com um dente geralmente em posição anterior. Reprodução 

por epigamia (San Martín et al., 2009).  

 

Comentários: a descrição original do gênero, com a espécie-tipo Pionosyllis compacta, 

aponta caracteres não muito informativos, visto que muitas espécies consideradas válidas 

atualmente poderiam corresponder àquela descrição. Assim, durante muito tempo 

Pionosyllis abrigou espécies bastante heterogêneas, muitas vezes sendo alocadas em 

Pionosyllis por não se enquadrarem exatamente em outros gêneros. Recentemente, com 

uma grande revisão do gênero, San Martín et al. (2009) transferiram diversas espécies de 

Pionosyllis para outros gêneros, inclusive com a descrição de cinco novos gêneros. 

 No Brasil, foram registradas apenas duas espécies de  Pionosyllis até o momento: P. 

pectinata Temperini, 1981 (Temperini, 1981; Lana, 1984; Sovierzoski, 1991; Attolini, 1997) e 

P. procera Hartman, 1965 (Nogueira, 2000). Contudo, P. pectinata foi apenas descrita em 

uma Dissertação de Mestrado (Temperini, 1981) não formalmente publicada, não sendo, 

portanto, um táxon válido de acordo com as regras da ICZN (1999); além disso, pela sua 

descrição e ilustrações (Temperini, 1981), esta espécie pertence a Perkinsyllis (ver 

“Discussão” de Perkinsyllis koolalya). A outra espécie registrada para o Brasil, P. procera, é 

aqui também descrita, mas é provável que ela venha a ser transferida para a subfamília 

Syllinae (ver “Discussão” abaixo). 
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Pionosyllis procera Hartman, 1965 

Fig. 22 

 

Pionosyllis procera Hartman, 1965: 79-80, fig. 10c-d; San Martín & Estapé, 1993: 227-231, figs. 1-2; Nogueira, 
2000: 81-82, fig. 20A-F. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP /Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em Sargassum: 37 esp., 

18.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 64 esp., 8.Jun.2001; 31 esp., 18.Out.2001. 

Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 19.Set.2001; em 

Sargassum: 18 esp., 27.Set.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 2 esp., 

16.Mar.2001; em Sargassum: 17 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em 

costão rochoso: 6 esp., 8.Abr.2001; em Sargassum: 1 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, 

em Sargassum: 4 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia de São Francisco: 1 esp., 19.Abr.2003; Praia da Baleia: 3 

esp., 23.Jul.2005; 1 esp., 17.Out.2005. 

 

Material adicional analisado:  

Pionosyllis procera. Cuba – Cayo Matías, Isla de Pinos, em Halimeda: 20 esp. (MNCN 

16.01/6782), 19.Abr.1984, col. & det. G. San Martín. Cabo Verde – Ilha de San Vicente, 

Salamansa: 21 esp. (MNCN 16.01/6792), 10.Ago.1985, col. & det. G. San Martín.  

 

Descrição: eusilíneos de porte relativamente grande, maior exemplar analisado com 94 

setígeros, medindo 20 mm de comprimento por 0,62 mm de largura. Pigmentação marrom-

avermelhada no dorso, sem padrões definidos, e na faringe e proventrículo, inclusive 

impregnando algumas fileiras musculares. Palpos arredondados, fundidos na metade basal; 

prostômio curto, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta, e, por vezes, 1 par 

de manchas ocelares anterior; antena central inserida entre os olhos, no centro do 

prostômio, alcançando pouco além da extremidade dos palpos; antenas laterais ligeiramente 

menores, inseridas à frente do par de olhos anterior, próximo à margem anterior do 

prostômio. Peristômio curto, podendo formar curto lóbulo nucal sobre a parte posterior do 

prostômio; cirros peristomiais dorsais de comprimento aproximadamente igual ao da antena 

central, cirros peristomiais ventrais ligeiramente menores, com comprimento semelhante ao 

das antenas laterais. Cirros dorsais com comprimentos alternados ao longo do corpo, os 

longos com cerca de ¾ da largura do setígero correspondente, os curtos com cerca da 

metade deste comprimento; cirros ventrais anteriores foliáceos, de comprimento 

aproximadamente igual ao dos lóbulos parapodiais, progressivamente mais alongados, 

digitiformes em direção posterior. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais anteriores 
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articulados a pseudoarticulados, cirros dorsais progressivamente mais lisos em direção 

posterior. Lóbulos parapodiais cônicos com expansões mamiliformes na parte distal; 

parapódios anteriores com até 14 cerdas falcígeras cada, medianos e posteriores com cerca 

de 6-8 falcígeras cada; hastes das falcígeras com grossa espinulação subdistal, no lado 

correspondente à face cortante das lâminas (Fig. 22A-C), falcígeras mais ventrais com 

hastes sigmóides, especialmente nas regiões mediana e posterior do corpo. Lâminas das 

falcígeras fracamente espinuladas, recurvadas e bidentadas, com dentes de tamanhos 

aproximadamente iguais, ou com o distal ligeiramente maior do que o subdistal (Fig. 22A-C); 

lâminas com gradação dorso-ventral no comprimento conspícua nas regiões anterior e 

mediana, gradação quase inconspícua na região posterior; lâminas com 35-25 µm na região 

anterior, 27-20 µm na mediana, e 15-11 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais 

presentes desde a região do proventrículo, mais finas do que as hastes das falcígeras nos 

setígeros anteriores, progressivamente mais grossas em direção posterior, subdistalmente 

ligeiramente espinuladas, distalmente inconspicuamente bífidas (Fig. 22D) a truncadas; 

cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, sigmóides, bidentadas, 

com aspecto semelhante ao das pontas das lâminas das falcígeras. Na região anterior, 

parapódios com 4 acículas cada, três subdistalmente recurvadas, com ponta oblíqua, uma 

ligeiramente mais fina, com a ponta recurvada em ângulo quase reto (Fig. 22F); número de 

acículas por parapódio diminuindo progressivamente em direção posterior, parapódios na 

região mediano-posterior com 2 acículas cada, subdistalmente recurvadas, com ponta 

oblíqua (Fig. 22G), apenas 1 acícula por parapódio na região posterior do corpo (Fig. 22H); 

acículas estendendo-se até a extremidade distal do parapódio internamente através de 

expansão mamiliforme situada na parte superior do lóbulo parapodial. Corpo terminado por 

um par de cirros anais pseudoarticulados, de comprimento aproximadamente igual ao dos 

cirros dorsais curtos da região posterior do corpo. Faringe estendendo-se por 2-4 

segmentos, com margem anterior quitinosa, formada por duas placas lisas, e grande dente 

cônico, pontiagudo, localizado próximo à margem anterior; proventrículo mais largo do que a 

faringe, estendendo-se por 3-5 segmentos, com aproximadamente 30 fileiras musculares 

finas.  

 

Biologia:  maior exemplar analisado formando um estolão fêmea por esquizogamia, já com 

olhos, ovos e cerdas natatórias, do setígero 85 ao 94, medindo cerca de 2,5 mm de 

comprimento por 0,5 mm de largura. 

 

Variação: em alguns espécimes, uma acícula fina, capilar (Fig. 22H), pode também estar 

presente em todas as regiões do corpo, além dos tipos acima descritos. 
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Fig. 22. Pionosyllis procera. A, cerdas falcígeras, região anterior; B, cerdas falcígeras, região 
mediana; C, cerdas falcígeras, região posterior; D, cerda simples dorsal; E, cerda simples ventral; 
F, acículas, região anterior; G, acículas, região mediano-posterior; H, acícula, região posterior. 
Barra de escala = 10 µm. 
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Discussão: os animais aqui analisados estão de acordo com outras descrições da espécie 

(San Martín & Estapé, 1993; Nogueira, 2000). Porém, P. procera apresenta cerdas 

semelhantes às de algumas espécies de Syllis, antenas e cirros dorsais anteriores 

claramente articulados e reprodução por esquizogamia. Todas essas características 

apontam para uma relação mais próxima desta espécie com animais da subfamília Syllinae, 

para a qual provavelmente será transferida, conforme sugerido por San Martín & Estapé 

(1993) e San Martín et al. (2009). 

 

Localidade-tipo: Ilhas Bermudas (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico Norte: Cabo Verde; Golfo do México (Cuba e Ilhas 

Bermudas). Oceano Atlântico Sul: Brasil (São Paulo). 
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Subfamília Exogoninae Langerhans, 1879 

 

Diagnose: formas geralmente diminutas e de hábitos intersticiais, raramente excedendo uns 

poucos milímetros de comprimento. Par de palpos quase ou totalmente fundidos. Prostômio 

geralmente com 3 antenas, 2 pares de olhos lenticulados e, em algumas espécies, 1 par de 

manchas ocelares anterior. Peristômio com 1-2 pares de cirros peristomiais. Apêndices 

curtos, não articulados ao longo de todo o corpo, por vezes muito reduzidos, papiliformes ou 

subulados. Reprodução por epigamia com incubação de ovos, tanto dorsal- quanto 

ventralmente, e, em casos mais raros, viviparidade (San Martín, 2005). 

 

Comentários: atualmente, a taxonomia e as hipóteses de relações filogenéticas 

dentro da subfamília são alvo de intensos debates, considerando principalmente como o 

modo de incubação de ovos e embriões evoluiu no grupo. 

Kuper & Westheide (1998) e Franke (1999) afirmaram que o modo de incubação é 

espécie-específico. San Martín (2005), contudo, propôs uma nova classificação, dividindo 

Exogoninae em duas linhagens, uma para os animais que incubam ovos dorsalmente, e a 

outra, para aqueles que o fazem ventralmente. Esta proposta de classificação vem sendo 

corroborada por estudos filogenéticos, já que se pôde constatar a monofilia de ambos os 

grupos e da própria subfamília, tanto utilizando caracteres morfológicos (Aguado & San 

Martín, 2009), quanto moleculares (Aguado et al., 2007). 

A incubação dorsal se dá através de notocerdas que espetam os ovos ou ficam 

justapostas a estes, e os mantêm junto ao corpo da fêmea até a eclosão das larvas. Na 

incubação ventral, os ovos são presos ao epitélio ventral da fêmea por um disco adesivo; o 

envoltório dos ovos, porém, desaparece em um estágio inicial do desenvolvimento, de 

maneira que os embriões permanecem unidos ao corpo da mãe até atingirem um estágio 

com vários segmentos formados, além da cabeça completamente dferenciada, com antenas 

e olhos (Mastrodonato et al., 2003; San Martín, 2003; Nogueira et al., 2004). Para que os 

juvenis possam se desenvolver até tal ponto, deve ocorrer alguma forma de nutrição dos 

embriões pela mãe, e San Martín (2005) sugeriu que isto se dê por nefridióporos dilatados 

da forma parental, que se ligam diretamente ao ânus dos filhotes. Durante o 

desenvolvimento do presente estudo, foi possível verificar, em filhotes de Exogone 

(Exogone) breviantennata Hartmann-Schröder, 1959 recém-destacados do corpo da mãe, 

que o ânus encontrava-se bastante dilatado, o que corrobora suposição de San Martín 

(2005). 
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Chave de identificação para os gêneros de Exogonina e encontrados no presente 

estudo 

 

 1a. 1 par de cirros peristomiais ............................................................................................... 2 

1b. 2 pares de cirros peristomiais ........................................................................................... 7 

 

2a.(1a) Cirros peristomiais diminutos; cirros dorsais muito pequenos, papiliformes. Acículas 

com extremidade inflada. Incubação ventral de ovos e embriões ........................................... 3 

 2b.(1a) Cirros dorsais e peristomiais subulados ou com parte basal oval a esférica, e parte 

distal afilada. Acículas com extremidade inflada, reta ou dobrada quase em ângulo reto. 

Incubação dorsal de ovos ou ventral de ovos e embriões. ..................................................... 4 

 

 3a.(2a) Lâminas das falcígeras bidentadas, com dente subdistal maior do que o distal, este 

diminuto, semelhante a uma espinha ........................................................................  Exogone 

 3b.(2a) Lâminas das falcígeras bidentadas, com dente distal de mesmo tamanho ou pouco 

maior do que o subdistal ....................................................................................... Parexogone 

 

 4a.(2b) Corpo geralmente recoberto por papilas. Antenas, cirros peristomiais e dorsais com 

base bulbosa e ponta cilíndrica, afilada. Acículas retas ou subdistalmente recurvadas em 

ângulo quase reto ................................................................................................................... 5 

 4b.(2b) Corpo sem papilas. Cirros dorsais subulados. Acículas com a extremidade inflada, 

aparentemente oca .......................................................................................... Parapionosyllis 

  

 5a.(4a) Proventrículo curto, aproximadamente quadrado, com poucas fileiras musculares. 

Acículas subdistalmente recurvadas em ângulo quase reto. Incubação ventral de ovos e 

juvenis ................................................................................................................. Sphaerosyllis 

5b.(4a) Proventrículo grande e robusto, cilíndrico, com numerosas fileiras musculares. 

Acículas acuminadas. Incubação dorsal de ovos ................................................................... 6 

 

6a.(5b) Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais com cirróforos alongados e cirróstilos 

retráteis. Falcígeras com lâminas curtas, unidentadas. Faringe e proventrículo com 

aproximadamente a mesma largura; faringe sem papilas na margem anterior, dente faríngeo 

geralmente afastado da borda anterior  .......................................................... Prosphaerosyllis 

 6b.(5b) Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais não articulados em cirróforo e cirróstilo. 

Falcígeras com lâminas afiladas, geralmente alongadas, uni- e/ou bidentadas. Faringe 

ligeiramente mais estreita do que o proventrículo, com papilas na margem anterior e dente 

faríngeo pequeno, próximo da borda anterior  .................................................... Erinaceusyllis 
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 7a.(1b) Palpos geralmente fundidos apenas na metade basal. Cápsulas parapodiais 

conspícuas. Acículas distalmente arredondadas, ocas ou com concavidade. Dente faríngeo 

cônico, próximo da abertura da faringe ......................................................................... Brania 

 7b.(1b) Palpos fundidos em toda ou quase toda sua extensão por uma membrana dorsal. 

Cápsulas parapodiais geralmente ausentes. Acículas acuminadas. Dente faríngeo romboidal 

a oval, geralmente afastado da margem da faringe .................................................. Salvatoria 

 

 

 

Gênero Brania Quatrefages, 1865 

 

Espécie-tipo: Brania pusilla (Dujardin, 1839) 

 

Diagnose: animais de pequeno porte, palpos geralmente fundidos na 1/2-2/3 basais. 

Prostômio com 3 antenas, 2 pares de olhos e, frequentemente, 1 par de manchas ocelares 

anterior. Antenas e cirros dorsais não-articulados, subulados, com porção mediano-basal 

inflada, porção distal afilada, digitiforme. Peristômio com 2 pares de cirros peristomiais; 

cirros peristomiais dorsais geralmente de mesmo formato que antenas e cirros dorsais, 

cirros peristomiais ventrais mais curtos, por vezes papiliformes. Falcígeras com lâminas 

espinuladas, uni- ou sub-bidentadas. Cerdas simples dorsais com grossas espinhas 

subdistais. Acículas com ponta ligieramente oblíqua, inflada e oca (Nogueira et al., 2004). 

Disposição de fileiras musculares do proventrículo frequentemente delineando espaço 

mediano longitudinal. Incubação ventral de ovos e embriões. 

 

Comentários:  o gênero Brania foi dividido em Brania  e Salvatoria por San Martín (1984a, 

como Pseudobrania San Martín, 1984; 1991).  Para tanto, o autor considerou caracteres 

como o tipo de incubação dos ovos, morfologia das cerdas em geral, especialmente as 

pontas das falcígeras, cerdas simples dorsais e acículas, posição e morfologia do dente 

faríngeo e tamanho da faringe em relação ao proventrículo, concluindo que Brania estaria 

mais relacionada a Parapionosyllis, e Salvatoria seria mais próxima de Prosphaerosyllis e 

Erinaceusyllis do que cada um deles entre si. Desta maneira, San Martín (1984a; 1991) 

defende que o número de pares de cirros tentaculares, usado até então como único critério 

para manter estes táxons em um mesmo gênero, teria evoluído independentemente nas 

duas linhagens. Hipóteses filogenéticas mais recentres, utilizando caracteres moleculares 

(Aguado et al., 2007) sugerem que Brania seja parafilético. 
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 No Brasil, há o registro de 2 espécies do gênero, B. arminii (Langerhans, 1881) (em 

Westheide, 1974a, como B. oculata (Hartmann-Schröder, 1960); Nogueira, 2000, 2006; 

Nogueira et al., 2004) e B. pusilla (Nogueira, 2000). 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Brania encontradas no presente estudo 

 

1a. Cirros dorsais modificados, distalmente truncados, com inclusões fibrilares ....... B. pusilla 

1b. Cirros dorsais típicos do gênero, subulados, com extremidade arredondada, afilada, sem 

inclusões .................................................................................................................... B. armini  

 

 

Brania arminii (Langerhans, 1881)  

Fig. 23 
 
Grubea arminii Langerhans, 1881: 105. 
Pionosyllis oculata Hartmann-Schröder, 1960: 93, figs. 83-85. 
Brania oculata Hartmann-Schröder, 1971: 131, lam. XII, figs. 107-110; Westheide, 1974a: 9-10, Abb. 5; San 

Martín, 1984a: 176-181, lam. 36-37; Nuñez, 1990: 267-270, fig. 75. 
Brania arminii. Nuñez, San Martín & Brito, 1992: 44-45; Nogueira, 2000: 57, fig. 13A-E; 2006: 135; Nogueira et 

al., 2004: 71-75, figs. 10-11. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 34 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 2 esp., 10.Mai.2001; 15 esp., 

17.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 38 esp., 8.Jun.2001; 2 esp., 8.Out.2001; 20 

esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 

13.Mar.2001; 11 esp., 16.Mar.2001; 93 esp., 19.Set.2001; 15 esp., 21.Set.2001; 219 esp. 

(data desconhecida); Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 1 esp., 16.Mar.2001; em 

Sargassum: 2 esp., 16.Mar.2001; Ponta do Cambirí, em costão rochoso: 11 esp., 

15.Mar.2001; 1 esp., 20.Set.2001. São Sebastião – Praia de São Franciso, em meiofauna 

arenosa: 4 esp., 27.Mai.2001; 2 esp., 15.Out.2001; 4 esp., 14.Jan.2002; 2 esp., 

15.Mar.2002; Praia Baleia, em costão rochoso: 10 esp., 8.Abr.2001; 2 esp., 12.Dez.2001; 1 

esp., Dez.2001; em Sargassum: 5 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 11 

esp., 10.Abr.2001; Praia de Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 39 esp., 10.Abr.2001.  

BIOPOL . São Sebastião – Praia da Baleia: 3 esp., 17.Out.2005; Praia de Toque-Toque 

Grande: 3 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia de Pernambuco: 171 esp., 4.Out.2005. Santos 

– Ilha das Palmas: 2 esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 2 esp., 15.Jun.2003. 

Peruíbe – Praia do Guaraú: 7 esp., 5.Mar.2007. 
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Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 22 setígeros, 

medindo 2,3 mm de comprimento por 0,18 mm de largura. Palpos curtos, reniformes, 

dorsalmente fundidos na metade basal, totalmente separados ventralmente (Fig. 23A-C). 

Prostômio subpentagonal a oval, com 2 pares de olhos na metade posterior em disposição 

trapezoidal aberta, e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central inserida entre o par 

de olhos posterior, ou mais recuada, perto da margem posterior do prostômio, antenas 

laterais inseridas à frente do par de olhos anterior; antenas estendendo-se até a 

extremidade dos palpos, ou ligeiramente maiores, infladas medialmente, com pontas curtas 

e distalmente arredondadas (Fig. 23A-B). Cirros dorsais presentes em todos os setígeros, 

subulados até a região mediana do corpo, progressivamente mais filiformes em direção 

posterior (Fig. 23A-B, F); cirros ventrais digitiformes, de comprimento aproximadamente 

igual ao dos lóbulos parapodiais. Presença de cápsulas parapodiais contendo material 

granuloso, até 2 cápsulas por parapódio, com aberturas próximas às bases dos cirros 

dorsais (Fig. 23F). Parapódios anteriores com 8 falcígeras cada, medianos com 3-7 (Fig. 

23F), parapódios posteriores com 2-5 falcígeras cada; falcígeras com hastes subdistalmente 

ligeiramente espinuladas (Fig. 23D-E, G-J); lâminas sub-bidentadas, com marcada espinha 

subdistal, e espinuladas, com espinhas mais longas e robustas na metade basal; lâminas 

com gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 20–7 µm na região anterior,  26–7  

µm na mediana, e 12–7 µm na região posterior (Fig. 23D-E, G-J). Cerdas simples dorsais 

presentes desde a região anterior, grossas, com robustas espinhas subdistais (Fig. 23M-N); 

cerdas simples ventrais presentes apenas na região posterior, unidentadas, lisas, sigmóides 

(Fig. 23K). Parapódios ao longo do corpo com 1 acícula cada, distalmente arredondada e 

oblíqua, com extremidade oca. Pigídio arredondado; cirros anais com o mesmo formato dos 

cirros dorsais posteriores, mas com aproximadamente o triplo do comprimento destes (Fig. 

23L). Faringe estreita, estendendo-se por cerca de 3 segmentos, com dente anterior; 

proventrículo curto, ocupando 1-2 setígeros, com aproximadamente 17 fileiras musculares. 

 

Discussão: Brania arminii se assemelha à espécie australiana B. articulata Hartmann-

Schröder, 1982, pelo formato do corpo e morfologia das falcígeras, cerdas simples e 

acículas. Contudo, B. articulata pode ser diferenciada de B. arminii por possuir marcada 

constrição nos cirros dorsais, conferindo a estes um aspecto bi-articulado (San Martín, 

2005).  

Diferente do apresentado em outras descrições de B. arminii, os exemplares 

brasileiros possuem uma papila proeminente, arredondada, na extremidade distal do pigídio, 

entre o par de cirros anais (Fig. 23L), mas a visualização deste caracter depende muito da 

fixação do material. 
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Localidade-tipo: Espanha – Ilhas Canárias (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição : circumtropical. 

 

 
Fig. 23. Brania arminii, MEV. A, animal inteiro; B, região anterior, vista dorsal; C, região anterior, 
vista ventral; D, cerda falcígera mais dorsal, região anterior; E, falcígeras intermediárias e ventrais, 
região anterior; F, parapódio anterior (seta indicando abertura de glândula parapodial); G, falcígera 
intermediária, parapódio mediano; H, falcígera ventral, parapódio mediano; I, falcígera 
intermediária, parapódio posterior; J, falcígera inferior, parapódio posterior; K, cerda simples 
ventral; L, região posterior, vista ventral; M, cerda simples dorsal, parapódio mediano; N. Cerda 
simples dorsal, parapódio posterior. Escalas: A = 100 µm; B, L = 40 µm; C = 50 µm; D-E, G-K, M-N 
= 2 µm; F = 15 µm. 
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Brania pusilla (Dujardin, 1839) 

Fig. 24 

 

Exogone pusilla Dujardin, 1839: 298, figs. 9-10. 
Sphaerosyllis pusilla. Claparède, 1864: 89-90, pl. 6, fig. 3. 
Grubea pusilla. Fauvel, 1923: 209, fig. 115a-f.  
Brania pusilla. Day, 1967: 267-269, fig. 12.9d-f; San Martín, 1984a: 181-184, lam. 38; 2003: 151-153, figs. 73-74; 

2005: 102-103, fig. 57; Nogueira, 2000: 59, fig. 13f-j. 
 

Material analisado:  

BIOPOL. Guarujá – Praia de Pernambuco: 1 esp., 4.Out.2005. Peruíbe – Praia do Guaraú: 1 

esp., 5.Mar.2007. 

 

Descrição:  exogoníneos de porte relativamente pequeno, maior exemplar analisado 

completo, com 24 setígeros, medindo 2,38 mm de comprimento por 0,17 mm de largura. 

Palpos reniformes a ovais, unidos em 1/2 a 2/3 de sua extensão. Prostômio oval, mais curto 

do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta em sua metade 

posterior; antena central inserida entre o par de olhos posterior, ligeiramente mais comprida 

do que as laterais; antenas laterais inseridas próximo à margem anterior do prostômio, à 

frente do par de olhos anterior. Peristômio com aproximadamente metade do comprimento 

dos setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais ligeiramente menores do que as 

antenas laterias, cirros peristomiais ventrais com aproximadamente metade do tamanho dos 

dorsais. Antenas e cirros peristomiais subulados, com bases bulbosas e extremidades 

afiladas, digitiformes; cirros dorsais presentes em todos os setígeros, distalmente truncados, 

com 1 par de inclusões fibrilares distais ocupando até 2/3 da extensão dos mesmos, cada 

uma com canal abrindo-se para o exterior na extremidade distal do cirro (Fig. 24H); cirros 

ventrais digitiformes, de comprimentos aproximadamente iguais ao dos lóbulos parapodiais.  

Lóbulos parapodiais distalmente truncados a ligeiramente bilobados. Parapódios anteriores 

com 7 falcígeras cada, medianos e posteriores com 5-6 falcígeras cada; falcígeras com 

hastes espinuladas (Fig. 24A-B); lâminas sub-bidentadas, com dente distal maior do que o 

subdistal, este assemelhando-se a uma espinha; lâminas espinuladas, espinhas 

ligeiramente voltadas para cima nas cerdas mais dorsais, progressivamente mais retas nas 

cerdas mais ventrais (Fig. 24A-B); gradação dorso-ventral no comprimento das lâminas, 

lâminas com 28-9 µm nas regiões anterior e mediana (Fig. 24A),  20-9 µm na região 

posterior (Fig. 24B). Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero imediatamente após 

o proventrículo, levemente sigmóides, distalmente espinuladas, com espinhas 

progressivamente mais grossas em direção ao ápice, conferindo aspecto bidentado às 

cerdas, espinulação progressivamente mais robusta em direção posterior (Fig. 24C-D); 

cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, de grossura 
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aproximadamente igual à das cerdas simples dorsais, sigmóides, sub-bidentadas, com 

 
 
Fig. 24. Brania pusilla. A, cerdas compostas, regiões anterior e mediana; B, cerdas compostas, 
região posterior; C, cerda simples dorsal, região anterior; D, cerda simples dorsal, região posterior; 
E, cerda simples ventral; F, acículas, região anterior; G, acícula, região posterior; H, pigídio e 
últimos setígeros, vista dorsal. Barras de escala: A-G = 10 µ; H = 50 µm. 
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ponta semelhante à das lâminas das falcígeras (Fig. 24E). Parapódios anteriores com 2 

acículas cada, acículas distalmente infladas, uma reta, a outra subdistalmente recurvada, 

com ponta oca (Fig. 24F); parapódios a partir da região do proventrículo com 1 acícula cada, 

do segundo tipo, progressivamente mais grossa em direção posterior (Fig. 24G). Pigídio 

com par de cirros anais alongados, com metade basal mais engrossada, progressivamente 

mais afilados em direção ao ápice; proeminente papila mediano-dorsal presente entre os 

cirros, de formato semelhante aos cirros anais, mas com aproximadamente ¼ do tamanho 

destes (Fig. 24H). Faringe estendendo-se por cerca de 3 segmentos, com margem 

irregularmente recortada e dente cônico, pontiagudo, próximo de sua abertura; proventrículo 

ocupando 1,5-2 segmentos, com cerca de 18 fileiras musculares.  

 

Discussão: espécie relativamente rara no presente estudo, B. pusilla pode ser facilmente 

identificada pela presença dos cirros dorsais truncados, em geral com material fibrilar 

bastante conspícuo em seu interior. Os espécimes aqui analisados apresentam papila ímpar 

entre o par de cirros anais (Fig. 24H), característica não encontrada na maioria das 

descrições presentes na literatura (p. ex., Nogueira, 2000; San Martín, 2003, 2005); tal 

papila, contudo, está presente em animais examinados por Fauvel (1923), provenientes das 

proximidades da localidade-tipo. 

 

Localidade-tipo: França – Manche (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (New South Wales, Victoria). Oceano Índico: 

Austrália (Western Australia, South Australia). Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo; desde 

o Mar do Norte até a África do Sul; EUA (Carolina do Norte); Brasil (São Paulo). 

 

 

 

Gênero Erinaceusyllis San Martín, 2003 

 

Espécie-tipo: Sphaerosyllis erinaceus Claparède, 1863, designado por San Martín (2003). 

 

Diagnose : animais de pequeno porte, com corpo geralmente recoberto por papilas. Palpos 

semicirculares, curtos. Prostômio com 3 antenas, 2 pares de olhos e 1 par de manchas 

ocelares. Peristômio com 1 par de cirros peristomiais semelhantes aos cirros dorsais, 

antenas e cirros anais, subulados, com bases arredondadas, globosas, e extremidades 

afiladas, digitiformes. Cirros dorsais no setígero 2 geralmente ausentes. Falcígeras com 

lâminas de tamanhos variáveis, geralmente relativamente finas e alongadas, uni- e/ou 
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bidentadas. Acículas acuminadas. Faringe mais estreita do que o proventrículo, com dente 

situado em sua margem anterior ou ligeiramente recuado. Proventrículo longo e largo, com 

numerosas fileiras musculares estreitas. Incubação dorsal de ovos, por meio de notocerdas 

modificadas (San Martín, 2003). 

 

Comentários: San Martín (2003) propôs o gênero Erinaceusyllis a partir de um grupo 

conciso de espécies dentro de Sphaerosyllis Claparède, 1863, que apresentavam as 

características acima citadas, tendo como principal diferença o modo de incubação de ovos 

(ver “Comentários” em Sphaerosyllis). 

Antes do presente estudo, o gênero Erinaceusyllis já contava com 3 espécies 

registradas para o litoral brasileiro: E. bilobata (Perkins, 1981) (Nogueira, 2000, como 

Sphaerosyllis bilobata), E. cf. erinaceus (Nogueira, 2000, como Sphaerosyllis cf. erinaceus), 

e E. mussismiliaicola (Nogueira, San Martín & Amaral, 2001) (Nogueira, 2000, e Nogueira et 

al., 2001, como Sphaerosyllis mussismiliaicola). 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Erinaceusyllis encontradas no presente 

estudo 

 

1a. Olhos ausentes. Falcígeras com lâminas unidentadas e bastante alongadas, as mais 

dorsais dos setígeros medianos com até 92 µm ............................................... E. subterranea 

 1b. Olhos presentes. Falcígeras com lâminas uni- ou bidentadas, as mais longas com, no 

máximo, 40 µm ....................................................................................................................... 2 

 

2a.(1b) Falcígeras com lâminas unidentadas ......................................................................... 3 

2b.(1b) Ao menos nas falcígeras mais dorsais, lâminas sub-bidentadas a bidentadas .......... 4 

 

3a.(2a) Prostômio com 2 pares de olhos, e 1 par de manchas ocelares anterior. 

Proventrículo estendendo-se por 3-4 segmentos, com ~20 fileiras musculares. Lâminas das 

cerdas falcígeras superiores nos setígeros anteriores com até 26 µm de comprimento. 

Pigídio com conspícua papila triangular entre o par de cirros anais. ....................... E. perkinsi 

3b.(2a) Prostômio com 2 pares de olhos e 1 par de manchas ocelares, par de olhos anterior 

alinhado com as manchas ocelares, par de olhos posterior totalmente recoberto pelo 

peristômio. Proventrículo estendendo-se por 1,5-2 segmentos, com ~15 fileiras musculares. 

Lâminas das cerdas falcígeras superiores nos setígeros anteriores com até 35 µm de 

comprimento. Pigídio sem papila entre os cirros anais. ............................. E. centroamericana 
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4a.(2b) Prostômio com 3 pares de olhos lenticulados. Falcígeras mais dorsais sub-

bidentadas, com fina espinha subdistal; falcígeras mais ventrais unidentadas ..... E. belizensis 

4b.(2b) Prostômio com 2 pares de olhos lenticulados e 1 par de manchas ocelares anterior. 

Falcígeras com todas as lâminas bidentadas .......................................................... E. bilobata 

 

 

Erinaceusyllis belizensis (Russell, 1989) 

Fig. 25 

 

Sphaerosyllis belizensis Russell, 1989: 375-377, fig. 1; López, 1995: 253-257, fig. 37; Olano et al., 1998: 86-88, 
fig. 2 

Erinaceusyllis belizensis. San Martín, 2005: 77-78, fig. 32. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP /Bentos Marinho. Ubatuba – Picinguaba, setor IPP, em fital: 3 esp., 

8.Jun.2001; 1 esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 2 

esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 2 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, 

em costão rochoso: 1 esp., 8.Abr.2001. 

BIOPOL. Guarujá – Praia de Pernambuco: 3 esp., 4.Out.2005. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 16 setígeros, 

medindo 1,22 mm de comprimento por 0,11 mm de largura, com papilas esparsas 

dorsalmente, algumas mais proeminentes nos parapódios (Fig. 25A). Palpos ovais a 

subpentagonais, unidos em sua quase total extensão, deixando apenas uma fenda terminal, 

com cicatriz na linha de fusão. Prostômio com 3 pares de olhos lenticulados, par de olhos 

anterior menor do que os restantes e situado próximo à margem anterior do prostômio,  

demais olhos quase alinhados transversalmente, próximo da margem posterior do 

prostômio; antena central ligeiramente maior do que as laterais, inserindo-se no centro do 

prostômio, antenas laterais inseridas próximo às margens ântero-laterais do prostômio, 

ligeiramente posteriores ao par de olhos anterior (Fig. 25A). Peristômio mais curto do que os 

setígeros anteriores, com duas projeções dorso-laterais anteriores, frequentemente cobrindo 

os olhos posteriores; cirros peristomiais menores do que as antenas laterais (Fig. 25A). 

Cirros dorsais ausentes no setígero 2; cirros dorsais progressivamente mais finos em 

direção posterior, com diferença entre base e ápice menos marcada; cirros ventrais 

pequenos, digitiformes, mais curtos do que os lóbulos parapodiais. Lóbulos parapodiais com 

papilas esparsas, geralmente 2 mais evidentes, uma pós-setal, em posição subdistal, e 

outra pré-setal, próxima à metade do lóbulo (Fig. 25A). Parapódios anteriores com 6-8 

cerdas  falcígeras  cada, medianos com 5-6, parapódios posteriores com 4 cerdas falcígeras  
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cada; falcígeras com hastes lisas; lâminas com gradação dorso-ventral de comprimento, 

com 28-14 µm na região anterior (Fig. 25B), 38-13 µm na mediana (Fig. 25C) e 27-15 µm 

(Fig. 25D) na região posterior; lâminas das falcígeras mais dorsais e intermediárias com fina 

espinulação basal, sub-bidentadas, com fina espinha subdistal; lâminas das falcígeras mais 

dorsais com dupla curvatura; lâminas das falcígeras mais ventrais lisas ao longo de todo o 

corpo (Fig. 25B–D). Cerdas simples dorsais lisas e sigmóides, presentes desde o setígero 1 

(Fig. 25E); cerdas simples ventrais de formato semelhante, mais curtas, presentes apenas 

nos setígeros posteriores. Parapódios com 1 acícula cada, subdistalmente inflada e 

recurvada, com extremidade aguda (Fig. 25F). Pigídio com algumas papilas dorsais e um 

 
 
Fig. 25.  Erinaceusyllis belizensis. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região 
anterior; C, cerdas falcígeras, região mediana; D, cerdas falcígeras, região posterior; E, cerda 
simples dorsal; F, acícula. Barras de escala: A = 50 µm; B-F = 10 µm. 



97 
 

par de cirros anais digitiformes, alongados, com cerca do dobro do comprimento dos cirros 

dorsais posteriores. Faringe estendendo-se por cerca de 2 segmentos, com pequeno dente 

cônico, pontiagudo, em seu terço anterior; proventrículo em 1,5-2 segmentos, com 

aproximadamente 15 fileiras musculares (Fig. 25A). 

 

Discussão: os animais aqui analisados condizem com as descrições de espécimes 

provenientes de outras localidades, como o Mar do Caribe e a Austrália (San Martín, 2005). 

A única divergência está no comprimento ligeiramente maior dsa lâminas das falcígeras dos 

setígeros medianos; animais caribenhos apresentam as lâminas com, no máximo, 29 µm 

(Russell, 1989), enquanto animais australianos as têm atingindo 32 µm de comprimento 

(San Martín, 2005), enquanto nos exemplares examinados para o presente estudo elas 

atingem cerca de 38 µm. 

 Erinaceusyllis belizensis é semelhante a E. perkinsi pelo aspecto geral do corpo, 

pelas projeções dorso-laterais do  peristômio recobrindo a parte posterior do prostômio, e 

pelas proporções do proventrículo. Apesar disso, E. perkinsi diferencia-se de E. belizensis 

por ter as lâminas das falcígeras mais curtas, não excedendo 26 µm, ligeiramente mais 

espinuladas e todas unidentadas, e pela presença de até 2 acículas em cada parapódio 

anterior. Além disso, E. perkinsi apresenta o pigídio com a característica papila triangular 

entre o par de cirros anais, estrutura não encontrada em E. belizensis.  

 Finalmente, E. belizensis assemelha-se a E. labyrintophila (Gardiner & Wilson, 1979) 

pelo aspecto geral do corpo e morfologia de cerdas e acículas. Entretanto, E. labyrintophila 

diferencia-se de E. belizensis  por ter antenas proporcionalmente maiores, ultrapassando os 

palpos, por apresentar as lâminas das falcígeras mais dorsais unidentadas, e pelas lâminas 

das falcígeras serem ligeiramente menores, não excedendo cerca de 30 µm de comprimento 

(Gardiner & Wilson, 1979). 

 

Localidade-tipo: Belize – Twin Cays, West Bay (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Índico: Australia (Western Australia). Oceano Atlântico – Mar 

Mediterrâneo: Espanha (Múrcia e Ilhas Chafarinas); Belize. Primeira ocorrência para o 

Atlântico Sul. 
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Erinaceusyllis bilobata (Perkins, 1981) 

Fig. 26 

 

Sphaerosyllis bilobata Perkins, 1981: 1118-1121, figs. 15-16; Russell, 1991: 62-64, fig. 5; Nogueira, 2000: 50, fig. 
11. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP /Bentos Marinho. Ubatuba – Picinguaba, setor IPP, em fital: 2 esp., 

18.Out.2001. Caraguatatuba – Martim de Sá, setor Ilhas, em Sargassum: 1 esp., 

16.Mar.2001. São Sebastião – Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 1 esp., 10.Abr.2001. 

 

Material adicional analisado:  

Erinaceusyllis cryptica (Ben-Eliahu, 1977). Espanha – Almería, Cuevas de Almanzora, Cala 

Mal Paso: 2 esp. (MNCN 16.01/10830), 13.Jan.2001, col. & det. R. Gallego; 3 esp. (MNCN 

16.01/10831), 24.Set.2000, coll. & det. R. Gallego. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 14 setígeros, 

medindo 0,97 mm de comprimento por 0,13 mm de largura. Palpos curtos, completamente 

fundidos, com cicatriz na linha de fusão, mais conspícua ventralmente. Prostômio retangular, 

com 2 pares de olhos lenticulados quase alinhados transversalmente e 1 par de manchas 

ocelares anterior, próximas à margem anterior do prostômio; antena central inserida 

ligeiramente à frente dos olhos, no centro do prostômio; antenas laterais com 

aproximadamente ¾ do comprimento da central, inseridas próximo à margem anterior do 

prostômio, lateralmente às manchas ocelares. Peristômio de comprimento aproximadamente 

igual à dos setígeros seguintes, cobrindo a parte posterior do prostômio, incluindo parte do 

par de olhos posterior; cirros peristomiais com cerca de 2/3 do comprimento das antenas 

laterais. Cirros dorsais aproximadamente de mesmo comprimento dos cirros peristomiais, 

ausentes no setígero 2; cirros ventrais digitiformes, de comprimento aproximadamente igual 

ao dos lóbulos parapodiais. Parapódios anteriores e medianos com cerca de 6 cerdas 

falcígeras cada, parapódios posteriores com 4 falcígeras cada; falcígeras com lâminas 

bidentadas, com dente distal ligeiramente maior do que o subdistal; dente subdistal 

progressivamente maior, com espaço entre os dentes ligeiramente mais amplo em direções  

posterior e ventral; lâminas mais dorsais espinuladas, espinulação mais conspicua na 

metade basal, lâminas mais ventrais lisas (Fig. 26A-B); lâminas das falcígeras com 

gradação dorso-ventral no comprimento, 28-13 µm nas regiões anterior e mediana (Fig. 

26A), 24-12 µm na região posterior (Fig. 26B). Cerdas simples dorsais presentes em todos 

os setígeros, levemente sigmóides, distalmente afiladas e serrilhadas (Fig. 26C); cerdas 

simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, lisas, sigmóides, sub-bidentadas, 
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com fino dente subdistal semelhante a uma espinha (Fig. 26D). Parapódios com apenas 1 

acícula cada, acículas subdistalmente recurvadas e ligeiramente infladas, com ponta aguda 

(Fig. 26E), estendendo-se até a extremidade do parapódio através de um prolongamento 

papiliforme na extremidade do lóbulo parapodial. Faringe ocupando cerca de 3,5 segmentos, 

com dente pequeno, afilado, em sua abertura; proventrículo estendendo-se por 2,5-3 

segmentos, com 16-18 fileiras musculares. 

 

 

 

 
Fig. 26.  Erinaceusyllis bilobata. A, cerdas compostas, regiões anterior e mediana; B, cerdas 
compostas, região posterior; C, cerda simples dorsal; D, cerda simples ventral; E, acícula. Barra 
de escala = 10µm. 
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Discussão: os exemplares de E. bilobata aqui analisados são bastante semelhantes aos 

encontrados na Flórida (Perkins, 1981) e em Belize (Russell, 1991). Perkins (1981) 

descreveu esta espécie como apresentando cerdas simples ventrais unidentadas; 

posteriormente, Russell (1991), analisando o material-tipo, constatou que tais cerdas na 

realidade podem apresentar uma espinha subdistal muito fina, de difícil visualização, o que 

está de acordo com os espécimes aqui identificados.  

 Erinaceusyllis bidentata (Hartmann-Schröder, 1974) é similar a E. bilobata, mas 

diferencia-se desta por apresentar lâminas das cerdas falcígeras mais ventrais e cerdas 

simples dorsais conspicuamente espinuladas, enquanto E. bilobata tem ambos os tipos de 

cerdas lisas, além de a antena central em E. bidentata inserir-se em posição mais anterior 

do que a de E. bilobata (San Martín, 2005). 

 A espécie mais semelhante a E. bilobata é E. cryptica (Ben-Eliahu, 1977), descrita a 

partir de exemplares do Mar Vermelho, com registros no Mar Mediterrâneo e nordeste do 

Oceano Atlântico (San Martín, 2003). A grande semelhança entre estas espécies levou San 

Martín (1984a) a colocar E. bilobata em sinonímia com E. cryptica, por não encontrar 

diferenças significativas entre ambas. Entretanto, após contato com o autor da descrição de 

E. bilobata, San Martín (comunicação pessoal) passou a aceitar ambas espécies como 

válidas, considerando então exemplares americanos como E. bilobata, e de outras 

localidades, mais próximas ao Mar Vermelho, como E. cryptica. De fato, estas espécies 

podem ser diferenciadas pela morfologia das lâminas das falcígeras: E. cryptica apresenta 

lâminas com dente subdistal pequeno, fino, semelhante a uma espinha, e falcígeras mais 

dorsais dos parapódios anteriores geralmente com dentes muito próximos entre si (San 

Martín, 2003: fig. 124B); E. bilobata, por sua vez, apresenta lâminas das falcígeras com 

dente subdistal mais pronunciado do que em E. cryptica, com espaço entre os dentes 

progressivamente mais amplo em direções posterior e ventral. No entanto, apesar da 

distância geográfica entre as localidades-tipos destas espécies, tal variação não é, 

geralmente, considerada como suficiente para que duas populações sejam vistas como 

espécies distintas, de forma que um trabalho mais aprofundado, envolvendo material-tipo de 

ambas espécies, bem como dados moleculares, é necessário para se resolver a questão.  

 

Localidade-tipo: EUA – Flórida, Ilha Hutchingson (Oceano Atlântico). 

  

Distribuição: Oceano Atlântico: desde a Flórida até o Estado de São Paulo. 
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Erinaceusyllis centroamericana (Hartmann-Schröder, 1959) 

Fig. 27 

 

Sphaerosyllis centroamericana Hartmann-Schröder, 1959: 127, figs. 79-82; 1965: 117; 1990: 54; Westheide, 
1974b: 293-295, figs. 45-46D-E. 

Erinaceusyllis centroamericana. Nogueira et al., 2004: 54-58, figs. 2-3; San Martín, 2005: 78-79, fig. 33. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 

esp., 9.Mai.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 27 esp., 

13.Mar.2001; 14 esp., 15.Mar.2001; 2 esp., 16.Mar.2001; 3 esp., 19.Set.2001; 25 esp. (data 

desconhecida); Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 1 esp., 16.Mar.2001; Ponta do 

Cambirí, em costão rochoso: 7 esp., 20.Set.2001. São Sebastião – Praia de São Francisco, 

em meiofauna arenosa: 38 esp., 18.Mar.2003; 1 esp., 16.Abr.2003; 2 esp., 29.Abr.2003; 1 

esp., 20.Mai.2003; 14 esp., 1.Jun.2003; 18 esp., 17.Jun.2003; Praia do Araçá, em 

meiofauna arenosa: 28 esp., 19.Mar.2003; 1 esp., 3.Abr.2003; 1 esp., 17.Abr.2003; 49 esp., 

19.Mai.2003; 5 esp., 2.Jun.2003; 15 esp., 18.Jun.2003; Praia da Baleia, em costão rochoso: 

12 esp., 8.Abr.2001; 4 esp., 9.Abr.2001; 2 esp., 12.Dez.2001. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior espécime analisado com 17 setígeros, 

medindo cerca de 1,3 mm de comprimento por 0,2 mm de largura. Palpos curtos, 

arredondados, completamente fundidos dorsalmente, separados ventralmente (Fig. 27A). 

Prostômio com 2 pares de olhos e 1 par de manchas ocelares, par de olhos anterior 

alinhado com as manchas ocelares, par de olhos posterior recuado, completamente 

recoberto pelo peristômio; antena central inserida entre o par de olhos anterior, antenas 

laterais inseridas em frente ao par de olhos anterior, na margem anterior do prostômio. 

Peristômio recobrindo a parte posterior do prostômio; cirros peristomiais com o mesmo 

formato das antenas, mas mais curtos. Parapódios anteriores e medianos com 5-8 cerdas 

falcígeras cada, parapódios posteriores com 4-6 falcígeras cada; falcígeras com hastes 

espinuladas; lâminas unidentadas, com forte espinulação e acentuada gradação dorso-

ventral no comprimento, lâminas das falcígeras com 32-10 µm na região anterior (Fig. 27B-

C), 35-10 µm na mediana, e 25-10 µm na região posterior (Fig. 27E-F). Cerdas simples 

dorsais presentes em todos os parapódios, longas, sigmóides, espinuladas (Fig. 27D); 

cerdas simples ventrais curtas, sigmóides, com a ponta recurvada, presentes apenas na 

região posterior (Fig. 27E). Parapódios com 1 acícula cada, fina, distalmente recurvada. 

Cirros anais de mesmo formato, mas ligeiramente maiores do que os cirros dorsais dos 

setígeros posteriores (Fig. 27G). Faringe estreita, estendendo-se por cerca de 3 segmentos, 
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com dente na margem anterior; proventrículo curto, ocupando 1,5-2 segmentos, com 

aproximadamente 15 fileiras musculares. 

 

Discussão: os espécimes aqui identificados são bastante semelhantes àqueles 

identificados por Hartmann-Schröder (1959; 1965) e Westheide (1974b), exceto pela 

espinulação nas hastes das falcígeras, cerdas cimples dorsais e ventrais. Tal característica, 

 
 

Fig. 27.  Erinaceusyllis centroamericana, MEV. A, região anterior, vista ventral; B, cerdas falcígeras 
mais dorsais e intermediárias, região anterior; C, cerdas falcígeras intermediárias e mais ventrais, 
região anterior; D, extremidade da cerda simples dorsal; E, falcígera mais ventral  e cerda simples 
ventral, região posterior; F, feixe de cerdas, região posterior; G, região posterior, vista ventral. 
Barras de escala: A, G = 50 µm; B, F = 5µm; C = 3µm; D-E = 2µm. 
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contudo, apenas foi claramente identificada sob MEV, de forma que é possível que os 

autores citados não a tenham observado. 

Erinaceusyllis centroamericana assemelha-se a E. serratosetosa (Hartmann-

Schröder, 1982) pelo tamanho do corpo e presença de cerdas falcígeras com lâminas 

unidentadas, sendo algumas destas bastante alongadas. Entretanto, E. serratosetosa difere 

da espécie aqui identificada por apresentar a antena central ligeiramente maior do que as 

laterais, par de olhos anterior próximo ao posterior e cerdas falcígeras mais alongadas, as 

mais dorsais no setígeros medianos com até 52 µm, com espinhas basais voltadas para 

cima (San Martín, 2005). 

 

Localidade-tipo:  El Salvador (Oceano Pacífico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: El Salvador, Ilhas Galápagos, Havaí, Polinésia, Austrália. 

Oceano Índico: África do Sul. Oceano Atlântico: Angola, Moçambique, África do Sul, Mar do 

Caribe. A primeira ocorrência dessa espécie para o Brasil e para o Atlântico oeste foi 

registrada por Nogueira et al. (2004).  

 

 

Erinaceusyllis perkinsi (Riser, 1991) 

Fig. 28 

 

Sphaerosyllis perkinsi Riser, 1991: 216. 
Sphaerosyllis longicauda. Pekins, 1981: 1127-1130, figs. 20-21 (não Webster & Benedict, 1887) 
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24°07’S 45°51”W, 1 47 m): 5 

esp., 9.Jan.1998; est. 6669 (24°07’S 44°42’W, 101 m ): 2 esp., 11.Jan.1998. Estado do Rio 

de Janeiro – est. 6739 (24°02’S 43°30’W, 147 m): 2 esp., 14.Fev.1998; est. 6753 (23°36’S 

42°09’W, 187 m): 1 esp., 16.Fev.1998; est. 6762 (23 °26’S 41°15’W, 146 m): 2 esp., 

28.Fev.1998. 

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba, infralitoral, est. 168 (23°31’871”S 44°53’ 985”W, 

40,6 m): 1 esp., 22.Jul.2002. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em Sargassum: 11 esp., 

27.Set.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 4 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 

33 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Praia de São Francisco, em meiofauna arenosa: 1 

esp., 17.Jun.2003. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia de São Francisco: 1 esp., 27.Set.2003. Guarujá – Praia de 

Pernambuco: 1 esp., 4.Out.2005. 
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Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 22 setígeros, 

medindo aproximadamente 1,28 mm de comprimento por 0,22 mm de largura; corpo 

recoberto por inúmeras pequenas papilas, com algumas maiores, “mamiliformes”, nos 

parapódios (Fig. 28A, H). Palpos unidos em quase toda a sua extensão, apenas com 

extremidade distal livre. Prostômio com 2 pares de olhos quase alinhados na parte posterior 

do prostômio, e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central inserida no centro do 

prostômio, ligeiramente maior do que as laterais, estas inseridas à frente do par de olhos 

anterior, todas quase alcançando a extremidade dos palpos (Fig. 28A). Peristômio com 

aproximadamente a metade do comprimento dos setígeros anteriores, com 1 par de 

projeções ântero-laterais semi-circulares, com uma papila proeminente, cobrindo a parte 

posterior do prostômio incluindo, por vezes, os olhos; cirros peristomiais ligeiramente 

menores do que as antenas laterais (Fig. 28A). Cirros dorsais ausentes no setígero 2, 

substituídos por proeminente papila (Fig. 28A); cirros ventrais curtos, digitiformes. 

Parapódios anteriores e medianos com cerca de 6-8 cerdas falcígeras cada, parapódios 

posteriores com 4-5 falcígeras cada; falcígeras com lâminas unidentadas, as mais dorsais 

espinuladas, progressivamente mais lisas e ligeiramente mais curvas em direção posterior; 

lâminas com  gradação dorso-ventral no comprimento, com 26-12 µm na região anterior 

(Fig. 28B) e 22-13 µm nas regiões mediana e posteriore (Fig. 28C-D). Cerdas simples 

dorsais presentes em todos os setígeros, sigmóides, com leve espinulação subdistal (Fig. 

28E); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, lisas, também 

sigmóides, com curvatura mais acentuada do que nas cerdas simples dorsais (Fig. 28F). 

Parapódios dos setígeros 1 e 2 com até 2 acículas cada, uma reta, ligeiramente engrossada 

subdistalmente, outra subdistalmente inflada e recurvada, com ponta aguda; demais 

parapódios apenas com o segundo tipo de acícula (Fig. 28G). Pigídio com par de cirros 

anais de mesmo formato dos cirros dorsais posteriores, mas ligeiramente maiores, e com 

grande papila triangular entre os cirros (Fig. 28H). Faringe ocupando cerca de 3 segmentos, 

com dente cônico e pontiagudo no 1/3 anterior; proventrículo ligeiramente maior, 

estendendo-se por 3-4 segmentos, com aproximadamente 20 fileiras musculares (Fig. 28A). 

 

Discussão: Erinaceusyllis perkinsi assemelha-se a E. labyrintophila (Gardiner & Wilson, 

1979), pela morfologia das cerdas e acículas, extensão do proventrículo, e pela presença de 

um par de projeções peristomiais recobrindo a parte posterior do prostômio. Entretanto, E. 

labyrintophila diferencia-se de E. perkinsi pelo maior comprimento das antenas, 

principalmente da antena central (Gardiner & Wilson, 1979, Fig. 1a), pela morfologia 

diferente das projeções peristomiais, sem papila proeminente, pela presença de apenas 1 

acícula por parapódio ao longo de todo o corpo, por ter as lâminas das falcígeras mais 
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dorsais alcançando até 30 µm de comprimento e pela ausência da papila triangular entre os 

cirros anais (Perkins, 1981).  

 

 
Fig. 28.  Erinaceusyllis perkinsi. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região 
anterior; C, cerdas falcígeras, região mediana; D, cerdas falcígeras, região posterior; E, cerda 
simples dorsal; F, cerdas simples ventral; G, acícula; H, pigídio, vista dorsal. Barras de escala: A = 
100 µm; B-G = 10 µm; H = 50 µm. 
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 Perkins (1981) identificou E. perkinsi como Sphaerosyllis longicauda (Webster & 

Benedict, 1887), espécie que havia sido posta em sinonímia com S. ericaneus Claparède, 

1863 por Pettibone (1963). Analisando novos exemplares então coletados e comparando-os 

com material depositado no United States National Museum of Natural History (USNM), 

Perkins (1981) retirou S. longicauda da sinonímia com S. erinaceus, baseando-se na 

morfologia do pigídio e posição do dente faríngeo. Entretanto, Riser (1991) re-examinou o 

material do USNM e verificou que os exemplares analisados por Perkins como pertencentes 

à série-tipo de S. longicauda haviam sido erroneamente registrados no banco de dados do 

museu, tratando-se, na verdade, de espécimes identificados como Sphaerosyllis ? fortuita 

Webster, embora também não pertencessem a tal espécie (Riser, 1991). Assim, Riser 

(1991), após examinar a correta série-tipo de Sphaerosyllis longicauda, concordou com a 

sinonímia com S. erinaceus estabelecida por Pettibone (1963), e descreveu os animais 

analisados por Perkins (1981) como uma espécie nova, S. perkinsi.  

 Os exemplares brasileiros apresentam algumas características discrepantes da 

descrição de Perkins (1981, como S. longicauda):  

1-) par de projeções peristomiais sobre a parte posterior do prostômio  mais evidentes do 

que o apresentado por Perkins (1981, Fig. 20a), com proeminente papila mamiliforme;  

2-) presença, em dois espécimes analisados, de 2 acículas por parapódio nos setígeros 1 e 

2, característica não citada por Perkins (1981), apesar de o autor ter analisado 28 

espécimes; 

3-) os animais aqui analisados possuem lâminas das cerdas falcígeras ligeiramente mais 

longas; enquanto os animais analisados por Perkins têm tais lâminas com 22-12 µm na 

região anterior e 15-12 µm na posterior (Perkins, 1981), nos exemplares brasileiros estas 

lâminas medem, respectivamente, 26-12 µm e 20-13 µm. 

 

Localidade-tipo: EUA – Massachusetts (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico: costa leste dos EUA. Primeira ocorrência para a costa 

brasileira. 
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Erinaceusyllis subterranea (Hartmann-Schröder, 1960) 

Fig. 29 
 

Parapionosyllis subterranea Hartmann-Schröder 1960: 92, figs. 76-79. 
Erinaceusyllis subterranea. Nogueira et al., 2004: 58-61, figs. 4-5. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. São Sebastião – Praia de São Francisco, em meiofauna 

arenosa: 3 esp., 18.Mar.2003; 1 esp., 16.Abr.2003; Praia do Araçá, em meiofauna arenosa: 

22 esp., 19.Mar.2003; 7 esp., 19.Mai.2003; 3 esp., 2.Jun.2003; 8 esp., 18.Jun.2003.  

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 18 setígeros, 

medindo ~1,9 mm de comprimento por 0,14 mm de largura; corpo com papilas esparsas 

(Fig. 29E-F). Palpos reniformes a triangulares, quase completamente fundidos dorsalmente, 

livres apenas distalmente, completamente separados ventralmente (Fig. 29A,C,E). 

Prostômio oval, olhos e manchas ocelares ausentes; antena central inserida na parte 

posterior do prostômio, estendendo-se até a extremidade dos palpos ou pouco além; 

antenas laterais inseridas na margem anterior do prostômio, pouco menores do que a 

central (Fig. 29A, E); órgãos nucais como um par de sulcos ciliados dorso-laterais na 

margem posterior do prostômio (Fig. 29E). Peristômio mais curto do que os setígeros 

anteriores; cirros peristomiais ligeiramente menores do que as antenas laterais. Cirros 

dorsais ausentes no setígero 2, substituídos por uma papila; parapódios com 1 papila 

anterior ao cirro dorsal; cirros ventrais digitiformes, mais curtos do que os lóbulos 

parapodiais (Fig. 29C). Parapódios anteriores e medianos com 7-10 cerdas falcígeras cada, 

parapódios posteriores com 2-7 falcígeras cada; falcígeras com hastes finas e espinuladas, 

com espinhas finas; lâminas alongadas, unidentadas, espinuladas em quase toda sua 

extensão, espinhas progressivamente mais curtas em direção ao ápice (Fig. 29G-H); 

lâminas com acentuada gradação dorso-ventral de comprimento, com 72-15 µm na região 

anterior, 92-20 µm na mediana, e 86-22 µm na região posterior (Fig. 29G-H). Cerdas 

simples dorsais presentes desde a região anterior, levemente sigmóides; cerdas simples 

ventrais presentes apenas na região posterior, com o mesmo formato das dorsais, mas mais 

curtas (Fig. 29D). Parapódios com 1 acícula cada, ligeiramente inflada subdistalmente, com 

ponta oblíqua. Faringe com o mesmo comprimento do proventrículo, ligeiramente mais 

estreita do que este, estendendo-se por 3 segmentos, com dente próximo à margem 

anterior; proventrículo com aproximadamente 20 fileiras musculares. 

 

Biologia:  as fêmeas incubam os ovos dorsalmente (Fig. 29B), através de notocerdas. 
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Discussão: os exemplares aqui analisados diferem da descrição original por terem a faringe 

apenas ligeiramente mais estreita do que o proventrículo, e mais acentuada gradação dorso-

vental no tamanho das lâminas das falcígeras. Apesar de a espécie ter apenas sido descrita 

com material proveniente do Mar Vermelho e não mais encontrada, as suas características, 

principalmente a ausência de olhos e a morfologia das cerdas, são bastante marcantes, 

levando à identificação da espécie com segurança (Nogueira et al., 2004). 

 
 
Fig. 29.  Erinaceusyllis subterranea, MEV. A, região anterior, vista dorsal; B, animal inteiro, 
incubando ovos, vista dorsal; C, região anterior, vista ventral; D, cerda simples ventral; E, região 
anterior, vista dorsal (seta grande indicando órgãos nucais; setas pequenas indicando papilas 
dorsais); F, detalhe das papilas dorsais; G, cerdas falcígeras, região anterior; H, cerdas falcígeras, 
região mediana. Barras de escala: A-C = 100 µm; E = 30 µm; F = 2 µm; G, H = 10 µm; D = 5 µm. 
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Localidade-tipo: Mar Vermelho. 

  

Distribuição : Mar Vermelho. Oceano Atlântico: Brasil (Estado de São Paulo). 

 

 

 

Gênero Exogone Örsted, 1845 

 

Espécie-tipo : Exogone naidina Örsted, 1845 

 

Diagnose : animais de corpo pequeno, afilado. Palpos bem desenvolvidos, completamente 

fundidos em toda a extensão, ou com curta bifurcação terminal. Prostômio com 2 pares de 

olhos e, por vezes, 1 par de manchas ocelares anterior; 3 antenas lisas, curtas, ovais, ou 

alongadas, digitiformes. Peristômio com 1 par de cirros peristomiais. Cirros peristomiais, 

cirros dorsais e cirros ventrais diminutos, papiliformes a ovais; cirros ventrais menores do 

que os dorsais. Cerdas compostas falcígeras e, frequentemente, pseudoespinígeras; cerdas 

compostas com hastes infladas subdistalmente, espinuladas e, por vezes, com processos 

triangulares conspícuos; lâminas das pseudoespinígeras compridas e filiformes, com curta 

espinulação; falcígeras com lâminas geralmente bidentadas, com dente distal menor do que 

o subdistal; lâminas por vezes fundidas às hastes, ou cerdas secundariamente simples por 

perda da lâmina. Cerdas simples dorsais presentes desde os setígeros anteriores, com leve 

espinulação subdistal e ponta arredondada, progressivamente mais grossas em direção 

posterior; cerdas simples dorsais em baioneta em algumas espécies. Acículas geralmente 

distalmente infladas, com extremidades ligeiramente recurvadas. Pigídio com 1 par de cirros 

anais, geralmente mais longos que os dorsais. Várias espécies formam tubos mucosos 

finos, dentro do qual se abrigam. 

 

Comentários: San Martín (1991) dividiu o gênero Exogone em três subgêneros: Exogone 

(Exogone) Örsted, 1845, Exogone (Parexogone) Mesnil & Caullery, 1917 e Exogone 

(Sylline) Claparède, 1864. O subgênero Parexogone seria o mais basal dos três, pois, 

segundo San Martín (1991), o formato das cerdas simples e compostas é típico da maioria 

dos silídeos e muito parecido com o de outros gêneros próximos, como Sphaerosyllis e 

Brania. Além disso, em muitas espécies de Exogone (Parexogone), as três antenas 

originam-se em pontos separados do prostômio, de maneira semelhante ao que ocorre em 

outros gêneros de Exogoninae e contrário aos demais subgêneros de Exogone. Exogone 

(Exogone) representaria um estágio mais especializado, com lâminas das falcígeras já 
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mostrando uma organização mais característica, com dente subdistal muito mais 

desenvolvido do que o distal, e Exogone (Sylline) seria o subgrupo mais derivado do gênero, 

com lâminas perdidas ou parcial ou completamente fundidas às hastes (San Martín, 1991). 

Posteriormente, Parexogone foi elevado ao nível genérico por Böggemann & Westheide 

(2004). 

 Mais recentemente, San Martín (comunicação pessoal; Aguado & San Martín, 2007) 

vem abandonando a subdivisao de Exogone em subgêneros, por novas evidências o 

levarem a crer que esta divisão criaria agrupamentos não-naturais. Na presente Tese, 

contudo, tal divisão será ainda seguida, por não haver dados recentes na literatura 

referendando tal hipótese e por tais considerações fugirem do escopo do presente estudo, 

que não contou com análises filogenéticas. 

 Antes do presente estudo, o gênero já contava com 7 registros para a costa 

brasileira, E. (E.) arenosa, E. (E.) breviantennata, E. (E.) dispar, E. (E.) marisae, E. (E.) 

naidina Örsted, 1845, E. (E.) verugera (Claparède, 1868) e E. (S.) aquadulcensis Pascual, 

Núñez & San Martín, 1996, esta última a única representante de Exogone (Sylline) já 

registrada para o nosso litoral (ver Amaral et al., 2006).  

  

 

Chave de identificação para as espécies de Exogone encontradas no presente estudo 

 

1a. Cerdas compostas falcígeras, com lâminas com o dente subdistal maior do que o distal, 

e, em muitos casos, pseudoespinígeras..........................E. (Exogone) ................................... 2 

1b. Cerdas com lâminas parcial ou completamente fundidas às hastes; por vezes, cerdas 

secundariamente simples por perda das lâminas......................E. (Sylline) .......................... 13 

 

2a.(1a) Todas as antenas aproximadamente de mesmo tamanho, curtas e papiliformes ....... 3 

2b.(1a) Antena central com, no mínimo, o dobro do comprimento das laterais ...................... 4 

 

3a.(2a) Proventrículo comprido, ocupando 3,5-4 segmentos. Lâminas das falcígeras 

anteriores com espinhas finas e numerosas (Fig. 30B) .................................... E. (E.) africana 

3b.(2a) Proventrículo curto, ocupando 1,5-2,5 segmentos. Lâminas das falcígeras anteriores 

com espinhas proporcionalmente mais engrossadas, menos numerosas do que o acima 

(Figs. 33B; 34A) .................................................................................... E. (E.) breviantennata 

 

4a.(2b) Hastes das pseudoespinígeras de alguns setígeros anteriores providas de 

engrossamento irregular subdistal em um de seus lados (processo triangular) ...................... 5 

4b.(2b) Hastes das pseudoespinígeras desprovidas de tal engrossamento ........................... 8 



111 
 

 

5a.(4a) Pseudoespinígeras com hastes modificadas apenas no setígero 2............................ 6 

5b.(4a) Pseudoespinígeras com hastes modificadas nos setígeros 1 e 2 .............................. 7 

 

6a.(5a) Cirros dorsais presentes em todos os setígeros. Proventrículo estendendo-se por 5 

segmentos, com ~36 fileiras musculares...........................................................E. (E.) arenosa 

6b.(5a) Cirros dorsais ausentes no setígero 2. Proventrículo estendendo-se por 4-5 

setígeros, com ~27 fileiras musculares.................................................................  E. (E.) sp. 1 

 

7a.(5b) Proventrículo longo, estendendo-se por 4-5 segmentos............................E. (E.) lourei 

7b.(5b) Proventrículo curto, ocupando 2-2,5 segmentos........................................E. (E.) sp. 2 

 

8a.(4b) Falcígeras com lâminas reduzidas, de 3-5 µm, as menores com dente distal 

inconspícuo ou ausente; algumas espinhas da haste ultrapassando o comprimento das 

lâminas ................................................................................................................................... 9 

8b.(4b) Falcígeras com lâminas maiores, todas bidentadas, com dente subdistal menor do 

que o distal, como típico do subgênero; espinhas da haste nunca ultrapassando o 

comprimento das lâminas ..................................................................................................... 10 

 

9a.(8a) Cerdas pseudoespinígeras presentes, com lâminas curtas. Cerdas simples dorsais e 

ventrais com longas espinhas subdistais voltadas para cima (“aristae”) ultrapassando o 

comprimento da cerda. ..................................................................................... E. (E.) marisae  

9b.(8a) Cerdas pseudoespinígeras ausentes. Cerdas simples dorsais e ventrais sem 

espinhas subdistais alongadas .............................................................. E. (E.) anomalochaeta 

 

10a.(8b) Pseudoespinígeras modificadas, com hastes distalmente engrossadas e fortemente 

espinuladas, e lâminas triangulares (Fig. 38B-D) .................................... E. (E.) mompasensis 

10b.(8b) Pseudoespinígeras com hastes e lâminas sem tais modificações .......................... 11 

 

11a.(10b) Cerdas compostas de alguns segmentos anteriores modificadas, com lâminas 

tanto bífidas (Fig. 42C), quanto com dente subdistal bastante alongado, dente distal por 

vezes ausente (Fig. 42D). Proventrículo estendendo-se por 5 segmentos, com 

aproximadamente 40 fileiras musculares .............................................................. E. (E.) sp. 3 

11b.(10b) Todas as cerdas falcígeras ao longo do corpo como típico do subgênero, 

bidentadas, com dente distal menor do que o subdistal. Proventrículo estendendo-se por ~3 

segmentos, com cerca de 23 fileiras musculares ................................................................. 12 
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12a.(11b) Cirros dorsais presentes em todos os setígeros. Pseudoespinígeras com lâminas 

relativamente longas, alcançando ~65 µm .......................................................... E. (E.) dispar 

12b.(11b) Cirros dorsais ausentes no setígero 2. Pseudoespinígeras com lâminas 

relativamente curtas, com, no máximo, 36 µm ...................................................... E. (E.) sp. 4 

 

13a.(1b) Somente cerdas simples, sem lâminas (Fig. 45A) ............................... E. (S.) simplex 

13b.(1b) Cerdas compostas presentes, com pseudoespiníneras em baioneta e falcígeras 

com lâminas em formato de cunha, “encaixadas” na haste (Fig. 44B) ......... E. (S.) naidinoides 

 

 

Exogone (Exogone) africana Hartmann-Schröder, 1974 

Fig. 30 

 

Exogone verugera africana Hartmann-Schröder, 1974: 137, figs. 164-168. 
Exogone (Exogone) africana.  San Martín, 2005: 143-145, figs. 90-91. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 2 

esp., 10.Mai.2001; 5 esp., 17.Out.2001; em Sargassum: 12 esp., 18.Out.2001; Picinguaba, 

setor IPP, em fital: 7 esp., 8.Jun.2001; 3 esp., 8.Out.2001; 2 esp., 18.Out.2001. 

Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 128 esp., 19.Set.2001; 27 esp., 

21.Set.2001; em Sargassum: 3 esp., 27.Set.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, em Sargassum: 

1 esp., 16.Mar.2001; Ponta do Cambirí, em costão rochoso: 13 esp., 15.Mar.2001; 8 esp., 

20.Set.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 152 esp., 8.Abr.2001; 4 

esp., 9.Abr.2001; 2 esp., 10.Abr.2001; 3 esp., 12.Dez.2001; 2 esp. 13.Dez.2001; em 

Sargassum: 28 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 91 esp., 10.Abr.2001; 

Praia de Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 26 esp., 10.Abr.2001.  

BIOPOL. Guarujá – Praia de Pernambuco: 28 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 

11 esp., 5.Out.2005.  

 

Descrição: exogoníneos de porte mediano, maior exemplar analisado com 40 setígeros, 

medindo 3 mm de comprimento por 0,25 mm de largura. Palpos triangulares com 

extremidades arredondadas, por vezes quase semi-circulares, unidos em quase toda a 

extensão, com tênue sutura na linha de fusão, por vezes deixando apenas uma fenda 

terminal. Prostômio curto, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta, manchas 

ocelares ausentes; antenas inseridas entre o par de olhos anterior, ou ligeiramente 

anteriores, antenas curtas, papiliformes, a central ligeiramente maior do que as laterais. 

Peristômio curto, com cerca da metade do comprimento dos setígeros anteriores, por vezes 
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recobrindo o par de olhos posterior; cirros peristomiais ligeiramente menores do que os 

cirros dorsais. Cirros dorsais presentes em todos os setígeros (Fig. 30A). Antenas, cirros 

peristomiais e cirros dorsais com formatos semelhantes, pequenos, papiliformes; cirros 

ventrais mais finos e ligeiramente menores do que os dorsais, digitiformes, mais curtos do 

que os lóbulos parapodiais. Em alguns espécimes, presença de cápsulas parapodiais 

contendo material granuloso, esférico, junto à base dos cirros dorsais (Fig. 30A), geralmente 

a partir dos setígeros iniciais do proventrículo. Parapódios anteriores com até 2 cerdas 

pseudoespinígeras cada, parapódios medianos e posteriores com 1 pseudoespinígera cada; 

pseudoespinígeras com hastes subdistalmente infladas e espinuladas, e lâminas 

espinuladas, de extremidade bífida a ligeiramente arredondada, com comprimentos de até 

35 µm na região anterior (Fig. 30B), 45 µm na mediana (Fig. 30C), e 30 µm na região 

posterior (Fig. 30D). Parapódios anteriores com 4 falcígeras cada; parapódios medianos e 

posteriores com 2-3 falcígeras cada;  falcígeras com hastes de formato semelhante ao das 

pseudoespinígeras e lâminas bidentadas, com dente subdistal maior do que o distal, 

conspícua espinulação e gradação ântero-posterior de comprimento, com ~10 µm nas 

regiões anterior e mediana (Fig. 30B-C), ~7 µm na região posterior (Fig. 30D). Cerdas 

simples dorsais geralmente presentes desde a região anterior, ligeiramente sigmóides, 

subdistalmente espinuladas, com ponta aguda, progressivamente mais grossas e 

proporcionalmente menos espinuladas em direção posterior (Fig. 30E-F); cerdas simples 

ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, com formato sigmóide mais acentuado do 

que nas dorsais, bidentadas, com deste subdistal maior do que o distal (Fig. 30G). 

Parapódios anteriores com até 2 acículas cada,  ambas distalmente infladas, com ponta oca 

e ligeiramente recurvada, uma ligeiramente mais grossa do que a outra (Fig. 30H); 

parapódios medianos e posteriores com 1 acícula cada, de morfologia semelhante às dos 

setígeros anteriores, mas progressivamente mais robustas (Fig. 30I). Pigídio com 1 par de 

cirros anais finos e relativamente longos, com até aproximadamente 100 µm de 

comprimento (Fig. 30J). Faringe estendendo-se por cerca de 3 segmentos, com papilas e 

fino dente na margem anterior; proventrículo ocupando 3,5-5 segmentos, com 

aproximadamente 21 fileiras musculares (Fig. 30A). 

 

Discussão:  E. (E.) africana é bastante semelhante a E. (E.) breviantennata na morfologia 

das antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais, bem como na forma e número de cerdas 

por parapódio. Esta espécies são de tal forma semelhantes que facilmente podem ser 

confundidas em uma análise menos pormenorizada. Os pontos principais que distinguem 

uma espécie da outra, de acordo com San Martín (2005), são: 1-) tamanho do proventrículo, 

ligeiramente maior em E. (E.) africana (3,5-5 segmentos, contra 1,5-2,5 segmentos em E. 

(E.) breviantennata); 2-) formato do corpo, com E. (E.) breviantennata tendo o corpo 
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proporcionalmente mais fino; e 3-) espinulação das lâminas das cerdas falcígeras, E. (E.) 

breviantennata tendo espinhas mais grossas e menos numerosas do que E. (E.) africana, 

 
Fig. 30.  Exogone (E.) africana. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas compostas, região 
anterior; C, cerdas compostas, região mediana; D, cerdas compostas, região posterior; E, cerda 
simples dorsal, região anterior; F, cerda simples dorsal, região posterior; G, cerda simples ventral; 
H, acículas, região anterior; I, acícula, região posterior; J, pigídio e último setígeros, vista dorsal. 
Barras de escala: A = 200 µm; B-I = 10 µm; J, 25 µm. 



115 
 

especialmente nos parapódios anteriores, característica esta apenas claramente discernível 

sob objetiva de imersão ou MEV. Apesar dessas diferenças, é provável que estas espécies 

sejam muitas vezes confundidas em levantamentos taxonômicos, uma vez que a 

visualização dos caracteres usados para distingui-las fica comumente comprometida, 

dependendo do estado de conservação do material e do seu grau de contração após a 

fixação. Além disso, espécimes juvenis de E. (E.) africana são muito semelhantes a E. (E.) 

breviantennata, principalmente pela proporção do tamanho do proventrículo em relação ao 

tamanho corporal. Em recente levantamento da fauna de silídeos da Austrália, San Martín 

(2005; comunicação pessoal) encontrou uma nítida divisão na distribuição de ambas 

espécies, com E. (E.) africana ocorrendo mais em regiões setentrionais, enquanto E. (E.) 

breviantennata, mais em regiões meridionais. No presente estudo, as espécies não 

mostraram clara diferença de distribuição, apenas E. (E.) breviantennata tendo sido mais 

abundante do que E. (E.) africana, todavia, o presente estudo restringe-se a uma área 

relativamente pequena da costa brasileira, sendo necessário um levantamento mais 

extensivo da fauna de silídeos ao longo do nosso litoral para verificar tal informação. 

 Além de E. (E.) breviantennata, E. (E.) africana assemelha-se à européia E. (E.) 

verugera (Claparède, 1868), também pela morfologia das antenas, cirros peristomiais e 

cirros dorsais, e pela forma das cerdas compostas. Contudo, E. (E.) verugera difere de E. 

(E.) africana por não possuir cirros dorsais no setígero 2 e por ter ~10 cerdas falcígeras por 

parapódio, enquanto E. (E.) africana possui cirros dorsais em todos os setígeros e 

apresenta, no máximo, cerca de 4 falcígeras por parapódio.  

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Havaí, Japão, Austrália (Queensland, New South Wales). 

Oceano Índico: Austrália (Western Australia). Oceano Atlânico: Angola e Namíbia. Primeiro 

registro para o Atlântico Ocidental.  

 

 

Exogone (Exogone) anomalochaeta Benham, 1921 

Fig. 31 

 

Exogone anomalochaeta Benham, 1921: 24-26, pl. 3, figs. 11-13. 
Exogone (Exogone) anomalochaeta. San Martín & Parapar, 1997: 291. 
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (23°07’S 45°51’W, 1 47 m): 

11 esp., 9.Jan.1998; est. 6669 (24°07’S 44°42’W, 10 1 m): 1 esp., 11.Jan.1998. Estado do 

Rio de Janeiro – est. 6739 (24°02’S 43°30’W, 147 m) : 2 esp., 14.Fev.1998. 
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Material comparativo:   

Exogone anomalochaeta. Antártida – Ilhas Shetland do Sul, Ilha Livingston: 2 esp. (MNCN 

16.01/1517), 7.Fev.1994, col. & det. G. San Martín; 24 esp. (MNCN 16.01/1519), 

19.Fev.1994, col. & det. G. San Martín.   

 

Descrição:  exogoníneos de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado com 35 

setígeros, medindo 2,95 mm de comprimento por 0,18 mm de largura. Palpos triangulares, 

unidos em sua quase total extensão, deixando uma fenda distal, linha de fusão pouco 

evidente. Prostômio mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta em sua metade posterior, manchas ocelares ausentes; antenas inseridas 

em pontos próximos, ligeiramente anteriores ao par de olhos anteriores; antena central 

digitiforme, alcançando até cerca da metade da extensão dos palpos, com ponta afilada; 

antenas laterais ovais, com 1/3-1/2 do comprimento da antena central. Peristômio com 

aproximadamente metade do comprimento dos setígeros anteriores, recobrindo a porção 

posterior do prostômio, inclusive, por vezes, parte do par de olhos posterior; cirros 

peristomiais pequenos, papiliformes. Cirros dorsais ovais, ligeiramente menores do que as 

antenas laterais, ausentes no setígero 2; cirros ventrais de formato semelhante ao dos cirros 

dorsais, ligeiramente menores do que estes; cirros dorsais e ventrais progressivamente 

maiores em direção posterior. Lóbulos parapodiais cônicos, curtos. Parapódios anteriores 

com 6-8 falcígeras cada (Fig. 31A), medianos com 4, parapódios posteriores com 3 

falcígeras cada (Fig. 31B); falcígera mais dorsal de cada parapódio com haste fortemente 

espinulada e distalmente inflada; hastes progressivamente menos infladas em direção 

ventral e com espinulação menos conspícua; lâminas com gradação dorso-ventral no 

comprimento invertida em relação à maioria dos silídeos, falcígera mais dorsal com lâmina 

reduzida, com ~3-4 µm de comprimento, por vezes com dente distal inconspícuo, lâminas 

progressivamente maiores em direção ventral, com até 6-8 µm; lâminas em formato de “K” 

(Fig. 31A-B). Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, levemente sigmóides, 

distalmente infladas e espinuladas, com ponta aguda (Fig. 31C); cerdas simples dorsais 

progressivamente mais grossas em direção posterior, subdistalmente infladas, com ponta 

afilada (Fig. 31D); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, 

sigmóides, aproximadamente de mesma grossura das cerdas simples dorsais, bidentadas, 

distalmente semelhantes às pontas das lâminas das falcígeras, com dentel distal menor do 

que o subdistal (Fig. 31E). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, distalmente infladas, 

uma reta, outra ligeiramente recurvada, ambas com ponta oca (Fig. 31F); após região do 

proventrículo, parapódios com 1 acícula cada, semelhante às acículas anteriores, mas mais 

grossa (Fig. 31G). Pigídio com par de cirros anais afilados e alongados, com 

aproximadamente o dobro do comprimento da antena central. Faringe estendendo-se por 
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cerca de 4 segmentos, com margem lisa e dente grande, cônico e pontiagudo, em posição 

anterior; proventrículo ocupando 3,5-4 segmentos, com ~20 fileiras musculares.  

 

Biologia: um exemplar analisado, com 35 setígeros e em processo de epigamia, 

apresentava o celoma preenchido com glóbulos de material nutritivo para a formação de 

gametas, do setígero 10 ao 28. 

 

 

Discussão: os espécimes aqui analisados condizem com a descrição de animais coletados 

nas proximidades da localidade-tipo, inclusive na morfologia cerdas falcígeras com lâminas 

reduzidas, bastante características, com exceção de dois pontos: os animais antárcticos 

possuem antena central e cirros anais aproximadamente piriformes, não tão alongados, e, 

em animais de tamanhos aproximadamente iguais, o proventrículo é menor, estendendo-se 

por 2,5-3 setígeros.  

 
 
Fig. 31.  Exogone (E.) anomalochaeta. A, cerdas falcígeras, região anterior; B, cerdas falcígeras, 
regiões mediana e posterior; C, cerda simples dorsal, região anterior; D, cerda simples dorsal, 
região posterior; E, cerda simples ventral; F, acículas, região anterior; G, acícula, região posterior. 
Barra de escala = 10 µm. 
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Na descrição original da espécie, Benham (1921) forneceu uma ilustração de um 

espécime com cirros dorsais no setígero 2 (Benham, 1921: pl. 5, fig. 11), apesar de não 

fazer menção a tal característica na descrição, à época não considerada como 

taxonomicamente informativa. Os animais provenientes das proximidades da localidade-tipo, 

contudo, assim como verificado nos exemplares brasileiros, não apresentam cirros dorsais 

no setígero 2. 

 

Localidade-tipo: Mar Antárctico. 

 

Distribuição:  Antárctica. Primeira ocorrência para o litoral brasileiro. 

 

 

Exogone (Exogone) arenosa Perkins, 1981 

Fig. 32 

 

Exogone arenosa Perkins, 1981: 1094-1097, figs. 5g-j, 6; Lana, 1984: 66-67, figs. 55-56; Soviezoski, 1999: 61-
62, fig. 11. 

? Exogone dispar. Temperini, 1981: 20-21. 
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado do Rio de Janeiro – est. 6759 (23º20’S 41º22’W, 110 

m): 9 esp., 28.Fev.1998; est. 6763 (23º08´S 41º00´W, 105 m): 1 esp., 1.Mar.1998. Estado do 

Paraná – est. 6780 (27°07’S 47°44’W, 102 m): 1 esp. , 13.Mar.1998. 

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. São Sebastião, infralitoral, est. 96 (23°56’373”S 

45°27’080”W, 44,6 m): 3 esp., 15.Dez.2001. 

 

Material adicional analisado:  

Exogone (Exogone) arenosa. Cuba – Arquipélago Canarreos, Isla de Pinos: 4 esp. (MNCN 

16.01/629), Abr.1984, col. & det. G. San Martín. 

 

Descrição: exogoníneos de médio porte, maior exemplar analisado completo, com 42 

setígeros, medindo 5 mm de comprimento por 0,3 mm de largura. Palpos triangulares, 

completamente fundidos, com sutura na linha de fusão. Prostômio com cerca da metade do 

comprimento dos palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta, manchas 

ocelares ausentes; antenas no centro do prostômio, entre os olhos, antena central 

aproximadamente cinco vezes mais longa do que as laterais, quase alcançando a 

extremidade distal dos palpos; antenas laterais pequenas, ovais. Peristômio recobrindo a 

parte posterior do prostômio, pouco mais curto do que os setígeros anteriores; cirros 
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peristomiais pequenos, ovais, quase arredondados, ligeiramente menores do que a antenas 

laterais. Cirros dorsais presentes em todos os setígeros, do mesmo formato das antenas 

laterais, mas menores; cirros ventrais digitiformes, estendendo-se até próximo da 

extremidade dos lóbulos parapodiais. Parapódios anteriores com 1-3 cerdas 

pseudoespinígeras cada, parapódios medianos e posteriores com 1 pseudoespinígera cada; 

cerdas compostas com hastes espinuladas (Fig. 32A-D), espinulação mais evidente nas 

cerdas anteriores, com espinhas grossas, conferindo aspecto bífido a algumas hastes nesta 

região (Fig. 32B); pseudoespinígeras do setígero 2 com hastes mais grossas do que as 

demais, com robusto processo triangular subdistal (Fig. 32A); lâminas espinuladas e 

distalmente bífidas a bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente iguais, por 

vezes o distal ligeiramente mais robusto; lâminas com 60-49 µm na região anterior (Fig. 

32A-B), 70-64 µm na mediana (Fig. 32C) e 55-30 µm na região posterior (Fig. 32D). 

Parapódios anteriores com 6-8 falcígeras cada, medianos com 3-4, parapódios posteriores 

com 2-3 falcígeras cada; falcígeras com lâminas bidentadas, com dente subdistal maior do 

que o distal, e espinuladas, com espinhas voltadas para cima, espinulação 

progressivamente menos conspícua em direção posterior; lâminas com fraca gradação 

dorso-ventral de comprimentos, com 14-10 µm na região anterior (Fig. 32B), 16-10 µm na 

mediana (Fig. 32C) e 10-6 µm na região posterior (Fig. 32D). Cerdas simples dorsais 

presentes desde a região anterior, progressivamente mais grossas em direção posterior 

(Fig. 32E-G), sigmóides, com sutil espinulação subdistal, por vezes com uma espinha 

subdistal mais pronunciada; cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos 

setígeros, mais acentuadamente sigmóides do que as cerdas simples dorsais, bidentadas, 

com deste subdistal maior do que o distal (Fig. 32H). Parapódios anteriores com até 3 

acículas cada, duas das quais subdistalmente recurvadas, com ponta levemente inflada, e 

outra reta, com ponta afilada (Fig. 32I); parapódios  medianos com 2 acículas cada, uma do 

primeiro tipo, com a ponta com aparência oca, e outra reta de ponta afilada (Fig. 32J); 

parapódios  posteriores com 1 acícula cada, do primeiro tipo, mas ligeiramente mais grossa 

do que as mais anteriores (Fig. 32K). Corpo terminado em um par de cirros anais alongados, 

ligeiramente maiores do que a antena central, com mesmo formato desta. Faringe 

estendendo-se por cerca de 6 segmentos, com dente cônico e pontiagudo na margem 

anterior; proventrículo menor, ocupando 5 segmentos, com aproximadamente 36 fileiras 

musculares.  

 

Discussão: Exogone (Exogone) arenosa pertence a um grupo de espécies de Exogone 

(Exogone) com hastes das pseudoespinígeras com processos triangulares subdistais. A 

este grupo também pertencem E. (E.) rostrata Naville, 1933, E. (E.) uniformis Hartman, 

1961, E. (E.) lourei, e Exogone (E.) sp. 1. 
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Fig. 32.  Exogone (E.) arenosa. A, pseudoespinígera com haste modificada, setígero 2; B, cerdas 
compostas, região anterior; C, cerdas compostas, região mediana; D, cerdas compostas, região 
posterior; E, cerda simples dorsal, região anterior; F, cerda simples dorsal, região mediana; G, 
cerda simples dorsal, região posterior; H, cerda simples ventral; I, acículas, região anterior; J, 
acículas, região mediana; K, acícula, região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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 Exogone (E.) rostrata difere das demais por apresentar cerdas pseudoespinígeras 

com hastes modificadas apenas no setígero 1, enquanto nas outras espécies, tais cerdas 

aparecem no setígero 2. Exogone (E.) uniformis difere de E. (E.) arenosa por apresentar as 

três antenas curtas, globosas. Exogone (E.) lourei difere de E. (E.) arenosa por apresentar 

proventrículo com menor número de fileiras musculares, cerca de 20, e pseudoespinígeras 

com hastes engrossadas nos dois primeiros setígeros. Finalmente, E. (E.) sp. 1 difere de E. 

(E.) arenosa por apresentar proventrículo com cerca de apenas 27 fileiras musculares, por 

não possuir cirros dorsais no setígero 2, e pela diferente morfologia do processo triangular.  

 Os exemplares aqui analisados divergem da descrição original (Perkins, 1981), por 

apresentarem maior número de fileiras musculares no proventrículo (36 x 25-28), e espinhas 

menos conspícuas nas cerdas simples dorsais, esta última característica semelhante ao 

encontrado em animais cubanos (San Martín, 1991; observação pessoal). Além disso, os 

exemplares aqui analisados apresentam cerdas pseudoespinígeras e falcígeras com 

lâminas mais longas (70-30 µm x 49-26 µm e 16-6 µm x 10-6 µm, respectivamente). 

 

Localidade-tipo: EUA – Florida, Hutchingson Island. 

 

Distribuição: Oceano Atlântico: EUA (Flórida) até o Brasil (Paraná).  

 

 

Exogone (Exogone) breviantennata Hartmann-Schröder , 1959 

Figs. 33, 34 

 

Exogone breviantennata Hartmann-Schröder, 1959: 125, figs.75-78; Nuñez, 1990: 283-285, fig.80; Zottoli & Long, 
2000: 502-511, figs. 1-5; Aguado & San Martín, 2007: 209-210. 

Exogone (Exogone) breviantennata. San Martín, 1991: 730, fig.8; 2005: 141-142, fig. 81E, 89; Nuñez et al., 1992: 
47, fig.3; Nogueira, 2000: 32, fig.6F-I; Nogueira et al., 2004: 63-66, figs. 6-7. 

Exogone ovalis Hartmann-Schröder, 1960: 106, figs. 131-133. 
Exogone occidentalis Westheide, 1974b: 305-309, pl.52a-l; Morgado & Amaral, 1985: 220, fig.1. 
Exogone verugera não Claparède, 1868. Imajima, 1966b: 399, fig.3; Day, 1967: 272, fig.12 g-l; Gardiner, 1975: 

132, fig.11 a-e.  
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado do Rio de Janeiro – est. 6759 (23º20’S 41º22’W, 110 

m): 1 esp., 28.Fev.1998. 

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 14 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 29 esp., 9.Mai.2001; 2 esp., 

10.Mai.2001; 51 esp., 17.Out.2001; em Sargassum: 26 esp., 18.Out.2001; 8 esp. (data 

desconhecida); Picinguaba, setor IPP, em fital: 5 esp., 8.Jun.2001; 10 esp., 8.Out.2001; 15 

esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba, infralitoral, est. 143 (23°33’954”S 45°12’277’W, 9,4 m): 1 
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esp., 22.Ago.2001; Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 3 esp., 13.Mar.2001; 6 esp., 

16.Mar.2001; 26 esp., 19.Set.2001; 9 esp., 21.Set.2001; 100 esp. (data desconhecida); 

Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 42 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 197 esp., 

16.Mar.2001; Martim de Sá, setor IC, em fital: 4 esp., 16.Mar.2001; Ponta do Cambirí, em 

costão rochoso: 47 esp., 15.Mar.2001; 6 esp., 20.Set.2001. São Sebastião – Praia de São 

Francisco, em meiofauna arenosa: 5 esp., 1.Jun.2003; 2 esp., 17.Jun.2003; Praia da Baleia, 

em costão rochoso: 229 esp., 8.Abr.2001; 11 esp., 9.Abr.2001; 5 esp., 10.Abr.2001; 12 esp., 

12.Dez.2001; 13 esp., 13.Dez.2001; 1 esp., Dez.2001; 1 esp. (data desconhecida); em 

Sargassum: 13 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 174 esp., 

10.Abr.2001; Praia de Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 72 esp., 10.Abr.2001.  

BIOPOL . Ubatuba – Praia do Perequê-Mirim: 13 esp., 5.Jan.2003. Caraguatatuba – Praia 

Martim de Sá: 8 esp., 22.Jul.2005. São Sebastião – Praia de São Francisco: 7 esp., 

4.Dez.2002; 22 esp., 19.Abr.2003; 29 esp., 27.Set.2003;  24 esp., 24.Jul.2005; Praia da 

Baleia: 4 esp., 23.Jul.2005; 9 esp., 17.Out.2005; Praia do Araçá: 5 esp., 17.Abr.2003; 15 

esp., 15.Jul.2003; 2 esp., 25.Set.2003; 59 esp., 20.Jul.2005; Praia Preta: 9 esp., 

18.Abr.2003; 12 esp., 18.Jul.2003; Praia de Barequeçaba: 21 esp., 20.Abr.2003; Praia de 

Guaecá: 19 esp., 17.Jul.2003; Praia de Toque-Toque Grande: 3 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – 

Praia Branca: 1 esp., 25.Jun.2002; Praia de Pernambuco: 6 esp., 22.Jun.2005; 76 esp., 

4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 8 esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 1 

esp., 17.Nov.2002; 2 esp., 16.Mar.2003; 4 esp., 15.Jun.2003; Praia das Vacas: 1 esp., 

19.Nov.2002; 3 esp., 16.Mai.2003. Peruíbe – Praia do Guaraú: 6 esp., 5.Mar.2007.  

 

Descrição: exogoníneos com corpo fino e alongado, de pequeno a médio porte, maior 

exemplar analisado com 43 setígeros, medindo 6 mm de comprimento por 0,2 mm de 

largura. Palpos quase totalmente fundidos, apenas com fenda terminal, cicatriz na linha de 

fusão por vezes pouco conspícua. Prostômio mais curto do que os palpos, com 2 pares de 

olhos em disposição trapezoidal, manchas ocelares ausentes;  antenas diminutas, inseridas 

entre o par de olhos anterior ou ligeiramente anterior a estes, antena central ligeiramente 

maior do que as laterais (Fig. 33A). Peristômio ligeiramente mais curto do que os setígeros 

anteriores; cirros peristomiais pouco menores do que as antenas laterais (Fig. 33A). 

Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais e cirros ventrais curtos, papiliformes. Cirros 

dorsais presentes em todos os setígeros; cirros ventrais ligeiramente menores do que os 

dorsais (Fig. 33D). Parapódios anteriores com 1-3 cerdas pseudoespinígeras cada (Fig. 

34A), parapódios medianos e posteriores com 1 pseudoespinígera cada (Fig. 34B-C); 

pseudoespinígeras com hastes subdistalmente espinuladas (Fig. 33P) e lâminas finas, 

espinuladas  até  o  ápice, com ponta geralmente bífida (Fig. 34A-C), por vezes  com  dentes  
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Fig. 33.  Exogone (Exogone) breviantennata, MEV.  A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas 
falcígeras, parapódio anterior; C, pseudoespinígera, parapódio mediano; D, parapódio mediano; E-
F, cerdas falcígeras, parapódio mediano; G, pseudoespinígera, parapódio mediano; H, 
extremidade de lâmina pseudoespinígera, parapódio mediano; I, cerda falcígera, parapódio 
posterior; J-K, cerda simples ventral; L-M, cerda simples dorsal; N, pigídio; O, segmentos 
medianos com embriões aderidos à superfície ventral; P, detalhe da articulação de cerda 
pseudoespinígera. Barras de escala: A, N-O = 50 µm; B, F, H-K, M-P = 2 µm; C, G = 4 µm; D = 10 
µm; E, L = 3 µm. 
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colabados, conferindo à extremidade aspecto arredondado (Fig. 33C, G-H). Parapódios 

anteriores e medianos  com 4-6 falcígeras cada (Fig. 34A-B), parapódios posteriores com 2-

4 falcígeras cada (Fig. 34C); falcígeras com hastes subdistalmente espinuladas; lâminas 

curtas, com 12-4 µm; lâminas espinuladas, nos parapódios anteriores com 2-4 espinhas 

grossas por lâmina (Figs. 33B; 34A), espinhas progressivamente mais finas e numerosas 

em direção posterior (Figs. 33E-F; 34B-C). Cerdas simples dorsais presentes em todos os 

setígeros, subdistalmente infladas e ligeiramente espinuladas, com ponta oblíqua (Figs. 33L-

M; 34D), progressivamente mais grossas em direção posterior; cerdas simples ventrais 

presentes apenas nos setígeros posteriores, sigmóides, bidentadas, com dente subdistal 

maior do que o distal, este pequeno, semelhante a uma espinha (Figs. 33J-K; 34E). 

Parapódios anteriores com até 2 acículas cada, uma reta, com ponta aguda, e outra 

distalmente arredondada, com ponta oblíqua e inflada, aparentemente oca (Fig. 34F); 

parapódios medianos e posteriores com apenas 1 acícula cada, do segundo tipo (Fig. 34G). 

Pigídio com 1 par de cirros anais mais compridos que os cirros dorsais, com bases 

ligeiramente mais grossas do que os ápices (Fig. 33N). Faringe estreita, estendendo-se por 

4 segmentos, com dente cônico, pontiagudo, em posição anterior; proventrículo cilíndrico, 

ocupando cerca de 1,5-3 segmentos, com aproximadamente 20 fileiras musculares.  

 

Biologia: segmentos reprodutivos, contendo células nutritivas (vermelhas nas fêmeas, em 

espécimes vivos) e gametas, presentes a partir do setígero 13, por um número limitado de 

segmentos, em animais em processo de epigamia. As fêmeas portam os ovos e embriões 

em desenvolvimento aderidos à superfície ventral dos segmentos, até que estes embriões 

atinjam estágio de vários setígeros (Fig. 33O).  

 

Discussão: a espécie conta com amplo registro no Brasil, tendo primeiramente sido 

registrada como Exogone occidentalis Westheide, 1974 (Morgado, 1980; Duarte, 1980; 

Morgado & Amaral, 1985), que foi considerada como sinônima de E. (E.) breviantennata por 

San Martín (1991).  

 Espécie mais abundante no presente estudo, E. (E.) breviantennata pode ser 

facilmente confundida com E. (E.) africana, principalmente com juvenis desta, sendo estes 

táxons diferenciados principalmente pelo tamanho do proventrículo e espinulação das 

falcígeras anteriores (ver “Discussão”  de E. (E.) africana). 

 

Localidade-tipo:  El Salvador (Oceano Pacífico). 

 

Distribuição: circumtropical. Oceano Pacífico: Ilhas Galápagos, El Salvador. Oceano 

Atlântico: Ilha da Madeira, Ilhas Canárias, Bahamas, Belize, Cuba e Brasil. 
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Fig. 34. Exogone (Exogone) breviantennata. A, cerdas compostas, região anterior; B, cerdas 
compostas, região mediana; C, cerdas compostas, região posterior; D, cerda simples dorsal, 
região posterior; E, cerda simples ventral, região posterior; F, acículas, região anterior; G, acícula, 
região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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Exogone (Exogone) dispar (Webster, 1879) 

Fig. 35 

 

Paedophyllax dispar Webster, 1879: 23, pl. 4, fig. 49, pl. 5, figs. 50-55 
Exogone dispar. Westheide, 1974b: 298-301, figs. 48-49; Perkins, 1981: 1090-1091; Uebelacker, 1984: 30-43, 

fig. 30-35–30-36; Campoy, 1982: 290, pl. 21; San Martín, 1984a: 221, pl. 52; Fan et al., 1993: 25, fig. 5. 
Exogone (Exogone) dispar. San Martín, 1991: 729; 2003: 274-276, figs. 149-150; 2005: 137-138, figs. 81F, 85; 

Ruíz-Ramírez & Salazar Vallejo, 2001: 127, fig. 3 (45-54). 
? Exogone dispar (Webster, 1879). Temperini, 1981: 20-21. 
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6656 (25°22’S 46°47’W, 7 0 m): 5 

esp., 16.Dez.1997; est. 6657 (25º17’S 46º55’W, 60 m): 1 esp., 16.Dez.1997; est. 6658 

(25º11’S 47º08’W, 157 m): 40 esp., 16.Dez.1997; est. 6661 (24º07’S 45º51’W, 147 m): 70 

esp., 9.Jan.1998; est. 6669 (24º07’S 44º42’W, 101 m): 21 esp., 11.Jan.1998. Estado do Rio 

de Janeiro – est. 6739 (24º02´S 43º30´W, 147 m): 18 esp., 14.Fev.1998; est. 6751 (23º06´S 

42º24´W, 93 m): 10 esp., 16.Fev.1998; est. 6759 (23º20’S 41º22’W, 110 m): 12 esp., 

28.Fev.1998; est. 6762 (23º26´S 41º15´W, 145 m): 1 esp., 27.Fev.1998; est. 6772 (21º51´S 

40º07´W, 110 m): 2 esp., 2.Mar.1998. Estado do Paraná – est. 6780 (27º07’S 47º44’W, 102 

m): 1 esp., 13.Mar.1998. Estado de Santa Catarina – est. 6809 (28º41'S 48º18'W, 104 m): 1 

esp., 22.Mar.1998. 

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba, infralitoral, est. 12 (23°25’785”S 44°46’7 38”W, 

35 m): 1 esp., 17.Mar.2001; est. 36 (23°32’765”S 44 °44’380”W, 43,8 m): 5 esp., 

10.Jun.2001; est. 37 (23°25’663”S 44°46’570”W, 35 m ): 1 esp., 10.Abr.2001; est 91 

(23°24’366”S 45°51’431”W, 16,6 m): 1 esp., 17.Nov.2 001. Caraguatatuba - Praia Martim de 

Sá, em costão rochoso: 1 esp., 13.Mar.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 1 esp., 

16.Mar.2001. São Sebastião, infralitoral, est. 1 (23°44’844”S 45°02’451”W, 45 m): 2 esp., 

13.Fev.2001; est. 26 (23°56’497”S 45°28’339”W, 45,1  m): 2 esp., 16.Mai.2001; est. 96 

(23°56’373”S 45°27’080”W, 44,6 m): 4 esp., 15.Dez.2 001; rede, 35 m: 1 esp. (data 

desconhecida).  

 

Descrição: animais de corpo fino e alongado, de pequeno a médio porte, maior exemplar 

analisado com aproximadamente 40 setígeros, medindo 5,4 mm de comprimento por 0,37 

mm de largura. Palpos quase totalmente fundidos, com sutura na linha de fusão, apenas 

com pequena fenda distal, aproximadamente de mesmo comprimento da largura do corpo. 

Prostômio com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta, manchas ocelares 

ausentes; antenas inseridas entre o par de olhos anterior, antena central alongada, 

subdistalmente inflada, distalmente afilada, estendendo-se até próximo da ponta dos palpos; 

antenas laterais curtas, papiliformes (Fig. 35A). Peristômio ligeiramente mais curto do que 
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os setígeros anteriores, por vezes recobrindo a parte posterior do prostômio; cirros 

peristomiais pequenos, papiliformes, menores do que as antenas laterais (Fig. 35A). Cirros 

dorsais presentes em todos os setígeros, na região anterior ligeiramente maiores do que os 

cirros peristomiais (Fig. 35A), progressivamente maiores em direção posterior; cirros 

ventrais de formato semelhante ao dos dorsais, mas menores. Parapódios anteriores com 1-

3 cerdas pseudoespinígeras cada, parapódios medianos e posteriores com 1 

pseudoespinígera cada; pseudoespinígeras com hastes espinuladas, com espinhas 

alongadas nos setígeros anteriores, progressivamente mais curtas em direção posterior; 

lâminas espinuladas, com extremidade arredondada a inconspicuamente bífida, com 57-40 

µm na região anterior (Fig. 35B), ~65 µm na mediana, e 35-27 µm na região posterior. 

Parapódios anteriores com 4-8 falcígeras cada, medianos com 3, parapódios posteriores 

com 2 falcígeras cada; falcígeras com hastes espinuladas, mais conspicuamente nos 

setígeros anteriores, e lâminas espinuladas e bidentadas, com gradação dorso-ventral no 

comprimento, com 15-8 µm na região anterior (Fig. 35C), 15-12 µm na mediana, e 10-5 µm 

na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, subdistalmente 

espinuladas, com ponta aguda, progressivamente mais grossas em direção posterior (Fig. 

35D-E); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, bidentadas, com 

dente subdistal maior do que o distal (Fig. 35F). Parapódios anteriores e medianos com 2 

acículas cada, uma reta, com extremidade afilada, outra com extremidade inflada e 

recurvada, aparentemente oca (Fig. 35G); parapódios posteriores com 1 acícula cada, do 

segundo tipo, ligeiramente mais grossas do que nos parapódios anteriores. Pigídio com 1 

par de cirros anais finos e alongados, mais longos do que a antena central. Faringe 

ocupando ~3-4 segmentos, com grande dente cônico na margem anterior; proventrículo 

estendendo-se por 3-5 setígeros, com aproximadamente 23 fileiras musculares (Fig. 35A). 

 

Discussão: Exogone (Exogone) dispar assemelha-se a E. (E.) verugera na morfologia do 

corpo, cerdas e acículas. A principal diferença entre estas espécies está no fato de que a 

primeira possui cirros dorsais em todos os setígeros, enquanto a segunda não os tem no 

setígero 2; além disso, as antenas também diferenciam estes táxons, pois E. (E.) verugera 

as tem todas com o mesmo tamanho, diminutas, inseridas no centro do prostômio, enquanto 

E. (E.) dispar apresenta antena central maior do que as laterais, todas inseridas no nível do 

par de olhos anterior. Exogone (E.) dispar assemelha-se também a E. (E.) africana e E. (E.) 

breviantennata, pelo formato dos cirros peristomiais, dorsais e anais, e distribuição das 

cerdas ao longo do corpo, mas difere destas espécies por apresentar a antena central muito 

maior do que as laterais (San Martín, 2003).  

 Temperini (1981), analisando material proveniente da região sudeste-sul do Brasil, 

registrou a ocorrência de E. dispar na região, com uma descrição que omite caracteres 
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taxonômicos importantes. Assim, seus espécimes, identificados como E. dispar, tanto 

poderiam se enquadrar nesta espécie como em E. (E.) arenosa, E. (E.) lourei Berkeley & 

 
Fig. 35. Exogone (E.) dispar. A, região anterior, vista dorsal; B, pseudoespinígera, região anterior; 
C, cerdas falcígeras, região anterior; D, cerda simples dorsal, região anterior; E, cerda simples 
dorsal, região posterior; F, cerda simples ventral; G, acículas, região anterior. Barras de escala: A 
= 500 µm; B-G = 10 µm.  
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Berkeley, 1938, ou em E. (E.) sp. 1; Lana (1984) afirma que os exemplares identificados por 

Temperini (1981) como E. dispar provavelmente correspondem a E. (E.) arenosa.   

 

Localidade-tipo: EUA – Virginia, Northampton (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Ilhas Galápagos, Japão. Oceano Índico: Austrália (Western 

Australia). Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo; África do Sul; América do Norte (do Ártico 

à Flórida); Brasil (do Rio de Janeiro a Santa Catarina). 

 

 

Exogone (Exogone) lourei Berkeley & Berkeley, 1938 

Fig. 36 

 

Exogone lourei Berkeley & Berkeley, 1938: 44, figs. 6-12; Perkins, 1981: 1092-1094. 
Exogone (E.) lourei. San Martín, 1991: 735; 2005: 129-130, fig. 78; Kudenov & Harris, 1995: 15-17, fig. 1.3. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado do Rio de Janeiro – est. 6762 (23°26’S 41°15 ’W, 146 

m): 1 esp., 28.Fev.1998; est. 6763 (23°08’S 41°00’W , 105 m): 2 esp., 1.Mar.1998. 

 

Material adicional analisado:   

Exogone (Exogone) lourei. Cuba – Arquipélago Canarreos, Isla de Pinos, Punta del Francés: 

3 esp. (MNCN 16.01/630), col. G. San Martín. Cabo Verde – Ilha do Sal, Joaquim Petinha: 3 

esp. (MNCN 16.01/6909), 8.Ago.1985, col. G. San Martín. 

 

Descrição: exogoníneos de médio porte, maior exemplar analisado incompleto, com 47 

setígeros, medindo 4,43 mm de comprimento por 0,17 mm de largura. Palpos triangulares, 

quase totalmente fundidos, com evidente cicatriz na linha de fusão, apenas com uma fenda 

terminal. Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta na metade posterior, manchas ocelares ausentes; antenas inseridas em 

pontos próximos, perto da linha mediana do prostômio, em linha ou ligeiramente à frente do 

par de olhos anterior, antena central ligeiramente recuada em relação às laterais, alongada, 

alcançando até pouco além da metade da extensão dos palpos, com engrossamento 

subdistal e ponta afilada; antenas laterais ovais, com 1/3-1/2 do comprimento da antena 

central. Peristômio pouco mais curto do que os setígeros anteriores, recobrindo a porção 

posterior do prostômio, inclusive, por vezes, parte do par de olhos posterior; cirros 

peristomiais pequenos, papiliformes. Cirros dorsais ovais, maiores do que os cirros 

peristomiais, ligeiramente menores do que as antenas laterais, presentes em todos os 
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setígeros; cirros ventrais digitiformes, mais curtos do que os lóbulos parapodiais. Lóbulos 

parapodiais cônicos, curtos. Parapódios anteriores com 1-2 pseudoespinígeras cada, 

apenas 1 pseudoespinígera por parapódio a partir da região mediana; pseudoespinígeras 

com hastes espinuladas, mais conspicuamente na região anterior; hastes das 

pseudoespinígeras do setígero 1 (Fig. 36A) e 2 (Fig. 36B) com robusto processo triangular 

subdistal, mais largo do que a parte distal da haste, mais proeminente no setígero 2 (Fig. 

36A-B); lâminas das pseudoespinígeras espinuladas, progressivamente mais lisas em 

direção posterior, com 45-32 µm na região anterior, 55-42 µm na mediana (Fig. 36C), e ~25 

µm na região posterior (Fig. 36D). Parapódios anteriores com 5-6 falcígeras cada, medianos 

com 3, parapódios posteriores com 1-2 falcígeras cada; falcígeras anteriores com hastes 

conspicuamente espinuladas, progressivamente mais lisas em direção posterior; lâminas 

espinuladas e bidentadas, espinhas e dentes progressivamente menores em direção 

posterior; lâminas medindo ~10 µm nas regiões anterior e mediana, e 10-6 µm na região 

posteriores (Fig. 36C-D). Cerdas simples dorsais presentes desde a região anterior, 

levemente sigmóides, subdistalmente infladas e espinuladas, com ponta aguda, cerdas 

progressivamente mais grossas e menos espinuladas em direção posterior, com diferença 

menos marcada entre a parte inflada subdistal e a ponta aguda (Fig. 36E-F); cerdas simples 

ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, tão grossas quanto as cerdas simples 

dorsais da região posterior, sigmóides, bidentadas, com dentel subdistal maior do que o 

distal (Fig. 36G). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, uma reta, subdistalmente 

ligeiramente inflada, com ponta aguda, outra distalmente ligeiramente recurvada e inflada, 

com ponta oca (Fig. 36H); a partir da região do proventrículo, apenas 1 acícula por 

parapódio, do segundo tipo, progressivamente mais grossa em direção posterior (Fig. 36I). 

Pigídio com par de cirros anais alongados, com comprimento aproximadamente igual ao da 

antena central. Faringe estendendo-se por cerca de 4 segmentos, com margem rodeada por 

papilas e grande dente cônico, pontiagudo, em posição anterior; proventrículo ocupando 4-5 

segmentos, com cerca de 21 fileiras musculares. 

 

Discussão: os exemplares aqui analisados apresentam-se bastante semelhantes ao 

encontrados na Austrália (San Martín, 2005), em Cuba e em Cabo Verde. O fato dos 

exemplares australianos apresentarem apenas 1 acícula por parapódio (San Martín, 2005) 

pode ser devido ao tamanho dos exemplares analisados, uma vez que os espécimes 

estudados por San Martín (2005) são menores do que os brasileiros.  

 

Localidade-tipo:  Canadá – Colúmbia Britânica, Nanaimo. 
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Distribuição: Oceano Pacífico: costa americana, do Canadá (Colúmbia Britânica) até o 

Panamá. Oceano Índico: Austrália (Western Australia). Oceano Atlântico: Ilhas Canárias e 

Caribe. Primeira ocorrência para o Atlântico Sul. 

 
 
Fig. 36. Exogone (E.) lourei. A, pseudoespinígera, setígero 1; B, psuedoespinígera, setígero 2; C, 
cerdas compostas, região mediana; D, cerdas compostas, região posterior; E, cerda simples 
dorsal, região anterior; F, cerda simples dorsal, região posterior; G, cerda simples ventral; H, 
acículas, região anterior; I, acícula, região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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Exogone (Exogone) marisae Pascual, Nuñez & San Martín, 1996 

Fig. 37 

 

Exogone (E.) marisae Pascual et al., 1996: 72-74, fig. 2; Nogueira, 2000: 34, fig. 6J-M. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em Dyctiota: 1 

esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 7 esp., 16.Mar.2001. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado completo, com 21 

setígeros, medindo 2,45 mm de comprimento por 0,16 mm de largura. Palpos triangulares, 

totalmente fundidos, com sutura pouco evidente na linha de fusão. Prostômio estreito, 

retangular, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos quase coalescentes dois a 

dois, manchas ocelares ausentes; antenas pequenas, ovais, com extremidades ligeiramente 

afiladas, inseridas no centro do prostômio, pouco à frente do par de olhos anterior, antena 

central com aproximadamente o dobro do comprimento das laterais. Peristômio mais curto 

do que os setígeros anteriores, cobrindo a parte posterior do prostômio; cirros peristomiais 

menores do que as antenas laterais, quase esféricos. Cirros dorsais ovais, do mesmo 

tamanho das antenas laterais, presentes em todos os setígeros; cirros ventrais pequenos, 

arredondados, com cerca da metade do tamanho dos cirros dorsais. Cerdas compostas 

pseudoespinígeras e falcígeras com hastes finas, progressivamente menos infladas 

distalmente em direção dorso-ventral; hastes com grosseira espinulação, algumas cerdas 

com articulação homogonfa (Fig. 37A-B). Parapódios ao longo do corpo com 1 cerda 

pseudoespinígera cada, pseudoespinígeras com lâminas finas, curtas, medindo 

aproximadamente 9 µm (Fig. 37A-B). Parapódios anteriores com 3-4 cerdas falcígeras cada 

(Fig. 37A), parapódios posteriores com 2 falcígeras cada (Fig. 37B); falcígeras com lâminas 

de tamanho bastante reduzido, com cerca de 5-3 µm, por vezes com algumas espinhas da 

haste ultrapassando o comprimento da lâmina; lâminas geralmente bidentadas, com dente 

distal menor do que o subdistal (Fig. 37A-B), ou com dente distal ausente, devido à redução 

das lâminas. Cerdas simples dorsais presentes desde a região anterior, ligeiramente 

sigmóides, subdistalmente espinuladas, com duas longas espinhas (“aristae”) que 

ultrapassam o comprimento da cerda, aristae mais conspícuas nas cerdas da região 

posterior do corpo (Fig. 37C-D); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos 

setígeros, bidentadas, com dente distal menor do que o subdistal, também com espinulação 

subdistal, mas sem aristae (Fig. 37E). Parapódios ao longo do corpo com 1 acícula cada, 

com extremidade inflada e levemente recurvada, aparentemente oca (Fig. 37F). Pigídio com 

1 par de cirros anais alongados, com cerca de 75 µm de comprimento, de bases alargadas e 
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extremidades afiladas, digitiformes. Faringe estendendo-se por cerca de 3 segmentos, com 

grande dente cônico e pontiagudo na margem anterior; proventrículo ocupando 2,5 

segmentos, com aproximadamente 20 fileiras musculares.  

 

Biologia:  um dos exemplares analisado epígamo, com gametas preenchendo o celoma do 

setígero 12 ao 16. 

 

 

Discussão: Exogone (E.) marisae faz parte de um grupo de espécies dentro do subgênero 

que possui cerdas simples dorsais com aristae, ao qual também pertencem as australianas 

E. (E.) aristata Hartmann-Schröder, 1982 e E. (E.) ingridae San Martín, 2005. Entretanto, E. 

(E.) marisae difere de ambas por possuir lâminas das falcígeras bastante reduzidas e por só 

apresentar aristae nas cerdas simples dorsais. Além disso, E. (E.) aristata possui antena 

central alongada, estendendo-se além dos palpos, enquanto E. (E.) ingridae possui 

proventrículo grande, estendendo-se por cerca de 7 segmentos, e cerdas falcígeras 

modificadas, com lâminas com espinhas unidas por uma membrana (San Martín, 2005).   

 
Fig. 37. Exogone (E.) marisae. A, cerdas compostas, região anterior; B, cerdas compostas, região 
posterior; C, cerda simples dorsal, região anterior; D, cerda simples dorsal, região posterior; E, 
cerda simples ventral; F, acícula, região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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 Outra espécie australiana, E. (E.) brevifalcigera Hartmann-Schröder, 1990, também 

se assemelha a E. (E.) marisae, pelo formato e tamanho das antenas, e pelo reduzido 

tamanho das lâminas das cerdas falcígeras. Contudo, E. (E.) bravifalcigera difere de E. (E.) 

marisae por apresentar proventrículo grande, ocupando 4-5 segmentos, mas com 

aproximadamente o mesmo número de fileiras musculares, e por não apresentar aristae nas 

cerdas simples dorsais (San Martín, 2005).  

 

Localidade-tipo: Espanha – Ilhas Canárias (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico: Espanha (Ilhas Canárias); Brasil (São Paulo). 

 

 

Exogone (Exogone) mompasensis Martínez, Adarraga & San Martín, 2002 

Fig. 38 

 

Exogone (E.) mompasensis Martínez et al., 2002: 676-680, figs. 1-2; San Martín, 2003: 255-256, fig.137. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24°07’S 45°51’W, 1 47 m): 

54 esp., 9.Jan.1998; est. 6669 (24°07’S 44°42’W, 10 1 m): 13 esp., 11.Jan.1998. Estado do 

Rio Grande do Sul – est. 6829 (33°41’S 51°32’W, 100  m): 1 esp., 3.Abr.1998. 

 

Material adicional analisado:  

Exogone (E.) heterosetoides Hartmann-Schröder, 1979. Antártida – Ilhas Shetland do Sul, S 

da Ilha Livingston: 1 esp. (MNCN 16.01/3536), 25.Jan.1995, col. & det. G. San Martín. 

Exogone (E.) heterosetoides australis Hartmann-Schröder & Rosenfeldt, 1988. Antártida – 

Ilhas Shetland do Sul, Ilha Livingston: 2 esp. (MNCN 16.01/1492), 6.Fev.1994, col. & det. G. 

San Martín; Ilhas Shetland do Sul, S da Ilha Livingston, 49 m: 1 esp. (MNCN 16.01/3539), 

18.Jan.1995, col. & det. G. San Martín. 

Exogone (Exogone) mompasensis. Espanha – País Basco, Guipúzcoa, San Sebastián, 

Punta de Mompás: 1 esp. (holótipo, MNCN 16.01/8710) e 11 esp. (parátipos, MNCN 

16.01/10118), 8.Abr.1997, col. G. San Martín, det. Martínez et al. 

 

 

Descrição:  exogoníneos de médio porte, maior exemplar analisado incompleto, com 43 

setígeros, medindo 4,11 mm de comprimento por 0,18 mm de largura. Palpos triangulares, 

quase totalmente fundidos, com linha de fusão evidente e curta bifurcação distal (Fig. 38A). 
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Prostômio mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal 

aberta em sua metade posterior, manchas ocelares ausentes; antena central inserida entre 

os olhos, alongada, com extremidade afilada, estendendo-se até próximo da extremidade 

distal dos palpos; antenas laterais inseridas pouco à frente do par de olhos anterior, 

digitiformes, com 1/3-1/2 do comprimento da antena central (Fig. 38A). Peristômio pouco 

mais curto do que os setígeros anteriores, recobrindo a porção posterior do prostômio, 

inclusive, por vezes, parte do par de olhos posterior; cirros peristomiais pequenos, 

papiliformes (Fig. 38A). Cirros dorsais ovais, ligeiramente maiores do que os cirros 

peristomiais, ausentes no setígero 2; cirros ventrais semelhantes aos cirros dorsais, 

ligeiramente menores do que estes; cirros dorsais e ventrais progressivamente maiores em 

direção posterior (Fig. 38A). Lóbulos parapodiais cônicos, curtos. A partir do setígero 4, 

parapódios com 1 pseudoespinígera cada, modificada, com haste distalmente engrossada e 

fortemente espinulada, e lâmina triangular, com base larga e fina ponta distalmente 

bidentada, com ~18 µm de comprimento ao longo de todo o corpo (Fig. 38B-D). Parapódios 

anteriores com 8-10 falcígeras cada, medianos com 3-4, parapódios posteriores com 2 

falcígeras cada; falcígeras com hastes e lâminas espinuladas; lâminas curtas, com 

aproximadamente 7 µm nas regiões anterior e mediana (Fig. 38B-C), e 5 µm na região 

posterior (Fig. 38D), com espinulação restrita a 1 espinha nas lâminas mais curtas dos 

últimos parapódios (Fig. 38D). Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, 

sigmóides, subdistalmente espinuladas, com ponta aguda, progressivamente mais grossas 

em direção posterior (Fig. 38E-F); cerdas simples ventrais presentes a partir da região 

mediano-posterior, aproximadamente da mesma grossura das cerdas simples dorsais, 

sigmóides, bidentadas, distalmente semelhantes às pontas das falcígeras, com dente distal 

diminuto (Fig. 38G). Cada parapódio anterior com 2 acículas distalmente infladas, uma reta, 

outra ligeiramente recurvada, aparentemente oca (Fig. 38H); parapódios após região do 

proventrículo com 1 acícula cada, do segundo tipo, progressivamente mais grossas em 

direção posterior (Fig. 38I). Pigídio com par de cirros anais ligeiramente mais longos e finos 

do que a antena central. Faringe estendendo-se por cerca de 3-4 segmentos, com margem 

lisa e dente cônico, pontiagudo, em posição anterior; proventrículo ocupando cerca de 2,5 

segmentos, com aproximadamente 17 fileiras musculares (Fig. 38A).  

 

Discussão: os animais brasileiros são bastante semelhantes aos ibéricos, com exceção da 

antena central, que é ligeiramente mais longa e distalmente afilada nos espécimes 

brasileiros. Além disso, as cerdas simples ventrais são lisas nos exemplares aqui 

analisados, não apresentando a espinulação subdistal verificada nos espanhóis (Martínez et 

al., 2002; San Martín, 2003). 

 



136 
 

 

 
 
Fig. 38. Exogone (E.) mompasensis. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas compostas, região 
anterior; C, cerdas compostas, região mediana; D, cerdas compostas, região posterior; E, cerda 
simples dorsal, região anterior; F, cerda simples dorsal, região posterior; G, cerda simples ventral, 
região posterior; H, acículas, região anterior; I, acícula, região posterior. Barras de escala: A = 100 
µm; B-I = 10 µm. 
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 As espécies australianas E. (E.) heterosetosa McIntosh, 1885 e E. (E.) 

heterosetoides Hartmann-Schröder, 1979, são semelhantes a E. (E.) mompasensis, 

diferindo desta principalmente por detalhes da morfologia das antenas, e pelas lâminas das 

cerdas modificadas serem, respectivamente, mais compridas e mais espinuladas.  

 

Localidade-tipo:  Espanha – Guipúzcoa, San Sebastián (Oceano Atlântico). 

   

Distribuição: Oceano Atlântico: Espanha (San Sebastián). Primeira ocorrência para o 

Atlântico Sul.  

 

 

Exogone (Exogone) sp. 1 

Fig. 39 
 

Material analisado :  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6656 (25º22’S 46º47’W, 70 m): 5 

esp., 16.Dez.1997; est. 6657 (25º17’S 46º55’W, 60 m): 1 esp., 16.Dez.1997; est. 6673 

(24º17’S 44º35’, 133 m): 1 esp., 11.Jan.1998; est. 6678 (24º46’S 45º11’W, 99 m): 3 esp., 

12.Jan.98; est. 6681 (25º11’S 44º56’W, 168 m): 1 esp., 12.Jan.1998. Estado do Rio de 

Janeiro – est. 6739 (24º02´S 43º30´W, 147 m): 1 esp., 14.Fev.1998; est. 6747 (23º17´S 

42º42´W, 100 m): 2 esp., 16.Fev.1998; est. 6759 (23º20’S 41º22’W, 110 m): 21 esp., 

28.Fev.1998; est. 6769 (22º02’S 40º05’W, 93 m): 1 esp., 2.Mar.98.  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba, infralitoral, est. 36 (23°32’765”S 44°44’3 80”W, 

43,8 m): 1 esp., 10.Jun.2001; est. 91 (23°24’366”S 45°51’431”W, 16,6 m): 1 esp., 

17.Nov.2001; est. 115 (23°26’328”S 44°54’971”W, 24, 1 m): 4 esp., 24.Jan.2002; est. 180 

(23°22’957”S 44°53’318”W, 9,5 m): 1 esp., 19.Ago.20 02 .  

 

Descrição: exogoníneos de pequeno a médio porte, de corpo afilado, maior exemplar 

analisado com aproximadamente 2,9 mm de comprimento por 0,32 mm de largura, com 50 

setígeros. Palpos quase totalmente fundidos, com linha de fusão evidente, por vezes com 

pequena bifurcação distal (Fig. 39A). Prostômio com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta em sua metade posterior, manchas ocelares ausentes; antena central 

estendendo-se até pouco além da extremidade dos palpos, aproximadamente quatro vezes 

maior do que as laterais, todas originando-se no centro do prostômio (Fig. 39A). Peristômio 

com metade do comprimento dos setígeros anteriores; cirros peristomiais pequenos, 

papiliformes, menores do que antenas laterais e cirros dorsais (Fig. 39A). Cirros dorsais 

ausentes no setígero 2. Parapódios até ao redor do setígero 5 com 2 cerdas 
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pseudoespinígeras cada, demais parapódios com apenas 1; hastes das pseudoespinígeras 

do setígero 2 mais grossas do que as hastes das demais pseudoespinígeras ao longo do 

corpo, com processo triangular distal (Fig. 39B); lâminas das pseudoespinígeras 

espinuladas, com espinhas ligeiramente mais longas na porção basal, e inconspicuamente 

bífidas a bidentadas; lâminas com 46-35 µm nas regiões anterior e mediana, e 35-25 µm na 

região posterior (Fig. 39B-D). Parapódios anteriores com 5 falcígeras cada, parapódios 

medianos e posteriores com 3 falcígeras cada; falcígeras com hastes subdistalmente 

espinuladas, com espinhas mais pronunciadas na região anterior; falcígeras com lâminas 

espinuladas, as dos setígeros anteriores com espinhas mais longas e espinha mais distal, 

junto à base do dente subdistal, frequentemente mais alongada do que as demais; dente 

subdistal e espinhas progressivamente mais curtos em direção posterior; lâminas com 11-8 

µm nas regiões anterior e mediana (Fig. 39C), 10-6 µm na região posterior (Fig. 39D). 

Cerdas simples dorsais sigmóides, com espinulação subdistal, presentes a partir da região 

mediana do corpo, progressivamente mais grossas em direção posterior (Fig. 39E-F); 

cerdas simples ventrais não observadas. Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, 

uma recurvada em ângulo quase reto, demais acículas subdistalmente recurvadas, com 

extremidade inflada, oca (Fig. 39G); parapódios medianos com até 2 acículas cada, ambas 

do segundo tipo, uma das quais com curvatura ligeiramente mais acentuada do que a outra; 

parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada, também do segundo tipo (Fig. 39H). 

Faringe ocupando 4-5 setígeros, com dente em posição anterior; proventrículo de mesma 

extensão, com aproximadamente 27 fileiras musculares (Fig. 39A). 

 

Discussão: as espécies que mais se aproximam do material analisado são E. (E.) lourei, E. 

(E.) rostrata Naville, 1933, E. longicornis Westheide, 1974 e E. (E.) arenosa, pela presença 

de processos triangulares nas hastes das pseudoespinígeras. Contudo, os espécimes aqui 

estudados diferem de E. (E.) lourei, pois esta apresenta processos triangulares nas 

pseudoespinígeras dos setígeros 1 e 2, e cirros dorsais no setígero 2. Também diferem de 

E. (E.) rostrata porque nesta as pseudoespinígeras com hastes modificadas aparecem 

apenas no setígero 1, enquanto em Exogone (E.) sp. 1 elas estão presentes apenas no 

setígeros 2. Exogone (E.) longicornis difere de Exogone (E.) sp. 1 por apresentar antena 

central proporcionalmente ligeiramente mais alongada, por ter cirros dorsais em todos os 

setígeros, e pelas lâminas das falcígeras mais curtas, com 7-5 µm. Finalmente,  Exogone 

(E.) sp. 1 difere de E. (E.) arenosa, por não apresentar o fino espinho secundário na ponta 

de algumas cerdas simples dorsais e pela ausência de cirros dorsais no setígero 2. Além 

disso, a morfologia do processo triangular nas pseudoespinígeras de Exogone (Exogone) 

sp. 1 é diferente da de todas as outras espécies acima citadas. 
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Fig. 39. Exogone (E.) sp. 1. A, região anterior, vista dorso-lateral; B, pseudoespinígera, setígero 2; 
C, cerdas compostas, setígero 1; D, cerdas compostas, região posterior; E, cerda simples dorsal, 
região anterior; F, cerda simples dorsal, região posterior; G, acículas, região anterior; H, acícula, 
região posterior. Barras de escala: A = 200 µm; B-H = 10 µm. 
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Exogone (Exogone) sp. 2 

Figs. 40, 41 

 

Material analisado:  

BIOPOL . São Vicente – Ilha Porchat: 1 esp., 15.Jun.2003; Praia das Vacas: 1 esp., 

16.Mai.2003. São Sebastião – Praia do Araçá: 1 esp., 17.Abr.2003; 15 esp., 15.Jul.2003; 18 

esp., 25.Set.2003; Praia Preta: 1 esp., 18.Abr.2003; 8 esp., 18.Jul.2003.  

 

Descrição:  silídeos de porte mediano, com corpo proporcionalmente fino e alongado, maior 

exemplar analisado incompleto, com 42 setígeros, medindo 5,5 mm de comprimento por 

0,22 mm de largura. Palpos ovais, longos, quase totalmente fundidos, linha de fusão 

evidente, com bifurcação distal (Figs. 40A; 41A-B, D). Prostômio mais curto do que os 

palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal em sua metade posterior; antena 

central ligeiramente anterior ao par de olhos anterior, na porção mediano-anterior do 

prostômio, alongada, quase alcançando a extremidade distal dos palpos, subdistalmente 

inflada, com ponta afilada; antenas laterais ligeiramente anteriores à antena central, ovais, 

com quase 1/3 do comprimento da antena central (Figs. 40A; 41A-B, D). Peristômio pouco 

mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais pequenos, ovais, menores do 

que as antenas laterais; órgãos nucais como 1 par de pequenas fendas ciliadas, entre 

prostômio e peristômio (Fig. 41E). Cirros dorsais semelhantes aos cirros peristomiais, de 

tamanho intermediário entre estes e as antenas laterais, progressivamente mais afilados 

distalmente em direção posterior, ligeiramente piriformes; cirros ventrais semelhantes ao 

cirros dorsais dos respectivos parapódios, com 1/2-2/3 do comprimento dos lóbulos 

parapodiais (Fig. 41B). Lóbulos parapodiais cônicos (Figs. 40A; 41A-D). Cerdas compostas 

com hastes espinuladas, espinulação mais evidente nos setígeros anteriores, e de 

grossuras desiguais, especialmente nos parapódios posteriores (Fig. 40E). Parapódios 

anteriores com 1-2 cerdas pseudoespinígeras cada, medianos e posteriores com 1 

pseudoespinígera cada; pseudoespinígeras dos setígeros 1 e 2 com hastes com 

engrossamento subdistal formando processo triangular pouco conspícuo (Figs. 40B-C; 41F-

G); lâminas espinuladas com extremidade inconspicuamente bífida, medindo 44–29 µm na 

região anterior (Fig. 40B-D), 44–36 µm na mediana (Fig. 40D) e 25–21 µm na região 

posterior (Fig. 40E). Parapódios anteriores com 4-6 falcígeras cada, medianos com 3-4, 

parapódios posteriores com 2-3 falcígeras cada; falcígeras com lâminas bidentadas e 

espinuladas, com sutil gradação dorso-ventral de comprimento, mais evidente no sentido 

ântero-posterior, lâminas com 9–8 µm na região anterior, ~8 µm na mediana (Fig. 40D; 41G) 

e 8-5 µm na região posterior (Fig. 40E). Cerdas simples dorsais sigmóides, presentes desde 

a região do proventrículo, com ponta aguda e subdistalmente espinuladas (Fig. 40F-G; 41H),  
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ligeiramente mais finas do que as hastes das cerdas compostas na região anterior (Fig. 

40F), progressivamente mais grossas em direção posterior, excedendo a grossura das 

hastes das cerdas compostas (Fig. 40G); cerdas simples ventrais presentes apenas nos 

últimos setígeros, aproximadamente da mesma grossura das cerdas simples dorsais dos 

respectivos parapódios, sigmóides, bidentadas, com dente distal diminuto (Fig. 40H; 41I). 

Parapódios anteriores com até 3 acículas cada,  duas das quais com extremidade inflada, 

oca, uma das quais reta e a outra subdistalmente oblíqua, a terceira acícula distalmente 

reta, afilada (Fig. 40I); parapódios medianos, a partir da região do proventrículo, com 2 

acículas cada, com extremidades infladas da mesma maneira que as anteriores, mas mais 

grossas; parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada, também do primeiro tipo, mas 

ainda mais grossa (Fig. 40J). Pigídio com par de cirros anais longos e finos, pouco mais 

longos do que a antena central (Fig. 41C). Faringe estendendo-se por cerca de 4 

segmentos, com margem anterior circundada por papilas ovais, e  grande dente cônico, em 

sua porção anterior; proventrículo ocupando 2-2,5 segmentos, com cerca de 22 fileiras 

musculares (Fig. 40A). 

 

Discussão: Exogone (E.) sp. 2 faz parte de um grupo de espécies que apresentam 

processos triangulares nas hastes das cerdas pseudoespinígeras de alguns setígeros 

anteriores, grupo do qual também fazem parte E. (E.) lourei, E. (E.) rostrata, E. longicornis, 

E. (E.) arenosa e E. (E.) sp. 1. Destas, contudo, apenas E. lourei apresenta processos 

triangulares nas hastes das pseudoespinígeras dos setígeros 1 e 2, como ocorre em E. (E.) 

sp. 2, as demais possuindo tais processos apenas em um setígero. Exogone (E.) lourei 

difere de E. (E.) sp. 2 por apresentar proventrículo notadamente mais longo, estendendo-se 

por 4-5 segmentos, enquanto em E. (E.) sp. 2 ele ocupa apenas 2-2,5 segmentos. Além 

disso, os processos triangulares nas hastes das pseudoespinígeras dos setígeros 1 e 2 em 

E. (E.) sp. 2 são bastante diferentes dos de todas as outras espécies que possuem tal 

estrutura, onde formam peças proporcionalmente maiores e mais largas, geralmente 

excedendo a largura da parte distal das hastes, e em plano perpendicular ao da largura das 

hastes.  

 Provavelmente, a espécie mais parecida a  E. (E.) sp. 2 é E. (E.) dispar, pelo formato 

de antenas, e cerdas ao longo do corpo. Apesar disso, E. (E.) dispar diferencia-se de E. (E.) 

sp. 2 por possuir pseudoespinígeras com lâminas ligeiramente menores, alcançando 29 µm 

nos parapódios anteriores, proventrículo ocupando 3-4 segmentos e, principalmente, por 

não apresentar tais processos triangulares nas hastes das pseudoespinígeras. 
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Fig. 40. Exogone (E.) sp. 2. A, região anterior, vista dorsal; B, pseudoespinígera, setígero 1; C, 
pseudoespinígera, setígero 2; D, cerdas compostas, regiões anterior e mediana; E, cerdas 
compostas, região posterior; F, cerda simples dorsal, regiões anterior e mediana; G, cerda simples 
dorsal, região posterior; H, cerda simples ventral; I, acículas, regiões anterior e mediana; J, 
acícula, região posterior. Barras de escala: A = 100 µm; B-J = 10 µm. 
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Fig. 41. Exogone (E.) sp. 2, MEV. A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, vista ventral; 
C, pigídio, vista ventral; D, região anterior, vista ventro-frontal; E, peristômio, lateral direita (seta 
indicando órgão nucal; “cp”= cirro peristomial); F, pseudoespinígera, setígero 2; G, detalhe da 
haste da pseudoespinígera e falcígera, setígero 2; H, cerda simples dorsal, região posterior; I, 
cerda simples ventral. Barras de escala: A = 70 µm; B = 48 µm; C = 42 µm; D = 50 µm; E = 20 µm; 
F = 3,6 µm; G = 1 µm; H = 5 µm; I = 4 µm. 
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Exogone (Exogone) sp. 3 

Fig. 42 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado do Rio de Janeiro – est. 6739 (24º02´S 43º30´W, 147 

m): 1 esp., 14.Fev.1998; est. 6759 (23º20’S 41º22’W, 110 m): 8 esp., 28.Fev.1998; est. 6762 

(23º26´S 41º15´W, 145 m): 4 esp., 27.Fev.1998; est. 6763 (23º08´S 41º00´W, 100 m): 1 

esp., 1.Mar.1998; est. 6769 (22º02’S 40º05’W, 93 m): 1 esp., 2.Mar.1998. Estado de Santa 

Catarina – est. 6817 (29º28'S 48º09'W, 210 m): 1 esp., 22.Mar.1998. 

 

Descrição: exogoníneos de porte mediano, com corpo filiforme e relativamente alongado, 

maior exemplar analisado com 51 segmentos, medindo ~6 mm de comprimento por 0,17  

mm de largura. Palpos triangulares, distalmente arredondados, fundidos, no mínimo, nos 2/3 

basais, com conspícua linha de fusão. Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 

pares de olhos quase coalescentes dois a dois, manchas ocelares ausentes; antenas 

inseridas no centro do prostômio, ligeiramente anteriores ao par de olhos anterior, antena 

central longa e distalmente afilada, cerca de sete vezes mais comprida do que as laterais, 

alcançando pouco além da extremidade distal dos palpos; antenas laterais digitiformes a 

ovais (Fig. 42A). Peristômio pouco mais curto do que os setígeros anteriores, por vezes 

recobrindo a parte posterior do prostômio, inclusive o par de olhos posterior; cirros 

peristomiais ovais, ligeiramente menores do que as antenas laterais (Fig. 42A). Cirros 

dorsais diminutos, arredondados, menores do que os cirros peristomiais, presentes em 

todos os setígeros; cirros ventrais também diminutos, arredondados a digitiformes (Fig. 

42A). Parapódios anteriores com até 10 cerdas falcígeras cada, falcígeras com hastes 

subdistalmente espinuladas, as das duas falcígeras mais dorsais, nos setígeros 1 e 2, 

modificadas, subdistalmente engrossadas, com extremidade afilada (Fig. 42B); lâminas 

modificadas, as 1-3 mais dorsais por vezes espinuladas, com espinhas curtas, distalmente 

bidentadas (Fig. 42C), as demais, nos parapódios anteriores, com lâminas 

progressivamente mais compridas em direção ventral, lisas, com dente subdistal bastante 

alongado e dente distal reduzido a ausente (Fig. 42D); lâminas medindo 6-12 µm, as mais 

ventrais com aproximadamente o dobro do comprimento das mais dorsais. A partir do nível 

do proventrículo, parapódios com 1 cerda pseudoespinígera e 3-4 falcígeras; 

pseudoespinígeras com lâminas relativamente curtas, com ~20 µm de comprimento na 

região mediana (Fig. 42E), 15-12 µm na região posterior (Fig. 42F), com curta espinulação 

basal; falcígeras com lâminas espinuladas, bidentadas, com dente subdistal maior do que o 

distal e sutil gradação dorso-ventral no comprimento, medindo ~10-8 µm na região mediana 

(Fig. 42E), ligeiramente mais curtas na região posterior (Fig. 42F). Cerdas simples dorsais 
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anteriores levemente sigmóides, subdistalmente espinuladas, com ponta aguda (Fig. 42G) 

pouco sobressalentes dos lóbulos parapodiais; cerdas simples dorsais posteriores com 

engrossamento subdistal em um dos lados e extremidade afilada, com ponta afilada, 

arredondada (Fig. 42H); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, 

sigmóides, bidentadas, com dente subdistal maior do que o distal (Fig. 42I). Parapódios 

anteriores com 2 acículas cada, distalmente infladas, ocas (Fig. 42J); a partir da região 

mediana do corpo, parapódios com apenas 1 acícula cada, semelhante às anteriores, mas 

progressivamente mais grossas em direção posterior (Fig. 42K). Pigídio com par de cirros 

anais alongados, até ligeiramente mais longos que a antena central. Faringe estendendo-se 

por 5 segmentos, com dente cônico pontiagudo em seu 1/3 anterior; proventrículo ocupando 

5-6 segmentos, com aproximadamente 40 fileiras musculares (Fig. 42A). 

 

Discussão: Exogone (E.) sp. 3 pertence a um grupo de espécies do subgênero que 

possuem a antena central alongada, ultrapassando a extremidade distal dos palpos. A esse 

grupo, também pertencem E. (E.) longiantennata Hartmann-Schröder, 1979, E. (E.) rostrata 

Naville, 1933, E. (E.) longicornis Westheide, 1974, E. (E.) heterosetosa McIntosh, 1885 e E. 

(E.) aristata Hartmann-Schröder, 1982. Contudo, Exogone (E.) sp. 3 difere de E. (E.) 

longiantennata por esta não possuir olhos, nem cirros dorsais no setígero 2; difere de E. (E.) 

rostrata e E. (E.) longicornis por ambas apresentarem hastes de cerdas pseudoespinígeras 

do setígero 1 com engrossamento subdistal formando processo triangular; de E. (E.) 

heterosetosa por esta ter cerdas pseudoespinígeras modificadas, com hastes distalmente 

infladas e fortemente espinuladas, e lâminas relativamente curtas, triangulares; e de E. (E.) 

aristata por esta apresentar lâminas das cerdas falcígeras e cerdas simples dorsais e 

ventrais com aristae.  

 Exogone (E.) naidina Örsted, 1845, e E. (E.) dwisula Kudenov & Harris, 1995 

também possuem cerdas compostas dos primeiros setígeros com lâminas modificadas. 

Entretanto, diferente de Exogone (E.) sp. 3, nestas espécies as lâminas não possuem o 

dentículo correspondente ao dente distal e apresentam uma espinha mais pronunciada na 

base da lâmina, por vezes voltada para cima, conferindo às lâminas um formato semelhante 

a um “abridor de latas” (Kudenov & Harris, 1995; San Martín, 2003, 2005). Além disso, tanto 

E. (E.) naidina quanto E. (E.) dwisula apresentam cerdas simples dorsais posteriores 

subdistalmente infladas e espinuladas, com ponta aguda, diferente de Exogone (E.) sp. 3, 

em que tais cerdas são mais retas do que o comum para o gênero e apresentam 

engrossamento subdistal desigual, em apenas um dos lados da cerda 
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Fig. 42. Exogone (E.) sp. 3. A, região anterior, vista dorsal; B, falcígera mais dorsal, setígero 1; C, 
cerdas falcígeras mais dorsais, região anterior; D, cerdas falcígeras mais ventrais, região anterior; 
E, cerdas compostas, região mediana; F, cerdas compostas, região posterior; G, cerda simples 
dorsal, região anterior; H, cerda simples dorsal, região posterior; I, cerda simples ventral; J, 
acículas, região anterior; K, acícula, região posterior. Barras de escala: A = 150 µm; B-K = 10 µm. 
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Exogone (Exogone) sp. 4 

Fig. 43 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24°07’S 45°51’W, 1 47 m): 

230 esp., 9.Jan.1998; est. 6669 (24°07’S 44°42’W, 1 01 m): 52 esp., 11.Jan.1998; est. 6673 

(24°17’S 44°35’W, 133 m): 1 esp., 11.Jan.1998; est.  6681 (25°11’S 44°56’W, 168 m): 2 esp., 

12.Jan.1998. Estado do Rio de Janeiro – est. 6739 (24°02’S 43°30’W, 147 m): 35 esp., 

14.Fev.1998; est. 6741 (23°49’S 43°14’W, 138 m): 2 esp., 15.Fev.1998; est. 6747 (23°17’S 

42°42’W, 100 m): 1 esp., 16.Fev.1998; est. 6753 (23 °36’S 42°09’W, 187 m): 1 esp., 

16.Fev.1998; est. 6762 (23°26’S 41°15’W, 146 m): 4 esp., 28.Fev.1998.  

 

Material adicional analisado:  

Exogone (E.) heterosetoides Hartmann-Schröder, 1979. Antártida – Ilhas Shetland do Sul, S 

da Ilha Livingston: 1 esp. (MNCN 16.01/3536), 25.Jan.1995, col. & det. G. San Martín. 

Exogone (E.) heterosetoides australis Hartmann-Schröder & Rosenfeldt, 1988. Antártida – 

Ilhas Shetland do Sul, Ilha Livingston: 2 esp. (MNCN 16.01/1492), 6.Fev.1994, col. & det. G. 

San Martín; Ilhas Shetland do Sul, S da Ilha Livingston, 49 m: 1 esp. (MNCN 16.01/3539), 

18.Jan.1995, col. & det. G. San Martín. 

 

Descrição:  silídeos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 32 setígeros, 

medindo 2,72 mm de comprimento por 0,29 mm de largura. Palpos triangulares a ovais, 

quase totalmente fundidos, com linha de fusão pouco conspícua, com bifurcação distal (Fig. 

43A). Prostômio mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta na metade posterior, manchas ocelares ausentes; antena central inserida 

no centro do prostômio, entre os olhos, alcançando até cerca de metade da extensão dos 

palpos, subdistalmente engrossada, com ponta afilada; antenas laterais ligeiramente 

anteriores à central, em linha com o par de olhos anterior e próximas a estes, ovais, com 

aproximadamente metade do comprimento da antena central (Fig. 43A). Peristômio de 

comprimento aproximadamente igual ao dos setígeros anteriores; cirros peristomiais 

pequenos, papiliformes (Fig. 43A). Cirros dorsais semelhantes aos cirros peristomiais, mas 

ligeiramente maiores, ausentes no setígero 2 (Fig. 43A); cirros ventrais de mesmo tamanho 

dos cirros peristomiais, ligeiramente mais afilados. Lóbulos parapodiais cônicos. Parapódios 

anteriores com 1-2 cerdas pseudoespinígeras cada, presentes a partir do setígero 3, 

parapódios medianos e posteriores com 1 pseudoespinígera cada; pseudoespinígeras, 

especialmente as anteriores, com hastes fortemente espinuladas; lâminas com curta 

espinulação basal, distalmente indistintamente bífidas; lâminas relativamente curtas, com 
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31–16 µm na região anterior (Fig. 43B), 36–28 µm na mediana (Fig. 43C) e 25–22 µm na 

 
Fig. 43. Exogone (E.) sp. 4. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas compostas, região anterior; C, 
cerdas compostas, região mediana; D, cerdas compostas, região posterior; E, cerda simples dorsal, 
região anterior; F, cerda simples dorsal, região posterior; G, cerda simples ventral; H, acículas, 
região anterior; I, acícula, região posterior. Barras de escala: A = 100 µm; B-I = 10 µm. 
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região posterior (Fig. 43D). Parapódios anteriores com 7-11 falcígeras cada, medianos com 

5, parapódios posteriores com 3  falcígeras cada; falcígeras com lâminas bidentadas e 

espinuladas, com espinhas curtas e retas; lâminas com gradação dorso-ventral de 

comprimento, com 10–8 µm na região anterior (Fig. 43B), 12–6 µm na mediana (Fig. 43C) e 

8–5 µm na região posterior (Fig. 43D). Cerdas simples dorsais sigmóides, presentes desde o 

setígero 1, subdistalmente espinuladas, com ponta aguda, aproximadamente de mesma 

grossura das hastes das falcígeras nos setígeros anteriores (Fig. 43E), progressivamente 

mais grossas em direção posterior (Fig. 43F); cerdas simples ventrais presentes apenas nos 

últimos setígeros, aproximadamente de mesma grossura das cerdas simples dorsais, 

sigmóides, bidentadas, com dente subdistal maior do que o  distal, e curta espinulação 

subdistal (Fig. 43G). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, distalmente infladas, ocas, 

uma reta, outra ligeiramente recurvada (Fig. 43H); após região do proventrículo, parapódios 

com apenas 1 acícula cada, do segundo tipo, mas mais grossas (Fig. 43I). Pigídio com par 

de cirros anais relativamente longos e finos, com ~3-4 vezes o comprimento da antena 

central. Faringe estendendo-se por ~3 segmentos, com margem lisa e dente grande, cônico, 

em sua porção anterior; proventrículo ocupando ~3 segmentos, com ~22 fileiras musculares 

(Fig. 43A). 

 

Discussão: Exogone (E.) sp. 4 assemelha-se às australianas E. (E.) heterosetosa e E. (E.) 

heterosetoides, bem como à mediterrânea E. (E.) mompasensis, pela antena central mais 

longa do que as laterais, além das cerdas pseudoespinígeras com hastes fortemente 

espinuladas e lâminas relativamente curtas. Diferente destas espécies, contudo, Exogone 

(E.) sp. 4 apresenta cerdas pseudoespinígeras somente a partir do setígero 3, ausentes nos 

setígeros 1 e 2, não possui cerdas pseudoespinígeras com hastes fortemente engrossadas 

e lâminas triangulares (Fig. 38B-D), e suas cerdas falcígeras têm lâminas proporcionalmente 

mais longas. 

 

 

Exogone (Sylline) naidinoides Westheide, 1974 

Fig. 44 

 

Exogone naidinoides Westheide, 1974b: 109-113, figs. 50-51e-f; Russell, 1991: 9-11, fig. 3 
Exogone (Sylline) naidinoides. San Martín, 1991: 737, fig. 7a-f. 
 

Material analisado :  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 

esp., 9.Mai.2001; em Sargassum: 5 esp., 18.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 5 

esp., 8.Jun.2001; 5 esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão 
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rochoso: 7 esp., 19.Set.2001; 7 esp., 21.Set.2001; 2 esp. (data desconhecida); em 

Sargassum: 2 esp., 27.Set.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 13 esp., 

16.Mar.2001; em Sargassum: 51 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em 

costão rochoso: 1 esp., 8.Abr.2001; 1 esp., 13.Dez.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 

8 esp., 10.Abr.2001; Praia de Toque-Toque Grande: 1 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL.  São Sebastião – Praia da Baleia: 2 esp., 17.Out.2005; Praia de Guaecá: 1 esp., 

17.Jul.2003. Guarujá – Praia de Pernambuco: 1 esp., 22.Jun.2005; 4 esp., 4.Out.2005. 

 

Descrição: espécie de pequeno porte, maior exemplar analisado incompleto, com 18 

setígeros, medindo 4,3 mm de comprimento e 0,3 mm de largura. Palpos arredondados 

completamente fundidos, com conspícua linha de fusão, mais curtos do que a largura do 

corpo na região anterior (Fig. 44A). Prostômio curto, com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta na metade posterior, manchas ocelares ausentes; antena central 

ligeiramente do que as laterais, inserida em posição ligeiramente posterior a estas, antenas 

laterais inseridas em posição anterior, alcançando a extremidade dos palpos (Fig. 44A). 

Peristômio curto, com menos da metade do comprimento dos setígeros anteriores; cirros 

peristomiais curtos, papiliformes. Cirros dorsais semelhantes aos cirros peristomiais, mas 

ligeiramente maiores, ausentes no setígero 2 (Fig. 44A). Parapódios anteriores com ~5 

cerdas em baioneta (Fig. 44B); a partir do setígero 4, apenas 1 cerda em baioneta por 

parapódio (Fig. 44D); a partir do setígero 6, cerca de 3 cerdas falcígeras com lâminas em 

formato de cunha, “encaixadas” na haste (Fig. 44E). Cerdas simples dorsais presentes em 

todos os setígeros, com proeminente espinha subdistal (Fig. 44F), progressivamente mais 

grossas em direção posterior; cerdas simples ventrais a partir do nível do proventrículo, 

sigmóides, bidentadas, com dente subdistal maior do que o distal; parapódios ao longo de 

todo o corpo com 1 acícula cada, distalmente arredondada, oca (Fig. 44C). Pigídio com 1 

par de cirros anais alongados, ligeiramente mais compridos do que a antena central (Fig. 

44A). Faringe estendendo-se por 2-2,5 segmentos, com dente cônico anterior; proventrículo 

de mesmo tamanho da faringe, com cerca de  13 fileiras musculares (Fig. 44A). 

 

Discussão: o material aqui analisado concorda em todas as características com as 

descrições de Westheide (1974b) e San Martín (1991, 2005), exceto pelas extremidades das 

acículas, que, apesar de também apresentarem engrossamento subdistal, parecem ser 

ligeiramente mais pontiagudas do que no material aqui analisado. 

 Exogone (S.) aquadulcensis Pascual, Nuñez & San Martín, 1996, única espécie do 

subgênero que já havia sido identificada no litoral brasileiro (Nogueira, 2000), difere de 

Exogone (S.) naidinoides por ter as antenas mais grossas, todas aproximadamente de 

mesmo tamanho, e cerdas simples dorsais e ventrais unidentadas. 
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Localidade-tipo: Ilhas Galápagos (Oceano Pacífico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Ilhas Galápagos. Oceano Índico: Austrália (Western 

Australia). Oceano Atlântico – Mar do Caribe: Belize; Cuba. Primeiro registro para o Atlântico 

Sul. 

 

 
 
Fig. 44.  Exogone (S.) naidinoides. A, vista dorsal; B, cerda em baioneta, setígero 1; C, acícula; D, 
cerda em baioneta, setígero mediano; E, cerda falcígera, setígero mediano; F, cerda simples 
dorsal. Barras de escala: A = 50 µm; B-F = 10 µm.  
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Exogone (Sylline) simplex Hartmann-Schröder, 1960 

Fig. 45 

 

Exogone simplex Hartmann-Schröder, 1960: 107-108, figs. 134-136, Taf. 15.  
Exogone (Sylline) simplex. San Martín, 2005: 146, fig. 92 

 

Material analisado:  

BIOPOL. Guarujá – Praia Pernambuco: 2 esp., 4.Out.2005. 

 

Descrição: espécie de pequeno porte, maior exemplar analisado incompleto, com 23 

setígeros, medindo 1,57 mm de comprimento por 0,12 mm de largura. Palpos arredondados, 

completamente fundidos, linha de fusão inconspícua. Prostômio mais curto do que os 

palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta na metade posterior e, por 

vezes, 1 par de manchas ocelares anterior; antenas inseridas próximo à margem anterior do 

prostômio, em posição central, ovais, curtas, a central ligeiramente maior do que as laterais. 

Peristômio pouco mais curto do que os setígeros anteriores, recobrindo a porção posterior 

do prostômio, inclusive, por vezes, parte do par de olhos posterior; cirros peristomiais 

diminutos, arredondados. Cirros dorsais ovais, menores do que as antenas, ausentes no 

setígero 2; cirros ventrais digitiformes, curtos. Lóbulos parapodiais cônicos, curtos. 

Parapódios ao longo do corpo com 3-4 cerdas cada, cerdas distalmente espinuladas e 

ligeiramente infladas, lâminas ausentes (Fig. 45A); cerdas progressivamente ligeiramente 

mais infladas em direção ventral. Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, 

sigmóides, subdistalmente infladas e espinuladas, com curta ponta aguda (Fig. 45B), cerdas 

simples dorsais progressivamente mais grossas em direção posterior, especialmente na 

extremidade distal (Fig. 45C); cerdas simples ventrais presentes a partir da região mediano-

posterior, mais finas do que as demais, sigmóides, bidentadas, com dente subdistal maior 

do que o distal (Fig. 45D). Parapódios com 1 acícula cada ao longo de todo o corpo, 

subdistalmente inflada, ocas, com ponta afilada (Fig. 45E). Faringe estendendo-se por ~2 

segmentos, com margem lisa e  dente cônico, pontiagudo, em sua porção anterior; 

proventrículo ocupando ~1,5-2 segmentos, com aproximadamente 13 fileiras musculares. 

 

Discussão: espécie de identificação relativamente simples pelo formato característico das 

cerdas, distalmente espinuladas, sem lâminas ausentes. Os espécimes aqui analisados 

estão de acordo com a descrição original da espécies (Hartmann-Schröder, 1960), e com 

recente descrição a partir de animais australianos (San Martín, 2005). 

 
Localidade-tipo: Egito – Ghardaqa (Mar Vermelho). 
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Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (New South Wales). Oceano Índico: Austrália 

(Western Australia); Mar Vermelho (Egito). Primeira ocorrência para o Oceano Atlântico. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 45. Exogone (S.) simplex. A, cerdas simples, região mediana; B, cerda simples dorsal, região 
anterior; C, cerda simples dorsal, região posterior; D, cerda simples ventral, região posterior; E, 
acícula, região mediana. Barra de escala = 10 µm. 
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Gênero Parapionosyllis Fauvel, 1923 

 

Espécie-tipo: Pionosyllis gestans Pierantoni, 1903. 

 

Diagnose: animais de pequeno porte. Palpos reniformes, fundidos na 1/2-2/3 basais. 

Prostômio com 2 pares de olhos, frequentemente 1 par de manchas ocelares anterior, e 3 

antenas. Peristômio com 1 par de cirros peristomiais. Cirros dorsais presentes em todos os 

setígeros. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais, ao menos os anteriores, subulados, 

basalmente afilados, medialmente inflados, afilando progressivamente em direção ao ápice; 

a partir da região mediana, cirros dorsais geralmente progressivamente mais finos e de 

largura mais uniforme em direção posterior. Cápsulas parapodiais geralmente presentes. 

Cerdas compostas exclusivamente falcígeras, sub-bidentadas a unidentadas, dente 

subdistal, se presente, assemelhando-se a uma espinha. Cerdas simples dorsais 

geralmente com grossa espinulação subdistal. Acículas com extremidade arredondada, oca. 

Incubação ventral de ovos e embriões. 

 

Comentário: o gênero Parapionosyllis é bastante semelhante a Brania, tanto em termos 

morfológicos quanto na maneira de incubar os ovos. Na verdade, a semelhança entre estes 

gêneros é tamanha que eles são diferenciados unicamente pela presença de 1 par de cirros 

peristomiais em Parapionosyllis e 2 pares em Brania, sendo comuns os casos onde não é 

possível identificar a nível genérico exemplares mal conservados, cujos cirros peristomiais 

tenham sido perdidos. 

Trata-se do primeiro registro deste gênero no Brasil. 

 

 

Parapionosyllis longicirrata (Webster & Benedict, 1884) 

Fig. 46 

 

Sphaerosyllis longicirrata Webster & Benedict, 1884: 715-716, pl. 8, figs. 95-100. 
Pionosyllis manca Treadwell, 1931: 1, 2, fig. 1. 
Parapionosyllis longicirrata. Pettibone, 1963: 132, fig. 35e-f; Day, 1973: 32; Gardiner, 1975: 133, fig. 11o-r; 

Perkins, 1981: 1102-1105, fig. 9A-J. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Picinguaba, setor IPP, em fital: 8 esp., 

8.Jun.2001; 7 esp., 18.Out.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 1 

esp., 13.Dez.2001; em Sargassum: 2 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 

3 esp., 10.Abr.2001. 
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Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior espécime analisado com 28 setígeros, 

medindo aproximadamente 1,5 mm de comprimento por 0,2 mm de largura. Palpos 

triangulares, fundidos na metade basal (Fig. 46A). Prostômio com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal aberta, quase alinhados transversalmente, e 1 par de manchas 

ocelares anterior; antena central inserida entre o par de olhos posterior, no centro do 

prostômio, ligeiramente maior do que as laterais, estas anteriores ao par de olhos anterior, 

entre estes e as manchas ocelares (Fig. 46A). Peristômio mais curto do que os setígeros 

anteriores; cirros peristomiais de tamanho e morfologia semelhantes aos dos cirros dorsais 

anteriores, com porção mediana oval, distalmente afilados, digitiformes (Fig. 46A). Cirros 

dorsais, na região posterior do corpo com bases progressivamente menos infladas, com 

diferença de grossura entre base e ponta mais sutil. Cápsulas parapodiais com material 

granuloso presentes a partir do nível do proventrículo, geralmente 1 par por parapódio (Fig. 

46A). Parapódios anteriores e medianos com 6-7 falcígeras cada, parapódios posteriores 

com ~4 falcígeras cada; falcígeras com lâminas espinuladas e, exceto pelas mais ventrais 

de cada parapódio, sub-bidentadas (Figs. 46B-D); na região anterior, falcígera mais dorsal 

de cada parapódio mais longa do que as demais, alcançando até 23 µm de comprimento; 

demais lâminas com leve gradação dorso-ventral de comprimento, as mais ventrais com 

lâminas medindo ~9 µm de comprimento (Fig. 46B); nas regiões mediana e posterior, 

lâminas com espinulação menos conspícua e gradação dorso-ventral no comprimento 

menos marcada, sem a falcígera mais dorsal com lâmina nitidamente mais longa do que as 

demais; lâminas das falcígeras na região mediana com 14–7 µm (Fig.46C), na região 

posterior, gradação dorso-ventral de comprimento inconspícua, lâminas medindo 10–8 µm 

(Fig. 46D). Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, fortemente espinuladas 

nos setígeros anteriores (Fig. 46E), bidentadas nos setígeros medianos e posteriores, com 

fina espinha entre os dentes (Fig. 46F); cerdas simples ventrais lisas, sigmóides, presentes 

apenas nos setígeros posteriores (Fig. 46G). Parapódios anteriores com 2 acículas cada, 

apenas 1 acícula por parapódio a partir da região mediana do corpo; acículas com a ponta 

inflada, oca (Fig. 46H), progressivamente mais grossas em direção posterior. Pigídio com 1 

par de cirros anais alongados, aproximadamente cinco vezes mais longos do que os cirros 

dorsais posteriores. Faringe e proventrículo de tamanhos aproximadamente iguais, 

ocupando 2,5-3 segmentos cada; dente faríngeo cônico, pontiagudo, em posição anterior; 

proventrículo com cerca de 15 fileiras musculares (Fig. 46A). 

 

Discussão: Parapionosyllis longicirrata assemelha-se a P. minuta (Pierantoni, 1903) por 

apresentar lâminas das cerdas falcígeras mais dorsais de cada parapódio dos setígeros 

anteriores mais compridas, destacando-se das demais, proventrículo estendendo-se por 2-3 

setígeros e cerdas simples ventrais lisas, sigmóides, em forma de gancho. Entretanto, P. 
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minuta difere de P. longicirrata por apresentar lâminas das falcígeras mais dorsais dos 

parapódios anteriores e medianos com formato ligeiramente diferente das demais, 

distalmente ligeiramente mais engrossada, formando um “peito” mais largo na porção 

 
Fig. 46. Parapionosyllis longicirrata. A, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região anterior; C, cerdas 
falcígeras, região mediana; D, cerdas falcígeras, região posterior; E, cerda simples dorsal, região 
anterior; F, cerda simples dorsal, região posterior; G, cerda simples ventral; H, acícula. Barras de 
escala: A = 100 µm; B-H = 10 µm.  
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subdistal da lâmina (San Martín, 2003, fig. 158B); além disso, diferente de em P. longicirrata, 

em P minuta as lâminas das falcígeras mais ventrais são lisas e unidentadas ao longo de 

todo o corpo, e as cerdas simples dorsais são bidentadas, com um grosso espinho subdistal. 

Os espécimes brasileiros de P. longicirrata apresentam-se em conformidade com o material 

analisado por Perkins (1981).  

 

Distribuição: Oceano Atlântico: EUA (Carolina do Norte, Massachusetts, Flórida). Primeiro 

registro para o Atlântico Sul.  

 

 

 

Gênero Parexogone Mesnil & Caullery, 1918 

 

Espécie-tipo: Paedophylax hebes Webster & Benedict, 1884 

 

Diagnose: animais de pequeno porte, afilados. Palpos bem desenvolvidos, totalmente 

fundidos, exceto, em alguns casos, pela presença de pequena bifurcação distal. Prostômio 

com 2 pares de olhos, por vezes também 1 par de manchas ocelares, e 3 antenas, 

frequentemente com inserção em pontos separados. Peristômio com 1 par de cirros 

peristomiais. Cirros dorsais diminutos, papiliformes a ovais; cirros ventrais menores do que 

os dorsais. Cerdas compostas falcígeras similares em forma e tamanho ao longo do corpo, 

uni- ou bidentadas, neste caso com dente distal maior do que o subdistal; em alguns táxons, 

falcígeras mais dorsais com lâminas alongadas, semelhantes a cerdas pseudoespinígeras. 

Cerdas simples dorsais similares ao longo do corpo, uni- ou bidentadas.  Pigídio com 1 par 

de cirros anais mais longos do que os dorsais. 

 

Comentários: San Martín (1991) propôs Parexogone Mesnil & Caullery, 1918, como o 

subgênero mais primitivo dentro de Exogone por esse grupo apresentar as cerdas 

compostas e pontos de inserção das antenas como a maioria dos silídeos, incluindo gêneros 

próximos, como Sphaerosyllis e Parapionosyllis. Nos outros dois subgêneros, Exogone e 

Sylline, as antenas originam-se próximas entre si, aproximadamente no centro do prostômio, 

embora tal característica também seja verificada em alguns táxons de Parexogone. 

Posteriormente, Böggeman & Westheide (2004) elevaram Parexogone ao nível genérico. 

 Antes do presente estudo, o gênero contava com 2 registros para a costa brasileira, 

com as espécies P. anseforbansensis Böggemann & Westheide, 2004 (em Nogueira, 2000, 

como E. (P.) exmouthensis Hartmann-Schröder, 1980; Nogueira et al., 2004) e P. caribensis 
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San Martín, 1991, esta última encontrada em material analisado no presente estudo, e já 

formalmente registrada (Nogueira et al., 2004). 

 

Chave de identificação para as espécies de Parexogone encontradas no presente 

estudo 

 

1a. Todas as antenas originando-se entre o par de olhos anterior, as laterais curtas, a 

central mais alongada ............................................................................................................ 2 

1b. Três antenas pequenas, aproximadamente de mesmo tamanho, as laterais inseridas em 

frente ao par de olhos anterior, a central mais recuada, próximo à margem posterior do 

prostômio ............................................................................................................................... 4 

 

2a.(1a) Lâminas das falcígeras e das pseudoespinígeras, e cerdas simples dorsais, com 

finas espinhas alongadas (aristae) subdistais (Fig. 49A-E) .......................................... P. wolfi 

2b.(1a) Aristae ausentes ........................................................................................................ 3  

 

3a.(2b) Cerdas simples dorsais e cerdas simples ventrais unidentadas .............. P. caribensis 

3b.(2b) Cerdas simples dorsais e cerdas simples ventrais bidentadas .............. P. cf. gambiae 

 

4a.(1b) Proventrículo relativamente longo, estendendo-se por cerca de 7 segmentos, com 

aproximadamente 30 fileiras musculares .......................................................P. exmouthensis 

4b.(1b) Proventrículo relativamente curto, estendendo-se por cerca de 4 segmentos, com 

aproximadamente 40 fileiras musculares ............................................................................... 5 

 

5a.(4b) Antenas e cirros dorsais por vezes com constrição mediana, conferindo-lhes aspecto 

moniliforme (Fig. 50A) .................................................................................. Parexogone sp. 1 

5b.(4b) Antenas e cirros dorsais papiliformes e ovais, não articulados......P. anseforbansensis 

 

 

Parexogone anseforbansensis Böggemann & Westheide, 2004 

 

Parexogone anseforbansensis Böggeman & Westheide, 2004: 431-433, figs. 4F, 8; Nogueira et al., 2004: 67-68, 
fig. 8 

Exogone (Parexogone) exmouthensis. San Martín, 1991: 726; Nogueira, 2000: 31 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Picinguaba, setor IPP, em fital: 49 esp. 

8.Jun.2001; 1 esp., 8.Out.2001; 9 esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, 
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em costão rochoso: 1 esp., 19.Set.2001; 2 esp. (data desconhecida). São Sebastião – 

Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 1 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL . Guarujá – Praia de Pernambuco: 2 esp., 4.Out.2005. 

 

Descrição : exogoníneos de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado com 34 

setígeros, medindo cerca de 3,7 mm de comprimento por 0,2 mm de largura. Palpos 

triangulares, fundidos na metade basal, distalmente arredondados. Prostômio com 2 pares 

de olhos em arranjo trapezoidal e 1 par de manchas ocelares anterior; antenas pequenas, 

papiliformes, de tamanhos aproximadamente iguais, antena central inserida próximo à 

margem posterior do prostômio, antenas laterais inseridas em frente ao par de olhos 

anterior. Peristômio pouco mais fino dos que os setígeros anteriores; cirros peristomiais 

pequenos, papiliformes. Cirros dorsais ligeiramente menores que os cirros peristomiais, 

presentes em todos os setígeros; cirros ventrais arredondados, ligeiramente menores do 

que os cirros dorsais. Parapódios anteriores com 4-6 falcígeras cada, parapódios medianos 

e posteriores com 3-4 falcígeras cada; falcígeras com hastes fracamente espinuladas e 

lâminas bidentadas, com dente subdistal menor do que o distal, e espinuladas, espinhas 

basais mais conspícuas; lâminas curtas, de tamanhos aproximadamente iguais, com fraca 

gradação dorso-ventral, medindo 11-8 µm na região anterior, 10-5 µm nas regiões mediana 

e posterior. Cerdas simples dorsais presentes a partir do nível do proventrículo, distalmente 

truncadas a bífidas, com curta espinulação subdistal; cerdas simples ventrais ausentes nos 

exemplares analisados. Parapódios com 1 acícula cada, distalmente oblíqua e truncada, 

com extremidade oca. Faringe estreita, estendendo-se por cerca de 4 segmentos, com fino 

dente na margem anterior; proventrículo mais largo que a faringe, ocupando 3 segmentos, e 

com aproximadamente 40 fileiras musculares. 

 

Discussão: os espécimes brasileiros estão de acordo com a descrição original da espécie 

(Böggemann & Westheide, 2004), feita a partir de exemplares do Oceano Índico (Ilhas 

Seychelles). A espécie mais próxima é P. exmouthensis, da qual difere principalmente pelo 

tamanho do proventrículo (ver abaixo). A espécie já havia sido registrada no Brasil, mas 

como P. exmouthensis (Nogueira, 2000). O mesmo é verdadeiro para o outro registro de P. 

exmouthensis no Atlântico (San Martín, 1991).  

 

Localidade-tipo: Ilhas Seychelles – Ilha de Mahé, Anse Forbans (Oceano Índico). 

 

Distribuição: Oceano Índico: Ilhas Seychelles. Oceano Atlântico: Cuba; Brasil (São Paulo).  
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Parexogone caribensis San Martín, 1991 

 

Exogone (Parexogone) caribensis San Martín, 1991: 725-726, fig. 5; 2005: 120-121, fig. 72. 
Parexogone caribensis.  Nogueira et al., 2004: 69-71, fig. 9. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. São Sebastião, infralitoral, est. 1 (23°44’844”S 

45°02’451”W, 45,1 m): 3 esp., 13.Fev.2001; Praia da  Baleia, em costão rochoso: 1 esp., 

12.Dez.2001.  

 

Descrição: exogoníneos de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado incompleto, 

com 26 setígeros, medindo cerca de 3,1 mm de comprimento por 0,2 mm de largura. Palpos 

triangulares totalmente fundidos, linha de fusão inconspícua. Prostômio mais curto do que 

os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal, manchas ocelares ausentes; 

antenas inseridas entre o par de olhos anterior, a central alongada, alcançando pouco além 

da metade dos palpos; antenas laterais curtas, ovais. Peristômio pouco mais curto do que os 

setígeros anteriores; cirros peristomiais diminutos, papiliformes, menores do que as antenas 

laterais. Cirros dorsais curtos, papiliformes, aproximadamente de mesmo tamanho dos cirros 

peristomiais, ausentes no setígero 2. Parapódios anteriores e medianos com 1-3 cerdas 

pseudoespinígeras cada, pseudoespinígeras geralmente ausentes nos parapódios 

posteriores; pseudoespinígeras com hastes fracamente espinuladas e lâminas semelhantes 

às das falcígeras mas mais longas, bidentadas e espinuladas, com espinhas ao longo de 

toda a extensão da lâmina, mais conspícuas na parte basal; lâminas com 36-25 µm na 

região anterior e 38-27 µm na mediana. Parapódios anteriores com 4-8 falcígeras cada, 

medianos com 4-7, parapódios posteriores com 3 falcígeras cada; falcígeras com hastes 

sutilmente espinuladas subdistalmente e lâminas sub-bidentadas, com dente subdistal 

pequeno, assemelhando-se a uma espinha, e fortemente espinuladas, com espinhas mais 

conspícuas, ligeiramente voltadas para cima, na parte basal; lâminas medindo ~12-7 µm, ao 

longo de todo o corpo. Cerdas simples dorsais presentes a partir da região do proventrículo, 

unidentadas, sigmóides, com espinulação subdistal; cerdas simples ventrais presentes 

apenas nos setígeros posteriores, similares às dorsais, mas mais finas. Parapódios com 1 

acícula cada ao longo de todo o corpo, distalmente inflada e com a ponta oca. Faringe 

estreita, estendendo-se por 3-4 segmentos, com dente na margem anterior; proventrículo de 

tamanho aproximadamente igual ao da faringe, com cerca de 19 fileiras musculares. 

 

Discussão: na descrição original da espécie, San Martín (1991) considerou P. atlantica 

(Perkins, 1981), P. microtentaculata (Westheide, 1974) e P. cognetti (Castelli, Badalamenti & 

Lardicci, 1974), como as espécies mais similares a esta. O autor as separou de P. 
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caribensis por esta possuir antena central maior e por detalhes das cerdas. Outra espécie 

bastante similar é P. molesta (Banse, 1972), que também apresenta a antena central mais 

comprida do que as laterais, mas ainda mais longa do que a de P. caribensis, alcançando 

além da extremidade distal dos palpos. Os exemplares aqui analisados diferem da descrição 

original por terem menos cerdas compostas por parapódio e lâminas mais curtas. 

Entretanto, eles também são menores, e é possível que estes caracteres sejam 

dependentes do tamanho dos indivíduos.  

 

Localidade-tipo:  EUA – Texas, Plataforma Continental.   

 

Distribuição: Atlântico Ocidental: EUA (Flórida, Texas); Golfo do México.  

 

 

Parexogone exmouthensis (Hartmann-Schröder, 1980) 

Fig. 47 

 

Exogone exmouthensis Hartmann-Schröder, 1980: 57, figs. 45-46 
Exogone (Parexogone) exmouthensis. San Martín, 2005: 109-110, fig. 62. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 2 

esp., 17.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 1 esp., 8.Jun.2001; 5 esp., 8.Out.2001; 6 

esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 

19.Set.2001; 2 esp. (data desconhecida). São Sebastião – Praia da Baleia, em costão 

rochoso: 7 esp., 8.Abr.2001; 1 esp., 12.Dez.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 1 esp., 

10.Abr.2001; Praia de Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 3 esp., 10.Abr.2001. 

 

Descrição : exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 22 setígeros, 

medindo 1,45 mm de comprimento por 0,3 mm de largura. Palpos mais largos do que 

longos, quase totalmente fundidos, linha de fusão conspícua, com pequena bifurcação distal 

(Fig. 47A). Prostômio ovalado, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta e 1 

par de manchas ocelares anterior; antenas pequenas, ovais, a central por vezes 

ligeiramente maior do que as laterais, inserida entre o par de olhos posterior, antenas 

laterais inseridas entre o par de olhos anterior e as manchas ocelares (Fig. 47A). Peristômio 

pouco mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais aproximadamente de 

mesmo tamanho das antenas laterais. Cirros dorsais presentes em todos os setígeros; cirros 

ventrais ligeiramente menores do que os dorsais. Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais 

e cirros ventrais de formato semelhante, todos diminutos, papiliformes, arredondados a 
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ovais (Fig. 47A). Parapódios anteriores com 4-6 falcígeras cada, parapódios medianos e 

posteriores com 3-4 falcígeras cada; falcígeras com hastes subdistalmente espinuladas; 

lâminas bidentadas, com dente subdistal menor do que o distal, por vezes assemelhando-se 

a uma espinha mais engrossada, e espinuladas, com espinhas curtas, ligeiramente voltadas 

para cima (Fig. 47B); lâminas curtas, gradação dorso-ventral de comprimento sutil, lâminas 

 
 
Fig. 47. Parexogone exmouthensis. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região 
anterior; C, cerda simples dorsal, região mediana; D, acícula, região mediana. Barras de escala: A 
= 100 µm; B-D = 10 µm.  
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com 13-7 µm ao longo do corpo, ligeiramente menores nos setígeros posteriores. Cerdas 

simples dorsais presentes a partir da região mediana, truncadas a bífidas, por vezes com 

pequena espinha distal (Fig. 47C). Parapódios com 1 acícula cada, distalmente ligeiramente 

oblíqua e inflada, oca (Fig. 47D). Faringe ocupando aproximadamente 5 segmentos, com 

dente fino e pontiagudo em posição anterior; proventrículo ocupando 7 segmentos, com ~30 

fileiras musculares (Fig. 47A). 

 

Discussão : os espécimes anteriormente identificados como P. exmouthensis no Oceano 

Atlântico (San Martín, 1991; Nogueira, 2000) correspondem, na verdade, a P. 

anseforbansensis (Nogueira et al., 2004), por apresentarem proventrículo menor e com mais 

fileiras musculares. Assim, esta passa a ser a primeira ocorrência da espécie no Oceano 

Atlântico. 

 

Localidade-tipo: Austrália – Western Australia, Exmouth. 

 

Distribuição: Oceano Índico: Austrália (South Australia, Western Australia). Oceano 

Atlântico: Brasil (São Paulo). 

 

 

Parexogone cf. gambiae (Lanera, Sordino & San Martín, 1994) 

Fig. 48 

 

Exogone (Parexogone) gambiae Lanera, Sordino & San Martín, 1994: 235-240, figs. 2-3; San Martín, 2003: 252-
254, fig. 136; 2005: 120, fig. 71. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado do Rio de Janeiro – est. 6739 (24°02’S 43°30 ’W, 147 

m): 2 esp., 14.Fev.1998.  

 

Material comparativo analisado:  

Parexogone gambiae. Espanha – Melilla, Ilhas Chafarinas, Ilha Isabel II, Muelle del Puerto: 1 

esp. (MNCN 16.01/6739), 11.Set.1991, col. & det. E. López. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 30 setígeros, 

medindo 2,26 mm de comprimento por 0,15 mm de largura. Palpos totalmente fundidos 

formando estrutura única triangular, linha de fusão pouco conspícua. Prostômio oval com 2 

pares de olhos pequenos em disposição trapezoidal na metade posterior; antenas inseridas 

entre os olhos, a central alongada, alcançando além da extremidade distal dos palpos, 
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enrugada em sua metade proximal, assemelhando-se a um padrão pseudoarticulado; 

antenas laterais curtas, papiliformes. Peristômio pouco mais curto do que os setígeros 

anteriores, por vezes recobrindo o par de olhos posterior, por vezes indentado na inserção 

da antena central; cirros peristomiais papiliformes, menores do que as antenas laterais, 

inseridos em posição latero-ventral. Cirros dorsais ligeiramente menores do que as antenas 

laterais, mas maiores do que os cirros peristomiais, ausentes no setígero 2; cirros ventrais 

papiliformes, menores do que os dorsais, inseridos na base dos lóbulos parapodiais. 

Presença de cápsulas parapodiais contendo grânulos grandes, esféricos, mais conspícuos a 

partir da região mediano-posterior do corpo. Cerdas compostas com hastes sutilmente 

espinuladas subdistalmente (Fig. 48A-C). Parapódios anteriores com 1-2 cerdas 

pseudoespinígeras cada, medianos e posteriores com apenas 1 pseudespinígera cada; 

pseudoespinígeras com lâminas bidentadas, com dente distal geralmente arredondado e 

dente subdistal ligeiramente mais robusto do que as espinhas, e espinuladas, com espinhas 

oblíquas aproximadamente de mesmo tamanho, distalmente arredondadas; lâminas das 

pseudoespinígeras com 32-20 µm na região anterior (Fig. 48A), 34-24 µm na mediana (Fig. 

48B) e 26-17 µm na região posterior (Fig. 48C). Parapódios anteriores com cerca de 10 

falcígeras cada, medianos e posteriores com 5 falcígeras cada; falcígeras com lâminas 

semelhantes às pseudoespinígeras, mas com dente distal progressivamente mais 

pontiagudo em direção ventral; lâminas progressivamente mais curvas e menos espinuladas 

em direção posterior (Fig. 48A-C), com gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 

16-7 µm nas regiões anterior e mediana (Fig. 48A-B), 12-10 µm na região posterior (Fig. 

48C). Cerdas simples dorsais sigmóides, presentes desde o setígero 1, bidentadas, com 

dente distal ligeiramente arredondado nos setígeros anteriores, e espinuladas, 

progressivamente mais robustas e mais pontiagudas em direção posterior (Fig. 48D-E); 

cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos parapódios, mais acentuadamente 

sigmóides do que as cerdas simples dorsais, bidentadas, subdistalmente espinuladas (Fig. 

48F). Parapódios com 1 acícula cada, distalmente inflada, com ponta ligeiramente 

recurvada, oca  (Fig. 48G). Pigídio não encontrado nos animais estudados. Faringe 

estendendo-se por ~4-5 segmentos, com margem lisa e grande dente cônico em posição 

anterior; proventrículo ocupando ~4 segmentos, com ~21 fileiras musculares. 

 

Discussão: todos os espécimes estudados estavam incompletos, não tendo sido possível 

observar os últimos segmentos e o pigídio. Os exemplares brasileiros apresentam-se 

bastante semelhantes à espécie mediterrânea P. gambiae no comprimento das antenas, 

ausência de cirros dorsais no setígero 2, morfologia das cerdas e tamanho da faringe e do 

proventrículo. Contudo, os animais brasileiros apresentam pequenas variações em relação 

aos mediterrâneos: 1-) cerdas falcígeras com lâminas mais longas e cerdas mais ventrais 
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com lâminas progressivamente mais recurvadas em direção posterior; 2-) cerdas simples 

dorsais com dente subdistal menos robusto do que nos animais mediterrâneos; 3-) cerdas 

simples ventrais espinuladas, ainda que sutilmente; 4-) apenas 1 acícula por parapódio ao 

longo de todo o corpo, enquanto os animais europeus apresentam 2 acículas por parapódio 

na região anterior do corpo (Lanera et al., 1994; San Martín, 2003).  

 Dadas essas diferenças e o pequeno número de espécimes encontrados no presente 

estudo, o que dificulta conclusões mais precisas, a espécie foi identificada com ressalvas. 

 
 
Fig. 48. Parexogone cf. gambiae. A, cerdas compostas, região anterior; B, cerdas compostas, 
região mediana; C, cerdas compostas, região posterior; D, cerda simples dorsal, região anterior; E, 
cerda simples dorsal, região posterior; F, cerda simples ventral; G, acícula. Barra de escala = 10 
µm. 
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Localidade-tipo:  Itália – Ilha de Ponza (Mar Mediterrâneo). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (Queensland, New South Wales). Oceano Índico: 

Austrália (Western Australia). Mar Mediterrâneo: Espanha e Itália. Primeira ocorrência para 

o Atlântico Sul.  

 

 

Parexogone wolfi (San Martín, 1991) 

Fig. 49 

 

Exogone (Parexogone) wolfi San Martín, 1991: 726-727, fig. 6; 2003: 243-244, figs. 129-130; 2005: 111-113, fig. 
64. 

Exogone sp. A. Uebelacker, 1984: 30-37, fig. 30-30. 
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado do Rio de Janeiro – est. 6738 (24º11´S 43º26´W, 330 

m): 3 esp., 14.Fev.1998; est. 6753 (23º36´S 42º09´W, 187 m): 1 esp., 16.Fev.1998; est. 

6759 (23º20’S 41º22’W, 110 m): 1 esp., 28.Fev.1998. Estado do Rio Grande do Sul – est. 

6829 (33º41’S 51º32’W, 100 m): 1 esp., 3.Abr.1998. 

 

Material adicional analisado:  

Parexogone wolfi. França – Golfo de Biscaia, Cânion Capbreton, 983-1032 m: 3 esp. (MNCN 

16.01/2948), 8.Jul.1988, col. Campanha Capbreton 88, det. G. San Martín, Ceberio & 

Aguirrezabalaga. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado com 52 

setígeros, medindo 3,62 mm de comprimento por 0,19 mm de largura. Palpos triangulares, 

totalmente fundidos, mais longos do que o prostômio. Prostômio com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal na porção posterior, pares anterior e posterior próximos entre si, 

quase coalescentes dois a dois; antenas inseridas entre o par de olhos anterior, as laterais 

ovais a digitiformes, a central aproximadamente 2,5-3 vezes maior do que as laterais e 

ligeiramente mais fina. Peristômio com cerca de metade do comprimento dos setígeros 

anteriores; cirros peristomiais de comprimento aproximadamente igual ao das antenas 

laterais, com cerca de 1/3 da grossura das antenas; pequena papila mamiliforme abaixo de 

cada cirro peristomial. Cirros dorsais de mesmo formato das antenas, mas menores, 

ausentes no setígero 2; cirros ventrais com morfologia semelhante à dos cirros dorsais, mas 

ligeiramente menores. Parapódios anteriores com até 3 pseudoespinígeras cada, 1-2 nos 
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medianos e posteriores; hastes das pseudoespinígeras das regiões anterior e mediana com 

longas espinhas distais (Fig. 49A-B); pseudoespinígeras com lâminas ligeiramente 

arqueadas, bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente iguais, e espinuladas, 

com espinhas basais mais conspícuas, as mais distais caracteristicamente mais longas, 

dirigidas para cima (aristae), ultrapassando o dente distal; lâminas das pseudoespinígeras 

medindo 47-35 µm na região anterior (Fig. 49A), 58-50 µm na mediana (Fig. 49B) e 35-30 

µm na região posterior (Fig. 49C). Parapódios anteriores com 8-10 falcígeras cada, 

medianos com 3-4, parapódios posteriores com 2-3 falcígeras cada; hastes das falcígeras 

com algumas espinhas distais alongadas; lâminas bidentadas, com dentes próximos entre 

si, o distal ligeiramente maior que o subdistal, e fina espinulação, com aristae distais, 

ultrapassando o nível do dente subdistal; lâminas com gradação dorso-ventral no 

comprimento, medindo 20-11 µm na região anterior (Fig. 49A), 28-11 µm na mediana (Fig. 

49B) e 12-8 µm na região posteriore (Fig. 49C). Cerdas simples dorsais a partir do nível do 

proventrículo, sigmóides, com extremidades afiladas e bidentadas, com aristae subdistais 

alcançando além do dente distal; cerdas simples dorsais progressivamente mais grossas e 

mais fortementes bidentadas em direção posterior (Fig. 49D-E); cerdas simples ventrais 

bidentadas, com dente distal ligeiramente maior do que o subdistal, e lisas (Fig. 49F). 

Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, com extremidades infladas ligeiramente 

oblíquas e engrossadas, distalmente ocas (Fig. 49G); parapódios medianos e posteriores 

com 1 acícula cada, com o mesmo formato das anteriores, mas progressivamente mais 

grossa em direção posterior (Fig. 49H). Faringe estendendo-se por 3-4 segmentos, com 

grande dente cônico e pontiagudo, na margem anterior; proventrículo ocupando 2,5-3 

segmentos, com ~20 fileiras musculares.  

 

Discussão: os espécimes analisados enquadram-se em um grupo de espécies de 

Parexogone que apresenta cerdas simples dorsais com aristae, ao qual também pertencem 

P. longicirris (Webster & Benedict, 1887), P. remanei (Storch, 1966) e P. furcifera (Eliason, 

1962). 

 Parexogone longicirris difere de P. wolfi por apresentar lâminas das cerdas falcígeras 

com uma arista inserida na base da lâmina, quase alcançando a extremidade distal da 

mesma, enquanto em P. wolfi as aristae emergem da porção subdistal da lâmina. Além 

disso, de acordo com Perkins (1981, Fig. 5a-b), em P. longicirris cada cerda simples dorsal 

apresenta uma única arista e esta é ligeiramente sigmóide e mais curta do que em P. wolfi.  

 Parexogone remanei possui antena central alcançando ligeiramente além da 

extremidade distal dos palpos, mais grossa do que as laterais, cerdas pseudoespinígeras 

unidentadas (Storch, 1966, Tafel 1d) e cerdas falcígeras bidentadas a bífidas, com dentes 

de tamanhos aproximadamente iguais (Storch, 1966, Tafel 1b).  



168 
 

  

 
Fig. 49. Parexogone wolfi. A, cerdas compostas, região anterior; B, cerdas compostas, região 
mediana; C, cerdas compostas, região posterior; D, cerda simples dorsal, região anterior; E, cerda 
simples dorsal, região posterior; F, cerda simples ventral; G, acículas, região anterior; H, acícula, 
região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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Parexogone furcifera difere do material aqui analisado por apresentar cerdas 

compostas unidentadas, além de falcígeras com as lâminas mais longas mais 

acentuadamente arqueadas .  

 Espécimes de P. wolfi provenientes do Golfo do México e Flórida (San Martín, 1991), 

e do Mar Mediterrâneo (San Martín, 2003), diferem ligeiramente do material aqui examinado 

por apresentarem lâminas das pseudoespinígeras maiores, nos setígeros medianos 

alcançando até 80 µm de comprimento, enquanto nos exemplares brasileiros tais lâminas 

não excedem 58 µm, o que está de acordo com a descrição fornecida para exemplares 

australianos desta espécie (San Martín, 2005).  

Além disso, descrições baseadas em animais de outras localidades (San Martín, 

1991; 2005) mostram as cerdas simples ventrais subdistalmente espinuladas, com espinhas 

alcançando ao menos o nível do dente subdistal. As cerdas simples ventrais observadas em 

espécimes brasileiros apresentavam-se lisas, ainda que em um espécime uma pequena 

espinulação curta pudesse ser vista. Tal ausência de espinulação, contudo, pode ser um 

artefato devido ao estado de conservação dos espécimes, uma vez que poucos animais 

analisados encontravam-se completos, com extremidade posterior, onde estão presentes as 

cerdas simples ventrais. 

Finalmente, os espécimes aqui analisados têm proventrículo ligeiramente maior do 

que o normalmente observado para esta espécie (San Martín, 1991; 2005), ocupando 2,5-3 

segmentos e com ~20 fileiras musculares, enquanto nos exemplares de outras localidades 

ele se estende por 1,5-2 segmentos e possui 15-17 fileiras musculares. 

 

Localidade-tipo:  EUA – Flórida, Port Everglades.  

 

Distribuição: Oceano Índico: Austrália (Western Australia). Mar Egeu: Grécia. Oceano 

Atlântico: França (Capbreton), E.U.A. (Flórida, Golfo do México). Primeira ocorrência para o 

Atlântico Sul.  

 

 

Parexogone sp. 1 

Fig. 50 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 

esp., 17.Out.2001. 

BIOPOL.  São Sebastião – Praia de Toque-Toque Grande: 1 esp., 21.Jul.2005. 
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Descrição: exogoníneos de porte mediano, maior exemplar analisado com 41 setígeros, 

medindo 5,37 mm de comprimento por 0,28 mm de largura, corpo sem padrões de 

pigmentação. Palpos fundidos na metade basal, com conspícua linha de união, metade 

distal livre (Fig. 50A). Prostômio oval, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal 

aberta em sua metade posterior e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central 

ligeiramente maior do que as laterais, inserida próximo ou ligeiramente posterior ao nível do 

par de olhos posterior; antenas laterais ligeiramente anteriores ao par de olhos anterior, 

entre este e as manchas ocelares (Fig. 50A). Peristômio pouco mais curto do que os 

setígeros anteriores; cirros peristomiais ovais, aproximadamente de mesmo tamanho das 

antenas laterais (Fig. 50A). Antenas e cirros dorsais ao longo do corpo com morfologia 

característica, aproximadamente ovais, com constrição mediana, conferindo-lhes aspecto 

articulado. Cirros dorsais presentes em todos os setígeros, cirros de tamanhos 

aproximadamente iguais ao dos cirros peristomiais, com cirróforos curtos; lóbulos 

parapodiais curtos, cônicos a retangulares, ligeiramente bilobados; cirros ventrais finos, 

digitiformes, do mesmo comprimento dos lóbulos parapodiais, ou ligeiramente mais curtos. 

Parapódios anteriores com 6-8 cerdas falcígeras cada, medianos com 3-5, parapódios 

posteriores com 2-4 falcígeras cada; falcígeras com hastes subdistalmente angulosas e 

sutilmente espinuladas (Fig. 50B-D); lâminas bidentadas, com dente distal maior do que o 

subdistal, e espinuladas, com conspícuas espinhas ligeiramente voltadas para cima; lâminas 

medindo 12-7 µm na região anterior (Fig. 50B), 10-7 µm na mediana (Fig. 50C), e 9-5 µm na 

região posterior (Fig. 50D). Cerdas simples dorsais presentes após o nível do proventrículo, 

aproximadamente de mesma grossura das hastes das falcígeras, retas, irregularmente 

bífidas distalmente, com uma das pontas ligeiramente maior e, por vezes, uma diminuta 

espinha entre elas (Fig. 50E); cerdas simples ventrais presentes nos últimos setígeros, 

ligeiramente sigmóides, bidentadas, com fraca espinulação subdistal (Fig. 50F). Primeiros 

parapódios com 1-2 acículas cada, uma ligeiramente recurvada subdistalmente, oca, e outra 

reta, ligeiramente afilada distalmente (Fig. 50G); demais setígeros apenas com 1 acícula 

cada, do primeiro tipo. Pigídio com 1 par de cirros anais maiores do que os cirros dorsais 

(Fig. 50H). Faringe iniciando-se no setígero 2-3, com dente cônico e pontiagudo próximo de 

sua abertura, estendendo-se por cerca de 6 setígeros; proventrículo pouco menor, 

ocupando 4-4,5 segmentos, com aproximadamente 35-40 fileiras musculares (Fig. 50A).   

 

Biologia: espécie vivípara, ambos os exemplares analisados apresentavam filhotes 

relativamente grandes, desenvolvendo-se no interior do celoma da região mediana do corpo. 

O espécime coletado na Praia de Picinguaba, possuía 3 filhotes, enquanto o da Praia de 

Toque-Toque, havia 2. Em ambos os casos, os filhotes encontravam-se em estágio de 
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desenvolvimento avançado, com vários setígeros cada, podendo ser observadas cerdas, 

proventrículo e olhos.  

 
Fig. 50.  Parexogone sp. 1. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região anterior; C, 
cerdas falcígeras, região mediana; D, cerdas falcígeras, região posterior; E, cerda simples dorsal; 
F, cerda simples ventral; G, acículas, região anterior; H, região posterior, vista dorsal. Barras de 
escala: A = 100 µm; B-G = 10 µm; H = 150 µm. 
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Discussão: os espécimes de Parexogone sp. 1 encontrados são bastante singulares pela 

morfologia das antenas, de vários cirros dorsais e dos cirros anais. À primeira vista, estas 

estruturas aparentam ser articuladas, igual ao encontrado em animais da subfamília 

Syllinae. Porém, em uma análise mais pormenorizada, nota-se que esses apêndices 

compõem-se de peça única, apenas com constrição mediana e alguma divisão interna, 

diferente da organização encontrada em Syllinae, com artículos bem definidos formando os 

apêndices. Ainda assim, tal organização de antenas e cirros é bastante incomum, 

assemelhando-se em certo grau com o que ocorre no gênero Karroonsyllis San Martín & 

López, 2003. Este gênero, descrito recentemente a partir da animais australianos, conta 

atualmente apenas com uma espécie, K. exogoneformis San Martín & López, 2003, e foi 

alocado, ainda que com dúvidas, na subfamília Syllinae, pela presença de apêndices 

articulados e morfologia de cerdas e faringe. Apesar disso, K. exogoneformis apresenta 

várias características de animais da subfamília Exogoninae, como o formato do corpo, 

palpos fundidos e apenas 1 par de cirros peristomiais (San Martín & López, 2003). 

 Apesar de possuir os apêndices com essa particularidade, Parexogone sp. 1 

apresenta praticamente todas as outras características iguais ao que ocorre em P. 

anseforbansensis, inclusive com medidas muito próximas de cerdas e proventrículo. Além 

disso, a viviparidade é comum entre espécies deste gênero.  

 

 

 

Gênero Prosphaerosyllis San Martín, 1984 

 

Espécie-tipo : Sphaerosyllis xarifae Hartmann-Schröder, 1960, designado por San Martín, 

1984b. 

 

Diagnose: corpo relativamente pequeno, coberto por numerosas papilas, inclusive nos 

palpos, cirros e parapódios. Palpos curtos, geralmente fundidos em quase toda a extensão. 

Prostômio com 3 antenas curtas, 2 pares de olhos e 1 par de manchas ocelares anterior. 

Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais articulados, com bases esféricas a cilíndricas 

(cirróforos) e pontas arredondadas ou afiladas (cirróstilos), geralmente retráteis nas bases; 

cirros dorsais presentes em todos os setígeros. Cápsulas parapodiais geralmente ausentes. 

Faringe longa e grossa, geralmente sem papilas em sua abertura, com dente romboidal a 

ovalado, afastado da margem anterior; proventrículo grande, de tamanho aproximadamente 

igual ao da faringe, com numerosas fileiras musculares estreitas. Reprodução por epigamia 

com incubação dorsal de ovos através de notocerdas capilares. 
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Comentários: Prosphaerosyllis, inicialmente descrito como um subgênero de Sphaerosyllis 

(San Martín, 1984b), foi recentemente elevado ao nível genérico (San Martín, 2003, 2005; 

Böggemann & Westheide, 2004). Para tanto, caracteres importantes que variam de forma 

consistente entre os dois grupos foram levados em consideração, como presença/ausência 

de cirros dorsais no setígero 2, formato das antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao 

longo do corpo, proporções da faringe e proventrículo, posição do dente faríngeo, e, 

principalmente, modo de incubação de ovos. 

 O gênero conta atualmente com 3 espécies registradas para a costa brasileira, P. 

isabellae (Nogueira, San Martín e Amaral, 2001) (Nogueira, 2000; Nogueira et al., 2001; 

Fukuda et al., 2009), P. xarifae, encontrada no presente estudo e já formalmente relatada 

(Fukuda et al., 2009), e P. brachycephala Fukuda, Yunda-Guarín & Nogueira, 2009, 

encontrada no litoral nordeste do Brasil, em Fortaleza, CE (Fukuda et al., 2009). 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Prosphaerosyllis encontradas no presente 

estudo 

 

1a. Cirros dorsais ao longo de todo o corpo com bases bulbosas e pontas afiladas. Acículas 

subdistalmente recurvadas e engrossadas, com extremidade pontiaguda. Faringe com um 

par de glândulas marrom-escuras, no nível da parte posterior do setígero 1 ........  P. isabellae  

1b. Cirros dorsais dos setígeros medianos com cirróforos cilíndricos e cirróstilos curtos, 

arredondados. Acículas acuminadas, projetando-se levemente do parapódio. Glândulas 

faríngeas no nível do setígero 1 ausentes ................................................................. P. xarifae 

 

 

Prosphaerosyllis isabellae (Nogueira, San Martín & Amaral, 2001) 

Fig. 51 

 

Sphaerosyllis isabellae Nogueira et al., 2001: 1777-1779, fig. 1; Nogueira, 2000: 40-42, fig. 8; 2006: 144.  
Prosphaerosyllis isabellae. San Martín, 2005: 68-69, fig. 23; Fukuda et al., 2009: 1450-1453, figs. 4-5. 
? Sphaerosyllis sp. Temperini, 1981: 20, figs. 38-42.  

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6674 (24º31’S 44º54’W, 122 m): 1 

esp. (MZUSP 907), 11.Jan.1998; est. 6678 (24º46’S 45º11’W, 99 m): 1 esp., 12.Jan.1998; 

est. 6679 (25º18'S 44º52'W, 808 m): 1 esp. (MZUSP 906), 12.Jan.1998. Estado do Rio de 

Janeiro – est. 6739 (24º02´S 43º30´W, 147 m): 6 esp. (MZUSP 909), 14.Fev.1998; est. 6742 

(23º59´S 43º09´W, 215 m): 1 esp., 15.Fev.1998; est. 6744 (23º51’S 42º49’W, 254 m): 1 esp. 
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(MZUSP 908), 15.Fev.1998; est. 6747 (23º17´S 42º42´W, 100 m): 1 esp., 16.Fev.1998; est. 

6756 (23º48´S 41º40´W, 650 m): 1 esp., 17.Fev.1998; est. 6759 (23º20’S 41º22’W, 110 m): 

20 esp. (ZUEC-POL 36-40), 28.Fev.1998; est. 6762 (23º26´S 41º15´W, 145 m): 3 esp., 

27.Fev.1998.  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba, infralitoral, est. 13 (23°24’617”S 44°47’0 05”W, 

25,1 m): 1 esp., 17.Mar.2001. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado completo, 

com 31 setígeros, medindo 2,87 mm de comprimento por 0,28 mm de largura; corpo sem 

padrões de coloração, recoberto por numerosas papilas pequenas, mais evidentes nos 

palpos e pigídio; dorsalmente, papilas formando duas fileiras longitunais bem definidas, com 

papilas nas bordas posteriores dos setígeros, além de papilas esparsas (Fig. 51A-B); 

ventralmente, papilas formando 3 fileiras longitudinais (Fig. 51C-D). Palpos curtos, fundidos 

em toda sua extensão, distalmente arredondados (Fig. 51A-E). Prostômio ligeiramente mais 

comprido do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta e 1 par 

de pequenas manchas ocelares próximo à margem anterior; antena central inserida entre o 

par de olhos anterior ou ligeiramente recuada, antenas laterais inseridas próximo à margem 

anterior do prostômio, à frente do par de olhos anterior (Fig. 51A-B, E). Peristômio mais 

curto que os segmentos, com duas pequenas projeções semi-circulares dorso-laterais na 

margem anterior recobrindo a parte posterior do prostômio, inclusive parte do par de olhos 

posterior; cirros peristomiais curtos (Fig. 51A-E). Cirros dorsais presentes em todos os 

setígeros, com inclusões iridescentes conspícuas nos cirróforos. Antenas, cirros peristomiais 

e cirros dorsais articulados em cirróforo e cirróstilo, com bases esféricas e curtas, e afiladas 

extremidades retráteis. Cirros ventrais digitiformes, aproximadamente de mesmo tamanho 

dos lóbulos parapodiais (Fig. 51C-D). Parapódios anteriores com 8-10 cerdas falcígeras 

cada, medianos com 4-8, parapódios posteriores com 3-5 falcígeras cada; falcígeras com 

hastes fracamente espinuladas e lâminas curtas, lisas e unidentadas, lâminas com sutil 

gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 12-7 µm ao longo de todo o corpo (Fig. 

51F-G). Cerdas simples dorsais sigmóides, presentes desde o setígero 1, curtas nos 

segmentos anteriores, pouco sobressaindo dos lóbulos parapodiais, mais longas a partir do 

nível do proventrículo (Fig. 51H); cerdas simples ventrais presentes a partir dos setígeros 

medianos, de mesmo formato das cerdas simples dorsais, mas mais finas e pontiagudas 

(Fig. 51I). Parapódios com 1 acícula cada, subdistalmente recurvada, com a ponta aguda, 

geralmente projetando-se do lóbulo parapodial (Fig. 51J). Pigídio com 1 par de cirros anais 

alongados, não articulados, ligeiramente inflados basalmente, aproximadamente cinco vezes 

mais longos do que os cirros dorsais posteriores (Fig. 51E). Faringe ocupando ~5 setígeros, 

com pequeno dente ligeiramente anterior à linha mediana da faringe e um par de glândulas 
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arredondadas, acastanhadas, no nível do setígero 1; proventrículo do mesmo comprimento 

da faringe, com ~35 fileiras musculares (Fig. 51E).  

 
Fig. 51. Prosphaerosyllis isabellae. A, região anterior, vista dorsal; B, detalhe da região anterior, 
vista dorsal; C, região anterior, lateral direita; D, região anterior, vista ventral; E, vista dorsal; F, 
cerdas falcígeras, região anterior; G, cerdas falcígeras, regiões mediana e posterior; H, cerda 
simples dorsal; I, cerda simples ventral; J, acícula, região posterior. Setas indicando papilas. 
Barras de escala: A = 60 µm; B = 30 µm; C = 20 µm; D = 90 µm; E = 100 µm; F–J = 10 µm.  
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Discussão: P. isabellae assemelha-se à antárctica P. palpopapillata (Hartmann-Schröder, 

1992), no aspecto geral do corpo e na morfologia das cerdas, mas difere dela por possuir 

antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais curtos, mamiliformes, estes últimos com 

inclusões iridescentes nos cirróforos, faringe maior, com um par de glândulas faríngeas no 

nível do setígero 1, e proventrículo com ~35  fileiras musculares, contra ~28 fileiras 

musculares em P. palpopapillata (Nogueira et al., 2001). 

 Outra espécie semelhante a P. isabellae é P. tetralix, por apresentar lâminas das 

falcígeras unidentadas, lisas a partir da região mediana do corpo, no formato das acículas e 

no tamanho do proventrículo. No entanto, P. isabellae difere de P. tetralix por possuir 

inclusões iridescentes nos cirróforos dos cirros dorsais, faringe com um par característico de 

glândulas castanhas na parte posterior do setígero 1, ambas as características ausentes em 

P. tetralix, e por possuir número pouco maior de fileiras musculares no proventrículo (35 x 

28) (San Martín, 2003). 

 Finalmente, P. isabellae também se assemelha a P. brevicirra (Hartmann-Schröder, 

1960) na morfologia das antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais e lâminas das falcígeras, 

mas difere desta espécie por apresentar palpos mais conspicuamente papilados, inclusões 

iridescentes nos cirróforos dos cirros dorsais, pelo par de glândulas faríngeas ao nível do 

setígero 1 e pelo proventrículo com maior número de fileiras musculares, ~35, contra 20 em 

P. brevicirra (Hartmann-Schröder, 1960). 

 

Localidade-tipo: Brasil – Estado de São Paulo, Ilha de Alcatrazes (Oceano Atlântico). 

  

Distribuição: Oceano Índico: Austrália (Western Australia). Oceano Atlântico: Brasil (São 

Paulo). 

 

 

Prosphaerosyllis xarifae (Hartmann-Schröder, 1960) 

Fig. 52 

 

Sphaerosyllis xarifae Hartmann-Schröder, 1960: 103, figs. 121-124; 1980: 56; 1985: 72; 1991: 41; San Martín, 
1984a: 236, fig. 54.  

Prosphaerosyllis xarifae: San Martín, 2005: 60-61, figs. 15-16; Fukuda et al., 2009: 1448-1450, fig. 3. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 3 

esp., 8.Abr.2001 (MZUSP 905); 1 esp., 12.Dez.2001 (ZUEC-POL 35); 2 esp., 13.Dez.2001. 

BIOPOL . Santos – Ilha das Palmas: 3 esp. (ZUEC-POL 32-34), 5.Out.2005. 
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Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 18 setígeros, 

medindo 1,39 mm de comprimento por 0,22 de largura; corpo recoberto dorsalmente por 

pequenas papilas arredondadas, formando fileiras transversais e longitudinais, mais 

conspícuas nos palpos e após o nível do proventrículo (Fig. 52A). Palpos curtos, quase 

totalmente fundidos, com curta bifurcação distal (Fig. 52A). Prostômio curto, com 2 pares de 

olhos em disposição trapezoidal aberta, e 1 par de manchas ocelares anterior; antena 

central inserida entre o par de olhos posterior, antenas laterais inseridas à frente do par de 

olhos anterior, entre este e as manchas ocelares (Fig. 52A). Peristômio com 

aproximadamente metade do comprimento dos setígeros anteriores, recobrindo a parte 

posterior do prostômio, especialmente na porção dorso-lateral; cirros peristomiais 

aproximadamente de mesmo tamanho  das antenas laterais, ou ligeiramente menores (Fig. 

52A).  Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais com morfologia semelhante, com bases 

bulbosas e extremidades afiladas, antenas por vezes não articuladas em cirróforo e 

cirróstilo; cirros dorsais presentes em todos os setígeros, nos setígeros medianos com 

característicos cirróforos alongados, cilíndricos, e cirróstilos curtos (Fig. 52A). Parapódios 

anteriores e medianos com 5-7 cerdas falcígeras cada, posteriores com 3-5 falcígeras cada; 

falcígeras com lâminas unidentadas e lisas, exceto pelas mais dorsais dos parapódios 

anteriores, que podem ser sutilmente espinuladas; lâminas das falcígeras com gradação 

dorso-ventral nos comprimento, medindo 21-10 µm na região anterior (Fig. 52B), 16-10 µm 

nas regiões mediana e posterior (Fig. 52C). Cerdas simples dorsais presentes em todos os 

setígeros, aproximadamente de mesma grossura das hastes das falcígeras, fracamente 

unidentadas e espinuladas (Fig. 52D); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos 

setígeros, lisas, mais finas e mais acentuadamente sigmóides do que as cerdas simples 

dorsais (Fig. 52E). Uma acícula por parapódio ao longo de todo o corpo, distalmente oblíqua 

e acuminada, com a ponta projetando-se levemente dos lóbulos parapodiais, especialmente 

nos parapódios posteriores (Fig. 52F). Pigídio com 1 par de cirros anais alongados, maiores 

do que os cirros dorsais posteriores e geralmente não-articulados, com papilas 

proeminentes entre os cirros do par (Fig. 52G). Faringe estendendo-se por 2,5-4 segmentos, 

com grande dente cônico ligeiramente anterior à linha mediana da faringe; proventrículo 

ocupando cerca de 2,5-3 segmentos, com ~26 fileiras musculares (Fig. 52A). 

 

Discussão:  Prosphaerosyllis campoyi (San Martín, Acero, Contonente & Gómez, 1982) 

assemelha-se a P. xarifae pelo padrão de distribuição das papilas dorsais e no tamanho do 

proventrículo, mas difere de P. xarifae por não apresentar os cirros dorsais dos setígeros 

medianos com cirróforos alongados, como característico desta espécie, e por apresentar as 

lâminas das falcígeras mais dorsais fortemente espinuladas a partir da região mediana do 

corpo, com ponta aguda assemelhando-se a uma agulha (San Martín, 2003).  
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Prosphaerosyllis xarifae compartilha com P. riseri (Perkins, 1981) o formato dos 

cirros dorsais da região mediana do corpo, mas difere desta por apresentar lâminas das 

falcígeras mais longas, com 21-10 µm de comprimento, e maior número de fileiras 

musculares no proventrículo, 26 fileiras, enquanto em P. riseri as lâminas das falcígeras 

 
 
Fig. 52. Prosphaerosyllis xarifae. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região 
anterior; C, cerdas falcígeras, regiões mediana e posterior; D, cerda simples dorsal; E, cerda 
simples ventral; F, acícula, região posterior; G, região posterior, vista dorsal. Barras de escala: A = 
100 µm; B-F = 10 µm; G = 50 µm.    
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medem todas ~8 µm de comprimento e o proventrículo possui 17-18 fileiras musculares 

(Perkins, 1981). 

 

Localidade-tipo: Arábia Saudita – Arquipélago de Farasan, Ilha Sarso (Mar Vermelho). 

 

Distribuição : Oceano Pacífico: Austrália (Queensland). Oceano Índico: Austrália (South 

Australia, Western Australia). Mar Vermelho (Arábia Saudita). Oceano Atlântico: Espanha 

(da Baia de Biscaya até as Ilhas Canárias). Primeira ocorrência para o Atlântico Sul. 

 

 

 

Gênero Salvatoria McIntosh, 1885 

 

Espécie-tipo: Salvatoria kerguelensis McIntosh, 1885 

 

Diagnose: exogoníneos de porte relativamente pequeno. Palpos unidos dorsalmente por 

uma membrana, com bifurcação distal, ventralmente livres. Prostômio com 3 antenas, 2 

pares de olhos e, geralmente, 1 par de manchas ocelares anterior. Peristômio com 2 pares 

de cirros peristomiais. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais longos e finos, subulados 

a filiformes. Cápsulas parapodiais ausentes. Cerdas falcígeras com lâminas bidentadas a 

sub-bidentadas, espinuladas. Acículas geralmente acuminadas, com ponta aguda, 

raramente distalmente ocas. Dente faríngeo rombóidal a oval, próximo da margem anterior 

da faringe ou até a sua metade. 

 

Comentários: a presença de 2 pares de cirros peristomiais levou estes animais a serem 

classificados como Brania na classificação antigamente utilizada para Syllidae. San Martín 

(1984a) reconheceu diferenças consistentes entre estes “dois grupos de Brania”, 

principalmente na morfologia das acículas, cerdas simples dorsais, antenas, cirros 

peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo, grau de fusão dos palpos, tamanho e largura 

da faringe e do proventrículo, posição do dente faríngeo e modo de incubação de ovos e 

embriões.  

Assim, o autor dividiu o antigo gênero Brania em dois grupos descrevendo 

Pseudobrania San Martín, 1984 para acomodar o segundo subgrupo. Posteriormente, San 

Martín (1991) verificou que o nome Grubeosyllis Verrill, 1900, tinha prioridade sobre 

Pseudobrania (San Martín, 1991) e, mais recentemente (San Martín, 2003), que Salvatoria 

McIntosh, 1885, tinha prioridade sobre Grubeosyllis, além deste nome já ser pré-ocupado 

por um gênero de Plathyhelminthes.   
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 Antes do presente estudo, o gênero já contava com 6 espécies registradas para o 

litoral brasileiro: S. breviarticulata (Nogueira, San Martín & Amaral, 2001), S. cf. clavata 

(Claparède, 1863), S. euritmica (Sardá, 1984), S. cf. heterocirra (Rioja, 1941) e S. 

longiarticulata (Nogueira, San Martín & Amaral, 2001), todas registradas como Grubeosyllis 

(Nogueira, 2000; Nogueira et al., 2001), e S. neapolitana, registrada como Brania 

subterranea (Hartmann-Schröder, 1956) (Westheide, 1974a). 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Salvatoria encontradas no presente 

estudo 

 

1a.  Cerdas simples dorsais unidentadas. Parapódios com 1 acícula cada ao longo de todo o 

corpo, com a ponta inflada oca, ligeiramente oblíqua ........................................ S. neapolitana 

1b. Cerdas simples dorsais bidentadas. Parapódios anteriores com 2 acículas cada, uma 

reta, afilada, ligeiramente sobressalente dos lóbulos parapodiais em alguns setígeros, a 

outra subdistalmente recurvada, com extremidade aguda .......................................  S. nitidula 

 

 

Salvatoria neapolitana (Goodrich, 1930) 

Fig. 53 

 

Pionosyllis neapolitana Goodrich, 1930: 651-666, figs. 1-12. 
Pionosyllis subterranea Hartmann-Schröder, 1956: 89-91, figs. 6-9. 
Brania subterranea. Westheide, 1974a: 10-14, Abb. 6; 1974b: 279-281, Abb. 40. 
Grubeosyllis neapolitana. Jiménez et al., 1994: 52-53, figs. 1-2. 
Salvatoria neapolitana. San Martín, 2003: 182-184, fig. 94. 

 

Material analisado : 

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Picinguaba, infralitoral, est. 117 (23°23 ’499”S 

45°58’000”W, 12,1 m): 1 esp., 21.Ago.2001; est. 118  (23°24’154”S 44°59’540”W, 7,9 m): 2 

esp., 21.Ago.2001; est. 120 (23°27’033”S 45°03’013” W, 5 m): 3 esp., 21.Ago.2001; est. 242 

(dados desconhecidos): 1 esp., 12.Nov.2001; est. 243 (dados desconhecidos): 4 esp., 

12.Nov.2001; Praia de Picinguaba, em Sargassum: 4 esp. (data desconhecida); em 

meiofauna arenosa: 20 esp., 22.Ago.2001. São Sebastião – Praia de São Francisco, em 

meiofauna arenosa: 36 esp., 27.Mai.2001; 59 esp., 15.Out.2001; 1 esp., 14.Jan.2002. 

 

Descrição: animais de pequeno porte, maior exemplar analisado com 1,8 mm de 

comprimento por 0,15 mm de largura. Palpos curtos, reniformes a triangulares. Prostômio 

subpentagonal, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal; antena central inserida 
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entre o par de olhos posterior, antenas laterais inseridas à frente do par de olhos anterior. 

Peristômio de comprimento aproximadamente igual ao dos setígeros anteriores, ou 

ligeiramente mais curto; cirros peristomiais dorsais de comprimentos aproximadamente 

iguais ao da antena central, cirros peristomiais ventrais de comprimentos aproximadamente 

iguais ao das antenas laterais.  Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais com morfologia 

semelhante, com bases ligeiramente infladas em relação aos ápices, lisos a fortemente 

enrugados; cirros dorsais do setígero 1 mais compridos do que os demais; cirros dorsais 

presentes em todos os setígeros, progressivamente menores em direção posterior; cirros 

ventrais digitiformes, com comprimento aproximadamente igual ao dos lóbulos parapodiais. 

Parapódios anteriores e medianos com cerca de 10 cerdas falcígeras cada, posteriores com 

2-5 falcígeras cada; falcígeras com hastes subdistalmente espinuladas, mais 

conspicuamente nas cerdas mais dorsais, e lâminas sub-bidentadas, com dente subdistal 

fino, semelhante a uma espinha, e fortemente espinuladas, com espinhas oblíquas nas 

cerdas mais dorsais dos parapódios anteriores, progressivamente menores e mais retas em 

direção ventral (Fig. 53A-B); lâminas com conspícua gradação dorso-ventral de 

comprimento, medindo 19-9 µm, gradação ântero-posterior no comprimento das lâminas 

praticamente ausente. Cerdas simples dorsais presentes em todos os setígeros, sigmóides, 

unidentadas, subdistalmente espinuladas (Fig. 53C); cerdas simples ventrais presentes 

apenas nos últimos setígeros, de morfologia semelhante à das cerdas simples dorsais, mas 

mais finas, com aproximadamente metade da grossura das hastes das falcígeras. 

Parapódios com 1 acícula cada, com a ponta inflada,  ligeiramente oblíqua, distalmente oca 

(Fig. 53D). Cirros anais longos, ligeiramente mais longos do que a antena central. Faringe 

estendendo-se por 2-3 setígeros, com abertura rodeada por papilas e dente cônico situado 

no 1/3 inicial; proventrículo ocupando cerca de 3,5 setígeros, com aproximadamente 20 

fileiras musculares. 

 

Discussão: Salvatoria neapolitana apresenta acículas com extremidade arredondada, oca, 

como característico do gênero Brania. Apesar disso, a espécie possui várias outras 

características que diferenciam Salvatoria de Brania, como o formato das cerdas simples 

dorsais, posição do dente faríngeo e tamanho da faringe e do proventrículo, este sem a linha 

mediana formada pela disposição das fileiras musculares, típico de Brania.  

 Salvatoria neapolitana assemelha-se a S. vieitezi (San Martín, 1984) e a S. nitidula 

(Verrill, 1900) por apresentar cerdas falcígeras com lâminas conspicuamente espinuladas e 

evidente gradação dorso-ventral de comprimento. Salvatoria vieitezi difere de S. 

neapolitana, contudo, por apresentar marcado contraste entre as lâminas das cerdas 

falcígeras mais dorsais, com espinhas voltadas para cima, e as medianas e ventrais, com 

espinhas retas, além de possuir acículas acuminadas, com a ponta aguda e filiforme (San 
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Martín, 2003). Salvatoria nitidula difere de S. neapolitana por apresentar lâminas das cerdas 

falcígeras com dente subdistal aproximadamente de mesmo tamanho do distal a partir da 

região mediana do corpo (ver “Discussão” de S. nitidula), enquanto em S. neapolitana o 

 
Fig. 53. Salvatoria neapolitana. A, cerdas falcígeras, regiões anterior e mediana; B, cerdas 
falcígeras, região posterior; C, cerda simples dorsal; D, acícula. Barra de escala = 10 µm. 
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dente subdistal é nitidamente menor do que o distal, assemelhando-se a uma espinha, ao 

longo de todo o corpo.  

 Outra espécie com lâminas das falcígeras com dente subdistal pequeno, semelhante 

a uma espinha, é S. kerguelensis McIntosh, 1885, que também compartilha com S. 

neapolitana o tamanho das antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo, e 

proporções do proventrículo. Contudo, S. neapolitana difere de S. kerguelenesis por 

apresentar cerda simples dorsais com formato sigmóide mais acentuado e acículas 

distalmente ocas, enquanto em S. kerguelensis estas últimas são subdistalmente infladas e 

ligeiramente recurvadas, com ponta aguda, conforme o característico de Salvatoria (San 

Martín, 2005). 

 Salvatoria heterocirra (Rioja, 1941) também apresenta cerdas falcígeras com lâminas 

bidentadas e espinuladas, e acículas com a ponta distalmente inflada, oca. Entretanto, S. 

heterocirra difere de S. neapolitana por apresentar cerdas simples dorsais mais 

acentuadamente sigmóides, e falcígeras com lâminas com dentes aproximadamente de 

mesmo tamanho, com característico espaço arredondado entre si (Rioja, 1941, Lâm. III, figs. 

11 e 12). 

Os animais aqui identificados diferem dos exemplares mediterrâneos por 

apresentarem lâminas das falcígeras menores, uma vez que lectótipos e paralectópios 

designados por Jiménez et al. (1994) apresentam lâminas das falcígeras dos parapódios 

anteriores com 32–12 µm e nos posteriores, com 26–12 µm  (Jiménez et al., 1994: fig.2; San 

Martín, 2003: figs. 94F, H).  

 

Localidade-tipo: Itália – Baía de Nápoles. 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Ilhas Galápagos. Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo: 

França, Espanha e Itália; Ilhas Canárias; Brasil (Estado de São Paulo).  

 

 

Salvatoria nitidula (Verrill, 1900) 

Fig. 54 

 

Grubeosyllis nitidula Verrill, 1900: 628; San Martín, 1991: 719, fig. 3. 
?Brania heterocirra Westheide, 1974b: 275-279, figs. 38-39 
?Grubeosyllis heterocirra. Nogueira, 2000: 67, fig. 16. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochosos: 2 

esp., 9.Mai.2001; 8 esp., 10.Mai.2001; 1 esp., 11.Out.2001; 11 esp., 17.Out.2001; em 
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Sargassum: 124 esp., 18.Out.2001; 2 esp. (data desconhecida); Picinguaba, setor IPP, em 

fital: 1 esp., 8.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 9 esp., 

19.Set.2001; 3 esp., 21.Set.2001; 2 esp. (data desconhecida); em Sargassum: 1 esp., 

27.Set.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, em Sargassum: 2 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião 

– Praia da Baleia, em costão rochoso: 2 esp., 8.Abr.2001; Praia de Toque-Toque Grande, 

em costão rochoso: 1 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL . Ubatuba – Praia do Perequê-Mirim: 2 esp., 5.Jan.2003. São Sebastião – Praia do 

Araçá: 1 esp., 17.Abr.2003; 3 esp., 15.Jul.2003; 6 esp., 25.Set.2003; 4 esp., 20.Jul.2005. 

Santos – Ilha das Palmas: 2 esp., 5.Out.2005. 

 

Descrição:  animais de pequeno porte, maior exemplar analisado com 31 setígeros, 

medindo cerca de 2,1 mm de comprimento por 0,2 mm de largura. Palpos triangulares a 

reniformes, com curta bifurcação distal. Prostômio com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central inserida entre o par 

de olhos posterior, antenas laterais inseridas entre o par de olhos anterior e as manchas 

ocelares, antenas alcançando além da extremidade dos palpos, a central ligeiramente maior 

do que as laterais. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais afilados, com bases 

ligeiramente infladas; cirros dorsais presentes em todos os setígeros, os do setígero 1 

aproximadamente 25 % mais longos do que os seguintes; cirros ventrais digitiformes, 

ligeiramente mais longos do que os lóbulos parapodiais. Parapódios com ~6 cerdas 

falcígeras cada ao longo de todo o corpo; falcígeras com lâminas bidentadas, com dente 

distal ligeiramente maior do que o subdistal nos parapódios anteriores e medianos, dentes 

de tamanhos aproximadamente iguais nos parapódios posteriores; lâminas espinuladas, as 

das cerdas mais dorsais com espinhas mais longas, dirigidas para cima, espinhas 

progressivamente mais curtas e retas nas falcígeras mais ventrais (Fig. 54A-B); lâminas com 

gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 29-12 µm nas regiões anterior e mediana, 

21-13 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, 

sigmóides, aproximadamente de mesma grossura das hastes das falcígeras, bidentadas, 

com dente distal ligeiramente maior do que o subdistal, e espinuladas, com curtas espinhas 

subdistais (Fig. 54C); cerdas simples ventrais presentes apenas nos parapódios posteriores, 

bidentadas, com dentes aproximadamente de mesmo tamanho, e lisas (Fig. 54D). 

Parapódios anteriores com 2 acículas cada, uma reta, afilada, projetando-se ligeiramente do 

lóbulo parapodial em alguns setígeros, outra subdistalmente inflada e recurvada, com ponta 

aguda, semelhante a uma espinha (Fig. 54E); a partir da região mediana do corpo, apenas 1 

acícula por parapódio, do segundo tipo (Fig. 54F). Faringe ocupando ~3 segmentos, com 

margem lisa e dente cônico, pontiagudo, próximo à extremidade anterior; proventrículo 

estendendo-se por ~3-4,5 segmentos, com ~16-20 fileiras musculares.  
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Discussão:  Salvatoria vieitezi (San Martín, 1984) compartilha com S. nitidula o tamanho do 

proventrículo, o padrão de espinulação das lâminas das cerdas falcígeras, e a morfologia 

das acículas, cerdas simples dorsais e ventrais. Entretanto, S. vieitezi difere de S. nitidula 

por apresentar: 1-) apenas 1 acícula por parapódio ao longo de todo o corpo, subdistalmente 

 
 
Fig. 54. Salvatoria nitidula. A, cerdas falcígeras, regiões anterior e mediana; B, cerdas falcígeras, 
região posterior; C, cerda simples dorsal; D, cerda simples ventral; E, acículas, região anterior; F, 
acícula, região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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recurvada, com extemidade aguda; 2-) lâminas das cerdas falcígeras mais dorsais 

alcançando 20 µm, com espinulação comprida, voltada para cima, mais conspícua no meio 

da lâmina, e cerdas intermediárias e inferiores também com espinhas retas, como S. 

nitidula, mas com comprimentos menores, entre 13 µm e 10 µm e; 3-) conspícuo padrão de 

pigmentação, com raias transversais no dorso do animal, mais evidentes em animais vivos, 

mas frequentemente preservadas em material fixado.  

 Salvatoria heterocirra é semelhante a S. nitidula na morfologia das antenas, cirros 

peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo. Contudo, S. heterocirra diferencia-se de S. 

nitidula por apresentar apenas 1 acícula por parapódio ao longo de todo o corpo, 

distalmente arredondada, oca, lâminas das cerdas falcígeras com dente subdistal de 

tamanho uniforme ao longo do corpo, e curta espinulação (Rioja, 1941, Lâm. III, figs. 11 e 

12). Além disso, o proventrículo em S. heterocirra é ligeiramente menor, estendendo-se por 

2-2,5 segmentos (Rioja, 1941), enquanto em S. nitidula o proventrículo estendendo-se por 

~3-4,5 segmentos.  

 Westheide (1974b) apresenta a identificação de S. heterocirra baseado no tamanho 

do corpo, número de segmentos, número de olhos, formato dos palpos, antenas e cirros 

peristomiais, comprimento dos cirros dorsais do setígero 1, e número de fileiras musculares 

e comprimento do proventrículo, considerando o tamanho da faringe como a única diferença 

entre seus exemplares e a descrição de S. heterocirra. Entretanto, o conjunto de caracteres 

apontados por Westheide (1974b) para justificar a identificação é compartilhado por várias 

espécies do gênero, e, além disso, comparando-se a descrição apresentada por Westheide 

(1974b) com a descrição original da espécie (Rioja, 1941), nota-se uma discrepância no 

formato das lâminas das cerdas falcígeras. Apesar desta característica não ser 

detalhadamente descrita, os desenhos de Rioja (1841) ilustram as lâminas das falcígeras de 

S. heterocirra como apresentando pequena variação de tamanho, espinulação curta e 

dentes de tamanhos aproximadamente iguais (Rioja, 1941, Lâm. III, figs. 11 e 12). Além 

disso, Rioja (1941) descreve a espécie como apresentando apenas 1 acícula por parapódio, 

o que diverge de Westheide (1974b), que segue o padrão aqui descrito para S. nitidula. No 

trabalho citado (Westheide, 1974b), o autor afirma não ter analisado o material-tipo de S. 

heterocirra, mas também não faz referência a essas diferenças em sua discussão. S. 

heterocirra sensu Westheide (1974b) foi também identificada para a costa brasileira, ainda 

que com ressalvas, por Nogueira (2000, como Grubeosyllis cf. heterocirra), talvez, em 

ambos os casos, tratando-se da espécie aqui identificada como S. nitidula. 

 Salvatoria nitidula é similar à espécie brasileira S. longiarticulata (Nogueira, San 

Martín & Amaral, 2001), por apresentar cirros dorsais do setígero 1 mais longos do que os 

dos setígeros seguintes; falcígeras com lâminas bidentadas e relativamente longas, em 

comparação com outras espécies do gênero; e no formato e número de acículas por 
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parapódio ao longo do corpo. Contudo, S. longiarticulata apresenta as seguintes 

características que a diferenciam de S. nitidula: 1-) lâminas das falcígeras com ambos os 

dentes bem desenvolvidos desde o setígero 1, ao invés do dente subdistal ser 

progressivamente maior em direção posterior, como encontrado em S. nitidula; 2-) lâminas 

das falcígeras com conspícua espinulação na metade basal, praticamente lisas na metade 

distal (Nogueira et al., 2001, fig. 5); e 3-) cerdas simples dorsais unidentadas, enquanto em 

S. nitidula elas são bidentadas. 

 Os animais aqui identificados são semelhantes aos encontrados por San Martín 

(1991) em Cuba e Bermudas. O autor, contudo, assinalou tais espécimes a S. nitidula com 

ressalvas, uma vez que caracteres importantes não são mencionadas na descrição original 

da espécie (Verrill, 1900; San Martín, 1991) 

  

Localidade-tipo: Ilhas Bermudas (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico – Mar do Caribe (Ilhas Bermudas, Golfo do México, Cuba). 

Primeira ocorrência para o litoral brasileiro. 

 

 

   

Gênero Sphaerosyllis Claparède, 1863 

 

Espécie-tipo : Sphaerosyllis hystrix Claparède, 1863 

 

Diagnose : animais de pequeno porte, corpo geralmente recoberto por numerosas papilas. 

Palpos totalmente fundidos ou com curta bifurcação distal, geralmente com pequena 

constrição subdistal. Prostômio com 3 antenas e 2 pares de olhos, manchas ocelares 

geralmente ausentes. Peristômio com 1 par de cirros peristomiais. Antenas, cirros 

peristomiais, cirros dorsais e cirros anais de mesmo formato, com bases infladas e pontas 

cilíndricas a filiformes (San Martín, 1984a). Cirros dorsais geralmente ausentes no setígero 

2. Cápsulas parapodiais geralmente presentes, com material granuloso ou fibriloso. 

Parapódios com cerdas compostas heterogonfas, frequentemente com lâminas curtas e 

unidentadas. Acículas grossas, geralmente subdistalmente dobradas em ângulo reto. 

Faringe estreita, com abertura rodeada por papilas, e dente cônico na margem anterior; 

proventrículo curto, com poucas e grossas fileiras musculares. Reprodução por epigamia, 

com incubação ventral de ovos e juvenis (San Martín, 2005). 
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Comentários: o gênero foi dividido em dois subgêneros, Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) e 

Sphaerosyllis (Prosphaerosyllis), por San Martín (1984b), baseado na presença/ausência de 

cirros dorsais no setígero 2, tamanho e formato da faringe em relação ao proventrículo, 

posição e tamanho do dente faríngeo, e formato das antenas, cirros peristomiais e cirros 

dorsais. Posteriormente, Prosphaerosyllis foi elevado ao nível genérico (vide comentários de 

Prosphaerosyllis) e, baseando-se no modo de incubação dos ovos, San Martín (2003), 

dividiu os Sphaerosyllis (Sphaerosyllis) em Sphaerosyllis e Erinaceusyllis, este último, como 

também ocorre em Prosphaerosyllis, incubando ovos dorsalmente por meio de notocerdas, 

ao contrário de Sphaerosyllis, que os incuba aderidos à superfície ventral. 

 Antes do presente estudo, o gênero contava com 3 ocorrências no litoral brasileiro: 

S.annulata Nogueira, San Martín & Fukuda, 2004 (Nogueira et al., 2004), S. brasiliensis 

Nogueira, San Martín & Amaral, 2001 (Nogueira, 2000; Nogueira et al., 2001) e S. hystrix 

(Temperini, 1981; Nogueira, 2000). 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Sphaerosyllis encontradas no presente 

estudo 

 

1a. Corpo dividido em quatro anéis por segmento. Acículas grossas, subdistalmente 

oblíquas, com pontas projetando-se dos lóbulos parapodiais, a partir da região mediana do 

corpo  ..................................................................................................................... S. annulata  

1b. Corpo sem tal divisão. Acículas subdistalmente dobradas em ângulo reto, não se 

projetando dos lóbulos parapodiais ........................................................................................ 2 

 

2a.(1b) Cápsula parapodiais ausentes ............................................................... S. piriferopsis 

2b.(1b) Cápsulas parapodiais presentes ................................................................................ 3 

 

3a.(2b) Cápsulas parapodiais contendo material fibriloso ...................................... S. capensis 

3b.(2b) Cápsulas parapodiais contendo material granuloso ................................................... 4 

 

4a.(3b) Dorso e ventre fortemente papilados, papilas grandes, ovais ............ S. densopapillata 

4b.(3b) Papilas esparsas, arredondadas a ovais, geralmente pequenas, por vezes formando 

fileiras transversais ou longitudinais ao longo do corpo .......................................................... 5 

 

5a.(4b) Dente faríngeo robusto, ocupando mais da metade da abertura da faringe. Lâminas 

das falcígeras longas e fortemente espinuladas, medindo 45-15 µm ............. S. magnidentata 
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5b.(4b) Dente faríngeo de tamanho “normal”, notadamente menor que a abertura da faringe. 

Lâminas das falcígeras finamente espinuladas, medindo, no máximo, ~28 µm ...................... 6 

 

6a.(5b) Falcígeras mais dorsais com lâminas ligeiramente arqueadas basalmente, 

distalmente retas, medindo até 21 µm de comprimento. Cirros anais longos, apenas 

ligeiramente inflados basalmente em relação à parte distal, aproximadamente 6 vezes mais 

longos do que os cirros dorsais posteriores ................................................ Sphaerosyllis sp. 1 

6b.(5b) Falcígeras superiores sem tal formato, medindo até 31 µm de comprimento. Cirros 

anais de formato semelhante ao dos cirros dorsais posteriores, mas aproximadamente 25 % 

maiores do que estes ................................................................................. Sphaerosyllis sp. 2 

 

 

Sphaerosyllis annulata Nogueira, San Martín & Fukuda, 2004 

 

Sphaerosyllis annulata Nogueira, San Martín e Fukuda, 2004: 50-54, fig. 1 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba, infralitoral, est. 13 (23°24’617”S 44°47’0 05”W, 

25,1 m): 1 esp. (holótipo, MHN-BPO 91/0), 17.Mar.2001; est. 92 (23°24’010”S 44°50’902”W, 

21,6 m): 1 esp. (parátipo, MNCN 16.01/10114), 18.Nov.2001. 

 

Descrição: exogoníneos de médio porte, maior exemplar analisado com 62 setígeros, 

medindo 10,4 mm de comprimento por 0,37 mm de largura. Palpos curtos, totalmente 

fundidos dorsalmente. Prostômio com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta; 

antena central inserida no centro do prostômio, entre os olhos, antenas laterais inseridas 

próximo à margem anterior do prostômio, ligeiramente menores do que a central; antenas 

alcançando a extremidade distal dos palpos, ou pouco além. Antenas, cirros peristomiais e 

cirros dorsais ao longo do corpo de morfologia similar, basalmente esféricos, com inclusões 

iridescentes, e com pontas digitiformes, distalmente arredondadas; cirros dorsais ausentes 

no setígero 2. Cada segmento dividido em quatro anéis, o primeiro dos quais mais fino e o 

terceiro mais grosso, contendo os cirros dorsais e cápsulas parapodiais com material 

granuloso, mais evidentes nos setígeros medianos; bordas entre os anéis com pigmentação 

escura, progressivamente menos conspícuas em direção  posterior. Parapódios anteriores 

com 3-4 cerdas falcígeras cada, medianos com 2-4, parapódios posteriores com apenas 2 

falcígeras cada; falcígeras com lâminas unidentadas, basalmente espinuladas, com sutil 

gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 13-10 µm nas regiões anterior e mediana, 

10 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes em todos os setígeros, mais 
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grossas do que as hastes das falcígeras, lisas e unidentadas, com leve curvatura subdistal; 

cerdas simples ventrais presentes a partir da região mediana, com o mesmo formato das 

dorsais, mas ligeiramente menores e mais finas, aproximadamente de mesma grossura das 

hastes das falcígeras. Parapódios anteriores com 2 acículas cada, acículas grossas, uma 

das quais com a ponta oblíqua, subdistalmente recurvada, a outra reta, ligeiramente mais 

fina; parapódios medianos e posteriores com 1 acícula cada, do primeiro tipo, mas mais 

grossa, projetando-se do lóbulo parapodial. Pigídio com 1 par de cirros anais com o mesmo 

formato dos cirros dorsais e peristomiais, mas maiores. Faringe estreita, ocupando 4 

segmentos, com dente na margem anterior; proventrículo curto, ocupando 2 segmentos, 

com cerca de 12-15 fileiras musculares. 

 

Discussão: Sphaerosyllis annulata apresenta algumas similaridades com o gênero 

Prosphaerosyllis, como a morfologia dos cirros dorsais, que, à primeira vista, parecem 

articulados em cirróforo e cirróstilo, das acículas e das falcígeras. Entretanto, um exame 

mais minucioso mostra que os cirros são na verdade uma peça única, com transição abrupta 

da base, esférica, para a ponta afilada. Além disso, outros caracteres corroboram a 

identificação dos animais como Sphaerosyllis, tais como as ausências de manchas ocelares 

e de cirros dorsais no setígero 2, e o comprimento e largura do proventrículo em relação ao 

da faringe.  

Sphaerosyllis dubiosa Hartmann-Schröder, 1962, assemelha-se a S. annulata por 

também apresentar os segmentos divididos em anéis e conspícua pigmentação, mas difere 

desta por ter pigmentação amarelada, palpos distalmente separados, acículas retas, lâminas 

das falcígeras com conspícua gradação dorso-ventral de comprimento e ausência de 

cápsulas parapodiais (Nogueira et al., 2004).  

A presença de cápsulas parapodiais é um caráter comum em Sphaerosyllis. 

Entretanto, exceto em S. annulata, S. glandulata Perkins, 1981, S. densopapillata Hartmann-

Schröder, 1979 e S. magnidentata Perkins, 1981, as inclusões nas cápsulas são de 

natureza fibrilar, enquanto nestas quatro espécies, elas são granulares.  

Entretanto, S. glandulata difere de S. annulata por não apresentar pigmentação nem 

os segmentos divididos em anéis, e por ter todas as antenas de mesmo tamanho, acículas 

recurvadas em ângulo reto e cerdas simples dorsais com espinulação subdistal (Perkins, 

1981).  

Sphaerosyllis magnidentata difere de S. annulata por também não apresentar os 

segmentos divididos em anéis, por ter todas antenas inserindo-se próximo à margem 

anterior do prostômio, pelas acículas dobradas em ângulo reto e pelo dente faríngeo 

tipicamente grande.   
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Finalmente, S. densopapillata difere de S. annulata por por não apresentar os 

segmentos divididos em anéis, por ter todas antenas inserindo-se próximo à margem 

anterior do prostômio, e pelas acículas dobradas em ângulo reto. Além disso, S. 

densopapillata possui o corpo densamente recoberto por papilas, dorsal- e ventralmente. 

 

Localidade-tipo: Brasil – São Paulo, Ubatuba (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição:  Oceano Atlântico: Brasil – conhecida apenas do litoral norte do Estado de São 

Paulo, coletada no infralitoral de Ubatuba. 

 

 

Sphaerosyllis capensis Day, 1953 

Fig. 55 

 

Sphaerosyllis capensis. Day, 1967: 276, fig. 12.IIg-j; San Martín, 2005: 94-95, figs. 49c-f, 50 
Sphaerosyllis hystrix var. capensis Day, 1953: 420, fig. 4g-l 
Sphaerosyllis cf. hystrix. Nogueira, 2000: 37-38, fig. 7. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Caraguatatuba – Martim de Sá, setor Ilhas, em Dyctiota: 

1 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 1 esp., 

8.Abr.2001; 1 esp., 12.Dez.2001. 

BIOPOL . Santos – Ilha das Palmas: 2 esp., 5.Out.2005. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado incompleto, com 25 

setígeros, medindo aproximadamente 2,2 mm de comprimento por 0,21 de largura, corpo 

recoberto dorsalmente por pequenas papilas esparsas. Palpos arredondados, rebatidos para 

baixo, quase totalmente fundidos, com curta bifurcação distal (Fig. 55A). Prostômio oval com 

2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta; antenas aproximadamente de mesmo 

tamanho, estendendo-se até próximo da extremidade distal dos palpos, antena central 

inserida em posição ligeiramente anterior ao nível do par de olhos anterior, antenas laterais 

inseridas na margem anterior do prostômio (Fig. 55A). Peristômio de comprimento 

aproximadamente igual ao dos setígeros anteriores, dorsalmente recobrindo grande parte do 

prostômio, inclusive os olhos; cirros peristomiais por vezes quase alinhados com as antenas, 

ligeiramente menores do que as antenas, dirigidos para a frente (Fig. 55A). Antenas, cirros 

peristomiais, cirros dorsais ao longo do corpo e cirros anais com morfologia similar, 

basalmente esféricos e com pontas digitiformes distalmente arredondadas; cirros dorsais 

ausentes no setígero 2 (Fig. 55A). A partir do setígero 4, presença de conspícuas cápsulas 
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parapodiais contendo material fibriloso (Fig. 55A), cada cápsula dorsalmente associada a 

uma papila arredondada, maior do que as demais. Parapódios anteriores com 6-8 cerdas 

falcígeras cada, medianos com 6, parapódios posteriores com 3-5 falcígeras cada; 

falcígeras com hastes espinuladas, mais conspicuamente nos setígeros anteriores e nas 

cerdas mais dorsais de cada parapódio (Fig. 55C-E); lâminas das falcígeras mais dorsais 

espinuladas, progressivamente mais lisas em direção ventral; nos setígeros anteriores, 

lâminas das falcígeras mais dorsais e intermediárias sub-bidentadas, com espinha subdistal 

mais robusta, demais lâminas unidentadas (Fig. 55C-E); lâminas com gradação dorso-

ventral de comprimento, medindo 22-13 µm na região anterior, 19-14 µm na mediana e 17-

10 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, sigmóides, 

pontiagudas, unidentadas, com fina espinulação subdistal (Fig. 55F); cerdas simples 

ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, unidentadas, lisas, mais acentuadamente 

sigmóides do que as cerdas simples dorsais (Fig. 55G). Parapódios com 1 acícula cada, 

acículas subdistalmente recurvadas em ângulo reto, com extremidade afilada (Fig. 55H). 

Pigídio arredondado, cirros anais ligeiramente maiores do que os cirros dorsais posteriores, 

com papilas proeminentes entre o par (Fig. 55B). Faringe ocupando ~2,5 setígeros, com 

dente cônico na margem anterior e glândulas amareladas basais, circundando-a próximo ao 

proventrículo; proventrículo pequeno, ocupando 1,5-2 setígeros, com ~15 fileiras musculares 

(Fig. 55A).  

 

Discussão: Sphaerosyllis capensis pertence a um grupo de espécies de Sphaerosyllis 

caracterizadas por apresentar cápsulas parapodiais contendo material fibrilar. As espécies 

deste grupo são bastante semelhantes entre si, compartilhando também o formato do corpo 

em geral, o peristômio recobrindo a parte posterior do prostômio, bem como o tamanho e o 

número aproximado de fileiras musculares no proventrículo. Deste grupo também fazem 

parte as espécies S. hystrix Claparède, 1864, S. aciculata Perkins, 1981, S. taylori Perkins, 

1981, e S. thomasi San Martín, 1984.   

 Sphaerosyllis capensis pode ser facilmente diferenciada de S. aciculata por esta 

apresentar as cerdas compostas, a partir da região mediana do corpo, substituídas por 

cerdas simples aciculares, de formatos semelhantes aos das hastes das falcígeras (Perkins, 

1981). 

 Sphaerosyllis capensis difere de S. taylori por ter a antena central inserida 

anteriormente ao nível do par de olhos anterior, ao invés de tê-la entre o par de olhos 

posterior; gradação dorso-ventral no comprimento das lâminas das falcígeras, bem como 

lâminas mais longas do que em S. taylori, onde elas medem 10-8 µm; e fina espinulação 

subdistal nas cerdas simples dorsais ao longo de todo o corpo, ao invés destas serem 
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levemente espinuladas apenas nos setígeros da região anterior do corpo, como em S. taylori 

(Perkins, 1981). 

 

 

 
Fig. 55. Sphaerosyllis capensis. A, regiões anterior e mediana, vista dorsal; B, pigídio, vista 
dorsal; C, cerdas falcígeras, região anterior; D, cerdas falcígeras, região mediana; E, cerdas 
falcígeras, região posterior; F, cerda simples dorsal; G, cerda simples ventral; H, acícula. Barras 
de escala: A = 200 µm; B = 50 µm; C-H = 10 µm. 
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 Sphaerosyllis thomasi difere de S. capensis por apresentar cirros dorsais pequenos, 

menores do que as antenas, com bases similarmente arredondadas, mas pontas mais 

curtas e proporcionalmente mais grossas, e lâminas das falcígeras também menores, 

medindo 8 µm e praticamente sem gradação dorso-ventral de comprimento (San Martín, 

1984a).   

 Das espécies acima citadas, a mais semelhante à aqui descrita é, provavelmente, S. 

hystrix, pois, além das características mencionadas acima, também compartilha com S. 

capensis a morfologia das lâminas das falcígeras. Contudo, S. capensis difere de S. hystrix,  

por apresentar antenas menores, não ultrapassando a extremidade distal dos palpos (Fig. 

55A), enquanto em S. hystrix elas vão além deste limite (San Martín, 1984a, lâm. 57; 2003, 

fig. 106A); antena central inserida em posição mais anterior, à frente do par de olhos 

anterior, quase na margem anterior do prostômio, ao invés de tê-la inserida entre o par de 

olhos anterior; lâminas das falcígeras menores, alcançando até 22 µm nos setígeros 

anteriores e 19 µm nos medianos, enquanto elas chegam a 35 µm e 30 µm, 

respectivamente, em S. hystrix; cerdas simples dorsais presentes em todos os setígeros, ao 

invés de tê-las aparecendo a partir dos setígeros imediatamente após o proventrículo; e 1 

acícula por parapódio ao longo de todo o corpo, ao invés de ter até 2 nos setígeros 

anteriores (San Martín, 1984a; 2003). 

Nogueira (2000) apresenta a identificação de S. cf. hystrix, com ressalvas quanto ao 

menor comprimento das falcígeras em seus exemplares, além destes aparentemente terem 

a antena central inserida na borda anterior do prostômio. Os exemplares aqui descritos 

como S. capensis assemelham-se àqueles identificados por Nogueira (2000) como S. cf. 

hystrix, exceto pela antena central se encontrar ligeiramente recuada (Fig. 55A) em relação 

ao descrito por Nogueira (2000, fig. 7A). Entretanto, Nogueira (2000) estudou apenas 8 

exemplares e em nenhum deles foi possível verificar com clareza a posição de inserção da 

antena central (Nogueira, comunicação pessoal), de maneira que é mais provável que os 

espécimes identificados pelo autor como S. cf. hystrix pertençam ao mesmo táxon aqui 

descrito. 

 

Localidade-tipo: África do Sul – Cabo das Agulhas (divisa entre os oceanos Atlântico e 

Índico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (Queensland). Oceano Índico: Moçambique. 

Oceano Atlântico – Mar Vermelho; Angola; Brasil (São Paulo). 
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 Sphaerosyllis densopapillata Hartmann-Schröder, 1979 

Figs. 56, 57 

 

Sphaerosyllis capensis densopapillata Hartman-Schröder, 1979: 104-105, Abb. 141-143; 1980: 54. 
Sphaerosyllis densopapillata. San Martín, 2005: 92-94, figs. 48-49A-B. 
 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Picinguaba, setor IPP, em fital: 4 esp., 

8.Jun.2001; 4 esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 

2 esp., 13.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 75 esp., 

8.Abr.2001; 1 esp., 9.Abr.2001; 1 esp., 12.Dez.2001; 2 esp., 13.Fev.2001; Baleia, setor 

Ilhas, em Sargassum: 1 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL . Santos – Ilha das Palmas: 3 esp., 5.Out.2005.  

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 19 setígeros, 

medindo cerca de 1,7 mm de comprimento por 0,2 mm de largura; corpo recoberto por 

fileiras transversais de grandes papilas arredondadas a ovais, mais conspícuas na porção 

dorsal (Figs. 56A; 57A-B, E-F) do que na ventral (Fig. 57B-D), dorsalmente presentes desde 

o peristômio (Figs. 56A; 57A-B, E-F), ventralmente, a partir da região após o proventrículo 

(Fig. 57C-D). Palpos quase totalmente fundidos, com curta bifurcação distal, frequentemente 

com as extremidades distais rebatidas ventralmente (Fig. 57B-D). Prostômio com 2 pares de 

olhos em disposição trapezoidal aberta; antenas curtas e de mesmo tamanho, inseridas em 

linha, na margem anterior do prostômio (Figs. 56A; 57A-B, E). Antenas, cirros peristomiais, 

cirros dorsais e cirros anais de morfologia similar, com bases esféricas e distalmente 

digitiformes, com pontas arredondadas, as antenas ligeiramente mais longas; cirros dorsais 

ausentes no setígero 2 (Figs. 56A; 57A-B, E); cirros ventrais piriformes na região anterior, de 

comprimento aproximadamente igual ou ligeiramente mais curtos do que os lóbulos 

parapodiais (Fig. 57C-D), progressivamente mais longos e afilados, digitiformes, em direção 

posterior, excedendo o comprimento dos lóbulos parapodiais (Fig. 57D). Cápsulas 

parapodiais contendo material granuloso presentes a partir da região do proventrículo (Fig. 

56A). Parapódios anteriores com 6-7 falcígeras cada, medianos com 5-6, parapódios 

posteriores com apenas 3 falcígeras cada; falcígeras com hastes lisas a ligeiramente 

espinuladas; lâminas unidentadas e conspicuamente espinuladas nos setígeros anteriores e 

medianos (Fig. 56B), fracamente espinuladas a lisas nos posteriores (Fig. 56C); lâminas 

com gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 40-14 µm na região anterior, 42-20 

µm na mediana e 30-16 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes desde o 

setígero 1, sigmóides, unidentadas, com espinulação subdistal (Fig. 56D); cerdas simples 

ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, mais acentuadamente sigmóides do que 
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as cerdas simples dorsais, unidentadas e pontiagudas, lisas (Fig. 56E). Parapódios com 1 

acícula cada ao longo de todo o corpo, acículas com subdistalmente dobradas em ângulo 

reto (Fig. 56F). Pigídio com par de cirros anais mais longos do que os cirros dorsais. Faringe 

ocupando 2,5 setígeros, com grande dente cônico na margem anterior; proventrículo 

ocupando cerca de 2,5 setígeros, com ~15  fileiras musculares (Fig. 56A).  

 

Discussão: Sphaerosyllis densopapillata é bastante semelhante a S. magnidentata  na 

morfologia das antenas e cirros ao longo do corpo, cerdas, acículas, faringe e proventrículo. 

 
 
Fig. 56.  Sphaerosyllis densopapillata. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região 
anterior; C, cerdas falcígeras, região posterior; D, cerda simples dorsal; E, cerda simples ventral; 
F, acícula. Barras de escala: A = 50 µm; B-F = 10 µm. 
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A diferença entre as duas espécies reside no fato do corpo de S. densopapillata ser 

densamente recoberto por papilas, enquanto S. magnidentada apresenta papilas mais 

 
Fig. 57.  Sphaerosyllis densopapillata, MEV. A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, 
vista ventro-frontal; C, região anterior, vista ventral; D, regiões anterior e mediana, vista ventral; E, 
detalhe, região anterior, vista dorsal; F, setígeros medianos, vista dorsal. Barras de escala: A = 80 
µm; B, E = 40 µm; C, F = 60 µm; D = 120 µm. 
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esparsas pelo corpo (ver descrição abaixo). Tal similaridade entre estas espécies torna a 

identificação de juvenis de S. densopapillata, nos quais as papilas ainda não se encontram 

plenamente desenvolvidas, bastante difícil.  

 Os espécimes de S. densopapillata aqui identificados são bastante semelhantes aos 

australianos descritos por San Martín (2005), exceto pelos exemplares brasileiros 

apresentarem as lâminas das falcígeras mais dorsais ligeiramente maiores, medindo até 42 

µm, enquanto nos australianos elas medem até 36 µm (San Martín, 2005). 

 

Localidade-tipo:  Austrália – Western Australia, Broome. 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (Queensland). Oceano Índico: Austrália (Western 

Australia). Primeira ocorrência para o Oceano Atlântico. 

 

 

Sphaerosyllis magnidentata Perkins, 1981 

Fig. 58 

 

Sphaerosyllis magnidentata Perkins, 1981: 1130-1133, fig. 22; Nuñez, 1990: 301-302, fig. 87 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos marinho. Ubatuba – Picinguaba, setor IPP, em fital: 1 esp., 

18.Out.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 7 esp., 8.Abr.2001. 

 

Descrição: espécie de pequeno porte, maior exemplar analisado com 20 setígeros, com 

1,46 mm de comprimento por 0,23 mm de largura; corpo dorsalmente recoberto por 

pequenas papilas esparsas. Palpos curtos, ovais, quase totalmente fundidos, com curta 

bifurcação distal. Prostômio com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta; antenas 

curtas, de tamanhos aproximadamente iguais, todas inseridas em linha, na margem anterior 

do prostômio, alcançando quase até a extremidade distal dos palpos. Peristômio de mesmo 

comprimento ou ligeiramente mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais 

menores do que as antenas, frequentemente voltados em direção anterior. Antenas, cirros 

peristomiais, cirros dorsais e cirros anais de morfologia similar, com bases esféricas e 

extremidades afiladas, digitiformes, com pontas arredondadas; cirros dorsais 

aproximadamente de mesmo tamanho dos cirros peristomiais, ausentes no setígero 2; cirros 

ventrais digitiformes, alongados, alcançando ligeiramente além dos lóbulos parapodiais. A 

partir setígero 4, no nível do proventrículo, presença de conspícuas cápsulas parapodiais 

com material granuloso. Lóbulos parapodiais distalmente cônicos, papilados. Parapódios 
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anteriores com 6-7 falcígeras cada, medianos com 5-6, parapódios posteriores com 3-4 

falcígeras cada; falcígeras com hastes sutilmente espinuladas (Fig. 58A-B); lâminas 

espinuladas, mais conspicuamente nas mais dorsais nos setígeros anteriores e medianos, 

com espinhas mais basais ligeiramente voltadas para cima; lâmimas sub-bidentadas, com 

 
 
Fig. 58. Sphaerosyllis magnidentata. A, cerdas falcígeras, regiões anterior e mediana; B, cerdas 
falcígeras, região posterior; C, cerda simples dorsal, região anterior; D, cerda simples ventral; E, 
acícula, região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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dente subdistal pequeno, semelhante a uma espinha (Fig. 58A-B) ou unidentadas, em 

algumas falcígeras mais ventrais dos parapódios posteriores; lâminas com gradação dorso-

ventral no comprimento, medindo 42-16 µm na região anterior, 45-15 µm na mediana e 28-

17 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, sigmóides, 

unidentadas, com espinulação subdistal (Fig. 58C), progressivamente mais grossas e mais 

conspicuamente sigmóides em direção posterior; cerdas simples ventrais presentes apenas 

nos últimos setígeros, acentuadamente sigmóides, lisas e unidentadas (Fig. 58D). 

Parapódios com 1 acícula cada ao longo de todo o corpo, acículas subdistalmente dobradas 

em ângulo reto, com ponta afilada (Fig. 58E). Pigídio recoberto por papilas ligeiramente 

maiores do que as demais, cirros anais ligeiramente maiores do que os dorsais. Faringe 

ocupando 2,5-3 segmentos, com grande dente cônico na margem anterior; proventrículo 

mais largo do que a faringe, ocupando ~2 setígeros, com ~17  fileiras musculares.  

 

Discussão: Sphaerosyllis magnidentata assemelha-se a S. glandulata Perkins, 1981 e a S. 

annulata, pela presença das cápsulas parapodiais contendo material granuloso. As 

diferenças entre S. annulata e S. magnidentata foram discutidas acima (ver “Discussão” de 

S. annulata); S. magnidentata difere de S. glandulata por apresentar todas as antenas 

inseridas na margem anterior do prostômio e lâminas das falcígeras maiores e com 

gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 45-15 µm, enquanto S. gladulata possui 

antena central mais recuada, inserida no meio do prostômio e todas as falcígeras com 

lâminas curtas, medindo 10-8 µm (San Martín, 2003).  

 Sphaerosyllis densopapillata também é bastante semelhante a S. magnidentata, mas 

a presença de conspícuas e numerosas papilas, que caracteristicamente recobrem o dorso 

e ventre de S. densopapillata, diferencia estes táxons. 

 

Localidade-tipo:  EUA – Flórida, Monroe County (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico: Ilhas Canárias; Bahamas; EUA (Flórida); Cuba; Belize. 

Primeira ocorrência para o Atlântico Sul. 
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Sphaerosyllis piriferopsis Perkins, 1981 

Fig. 59 

 

Sphaerosyllis piriferopsis Perkins, 1981: 1133-1136, figs. 23-24; Russell, 1991: 66-69, fig. 7  

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Caraguatatuba – Martim de Sá, setor Ilhas, em 

Sargassum: 2 esp., 16.Mar.2001. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 13 setígeros, 

medindo 1,15 mm de comprimento por 0,14 mm de largura; corpo dorsalmente recoberto por 

pequenas papilas esparsas, formando duas fileiras longitudinais mais conspícuas nas 

laterais do meio do dorso, além de outras papilas de distribuição irregular (Fig. 59A). Palpos 

triangulares, dorsalmente quase totalmente fundidos, com curta bifurcação distal (Fig. 59A). 

Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta situados na metade posterior; antenas curtas, não alcançando a metade 

dos palpos, antena central inserida no centro do prostômio, entre os olhos, antenas laterais 

inseridas próximo à margem anterior do prostômio, à frente do par de olhos anterior (Fig. 

59A). Peristômio de comprimento aproximadamente igual ao dos setígeros anteriores, 

frequentemente recobrindo a porção posterior do prostômio, principalmente dorso-

lateralmente, recobrindo o par de olhos posterior; cirros peristomiais frequentemente 

voltados em direção anterior, de tamanhos aproximadamente iguais ao das antenas. 

Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais e cirros anais de morfologia similar, com bases 

esféricas e extremidades afiladas, digitiformes, com pontas arredondadas (Fig. 59A); cirros  

dorsais pouco mais curtos do que as antenas e cirros peristomiais, ausentes no setígero 2; 

cirros ventrais digitiformes, aproximadamente de mesmo comprimento dos lóbulos 

parapodiais, ou ligeiramente mais curtos. Lóbulos parapodiais cônicos, também com 

algumas papilas, 1 par subdistal, uma das quais na face anterior, a outra ligeiramente mais 

apical, na face posterior dos lóbulos. Parapódios ao longo de todo o corpo com 4 cerdas 

falcígeras cada, falcígeras com hastes lisas e lâminas unidentadas, as mais dorsais na 

região anterior ligeiramente espinuladas, demais falcígeras com lâminas lisas (Fig. 59B-C); 

lâminas das falcígeras nas regiões anterior e mediana com gradação dorso-ventral no 

comprimento, medindo 15–8 µm, lâminas com comprimentos progressivamente uniformes 

em direção posterior, todas com ~8 µm, mais acentuadamente falcadas (Fig. 59C). Cerdas 

simples dorsais presentes desde o setígero 1, aproximadamente de mesma grossura das 

hastes das falcígeras, unidentadas, lisas, ligeiramente sigmóides (Fig. 59D); cerdas simples 

ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, unidentadas, lisas, mais acentuadamente 
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sigmóides do que as cerdas simples dorsais (Fig. 59E). Parapódios com 1 acícula cada ao 

longo de todo o corpo, acículas subdistalmente recurvadas em ângulo reto, com 

 
Fig. 59. Sphaerosyllis piriferopsis. A, vista dorsal (região posterior dobrada, em vista ventral); B, 
cerdas compostas, região anterior; C, cerdas compostas, região posterior; D, cerda simples dorsal; 
E, cerda simples ventral; F, acícula, região posterior. Barras de escala: A = 100 µm; B-F = 10 µm. 
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extremidade aguda (Fig. 59F). Pigídio com cirros anais maiores do que os cirros dorsais, 

com papilas dorsais e ventrais entre os cirros do par (Fig. 59A). Faringe estendendo-se por 

~3 setígeros, com dente fino e pontiagudo, ligeiramente cônico, próximo à margem anterior; 

proventrículo pequeno, ocupando 1-1,5 setígeros, com ~13 fileiras musculares (Fig. 59A). 

 

Discussão:  Sphaerosyllis piriferopsis assemelha-se a S. glandulata Perkins, 1981 pela 

morfologia e posição de inserção das antenas, morfologia dos cirros peristomiais e dorsais 

ao longo do corpo, das falcígeras, bem como no tamanho da faringe e do proventrículo. 

Contudo, S. glandulata diferencia-se de S. piriferopsis por apresentar conspícuas cápsulas 

parapodiais contendo material granuloso, além de ter as cerdas falcígeras mais dorsais 

espinuladas ao longo de todo o corpo.  

  

Localidade-tipo: EUA – Flórida, Ilha Hutchingson (Oceano Atlântico). 

  

Distribuição: Oceano Atlântico: EUA (Flórida e Bahamas); Belize. Primeira ocorrência para 

a costa brasileira. 

 

 

Sphaerosyllis sp. 1 

Fig. 60 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. São Sebastião – Praia de São Francisco, em meiofauna 

arenosa: 4 esp., 20.Ago.2001; 3 esp., 8.Out.2002. 

 

Descrição: exogoníneos de corpo fino e relativamente longo, maior exemplar analisado 

completo, com 30 setígeros, medindo 2,45 mm de comprimento por 0,16 mm de largura, 

com um segmento jovem, aqueto, em formação antes do pigídio; papilas esparsas, mais 

conspícuas nos lóbulos parapodiais e no pigídio. Palpos arredondados, globosos, mais 

estreitos do que o restante do corpo, quase totalmente fundidos, com curta bifurcação distal  

e conspícua sutura na linha de fusão. Prostômio mais curto do que os palpos, com 2 pares 

de olhos em disposição trapezoidal aberta; antena central aproximadamente 25 % mais 

comprida do que as laterais, inserida entre os olhos, antenas laterais inseridas na margem 

anterior do prostômio, à frente do par de olhos anterior. Peristômio de comprimento 

aproximadamente igual ao dos setígeros anteriores, frequentemente recobrindo o par de 

olhos posterior; cirros peristomiais ligeiramente menores do que as antenas laterais. 

Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais e ventrais ao longo do corpo de morfologia 
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similar, com bases esféricas e extremidades digitiformes, com pontas arredondadas 

ligeiramente mais compridas do que as bases; cirros dorsais ausentes no setígero 2, os dos 

segmentos anteriores aproximadamente de mesmo tamanho dos cirros peristomiais, 

progressivamente mais longos em direção posterior; cirros ventrais ligeiramente menores do 

que os dorsais, geralmente pouco mais curtos do que os lóbulos parapodiais. Lóbulos 

parapodiais cônicos, com um par de papilas próximo ao feixe de cerdas, formado por uma 

papila distal, na face posterior do lóbulo parapodial, próximo a onde emerge o feixe de 

cerdas, a outra na face anterior do lóbulo, ligeiramente mais próxima da base. Cápsulas 

parapodiais contendo material granuloso presentes desde o setígero 5. Parapódios 

anteriores e medianos com 5 cerdas falcígeras cada, posteriores com 3 falcígeras cada; 

falcígeras com hastes lisas e lâminas  das falcígeras mais dorsais sub-bidentadas, com fina 

espinha subdistal, lâminas das demais falcígeras unidentadas (Fig. 60A-C); nos setígeros 

anteriores e medianos, falcígera mais dorsal com lâmina espinulada, com curvatura dupla, 

basalmente arqueada, distalmente reta (Fig. 60A-B); demais falcígeras com lâminas 

sutilmente espinuladas a lisas (Fig. 60A-C); lâminas com gradação dorso-ventral de 

comprimento, medindo 22-9 µm nos setígeros anteriores e medianos, 17-12 µm nos 

posteriores. Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, ligeiramente sigmóides, 

quase retas, lisas e unidentadas, pontiagudas (Fig. 60D); cerdas simples ventrais presentes 

apenas nos últimos parapódios, unidentadas, lisas, mais acentuadamente sigmóides e mais 

grossas do que as cerdas simples dorsais (Fig. 60E). Parapódios com 1 acícula cada ao 

longo de todo o corpo, acículas subdistalmente recurvadas em ângulo reto, com ponta 

afilada (Fig. 60F). Pigídio com cirros anais alongados, aproximadamente 6 vezes mais 

longos do que os cirros dorsais posteriores, com bases ligeiramente mais grossas do que as 

pontas, sem transição tão abrupta entre base e ponta; cirros anais inserindo-se 

subdistalmente no pigídio; papilas mamiliformes proeminentes, maiores do que as de outras 

partes do corpo, entre os cirros do par. Faringe estendendo-se por cerca de 4 segmentos, 

com glândulas amareladas posteriores e dente cônico e alongado na margem anterior; 

proventrículo curto, estendendo-se por 1,5-2 segmentos, ligeiramente mais robusto do que a 

faringe, com ~16 fileiras musculares. 

 

Discussão:  Sphaerosyllis magnidentata assemelha-se a Sphaerosyllis sp. 1 pela presença 

de cápsulas parapodiais contendo material granuloso e pelo proventrículo se estendendo 

por ~2,5 segmentos, com ~15 fileiras musculares. Sphaerosyllis sp. 1 difere de S. 

magnidentata, contudo, por apresentar lâminas das falcígeras menores, medindo 21-9 µm 

em Sphaerosyllis sp. 1 e 43-17 µm em S. magnidentada; cirros anais finos e alongados, com 

suave transição entre base e ápice, ao invés de tê-los com formato semelhante ao dos cirros 
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dorsais posteriores;  e glândulas amareladas na porção distal da faringe, além do dente 

faríngeo ser notadamente menor do que em S. magnidentata.   

 Sphaerosyllis sp. 1 também se assemelha a S. piriferopsis por apresentar 

proventrículo pequeno, antena central inserida posteriormente em relação às laterais e 

pigídio com papilas proeminentes. Todavia, S. piriferopsis difere de Sphaerosyllis sp. 1 por 

não apresentar cápsulas parapodiais, por ter os cirros anais de mesmo formato e apenas 

ligeiramente maiores do que os cirros dorsais posteriores e pelas lâminas das falcígeras 

serem mais curtas, alcançando até 15 µm.  

 
 
Fig. 60. Sphaerosyllis sp. 1. A, cerdas falcígeras, região anterior; B, cerdas falcígeras, região 
mediana; C, cerdas falcígeras, região posterior;  D, cerda simples dorsal; E, cerda simples ventral; 
F, acícula, região posterior. Barra de escala = 10 µm. 
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 Outra espécie que se assemelha a Sphaerosyllis sp. 1 é S. brasiliensis Nogueira, 

San Martín & Amaral, 2001, por apresentar proventrículo curto, com 1,5-2,5 setígeros, 

antena central em posição recuada em relação às laterais, cerdas falcígeras com gradação 

dorso-ventral no comprimento das lâminas, com comprimento aproximadamente igual ao 

das cerdas de Sphaerosyllis sp. 1, e pigídio com papilas proeminentes. Sphaerosyllis 

brasiliensis difere de Sphaerosyllis sp. 1, entretanto, por apresentar palpos relativamente 

mais curtos e falcígeras mais ventrais, nos setígeros anteriores, com lâminas espinuladas, 

ainda que sutilmente (Nogueira et al., 2001).  

 Finalmente, S. pirifera Claparède, 1868, assemelha-se a Sphaerosyllis sp. 1 por 

apresentar falcígeras com lâminas sub-bidentadas e com gradação dorso-ventral no 

comprimento, faringe circundada por glândulas amareladas e proventrículo com cerca de 14 

fileiras musculares (San Martín, 1984a; 2003). Contudo, S. pirifera difere de Sphaerosyllis 

sp. 1 por apresentar falcígeras com lâminas ligeiramente mais longas, variando de 35-10 

µm, cerdas simples dorsais presentes apenas após o nível do proventrículo, proventrículo 

pouco maior, ocupando 2,5-3 segmentos, apesar de o número de fileiras musculares ser 

equivalente, e 2 acículas por parapódio da região anterior do corpo, uma das quais reta, a 

outra semelhante às de Sphaerosyllis sp. 1.  

 Além das características acima citadas, Sphaerosyllis sp. 1 difere de suas 

congêneres por apresentar lâminas das falcígeras superiores nos parapódios anteriores e 

medianos com formato bastante característico, com curvatura dupla, basalmente mais 

arqueada (Fig. 60A-B). 

 

 

Sphaerosyllis sp. 2 

Fig. 61 

 

Material analisado:   

REVIZEE/Score sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24º07´S 45º51´W, 147 m): 3 

esp., 9.Jan.1998; est. 6666 (24º17’S 44º12’W, 163 m): 2 esp., 10.Jan.1998; est. 6669 

(24º07´S 44º42´W, 101 m): 1 esp., 11.Jan.1998; est. 6672 (26º27’S 44º30’W, 165 m): 8 esp., 

11.Jan.1998; est. 6676 (24º49´S 44º44´W, 153 m): 4 esp., 12.Jan.1998; est. 6681 (25º11’S 

44º56’W, 168 m): 1 esp., 12 Jan 1998; est. 6686 (25º36’S 45º13’W, 380 m): 6 esp., 

13.Jan.1998. Estado do Rio de Janeiro – est. 6739 (24º02´S 43º30´W, 147 m): 11 esp., 

14.Fev.1998; est. 6741 (23º49´S 43º14´W, 138 m): 2 esp., 15.Fev.1998; est. 6750 (23º40´S 

42º31´W, 162 m): 3 esp., 16.Fev.1998; est. 6753 (23º36´S 42º09´W, 187 m): 1 esp., 

16.Fev.1998; est. 6754 (23º26’S 42º14’W, 131 m): 4 esp., 17.Fev.1998; est. 6759 (23º20´S 

41º22´W, 110 m): 1 esp., 28.Fev.1998; est. 6762 (23º26’S 41º15´W, 145 m): 58 esp., 
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27.Fev.1998; est. 6763 (23º08´S 41º00´W, 100 m): 19 esp., 1.Mar.1998; est. 6766 (22º50´S 

40º51´W, 105 m): 7 esp., 1.Mar.1998; est. 6769 (22º02´S 40º05´W, 93 m): 7 esp., 

2.Mar.1998; est. 6772 (21º51´S 40º07´W, 110 m): 5 esp., 2.Mar.1998. Estado de Santa 

Catarina – est. 6815 (29º36´S 47º50´W, 500 m): 1 esp., 22.Mar.1998. 

 

Material adicional analisado:  

Sphaerosyllis brasiliensis Nogueira, San Martín & Amaral, 2001. Brasil – São Paulo, Ilha dos 

Alcatrazes: 1 esp. (holótipo, MHN-BPO 69-0), 4.Dez.1996, col. & det. J.M.M. Nogueira; Laje 

de Santos: 2 esp. (parátipos, MHN-BPO 69-2, 69-3), 17.Mar.1996, col. & det. J.M.M. 

Nogueira. 

 

Descrição: exogoníneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 37 segmentos, 

medindo 3,25 mm de comprimento por 0,25 de largura; corpo recoberto por inúmeras 

papilas, mais conspícuas nos parapódios, com papilas mais alongadas nas margens dorso-

laterais; superfície dorsal com aspecto raiado, por vezes com faixas transversais escuras, 

mais conspícuas nas bordas intersegmentares. Palpos arredondados, quase totalmente 

fundidos, com curta bifurcação distal, com conspícua sutura na linha de fusão. Prostômio 

mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta; antena 

central inserida no centro do trapézio formado pelos olhos, antenas laterais inseridas na 

margem anterior do prostômio, à frente do par de olhos anterior. Peristômio ligeiramente 

mais curto do que os segmentos anteriores, recobrindo a borda posterior do prostômio, 

incluindo parte do par de olhos posterior, com algumas papilas proeminentes na parte 

anterior. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo de morfologia 

similar, basalmente esféricos e distalmente digitiformes, com pontas arredondadas 

ligeiramente mais compridas do que as bases; cirros dorsais ausentes no setígero 2, 

substituídos por uma papila proeminente, mamiliforme; cirros ventrais finos, digitiformes, 

ligeiramente mais largos basalmente, ligeiramente mais curtos do que os lóbulos 

parapodiais. Lóbulos parapodiais cônicos, com 3 conspícuas papilas mamiliformes, uma em 

cada lateral do feixe de cerdas e outra maior, basal, na face posterior dos lóbulos 

parapodiais; cápsulas parapodiais pequenas, contendo material granuloso, presentes logo 

após o nível do proventrículo em alguns espécimes. Parapódios anteriores com ~6 cerdas 

falcígeras cada, medianos com 4, parapódios posteriores com 2-3 falcígeras cada; 

falcígeras com hastes praticamente lisas, as das cerdas mais dorsais progressivamente 

mais grossas em direção posterior (Fig. 61A-B); lâminas das falcígeras mais dorsais sub-

bidentadas, com fina espinha subdistal ligeiramente mais grossa do que as demais, e 

ligeiramente espinuladas, mais conspicuamente na região anterior, lâminas das demais 

falcígeras unidentadas (Fig. 61A-B); lâminas com gradação dorso-ventral de comprimento, 
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medindo 31-10 µm nos parapódios anteriores, 25-9 µm nos medianos e 16-10 µm nos 

parapódios posteriores. Cerdas simples dorsais presentes desde o setígero 1, sigmóides, 

subidstalmente espinuladas, com espinhas finas, cerdas progressivamente mais robustas e 

mais acentuadamanete sigmóides em direção posterior (Fig. 61C-D); cerdas simples 

ventrais presentes a partir da região mediana do corpo, sigmóides, ligeiramente mais 

recurvadas distalmente do que as cerdas simples dorsais, lisas e unidentadas (Fig. 61E). 

 
 
Fig. 61. Sphaerosyllis sp. 2. A, cerdas falcígeras, região anterior; B, cerdas falcígeras, região 
posterior; C, cerda simples dorsal, região anterior; D, cerda simples dorsal, região posterior; E, 
cerda simples ventral; F, acículas, região anterior; G, acícula, região posterior. Barra de escala = 
10 µm. 
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Parapódios anteriores com 2 acículas cada, uma ligeiramente mais grossa do que as hastes 

das falcígeras, subdistalmente recurvada em ângulo reto, a outra reta, com extremidade 

afilada, projetando-se ligeiramente do lóbulo parapodial (Fig. 61F); parapódios medianos e 

posteriores com apenas 1 acícula cada, do primeiro tipo, progressivamente mais robustas 

em direção posterior (Fig. 61G). Pigídio com cirros anais de formato semelhante ao dos 

cirros dorsais posteriores, mas aproximadamente 25 % mais longos do que estes. Faringe 

estendendo-se por ~3 segmentos, com dente cônico em sua metade anterior e algumas 

glândulas amareladas internas próximo ao proventrículo; proventrículo ocupando 2 

segmentos, com ~13 fileiras musculares.  

 

Discussão: Sphaerosyllis brasiliensis assemelha-se a Sphaerosyllis sp. 2 no número de 

acículas por parapódio ao longo do corpo e por ambas apresentarem antena central inserida 

no centro do prostômio. Apesar disso, Sphaerosyllis sp. 2 difere de S. brasiliensis por 

apresentar cápsulas parapodiais e proventrículo com ~13 fileiras musculares, ao invés de 

~20, como em S. brasiliensis; além disso, S. brasiliensis tem as lâminas das falcígeras 

unidentadas, não apresentando lâminas sub-bidentadas como Sphaerosyllis sp. 2, e possui 

lâminas mais curtas, com, no máximo, 22 µm, contra 31 µm em Sphaerosyllis sp. 2. 

Finalmente, diferente do que ocorre em S. brasiliensis, Sphaerosyllis sp. 2 não possui um 

conspícuo par de glândulas faríngeas ao nível do setígero 1, mas, ao invés disso, algumas 

glândulas esparsas na porção anterior da faringe.  

 Sphaerosyllis sp. 2 é similar a S. pirifera Claparède, 1868 no formato dos palpos, 

posição de inserção e morfologia das antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais, além do 

tamanho da faringe e proventrículo. Entretanto, Sphaerosyllis sp. 2 difere de S. pirifera por 

apresentar aspecto raiado dorsalmente; papilas mais longas do que as demais nas bordas 

dorso-laterais do corpo; lâminas das falcígeras ligeiramente menos espinuladas, as mais 

dorsais sub-bidentadas ao longo de todo o corpo, ao invés de tê-las de tal forma apenas na 

região anterior do corpo, como em S. pirifera; e cerdas simples dorsais em todos os 

segmentos, ao invés de aparecendo apenas nos setígeros após o nível do proventrículo, 

como S. pirifera (San Martín, 2003).  
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Subfamília Syllinae Grube, 1850 

 

Diagnose:  silídeos de relativamente médio a grande porte, com corpo geralmente sub-

cilíndrico, dorsalmente convexo e ventralmente aplanado, ou, em alguns gêneros, 

dorso-ventramente achatado. Palpos bem desenvolvidos, geralmente livres ou unidos 

por justaposição, raramente fundidos, por extensão variável. Prostômio com 2 pares de 

olhos lenticulados, manchas ocelares presentes em alguns táxons, e 3 antenas 

inseridas em pontos afastados; órgãos nucais como fendas ciliadas entre o prostômio e 

peristômio. Peristômio geralmente com 2 pares de cirro peristomiais. Antenas, cirros 

peristomiais, cirros dorsais e cirros anais articulados, moniliformes, com artículos bem 

definidos, arredondados ou quadrangulares, em raros casos formados por artículo 

único; em alguns casos, apêndices lisos a enrugados. Cerdas compostas falcígeras, em 

muitos casos acompanhadas de pseudoespinígeras; cerdas simples dorsais e ventrais 

geralmente presentes, ao menos nos setígeros posteriores; cerdas secundariamente 

simples, derivadas de fusão de haste e lâmina, ou de perda da lâmina, presentes em 

alguns táxons. Faringe inerme ou armada com 1 dente central e/ou trépano. 

Reprodução com esquizogamia por cissiparidade, estolões sem acentuado dimorfismo 

sexual. 

 

Comentários:  esta subfamília conta, de acordo com os conceitos atualmente vigentes 

para a diagnose dos táxons, com 17 gêneros (San Martín et al., 2008a; Lattig & Martin, 

2009), 8 dos quais com ocorrências registradas para a costa brasileira (Amaral et al., 

2006). 

Trata-se da subfamília mais abundante, em termos gerais, no material aqui 

estudado. O grupo é bastante heterogêneo, em muitos casos apresentando 

características de outras subfamílias. Por exemplo, o padrão moniliforme, típico da 

organização das antenas e cirros ao longo do corpo dos silíneos, não se verifica em 

diversas espécies de Haplosyllis Langerhans, 1879 e Haplosyllides Augener, 1922. 

Também com relação aos palpos, caráter utilizado para a diferenciação das subfamílias 

de Syllidae, e número de pares de cirros peristomiais, há alguma variação, uma vez que 

em animais do gênero Karroonsyllis San Martín & López, 2003, os palpos se encontram 

quase totalmente fundidos e há apenas 1 par de cirros peristomiais. Apesar dessa 

grande heterogeneidade, a família parece ser monofilética (Aguado & San Martín, 

2009), mas contém alguns pontos de sistemática ainda obscura, como, por exemplo, a 
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diagnose de Syllis Lamarck, 1818 e a polêmica se Typosyllis Langerhans, 1879 seria 

um gênero válido ou uma sinonímia-júnior daquele gênero (ver “Comentários” em 

Syllis). 

A reprodução na subfamília envolve basicamente a esquizogamia por 

cissiparidade, ainda que, em alguns táxons, variações possam ocorrer, como a 

viviparidade em Syllis prolifera Krohn, 1852. Em Syllinae, são conhecidos cinco tipos 

morfológicos de estolões, apesar de, para a maioria das espécies, os tipos 

correspondentes serem desconhecidos (Estapé & San Martín, 1993). Estes tipos são 

nomeados principalmente de acordo com o formato da “cabeça”. Além disso, por serem 

bastante distintos das formas átocas, e antes de se conhecer sua relação com estas, 

alguns estolões foram descritos como espécies novas para a ciência e, assim, podem 

ser também conhecidos pelos nomes com que foram batizados nestas descrições. 

Geralmente, não há dimorfismo sexual, mas machos e fêmeas podem ser distinguidos 

pela presença dos gametas, espermatozóides arranjados em 1 par de bolsas por 

segmento, e óvulos como grandes formas arredondadas espalhadas pelos segmentos. 

Os tipos de estolões encontrados em Syllinae são (Estapé & San Martín, 1991; 

San Martín, 2003): 

1-) Estolão acéfalo: todos os setígeros ao longo do corpo semelhantes, com cerdas 

natatórias e pequenas manchas fotorreceptoras, sem cabeça, olhos, palpos e antenas. 

Encontrado em Branchiosyllis exilis (Gravier, 1900) e Haplosyllis spongicola (Grube, 

1855). 

2-) Estolão ácero ou Tetraglene Grube, 1863: região da cabeça sem antenas nem 

palpos, bilobulada, por vezes com um curto par de apêndices papiliformes dorsais, com 

2 pares de olhos grandes que ocupam praticamente todo o espaço destes lóbulos. 

Encontrado, por exemplo, em Eurysyllis tuberculata Ehlers, 1864, Haplosyllis 

chamaeleon Laubier, 1960, Plakosyllis brevipes Hartmann-Schröder, 1956 e em animais 

do gênero Trypanosyllis Claparède, 1864 (Fig. 85). 

3-) Estolão dícero ou Chaetosyllis Malmgren, 1867: região da cabeça mais conspícua 

do que em Tetraglene, bilobulada, com 2 pares de olhos grandes, um ventral e outro 

dorsal, e  1 par de antenas não-articuladas; palpos ausentes. Encontrado, por exemplo, 

em Syllis prolifera e S. westheidei San Martín, 1984. 

4-) Estolão tetrácero: cabeça algo mais arredondada a ovalada, com 1 par de olhos 

grandes, 1 par de antenas moniliformes e 1 par de palpos pequenos, claviformes a 
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ovais, totalmente separadados. Encontrado, por exemplo, em Syllis rosea (Langerhans, 

1879) e S. gerlachi (Hartmann-Schröder, 1960). 

5-) Estolão pentácero ou Ioida Johnston, 1840: formas mais parecidas com indivíduos 

átocos; cabeça oval, com 2 pares de olhos, 3 antenas moniliformes, e 1 par de palpos 

pequenos, ventrais. Encontrado, por exemplo, em Syllis gracilis Grube, 1840 e S. 

armillaris (O. F. Müller, 1771). 

 No presente estudo, em raros casos pôde-se verificar o tipo de estolão 

correspondente às espécies analisadas, dada a dificuldade de se assinalar com 

segurança a determinada espécie estolões separados do corpo do parental (Estapé & 

San Martín, 1991). 

 

 

Chave de identificação para os gêneros de Syllinae encontrados no presente 

estudo 

 

1a. Apenas cerdas simples presentes, originadas a partir da fusão das hastes com as 

lâminas............................................................................................................. Haplosyllis 

1b. Cerdas compostas presentes, falcígeras e, em alguns casos, pseudoespinígeras ... 2 

 

2a.(1b) Parapódios medianos alternando cirros dorsais moniliformes, semelhantes aos 

de outras regiões do corpo, com cirros modificados,  ovais,  com extremidade afilada 

mamiliforme .......................................................................................... Parasphaerosyllis 

2b.(1b) Parapódios ao longo do corpo apenas com cirros dorsais moniliformes ............. 3 

 

3a.(2b) Dente faríngeo afastado da margem anterior, geralmente posterior à linha média 

da faringe; trépano ausente ........................................................................... Opisthosyllis 

3b.(2b) Dente faríngeo, se presente, em posição anterior, próximo da borda da faringe; 

trépano ausente ou presente ........................................................................................... 4  

 

4a.(3b) Corpo achatado dorso-ventralmente. Faringe com trépano formado por coroa 

completa de dentes, dente central presente ou ausente .............................. Trypanosyllis 

4b.(3b) Corpo subcilíndrico. Faringe com dente central, trépano ausente ....................... 5 
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5a.(4b) Presença de cerdas falcígeras modificadas, com lâminas recurvadas, em forma 

de gancho, e em ângulo de 90° com as hastes (Fig. 6 2K-L); pseudoespinígeras 

ausentes ..................................................................................................... Branchiosyllis 

5b.(4b) Cerdas falcígeras com as modificações acima ausentes; em alguns táxons, 

falcígeras modificadas por fusão parcial ou total de hastes e lâminas, ou por perda das 

lâminas. Pseudoespinígeras frequentemente presentes ........................................... Syllis 

 

 

 

Gênero Branchiosyllis Ehlers, 1887 

 

Espécie-tipo: Branchiosyllis oculata Ehlers, 1887 

 

Diagnose: silíneos de médio a grande porte, corpo geralmente subcilíndrico, por vezes 

dorso-ventralmente ou lateralmente comprimido; padrões de pigmentação no corpo, 

antenas e cirros por vezes presentes. Palpos fundidos apenas basalmente. Peristômio 

com 2 pares de cirros peristomiais. Antenas e cirros ao longo do corpo articulados, 

moniliformes. Lóbulos parapodiais com expansões de formatos variados, por vezes 

formando lobos distais e, em muitas espécies, brânquias dorsais. Ao menos nos 

setígeros posteriores, presença de cerdas falcígeras modificadas, com lâminas em 

formato de garra ou gancho, em ângulo de 90° com as  hastes. Cerdas simples 

geralmente ausentes. Faringe com abertura rodeada por papilas e dente central. 

 

Comentários: gênero de reconhecimento relativamente fácil pela presença das 

características falcígeras modificadas, sendo estas, frequentemente, o único tipo de 

cerdas presente em juvenis.  

 Cinco espécies de Branchiosyllis já tiveram a sua ocorrência no litoral brasileiro 

registrada: B. cirropunctata (Michel, 1909) (Abreu, 1978, como Typosyllis cirropunctata), 

B. diazi Rioja, 1958 (Rullier & Amoureux, 1979), B. exilis (Gravier, 1900) (Nogueira, 

2000, 2006), B. maculata (Imajima, 1966) (Duarte, 1980; Morgado, 1980; Morgado & 

Amaral, 1985; Duarte & Nalesso, 1996, todas como Typosyllis maculata) e B. oculata 

Ehlers, 1887 (Rullier & Amoureux, 1979; Paiva et al., 2007). 
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Branchiosyllis exilis (Gravier, 1900) 

Fig. 62 

 

Branchiosyllis exilis. San Martín, 1984a: 294-303, lams. 69-72; 2003: 332-336, figs. 184-185; Nogueira, 
2000: 98-99, fig. 22J-M; 2006: 148; San Martín et al., 2008a: 127-130, figs. 7, 8B-F. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em Sargassum: 4 

esp., 18.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em Sargassum: 1 esp., 

27.Set.2001; Martim de Sá, setor Ilhas, em Dictyota: 1 esp., 16.Mar.2001; em 

Sargassum: 3 esp., 16.Mar.2001; Martim de Sá, setor IC, em fital: 1 esp., 16.Mar.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia de São Francisco: 6 esp., 4.Dez.2002; 1 esp., 

19.Abr.2003; 12 esp., 16.Jul.2003; 23 esp., 27.Set.2003; 7 esp., 24.Jul.2005; Praia do 

Araçá: 1 esp., 3.Nov.2002; 6 esp., 25.Set.2003; 6 esp., 20.Jul.2005. São Vicente – Ilha 

Porchat: 4 esp., 18.Nov.2002; 2 esp., 15.Jun.2003; Praia das Vacas: 1 esp., 

19.Nov.2002. Guarujá – Praia de Pernambuco: 1 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das 

Palmas: 5 esp., 5.Out.2005. 

 

Descrição:  silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 74 setígeros, 

medindo ~22 mm de comprimento por ~1,2 mm de largura; corpo com pigmentação 

dorsal escura, formando linha na borda anterior do prostômio, faixas transversais nos 

setígeros, e grânulos escuros irregularmente distribuídos pelos artículos de antenas e 

cirros ao longo do corpo, mais conspícuos na região anterior (Fig. 62A). Palpos 

alongados, triangulares, com ponta arredondada, justapostos no terço basal (Fig. 62A-

D). Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição 

trapezoidal aberta, por vezes quase alinhados transversalmente, na porção mediana; 

antena central com ~20 artículos, inserindo-se no centro do prostômio, entre o par de 

olhos posterior; antenas laterais com comprimento aproximadamente igual ao da antena 

central, com ~16-20 artículos cada, inseridas na margem anterior do prostômio, à frente 

do par de olhos anterior (Fig. 62A-D); prostômio com 2 fileiras de cílios, uma das quais 

da base da antena central às bases das laterais, a outra posteriormente, na margem 

com o peristômio, como um par de desenvolvidos órgãos nucais (Fig. 62B, D). 

Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores, com fileira transversal dorsal de 

cílios (Fig. 62B, D); cirros peristomiais dorsais mais compridos do que as antenas, com 

~28-38 artículos cada; cirros peristomiais ventrais de comprimentos aproximadamente 
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iguais aos das antenas, com ~17-23 artículos cada (Fig. 62A-D). Cirros dorsais do 

setígero 1 mais longos do que os cirros peristomiais dorsais, com ~35-40 artículos (Fig. 

62A); cirros dorsais das regiões anterior e mediana com comprimentos alternados, os 

mais longos aproximadamente de mesmo comprimento dos cirros dorsais do setígero 1, 

com ~30-40 artículos cada, os mais curtos com cerca de ½-1/3 deste comprimento, com 

~20-30 artículos cada (Fig. 62A-B, E-F); cirros ventrais aproximadamente de mesmo 

comprimento dos lóbulos parapodiais, ou ligeiramente mais longos, cônicos a 

digitiformes, progressivamente mais afilados distalmente em direção posterior (Fig. 62C, 

E, H). Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo com cirróforos 

(Fig. 62B-E); cirros dorsais com artículos mais basais mais achatados, artículos distais 

mais alongados, artículo mais distal geralmente oval a piriforme (Fig. 62A-F). Presença 

de uma fileira longitudinal de cílios em cada margem dorso-lateral do corpo, na altura 

dos cirros dorsais e interrompido por estes (Fig. 62E-G). Lóbulos parapodiais 

distalmente trilobados, com tufo de cílios transversal na porção mediano-dorsal (Fig. 

62G). Parapódios anteriores com 7-12 cerdas falcígeras cada, medianos e posteriores 

com 3-6 falcígeras cada. Falcígeras com hastes fracamente espinuladas (Fig 62I-J); nos 

setígeros anteriores, falcígeras com lâminas espinuladas, com espinhas retas ou 

ligeiramente voltadas para cima, e bidentadas, com dente distal maior do que o 

subdistal (Fig. 62I); lâminas progressivamente menos espinuladas e com dente 

subdistal menor em direção posterior; algumas falcígeras da região mediano-posterior 

com lâminas unidentadas e lisas (Fig. 62J); lâminas com gradação dorso-ventral de 

comprimentos, medindo 40-20 µm na região anterior, 30-20 µm na região mediana. A 

partir da região imediatamente após o proventrículo, falcígeras mais ventrais com 

lâminas modificadas, conspicuamente maiores e mais robustas do que as demais, lisas 

e unidentadas, dobradas em 90º em relação às hastes (Fig. 62H, K-L); últimos 

parapódios, geralmente em formação, frequentemente apresentando somente cerdas 

falcígeras com lâminas modificadas. Cerdas simples não observadas. Cada parapódio 

anterior com até 5 acículas, uma delas, em posição mais anterior, subdistalmente 

oblíqua, demais acículas retas, distalmente afiladas; progressivamente menos acículas 

por parapódio em direção posterior, parapódios posteriores com apenas 2 acículas 

cada, uma das quais subdistalmente oblíqua, a outra distalmente afilada, mais grossa 

do que as acículas dos parapódios anteriores; apenas 1 acícula por parapódio nos 

últimos setígeros, do segundo tipo. Faringe estendendo-se por cerca de 7 segmentos, 

com laterais espessadas e abertura rodeada por 10 papilas (Fig. 62C); dente grande, 
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cônico, pontiagudo, em posição anterior; proventrículo ocupando ~8 segmentos, com 

~45 fileiras musculares. 

 
Fig. 62. Branchiosyllis exilis. A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, vista dorsal; C, 
região anterior, vista ventro-lateral (faringe evertida); D, prostômio e peristômio, vista dorsal; 
E, parapódios medianos, vista lateral; F, parapódios medianos, vista dorsal; G, parapódios 
anteriores, vista dorsal; H, parapódios posterior; I, falcígera mais dorsal, região anterior; J, 
falcígeras mais ventral, região mediana; K, falcígeras modificadas, região posterior; L, 
falcígeras modificadas, região posterior. Barra de escalas: A = 500 µm; B-C = 200 µm; D-E = 
100 µm; F = 300 µm; G = 50 µm; H = 30 µm; I-L = 10 µm. 
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Variação: espécimes juvenis frequentemente apresentam apenas as cerdas falcígeras 

modificadas, com lâminas formando ângulo de 90º com as hastes.  

 

Discussão:  Branchiosyllis exilis assemelha-se a B. cirropunctata e B. maculata  pelo 

padrão de pigmentação e pela ausência de brânquias parapodiais. Contudo, B. exilis 

pode ser diferenciada destas por apresentar antenas e cirros dorsais mais curtos, além 

de ter as cerdas modificadas a partir da região mediana, ao invés de tê-las apenas nos 

parapódios posteriores; além disso, B. cirropunctata possui as lâminas das falcígeras 

modificadas finas, e B. maculata apresenta pigmentação mais conspícua, com alguns 

artículos de cirros dorsais da região mediana do corpo totalmente preenchidos por 

grânulos de pigmentação, escurecidos (San Martín et al., 2008a). 

 

Localidade-tipo:  Djibuti (Oceano Índico). 

 

Distribuição: circumtropical. 

 

 

 

Gênero Haplosyllis Langerhans, 1887 

 

Espécie-tipo: Syllis spongicola Grube, 1855 

 

Diagnose: silíneos de médio a grande porte, com corpo subcilíndrico. Palpos grandes, 

triangulares com extremidade arredondada, basalmente fundidos. Prostômio com 2 

pares de olhos, por vezes também com 1 par de manchas ocelares anterior, e 3 

antenas. Peristômio com 2 pares de cirros peristomiais. Antenas, cirros peristomiais, 

cirros dorsais e cirros anais moniliformes. Faringe armada com dente central e, em 

algumas espécies, trépano. Apenas cerdas simples presentes, derivadas da fusão entre 

hastes e lâminas, geralmente poucas por parapódio, 1-3; cerdas distalmente 

unidentadas ou bidentadas, com dente distal menor ou de tamanho aproximadamente 

igual ao do subdistal; dente principal triangular, em posição subdistal da cerda, com 

grau de desenvolvimento variável (San Martín, 2003; Lattig & Martin, 2009). 
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Comentários:  animais pertencentes a este gênero são conhecidos simbiontes 

principalmente de esponjas, mas também associando-se comumente com diversos 

tipos de corais moles.  

 Até recentemente, H. spongicola, a espécie-tipo do gênero, era considerada 

cosmopolita, com ocorrência registrada em praticamente todo o mundo (Licher, 1999), 

mas sem que tivesse sido feita uma revisão detalhada do grupo.  

Este panorama foi alterado quando Martin et al. (2003) estudaram as 

populações de diferentes localidades e puderam identificar sutis mas importantes 

diferenças entre espécimes destas populações, reconhecendo H. spongicola como um 

complexo de espécies-irmãs. Dessa forma, o gênero vem passando por uma revisão 

mundial, com a revalidação de espécies consideradas sinônimas de H. spongicola e a 

descrição de diversas novas espécies a partir de populações antes consideradas 

pertencentes a ela (Lattig & Martin, 2009). 

 O subgênero Haplosyllis (Trypanoseta) Imajima & Hartman (1964) foi descrito 

para acomodar animais morfologicamente muito similares a Haplosyllis, mas com a 

faringe armada de um trépano. Posteriormente, Imajima (1966c) descreveu 

Geminosyllis Imajima, 1966 para acomodar esses animais, mas, de acordo com as 

regras da ICZN (1999) para tal procedimento, o subgênero Trypanoseta deveria ser 

elevado a gênero, ao invés de se criar novo nome para o grupo. Assim, Aguado et al. 

(2008) propuseram a mudança no nome genérico de Geminosyllis para Trypanoseta.  

Ao longo do tempo, foram descritas espécies de Trypanoseta muito similares a 

outras de Haplosyllis, exceto por apresentarem um trépano. Recentemente, Lattig et al. 

(2007), analisando espécimes de H. spongicola, verificaram a presença de trépano em 

vários animais, através de dissecção da faringe. Assim, Trypanoseta foi sinonimizado 

com Haplosyllis (Lattig & Martin, 2009), já que os autores verificaram que H. spongicola, 

espécie-tipo do gênero, também pode apresentar trépano, sendo esta característica, 

então, considerada como uma possível plasticidade dentro do grupo. 

No Brasil, o gênero conta até o momento com apenas 1 espécie registrada, H. 

spongicola (ver Amaral et al., 2006). Estes registros, contudo, devem ser 

cuidadosamente revistos, uma vez que H. spongicola, conforme dito acima, se trata de 

um complexo de espécies, e diversas populações bastante diferentes entre si 

morfologicamente foram identificadas como pertencentes a esta espécie (Lattig & 

Martín, 2009). 
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Chave de identificação para as espécies de Haplosyllis encontradas no presente 

estudo 

 

1a. Espinulação nas cerdas estendendo-se até próximo do dente subdistal (Fig. 63A-B). 

Acículas retas, subdistalmente irregularmente infladas. Proventrículo estendendo-se por 

~9 setígeros .......................................................................................................... H. loboi 

1b. Espinulação nas cerdas sutil, quase inconspícua, com 1 dentículo mais pronunciado 

e ligeira serrilhação, presentes apenas sobre o dente principal (Fig. 64B-C). Umas das 

acículas distalmente dobrada quase em ângulo reto. Proventrículo estendendo-se por 

~4 setígeros ............................................................................................ Haplosyllis sp. 1 

  

 

Haplosyllis loboi  Paola, San Martín & Martin, 2006 

Fig. 63 

 

Haplosyllis loboi Paola, San Martín & Martin, 2006: 347-352, figs. 1-4; Lattig & Martin, 2009: 23. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6666 (24°17’S 44°12’W, 1 63 

m): 2 esp., 10.Jan.1998; est. 6686 (25°36’S 45°13’W , 380 m): 6 esp., 13.Jan.1998. 

 

Material adicional analisado:   

Haplosyllis loboi. Argentina – La Plata, infralitoral (38°05’03”S 57 °22’W): 1 esp. 

(parátipo, MNCN 16.01/9034), 1975, coll. L. Orensanz. 

Haplosyllis spongicola (Grube, 1855). Espanha – Murcia, Porto de Cartagena: 1 esp., 

Fev.2004; 1 esp., Out.2004, coll. Y. Malonda. 

Haplosyllis spongiphila (Verrill, 1885). EUA – Massachusetts, off Martha's Vineyard: 10 

co-tipos (USNM 9864), 4.Set.1880, coll. A.E. Verrill (empréstimos a P. Lattig).  

 

Descrição: silineos de pequeno porte, maior exemplar analisado incompleto, com 38 

setígeros, medindo 4,3 mm de comprimento por 0,64 mm de largura. Palpos 

triangulares, distalmente arredondados, fundidos apenas basalmente. Prostômio oval, 

mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta e 1 

par de manchas ocelares anterior; antena central inserida entre os olhos, no centro do 
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prostômio, com ~28 artículos, antenas laterais inseridas em linha ou ligeiramente 

anteriores ao par de olhos anterior, com 19-23 artículos cada. Peristômio mais curto do 

que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais pouco mais curtos do que a 

antena central, com ~21 artículos cada, cirros peristomiais ventrais aproximadamente 

de mesmo comprimento das antenas laterais, com ~19 artículos. Setígeros anteriores 

progressivamente mais compridos até o nível do proventrículo, de tamanho uniforme em 

direção posterior; cirros dorsais ao longo do corpo mais longos na região anterior, até o 

nível do proventrículo; cirros dorsais do setígero 1 mais longos do que os demais e do 

que a antena central, com ~32 artículos cada; cirros dorsais com comprimentos 

alternados ao longo de todo o corpo, os dos setígeros 2-15 (final do proventrículo) com 

19-41 artículos, após o proventrículo, cirros dorsais com 9-25 artículos; cirros ventrais 

digitiformes, com bases ligeiramente infladas e pontas afiladas, excedendo ligeiramente 

o comprimento dos lóbulos parapodiais nos setígeros anteriores, aproximadamente de 

mesmo comprimento dos lóbulos nos demais setígeros. Antenas e cirros peristomiais e 

dorsais com extremidades afiladas, notadamente nos cirros mais longos, por vezes com 

divisão inconspícua entre os artículos mais distais. Parapódios distalmente bilobados, 

com 2 cerdas cada; cerdas bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente 

iguais, e dente principal robusto, progressivamente mais triangular em direção posterior; 

cerdas com conspícua espinulação estendendo-se desde pouco abaixo do dente 

subdistal até a face superior do dente principal (Fig. 63A-B). Parapódios anteriores com 

até 3 acículas cada, duas subdistalmente infladas, com ponta afilada, a outra 

distalmente truncada (Fig. 63C); 2 acículas por parapódio a partir do início do 

proventrículo, retas, menos infladas subdistalmente do que nos parapódios anteriores, 

por vezes com ponta projetando-se dos lóbulos parapodiais, progressivamente mais 

robustas em direção posterior (Fig. 63D). Faringe estendendo-se por ~8 setígeros, com 

dente cônico em sua abertura, e margem rodeada por 10 papilas; proventrículo 

ocupando ~9 setígeros, com ~48 fileiras musculares. 

 

Discussão: o aspecto geral do corpo em H. loboi é bastante semelhante ao de H. 

spongicola, de acordo com uma recente redescrição desta última espécie (Lattig et al., 

2007) e com o estudo de exemplares do Mar Mediterrâneo. Contudo, H. loboi é uma 

espécie menor, com cirros dorsais mais curtos e conspícua espinulação nas cerdas. 

Haplosyllis spongicola, ao contrário, é mais robusta, com cirros dorsais longos e 

afilados, em formato de chicote, e as cerdas são geralmente lisas nos setígeros 
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anteriores, semelhantes às de H. loboi, mas com espinulação conspícua apenas sob 

objetiva de imersão; além disso, as cerdas vão progressivamente mudando de formato 

em direção posterior, o dente principal tornando-se maior e mais fortemente triangular, e 

os dentes distal e subdistal tornando-se mais pronunciados e ligeiramente recurvados 

em direção ao principal. Finalmente, as acículas de H. spongicola são afiladas e 

recurvadas, não apresentando engrossamento subdistal tão conspícuo quanto em H. 

loboi. 

 
Fig. 63. Haplosyllis loboi. A, cerdas, região anterior; B, cerda, região posterior; C, acículas, 
região anterior; D, acículas, região posterior. Barra de escalas = 10 µm. 
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 Haplosyllis loboi também é semelhante a H. spongiphila (Verrill, 1885) pelos 

cirros alongados, cerdas bidentadas e acículas afiladas com engrossamento subdistal. 

Entretanto, H. spongiphila difere de H. loboi por apresentar cirros dorsais mais grossos, 

de aspecto mais robusto do que aqueles de H. loboi; cirros ventrais foliáceos nos 

primeiros setígeros, excedendo em até 1/3 o comprimento dos lóbulos parapodiais; 

cerdas proporcionalmente mais afiladas, com maior distância entre o dente principal e a 

base do dente subdistal, frequentemente com cicatriz subdistal nas cerdas, indicando a 

posição da fusão entre hastes e lâminas; e acículas também proporcionalmente mais 

finas, com engrossamento subdistal muito menos conspícuo do que em H. loboi. 

 Os exemplares de H. loboi aqui analisados, contudo, apresentam certas 

diferenças da descrição original da espécie, baseada em espécimes argentinos (Paola 

et al., 2006): 1-)cirros dorsais mais compridos ao longo do corpo, ainda que não tão 

finos e longos quanto aos de H. spongicola; 2-) até 3 acículas por parapódio anterior (2 

na descrição original), caráter que provavelmente se deve ao maior porte dos 

exemplares aqui analisados e; 3-) proventrículo com maior número de fileiras 

musculares (~46 x 36), também possivelmente devido ao maior porte dos espécimes 

brasileiros.  

 

Localidade-tipo:  Argentina – La Plata (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição:  Oceano Atlântico: Argentina (La Plata). Primeira ocorrência para o litoral 

brasileiro.  

 

 

Haplosyllis sp. 1 

Figs. 64, 65 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 

7 esp., 9.Mai.2001; 3 esp., 17.Out.2001; em Sargassum: 1 esp., 18.Out.2001; 

Picinguaba, setor IPP, em fital: 4 esp., 8.Jun.2001; 3 esp., 18.Out.2001; Picinguaba, 

setor IC, em fital: 1 esp., 9.Jun.2001. Caraguatatuba – Martim de Sá, setor Ilhas, em 

Dictyota: 5 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 2 esp., 16.Mar.2001; Martim de Sá, setor 
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IC, em fital: 3 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 

9 esp. 8.Abr.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 1 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. Ubatuba – Praia do Félix: 1 esp., 4.Nov.2002; Praia de Domingas Dias: 11 

esp., 22.Jul.2002. São Sebastião – Praia de São Francisco: 8 esp., 19.Abr.2003; 58 

esp., 16.Jul.2003; 37 esp., 27.Set.2003; 3 esp., 24.Jul.2005; Praia da Baleia: 1 esp., 

23.Jul.2005; Praia do Araçá: 2 esp., 20.Jul.2005; Praia Preta: 1 esp., 18.Abr.2003; 1 

esp., 18.Jul.2003. Guarujá – Praia de Pernambuco: 6 esp., 22.Jun.2005. Santos – Ilha 

das Palmas: 1 esp., 6.Mar.2004; 4 esp., 5.Out.2005. São Vicente – Praia das Vacas: 1 

esp., 19.Nov.2002. 

 

Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 45 setígeros, 

medindo 7,42 mm de comprimento por 0,43 mm de largura. Palpos triangulares, 

distalmente arredondados, divergentes, unidos por curta extensão basalmente (Figs. 

64A; 65A-B, D). Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal aberta; antena central inserida no centro do prostômio, com ~21 

artículos, antenas laterais ligeiramente anteriores ao par de olhos anterior, com ~16 

artículos cada (Figs. 64A; 65A). Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores; 

cirros peristomiais dorsais pouco mais curtos do que a antena central, com ~18 artículos 

cada, cirros peristomiais ventrais mais curtos, com ~10 artículos cada (Figs. 64A; 65A-

B, D). Cirros dorsais ao longo do corpo com comprimentos alternados, mais longos na 

região anterior, até o nível do proventrículo; cirros dorsais do setígero 1 pouco mais 

longos do que os demais, aproximadamente do mesmo tamanho da antena central, com 

~22 artículos; cirros dorsais anteriores alternando longos, com ~17-15 artículos, e 

curtos, com ~10 artículos; a partir do proventrículo, cirros dorsais longos com 15-12 

artículos, os curtos com 7-9 artículos (Fig. 65E); cirros dorsais longos a partir dos 

setígeros mediano-posteriores com 10-7 artículos, os curtos com 6-3 artículos; cirros 

ventrais ovais, de comprimento aproximadamente igual ao dos lóbulos parapodiais 

(Figs. 64A; 65B, D). Parapódios cônicos a inconspicuamente bilobados, indentados na 

origem das cerdas (Fig. 65A-B, D-F), com cerdas geralmente pouco sobressalentes dos 

lóbulos parapodiais; parapódios com 1-2 cerdas cada, a mais ventral frequentemente 

apenas com a extremidade distal projetada do lóbulo parapodial ou totalmente interna; 

cerdas bidentadas, com dentes aproximadamente de mesmo tamanho, dente distal 

ligeiramente mais fino do que o subdistal; dente principal robusto, progressivamente 

mais triangular em direção posterior, com face superior com 1 dentículo mais 
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pronunciado e sutil serrilhação sobre curta extensão, mais evidente na cerda mais 

 
Fig. 64. Haplosyllis sp. 1. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas, região anterior; C, 
cerdas, região posterior; D, acículas, região anterior; E, acículas, região posterior. Barras de 
escala: A = 500 µm; B-E = 10 µm. 
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dorsal de cada parapódio (Figs. 64B-C; 65C, F). Parapódios anteriores e medianos com 

até 3 acículas cada, uma subdistalmente inflada, com ponta afilada, outra distalmente 

recurvada quase em ângulo reto, a terceira capilar, distalmente arredondada e 

ligeiramente inflada, de difícil visualização (Fig. 64D); parapódios posteriores com 

 
 
Fig. 65. Haplosyllis sp. 1, MEV. A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, vista 
ventro-lateral; C, cerda, região anterior; D, região anterior, vista lateral; E, região mediana, 
vista dorsal; F, parapódio, região anterior. Barras de escala: A-B, D-E = 100 µm; C, F = 5 µm. 
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apenas 2 acículas cada, dos dois últimos tipos (Fig. 64E), acícula recurvada quase em 

ângulo reto progressivamente mais robusta em direção posterior.  Pigídio com par de 

cirros anais alongados ligeiramente mais curtos do que a antena central, lisos a 

irregularmente articulados. Faringe estendendo-se por ~8 setígeros, com dente cônico 

em sua abertura, e margem rodeada por 8 papilas; proventrículo ocupando ~4 

setígeros, com ~40 fileiras musculares (Fig. 64A). 

 

Discussão: Haplosyllis sp. 1 assemelha-se a H. cephalata Verrill, 1900, pelo aspecto 

geral do corpo e pela presença de cerdas bidentadas e de acículas recurvadas. Estas 

espécies diferem, entretanto, por H. cephalata apresentar cirros dorsais menores, 

abruptamente curtos, com 1-4 artículos a partir do proventrículo; cerdas lisas, sem 

espinulação sobre o dente principal e; apenas 2 acículas por parapódio nos setígeros 

anteriores, não estando presente a acícula capilar encontrada em Haplosyllis sp. 1 

(Lattig & Martin, 2009).  

 Haplosyllis spongicola também apresenta acículas com extremidade dobrada 

quase em ângulo reto, mas também possui acículas grossas, retas, distalmente 

pontiagudas. Além disso, H. spongicola é uma espécie maior, com até 6,5 cm de 

comprimento, com antenas e cirros finos e longos, cirros dorsais mais longos do que a 

largura dos setígeros, com proventrículo estendendo-se por 9-10 segmentos (Lattig et 

al., 2007). 

  

 

 

Gênero Opisthosyllis Langerhans, 1879 

 

Espécie-tipo: Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879. 

 

Diagnose: silíneos de médio a grande porte, corpos geralmente com grande número de 

segmentos. Palpos bem desenvolvidos, alongados, geralmente unidos basalmente. 

Prostômio subpentagonal a oval, com 2 pares de olhos e 3 antenas. Peristômio com 2 

pares de cirros peristomiais, em várias espécies formando lóbulo nucal de extensão 

variável, recobrindo os órgãos nucais e a parte porterior do prostômio. Cirros dorsais 

presentes em todos os setígeros, geralmente alongados. Antenas, cirros peristomiais, 

cirros dorsais e cirros anais articulados, moniliformes, frequentemente com cirróforos 
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bem desenvolvidos. Cerdas compostas geralmente apenas falcígeras; cerdas 

secundariamente simples, derivadas da perda das lâminas, presentes em alguns 

táxons. Faringe com dente situado na metade posterior, frequentemente próximo ao 

proventrículo. 

 

Comentários:  gênero de reconhecimento relativamente fácil pela presença do dente 

faríngeo claramente em posição recuada na faringe, embora, em alguns casos, o 

grande porte dos espécimes dificulte a observação de tal característica por 

transparência do corpo. 

 Antes do presente estudo, o gênero contava com apenas 2 espécies com 

ocorrência registrada para a costa brasileira, O. corallicola Hartmann-Schröder, 1965 

(Morgado & Amaral, 1985) e O. brunnea (Nogueira, 2006). 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Opisthosyllis encontradas no 

presente estudo 

 

1a. Corpo conspicuamente papilado, com papilas grandes, esféricas. Lóbulo nucal 

ausente ............................................................................................................... O. viridis 

1b. Corpo liso, papilas ausentes, por vezes com alguns grânulos de pigmentação 

marrom-escuros dorsais. Lóbulo nucal presente ............................................. O. brunnea  

 

 

Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879 

Fig. 66 

 

Opisthosyllis brunnea Langerhans, 1879: 541, fig. 7; Day, 1967: 253, fig. 12.5.c-e; San Martín, 1984a: 311-
315, lams. 75-76; 2003: 330-331, fig. 183; Capa, 2003: 160-161, fig. 64; Nogueira, 2006: 164; San Martín 
et al., 2008b: 23-26, figs. 16, 17A-B. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 4 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 esp., 10.Mai.2001; 12 

esp., 17.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 1 esp., 8.Jun.2001; 1 esp., 

18.Out.2001. Caraguatatuba – Martim de Sá, setor Ilhas, em Sargassum: 3 esp., 
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16.Mar.2001; Martim de Sá, setor IC, em fital: 1 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – 

Praia da Baleia, em costão rochoso: 25 esp., 8.Abr.2001; 1 esp., 12.Dez.2001; 1 esp., 

Dez.2001; em Sargassum: 2 esp., 14.Nov.2001; Praia de Toque-Toque Grande, em 

costão rochoso: 3 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. Ubatuba – Praia do Félix: 1 esp., 4.Jan.2003. São Sebastião – Praia de São 

Francisco: 3 esp., 19.Abr.2003; 1 esp., 27.Set.2003; 2 esp., 24.Jul.2005; Praia da 

Baleia: 41 esp., 23.Jul.2005; 29 esp., 17.Out.2005; Praia do Araçá: 1 esp., 25.Set.2003; 

1 esp., 20.Jul.2005; Praia Preta: 3 esp., 18.Jul.2003; Praia de Barequeçaba: 2 esp., 

20.Abr.2003; Praia de Guaecá: 10 esp., 17.Jul.2003; Praia de Toque-Toque Grande: 4 

esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia de Pernambuco: 12 esp., 22.Jun.2005; 4 esp., 

4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 19 esp., 5.Out.2005. 

 

Descrição: silíneos de médio a grande porte, maior exemplar analisado incompleto, 

com 76 setígeros, medindo aproximadamente 23,2 mm de comprimento por 1,1 mm de 

largura; corpo com pigmentação marrom-avermelhada esparsa, mais conspícua na 

região anterior, por vezes formando máscara prostomial, com linhas escuras nas bordas 

do prostômio e palpos, circundando o ponto de inserção da antena central e ao redor 

dos olhos, e na parte posterior do prostômio; pequenos grânulos de mesma cor 

recobrindo o dorso dos segmentos, mais conspícuos nos limites intersegmentares. 

Palpos triangulares, alongados, distalmente pontiagudos, livres ou unidos apenas 

basalmente (Fig. 66A-C). Prostômio subpentagonal a oval, mais curto do que os palpos 

e recortado na margem anterior pela inserção destes (Fig. 66B, E), com 2 pares de 

olhos em disposição trapezoidal aberta; antena central, inserindo-se na metade 

posterior do prostômio, entre o par de olhos posterior, alcançando pouco além da 

extremidade distal dos palpos, com ~25 artículos, antenas laterais inseridas próximo à 

margem anterior do prostômio, em posição ligeiramente dorsal em relação ao par de 

olhos anterior, ligeiramente mais curtas do que a antena central, alcançando até pouco 

além da extremidade distal dos palpos, com ~20 artículos cada (Fig. 66A-B, E); órgãos 

nucais como 1 par de densas fendas ciliadas semi-circulares ao longo da margem 

posterior do prostômio, continuando em direção anterior até a base da antena central, 

sob o lóbulo nucal (Fig. 66B, E). Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores; 

cirros peristomiais dorsais de comprimentos aproximadamente iguais ao da antena 

central, com ~24 artículos, cirros peristomiais ventrais mais curtos do que os dorsais, 

com ~15 artículos; lóbulo nucal oval a arredondado, cobrindo a parte posterior do 
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prostômio (Fig. 66A-B, E), inclusive, por vezes, o par de olhos posterior. Antenas, cirros 

peristomiais e cirros dorsais com cirróforos curtos, ligeiramente mais desenvolvidos nos 

cirros dorsais (Fig. 66B, E, H). Cirros dorsais com artículos basais mais grossos, 

afilando progressivamente em direção apical (Fig. 66A, G); cirros da região anterior, até 

o final do proventrículo, com comprimentos variáveis, os do setígero 1 mais longos do 

que os demais e do que a antena central, com ~40 artículos; nos setígeros posteriores 

ao proventrículo, cirros dorsais com alternância de comprimento, cirros mais longos com 

~36 artículos, ligeiramente mais longos do que a largura do corpo nos setígeros 

anteriores e medianos (Fig. 66G), conspicuamente mais longos do que a largura do 

corpo nos posteriores; cirros mais curtos com 17-22 artículos, ligeiramente mais curtos 

do que a largura do corpo nos setígeros anteriores e medianos, ligeiramente mais 

longos do que a largura do corpo nos posteriores; cirros ventrais digitiformes, de 

comprimento aproximadamente igual ao dos lóbulos parapodiais, ou ligeiramente mais 

longos (Fig. 66C, H-J). Lóbulos parapodiais distalmente bilobados, feixes de cerdas 

emergindo da região entre os lobos (Fig. 66H-K). Parapódios anteriores e medianos 

com 10-15 cerdas falcígeras cada, parapódios posteriores com ~9 falcígeras cada. 

Falcígeras com hastes pouco espinuladas, hastes progressivamente mais robustas em 

direção posterior, mais conspicuamente nas cerdas mais ventrais; hastes das falcígeras 

posteriores com extremidade distal ligeiramente mais sigmóide (Fig. 66F, L-M); lâminas 

das falcígeras unidentadas a sub-bidentadas, com espinha subdistal pouco mais 

pronunciada do que as demais (Fig. 66F, L-M); lâminas espinuladas, com espinhas 

ligeiramente voltadas para cima, espinha mais basal mais engrossada e mais voltada 

para cima nas falcígeras das regiões mediano-posterior e posterior; gradação dorso-

ventral de comprimentos não tão evidente, gradação mais marcada no sentido ântero-

posterior, lâminas com 38-30 µm na região anterior; a partir da região mediana, lâminas 

com ~25-30 µm, com lâminas das falcígeras mais dorsais mais curtas do que as das 

falcígeras mais ventrais. Cerdas simples dorsais presentes a partir dos setígeros 

mediano-posteriores, mais finas do que as hastes das falcígeras, subdistalmente 

ligeiramente espinuladas, distalmente truncadas, ligeiramente arredondadas (Fig. 66D); 

cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, ligeiramente mais 

robustas do que as cerdas simples dorsais, sigmóides, unidentadas, subdistalmente 

ligeiramente espinuladas. Parapódios anteriores com até 4 acículas cada, 

irregularmente infladas distalmente, ocas, com face anterior ligeiramente mais 

desenvolvida; progressivamente menos acículas por parapódio em direção posterior, 
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tornando-se ligeiramente mais robustas; parapódios posteriores com 1 acícula cada. 

 
Fig. 66. Opisthosyllis brunnea, MEV. A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, vista 
dorso-frontal; C, região anterior, vista ventral; D, cerda simples dorsal, região mediano-
posterior; E, detalhe do prostômio, vista dorsal; F, cerdas falcígeras, região anterior; G, região 
mediana, vista dorsal; H, parapódios anteriores, vista dorsal; I, parapódios anteriores, vista 
ventral; J, parapódio anterior, vista dorso-lateral; K, extremidade de parapódio anterior, vista 
ventro-frontal; L, cerdas falcígeras, região mediana; M, cerdas falcígeras, região posterior. 
Barras de escala: A, C = 300 µm; B, H-I = 100 µm; D, F, K-M = 10 µm; E = 50 µm; G = 400 
µm; J = 40 µm. 
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Pigídio com par de cirros anais com ~22 artículos e papila alongada entre o par. Faringe 

estendendo-se por ~9-11 segmentos, aproximadamente a partir do setígero 5, com 

dente cônico e pontiagudo, basalmente arredondado, em posição posterior, próximo do 

proventrículo; proventrículo ocupando ~8-9 segmentos, com ~60 fileiras musculares. 

 

Biologia:  maior exemplar analisado com epítoco em formação, do setígero 57 ao 76. 

Vários dos maiores exemplares analisados com região posterior notadamente mais fina 

do que o restante do corpo, evidenciando recente regeneração, possivelmente pela 

liberação de epítoco formado por esquizogamia. Nestes setígeros recém-formados, as 

cerdas simples dorsais têm a grossura aproximadamente igual à das hastes das 

falcígeras e estas são mais finas do que no restante do corpo. 

 

Variação:  os maiores espécimes estudados apresentam lâminas das falcígeras 

frequentemente erodidas, com espinulação desgastada e lâminas ligeiramente 

arredondadas distalmente. 

 

Discussão: os animais aqui analisados condizem com outras descrições disponíveis na 

literatura (p. ex. San Martín, 2003; San Martín et al., 2008b). A única diferença relevante 

entre os espécimes brasileiros e os de outras localidades reside no número de fileiras 

musculares do proventrículo, que, em exemplares australianos, restringe-se a ~30 (San 

Martín et al., 2008b), enquanto no material examinado para o presente estudo o 

proventrículo apresenta ~60 fileiras musculares, ainda que o tamanho do proventrículo 

seja equivalente nos indivíduos de ambas as localidades, ocupando 8-9 segmentos. 

 

Localidade-tipo:  Ilha da Madeira (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Austrália (Queensland, New South Wales). Oceano 

Índico: Austrália (Western Australia); Moçambique; Áfica do Sul. Oceano Atlântico – Mar 

Mediterrâneo: Espanha (Ilhas Baleares, Ilhas Chafarinas); Ilha da Madeira; Brasil (São 

Paulo).  
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Opisthosyllis viridis Langerhans, 1879 

Figs. 67, 68 

 

Opisthosyllis viridis Langerhans, 1879: 543, pl. 31, fig. 9; Imajima, 1966c: 224-226, text-fig. 39; López & San 
Martín, 1994: 130-132, fig. 1; Capa, 2003: 163-166, figs. 67-68; San Martín et al., 2008b: 35-39, figs. 26E-
F, 27-28. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 12 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 3 esp., 17.Out.2001; 

Picinguaba, setor IPP, em fital: 1 esp., 8.Jun.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de 

Sá, em costão rochoso: 1 esp. (data desconhecida). São Sebastião – Praia da Baleia, 

em costão rochoso: 11 esp. 8.Abr.2001; 4 esp., 12.Dez.2001; Praia de Toque-Toque 

Grande, em costão rochoso: 22 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia da Baleia: 2 esp., 17.Out.2005; Praia de Toque-Toque 

Grande: 9 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia de Pernambuco: 1 esp., 22.Jun.2005; 3 

esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 2 esp., 6.Mar.2004; 1 esp., 5.Out.2005. 

 

Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 74 setígeros, 

medindo ~8 mm de comprimento por 0,6 mm de largura; pigmentação ausente, 

peristômio e setígeros ao longo do corpo ventralmente lisos e dorsalmente recobertos 

por numerosas papilas pequenas e redondas, com grau de turgidez variável entre os 

espécimes (Fig. 67A-G). Palpos cônicos, triangulares, distalmente arredondados, unidos 

apenas na porção basal. Prostômio oval a retangular, mais curto do que os palpos, com 

2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta; antena central inserida na parte 

posterior do prostômio, entre o par de olhos posterior, com ~23 artículos, antenas 

laterais inseridas próximo à margem anterior do prostômio e em posição ligeiramente 

mais dorsal em relação ao par de olhos anterior, com ~½-2/3 do comprimento da antena 

central, com 12-14 artículos; antenas alcançando além da extremidade distal dos palpos 

(Fig. 67A, D). Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores, por vezes 

recobrindo a parte posterior do prostômio; cirros peristomiais dorsais de comprimento 

aproximadamente igual ou pouco mais longos do que a antena central, com ~27 

artículos; cirros peristomiais ventrais mais curtos do que os dorsais, com ~15 artículos 

cada (Fig. 67A, D-E). Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais ao longo do corpo e 

cirros anais com artículos progressivamente mais longos em direção  (Fig 67A, C-F); 
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cirros dorsais do setígero 1 mais longos do que os demais e do que a antena central, 

com ~34 artículos; cirros dorsais com alternância de comprimento ao longo do corpo, 

cirros mais longos com ~20-25 artículos, pouco mais curtos do que a largura dos 

setígeros, cirros mais curtos com ~15 artículos, apenas pouco mais curtos do que os 

cirros mais longos (Fig. 61A, C, F); cirros ventrais anteriores ovais, progressivamente 

 
 
Fig. 67. Opisthosyllis viridis, MEV. A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, vista 
ventral; C, região mediana, vista dorsal; D, detalhe, região anterior, vista dorsal; E, região 
anterior, vista ventro-frontal; F, detalhe, região mediana, vista dorsal; G, detalhe, papilas. 
Barras de escala: A = 80 µm; B-C = 100 µm; D = 20 µm; E-F = 50 µm; G = 5 µm. 
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ligeiramente mais alongados, digitiformes, em direção posterior, todos mais curtos do 

que os lóbulos parapodiais (Fig. 67B, E). Lóbulos parapodiais cônicos a sutilmente 

bilobados, com curta expansão digitiforme dorsal (Fig. 67A, C, F). Parapódios anteriores 

e medianos com 10-15 cerdas falcígeras cada, parapódios posteriores com 5-10; 

falcígeras com hastes espinuladas (Fig. 68A-K); lâminas geralmente sub-bidentadas, 

com espinha subdistal mais robusta, algumas lâminas mais ventrais, especialmente da 

região anterior, por vezes unidentadas, sem espinha subdistal diferenciada; lâminas 

espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima (Fig. 68A-K); lâminas com 

sutil gradação dorso-ventral e ântero-posterior de comprimento, medindo 25-17 µm na 

região anterior (Fig. 68A, D-F), 21-19 µm na mediana (Fig. 68B, G-I) e ~15 µm na região 

posterior (Fig. 68C, J-K). Cerdas simples dorsais presentes a partir dos setígeros 

mediano-posteriores, ligeiramente espinuladas subdistalmente, distalmente bífidas (Fig. 

68L); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos parapódios, sigmóides, 

ligeiramente espinuladas subdistalmente e bidentadas, com dente distal maior do que o 

subdistal (Fig. 68M). Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, acículas 

distalmente recurvadas, oblíquas, uma das quais  com extremidade ligeiramente inflada; 

progressivamente menos acículas por parapódio em direção posterior, ligeiramente 

mais robustas; parapódios posteriores com 1 acícula cada, ligeiramente inflada 

distalmente de forma irregular, com um dos lados ligeiramente mais desenvolvido do 

que o outro. Pigídio com cirros anais com 15-17 artículos, com curta papila  entre os 

cirros. Faringe larga, estendendo-se por ~10 segmentos, com abertura rodeada por 

grandes papilas arredondadas (Fig. 67E), dente cônico a piriforme, pontiagudo, em 

posição posterior, próximo do proventrículo; proventrículo apenas ligeiramente mais 

robusto do que a faringe, ocupando ~10-11 segmentos, com ~50 fileiras musculares. 

 

Biologia: maior exemplar analisado com estolão em formação, do setígero 51 ao 74, 

também com papilas recobrindo o dorso. 

 

Discussão: Opisthosyllis viridis é uma espécie de reconhecimento relativamente fácil 

pela presença do dorso fortemente papilado, e lóbulo nucal ausente. As papilas no 

dorso, no entanto, apresentam variação no grau de turgidez entre os indivíduos, de 

forma que sua visualização pode, por vezes, não ser tão fácil.  

 Opisthosyllis viridis assemelha-se a O. leslieharrisae Aguado, San Martín & 

Nygren, 2005, pela  presença  de  papilas  dorsais e pelas lâminas das falcígeras,  sub- 



235 
 

 

 
Fig. 68. Opisthosyllis viridis, MEV. A, feixe de cerdas, região anterior; B, feixe de cerdas, 
região mediana; C, cerdas, região posterior; D, cerda falcígera mais dorsal, região anterior; E, 
cerda falcígera intermediária, região anterior; F, cerda falcígera mais ventral, região anterior; 
G, cerda falcígera mais dorsal, região mediana; H, cerdas falcígeras intermediárias, região 
mediana; I, cerdas falcígeras mais ventrais, região mediana; J, cerdas falcígeras mais 
dorsais, região posterior; K, cerda falcígera mais ventral, região posterior; L, cerda simples 
dorsal; M, cerda simples ventral. Barras de escala: A = 5 µm; B = 10 µm; C-M = 2 µm. 
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bidentadas. Contudo, O. leslieharrisae pode ser facilmente diferenciada de O. viridis por 

apresentar padrão de coloração, com grandes manchas avermelhadas no dorso e na 

base dos cirróforos, por possuir papilas com formato triangular, pontiagudas, e pelas 

antenas e cirros ao longo do corpo serem relativamente mais compridos e robustos 

(Aguado et al., 2005). 

 Os animais aqui analisados são semelhantes ao observado por Capa (2003) em 

animais de Coíba, na costa do Oceano Pacífico do Panamá. Contudo, descrições de 

diferentes populações mostram sutis variações que, em um estudo mais aprofundado, 

talvez venham a indicar que este se trata de mais um complexo de espécies-irmãs. 

Assim, animais provenientes de outras localidades no Oceano Pacífico, como Japão 

(Imajima, 1966c) e Austrália (San Martín et al., 2008b) apresentam cirros dorsais mais 

alongados, mais compridos do que a largura dos setígeros, e cerdas simples diferentes 

do encontrado nos espécimes brasileiros, a dorsal bidentada, ao invés de bífida, e a 

ventral unidentada, ao invés de bidentada. López & San Martín (1994) descrevem O. 

viridis coletados em Cabo Verde (Oceano Atlântico) também diferentes do aqui 

encontrado, com animais apresentando papilas também sobre prostômio e palpos, além 

de apêndices ao longo do corpo e lâminas das falcígeras mais curtos. 

  

Localidade-tipo: Ilha da Madeira (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Coréia do Sul; sul do Japão; Austrália (Queensland, 

New South Wales). Oceano Índico: Austrália (Western Australia). Oceano Atlântico: Ilha 

da Madeira. Primeira ocorrência para o litoral brasileiro. 

 

 

 

Gênero Parasphaerosyllis Monro, 1937 

 

Espécie-tipo: Parasphaerosyllis indica Monro, 1937 

 

Diagnose:  silíneos de porte pequeno a mediano, com corpo sub-cilíndrico. Palpos 

relativamente curtos, distalmente arredondados. Prostômio com 2 pares de olhos, 1 par 

de manchas ocelares presente em alguns táxons, e 3 antenas. Peristômio com 2 pares 

de cirros peristomiais. Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais e cirros anais 



237 
 

articulados, com artículos quadrangulares a ovais; cirros dorsais da região mediana 

alternando cirros moniliformes com cirros modificados, formando peça única, oval, 

distalmente mamiliformes; cirros ventrais de mesma morfologia ao longo do corpo, ovais 

a digitiformes. Cerdas compostas apenas falcígeras; cerdas simples presentes ao 

menos nos setígeros posteriores. Faringe com dente único, trépano ausente.  

 

Comentários: gênero relativamente pequeno, contando atualmente com 5 espécies 

descritas (Capa et al., 2001). A espécie encontrada no presente estudo é a única do 

gênero que já havia sido registrada para o litoral brasileiro (Nogueira, 2000). 

 

 

Parasphaerosyllis indica Monro, 1937 

Fig. 69 

 

Parasphaerosyllis indica Monro, 1937: 237, text-fig. 8; Westheide, 1974b: 256-259, Abb. 27-29; Nogueira, 
2000: 95-96, fig. 23; San Martín et al., 2008a: 146-147, figs. 19E-F, 22, 24A-B.  

 

Material analisado:  

BIOPOL. Guarujá – Praia de Pernambuco: 4 esp., 4.Out.2005. 

 

Material adicional analisado:  

Parasphaerosyllis indica Monro, 1937. Cuba – Arquipélago dos Canarreos, Ilha de 

Pinos, Punta del Francés, 1 m: 3 esp. (MNCN 16.01/733-735), 23.Abr.1984, col. & det. 

G. San Martín. 

 

Descrição:  silíneos de porte relativamente pequeno, maior exemplar analisado com 51 

setígeros, medindo 3,18 mm de comprimento por 0,25 mm de largura. Palpos curtos, 

distalmente arredondados, unidos basalmente, por curta extensão. Prostômio de 

comprimento aproximadamente igual ao dos palpos, com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal aberta na metade posterior e 1 par de manchas ocelares próximo 

à margem anterior; antena central com ~21 artículos, inserida em posição central e 

posterior no prostômio, entre os olhos, antenas laterais com aproximadamente metade 

do comprimento da antena central, com 10 artículos, inseridas à frente do par de olhos 

anterior, entre este e as manchas ocelares. Peristômio mais curto do que os setígeros 

anteriores; cirros peristomiais dorsais aproximadamente de mesmo comprimento da 
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antena central, com 20 artículos cada; cirros peristomiais ventrais aproximadamente de 

mesmo comprimento das antenas laterais, com 8-9 artículos. Cirros dorsais do setígero 

1 ligeiramente mais longos do que a antena central, com 18-20 artículos grandes; cirros 

dorsais das regiões anterior e mediana com comprimentos alternados, mais longos com 

até 18 artículos, mais curtos com cerca de 10 artículos; a partir dos setígeros medianos 

do corpo, cirros dorsais com alternância de formatos entre cirros moniliformes com 8-17 

artículos e cirros modificados, arredondados a ovais, distalmente afilados, com ponta 

semelhante a uma papila mamiliforme nos de maior porte (Fig. 69A); cirros ventrais de 

comprimentos aproximadamente iguais ao dos lóbulos parapodiais, claviformes nos 

setígeros anteriores, progressivamente mais afilados distalmente, digitiformes, em 

direção posterior. Lóbulos parapodiais distalmente irregulares a cônicos. Parapódios 

anteriores e medianos com 6-7 cerdas falcígeras cada, parapódios posteriores com 3-5 

falcígeras cada. Falcígeras com hastes espinuladas; lâminas bidentadas, com dentes 

de tamanhos aproximadamente iguais, exceto nas cerdas mais ventrais dos parapódios 

anteriores, nas quais o dente subdistal pode ser ligeiramente mais afilado do que o 

distal; lâminas espinuladas, as mais dorsais com espinhas ligeiramente voltadas para 

cima, retas, perpendiculares ao eixo das lâminas nas demais cerdas; lâminas com 

gradação dorso-ventral de comprimento, mas não ântero-posterior, medindo 24-12 µm 

ao longo de todo o corpo (Fig. 69B-C). Cerdas simples dorsais presentes apenas nos 

setígeros posteriores, ligeiramente mais finas do que as hastes das falcígeras, 

inconspicuamente espinuladas em um dos lados, com extremidade ligeiramente inflada, 

arredondada a truncada (Fig. 69D); cerdas simples ventrais presentes apenas nos 

últimos setígeros, aproximadamente de mesma grossura das hastes das falcígeras, 

bidentadas, com dentes aproximadamente de mesmo tamanho e afastados entre si 

(Fig. 69E). Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, duas retas e uma 

subdistalmente recurvada, com extremidade oblíqua (Fig. 69F); apenas 1 acícula por 

parapódio a partir da região mediana do corpo, com curvatura subdistal 

progressivamente mais suave, sigmóides nos parapódios posteriores, com ponta aguda 

(Fig. 69G).  Pigídio com par de cirros anais com ~10 artículos de tamanhos desiguais, e 

uma papila cônica entre o par, inserida em posição distal e ventral. Faringe estendendo-

se por ~4 segmentos, com dente triangular e pontiagudo, em sua porção anterior; 

proventrículo ocupando 5 segmentos, com ~23 fileiras musculares. 
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Fig. 69.  Parasphaerosyllis indica. A, cirro dorsal modificado, setígero mediano; B, cerdas 
falcígeras, região anterior; C, cerdas falcígeras, regiões mediana e posterior; D, cerda simples 
dorsal; E, cerda simples ventral; F, acículas, região anterior; G, acícula, região posterior. 
Barra de escala = 10 µm. 
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Discussão: os animais aqui analisados apresentam alguns pontos discordantes dos 

exemplares australianos (San Martín et al., 2008a), como número menor de artículos 

nas antenas, a central com 20 artículos e as laterais com 10, enquanto nos australianos 

elas apresentam, respectivamente, 43 e 22 artículos, nos cirros peristomiais, os dorsais, 

nos espécimes brasileiros, com 20 artículos, 43 nos australianos, e os ventrais com 8-9 

artículos contra 22 nos australianos, e cirros dorsais, com 8-20 artículos nos exemplares 

brasileiros, 25-40 nos australianos. Além disso, os animais australianos possuem 

apenas 1 acícula por parapódio ao longo de todo o corpo, faringe mais extensa, 

ocupando 8 segmentos, e proventrículo também mais extenso, ocupando 7-8 

segmentos, com 26-30 fileiras musculares. Estas diferenças poderiam ser explicadas 

caso os animais aqui analisados fossem juvenis, mas isto não é confirmado pelo 

número de setígeros e pelas medidas dos maiores animais aqui analisados.  

 Na descrição original desta espécie, Monro (1937) analisou apenas 1 espécime, 

com maior número de setígeros do que os maiores espécimes aqui encontrados, 85 

setígeros, 20 dos quais num estolão em formação. Apesar disso, o número de artículos 

nas antenas e cirros dorsais ao longo do corpo informado na descrição original é 

semelhante ao dos espécimes aqui analisados, as antenas com 20 artículos, os cirros 

dorsais dorsais com 15, embora a faringe e proventrículo sejam mais longos, cada um 

estendendo-se por cerca de 7 segmentos. 

 Esta espécie já foi encontrada em várias partes do mundo e, por vezes, as 

populações de diferentes localidades apresentam pequenas diferenças entre si, como 

as explicitadas acima. Assim, como já sugerido por San Martín et al. (2008), análises 

moleculares poderiam ajudar a esclarecer se realmente se trata de uma espécie, ou de 

um complexo de espécies-irmãs. 

 

Localidade-tipo: Mar da Arábia (Oceano Índico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Panamá; México; Ilhas Galápagos; Austrália 

(Queensland, New South Wales, Victoria). Oceano Índico: Mar da Arábia; Austrália 

(Western Australia). Oceano Atlântico: Ilhas Canárias; Cabo Verde; Cuba; Brasil (São 

Paulo). 
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Gênero Syllis Lamarck, 1818 

 

Espécie-tipo: Syllis monilaris Lamarck, 1818 

 

Diagnose: silíneos de tamanhos variados, com corpo sub-cilíndrico, frequentemente 

com grande número de segmentos. Palpos geralmente bem desenvolvidos, livres ou 

unidos por justaposição basalmente por curta extensão. Prostômio com 2 pares de 

olhos, frequentemente também com 1 par de machas ocelares anterior, e 3 antenas. 

Peristômio com 2 pares de cirros peristomiais. Antenas, cirros peristomiais, cirros 

dorsais e cirros anais moniliformes, com artículos bem definidos. Cerdas compostas 

falcígeras e, em muitas espécies, também pseudoespinígeras; cerdas secundariamente 

simples, por perda das lâminas ou fusão destas com as hastes, presentes em alguns 

táxons. Cerdas simples dorsais e ventrais geralmente presentes, ao menos na região 

posterior. Faringe com 1 dente central; trépano ausente. Reprodução com estolões 

esquizogâmicos de morfologia variável (San Martín, 2003); alguns táxons podem 

também apresentar viviparidade. 

 

Comentários: maior gênero da família, com cerca de 130 espécies descritas, Syllis é 

um grupo bastante heterogêneo, com muitas espécies sendo caracterizadas por 

estreitas variações ou por diferentes combinações de caracteres, de maneira que a sua 

taxonomia é bastante complicada. Com tal heterogeneidade, o grupo é, provavelmente, 

não-monofilético, pois, conforme já indicado por dados moleculares (Aguado et al., 

2007), espécies pertencentes a outros gêneros, como Haplosyllis e Branchiosyllis, 

teriam evoluído a partir de Syllis. 

 Como se tratam de silíneos, em geral, de médio porte, e bastante abundantes 

em amostras bentônicas (exceto em grandes profundidades), animais pertencentes a 

este gênero figuram entre os primeiros silídeos descritos. Dessa forma, descrições de 

animais hoje classificados como Syllis vêm sendo feitas há bastante tempo; muitas 

delas, no entanto, carecem de informações taxonomicamente relevantes, de acordo 

com os conceitos atuais, além do fato de que, no caso de trabalhos mais antigos, o 

depósito de espécimes em coleções não era prática corriqueira, o que compromete a 

confirmação da identificação de muitos táxons.  

 Baseando-se na morfologia das cerdas, Langerhans (1879) dividiu o gênero 

Syllis em 4 subgêneros: Ehlersia Quatrefages, 1866, com animais com cerdas 
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falcígeras e pseudoespinígeras; Haplosyllis Langerhans, 1879, caracterizado por 

animais que possuem somente cerdas simples; Syllis Lamarck, 1818, animais com 

cerdas tipicamente falcígeras e outras modificadas, secundariamente simples; e 

Typosyllis Langerhans, 1879, com animais apresentando apenas cerdas falcígeras.  

 Apesar desta divisão ter sido seguida desta forma por vários autores (p. ex., 

Fauvel, 1923), outras variações também podem ser encontradas na literatura. Assim, 

por vezes os 4 subgêneros foram considerados gêneros (p. ex., Imajima, 1966c, d; 

Westheide, 1974b; Fauchald, 1977), ou Haplosyllis considerado um gênero separado, e 

Syllis dividido em 3 subgêneros (Ehlersia, Syllis e Typosyllis) (p. ex., Verrill, 1900; Rioja, 

1941; Uebelacker, 1984). Pode-se ainda encontrar trabalhos (p. ex., Hartmann-

Schröder, 1965, 1979) que consideraram Syllis, Haplosyllis e Typosyllis como gêneros, 

este último sendo dividido nos subgêneros Typosyllis e Langerhansia Czerniavsky, 

1881, que, segundo Hartman (1959) seria a denominação mais adequada e deveria 

substituir Ehlersia.  

 Mais recentemente, Haplosyllis tem sido consistentemente considerado um 

gênero separado (San Martín, 1984a, 2003; Hartmann-Schröder, 1996; Lattig & Martin, 

2009), mas a controvérsia ainda continua quanto a Syllis e Typosyllis. Alguns autores 

(p. ex., Hartmann-Schröder, 1996; Licher & Kuper, 1998; Licher, 1999) consideram 

Syllis gênero distinto de Typosyllis, este último também englobando as espécies de 

Ehlersia ou Langerhansia. Outros, ao contrário, consideram apenas Syllis como válido, 

sendo Typosyllis uma sinonímia-júnior (p. ex., San Martín, 2003; Nogueira & San Martín, 

2002; Aguado et al., 2007). 

 Os critérios para se diferenciar Syllis de Typosyllis podem ser considerados 

artificiais, sendo utilizados por razões práticas ao invés de científicas (San Martín, 

1992). Assim, cerdas secundariamente simples (cuja presença definiria Syllis sensu 

Langerhans, 1879) podem ser formadas por dois processos diferentes: fusão das 

hastes com as lâminas, como em Syllis gracilis Grube, 1840, e perda das lâminas, como 

em Syllis amica Quatrefages, 1865. Neste caso, agrupar tais espécies, baseando-se 

somente na presença/ausência de cerdas secundariamente simples, seria 

desconsiderar diversas outras características que as colocariam muito mais próximas 

de outras espécies que, por não terem tais cerdas simples, seriam alocadas em 

Typosyllis.  

 Outra característica utilizada para diferenciar Syllis de Typosyllis (este 

englobando Ehlersia ou Langerhansia), a presença de cerdas pseudoespinígeras neste 
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último, também é problemática. A divisão entre os tipos de cerdas “pseudoespinígera” e 

“falcígera” muitas vezes não pode ser claramente estabelecida, já que em várias 

espécies as pseudoespinígeras são morfologicamente semelhantes a falcígeras mais 

longas e há diversos tamanhos intermediários entre um e outro tipo. Assim, em muitos 

casos a divisão entre os gêneros residiria em definir qual cerda seria uma 

“pseudespinígera curta” ou uma “falcígera longa”, critério por demais subjetivo para ser 

o único a sustentar uma divisão entre gêneros. 

 Por todo o exposto, na presente Tese de Doutorado apenas Syllis é considerado 

válido, as outras denominações (Ehlersia, Langerhansia e Typosyllis) sendo 

consideradas sinonímias-junior. 

 Até o momento, foram registradas 23 espécies do gênero no litoral brasileiro (ver 

Amaral et al., 2006, para referências; Nogueira, 2006; Nogueira & Yunda-Guarín, 2008): 

S. beneliahuae (Campoy & Alquézar, 1982), S. brasiliensis McIntosh, 1885, S. brevicirris 

Hansen, 1882, S. corallicola, S. cornuta Rathke, 1843, S. cryptica Ben-Eliahu, 1977, S. 

ehlersioides Marenzeller, 1890, S. fasciata (Malmgren, 1867), S. garciai, S. glandulata, 

S. gracilis, S. guidae Nogueira & Yunda-Guarín, 2008, S. hyalina, S. hyllebergi, S. lutea, 

S. magellanica, S. maryae, S. prolifera, S. prolixa Ehlers, 1901, S. pseudoarmillaris, S. 

truncata, S. tyrrhena (Licher & Kuper, 1998), e S. variegata (Grube, 1860). 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Syllis encontradas no presente estudo 

 

1a. Parapódios posteriores com acículas subdistalmente ligeiramente infladas, com 

ponta afilada, oblíqua (Figs. 71E; 79H)  .......................................................................... 2 

1b. Parapódios posteriores com acículas de morfologia diferente, podendo ser 

distalmente arredondadas, terem pontas afiladas, ou subdistalmente recurvadas em 

ângulo quase reto ......................................................................................................... 12 

 

2a.(1a) Parapódios da região mediana do corpo com cerdas secundariamente simples 

por fusão total ou parcial de hastes e lâminas, “ypsiloides” (Figs. 73B; 74E-H) ............... 3 

2b.(1a) Cerdas secundariamente simples ausentes ........................................................ 4 

 

3a.(2a) Parapódios da região mediana do corpo com apenas 2-3 cerdas cada, todas 

secundariamente simples por fusão total de hastes e lâminas (Fig. 73B)  .......... S. gracilis 
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3b.(2a) Parapódios da região mediana do corpo com com 3-5 cerdas cada, as mais 

dorsais com lâminas quase totalmente fundidas com as hastes, mas com cicatriz na 

linha de fusão (Fig. 74F-H), as mais ventrais com lâminas com grau de fusão com as 

hastes menor ............................................................................................. S. magellanica 

 

4a.(2b) Cerdas pseudoespinígeras presentes ................................................................. 5 

4b.(2b) Cerdas pseudoespinígeras ausentes .................................................................. 6 

 

5a.(4a) Pseudoespinígeras com lâminas bidentadas nos setígeros da região anterior do 

corpo, unidentadas a partir dos setígeros medianos. Falcígeras com lâminas 

bidentadas, com dente distal de tamanho aproximadamente igual ou ligeiramente maior 

do que o subdistal, e espinuladas, com espinhas alongadas, as distais alcançando o 

nível do dente subdistal ...................................................................................... S. garciai 

5b.(4a) Pseudoespinígeras com lâminas bidentadas ao longo de todo o corpo. 

Falcígeras com lâminas bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente iguais 

nos setígeros anteriores, dente subdistal maior do que o distal e fortemente triangular 

nos setígeros posteriores; lâminas das falcígeras espinuladas, com espinhas voltadas 

para cima, mas não alcançando o nível do dente subdistal ........................... S. hyllebergi 

 

6a.(4b) Lâminas das falcígeras, a partir dos setígeros da região mediana do corpo  com 

dente subdistal maior do que o distal, com espinhas alongadas voltadas para cima, as 

distais alcançando o nível do dente subdistal .................................................................. 7 

6b.(4b) Lâminas das falcígeras com dente subdistal menor ou, no máximo, 

aproximadamente de mesmo tamanho do distal; espinhas por vezes voltadas para cima, 

mas não alcançando o nível do dente subdistal .............................................................. 8  

 

7a.(6a) Falcígeras mais ventrais dos setígeros posteriores mais robustas do que as 

demais, com hastes subdistalmente triangulares e lâminas engrossadas, com dente 

subdistal muito maior do que o distal .................................................................... S. ortizi  

7b.(6a) Falcígeras mais robustas do que as demais ausentes; lâminas com gradação 

dorso-ventral de comprimento, nos setígeros posteriores, lâminas das falcígeras com 

dente subdistal ligeiramente maior do que o distal ................................................ S. lutea  

 

8a.(6b) Cerdas simples dorsais distalmente truncadas ............................... S. cf. gerlachi 
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8b.(6b) Cerdas simples dorsais distalmente bífidas a bidentadas  .................................. 9 

 

9a.(8b) Glândulas parapodiais presentes ao longo de todo o corpo, com grandes 

grânulos arredondados, iridescentes, na base dos cirros dorsais................. S. glandulata  

9b.(8b) Glândulas parapodiais ausentes ....................................................................... 10 

 

10a.(9b) Cirros dorsais curtos, os da região mediana do corpo com 7-9 artículos, com 

artículos medianos mais robustos do que os demais. Pigmentação como 1 faixa 

transversal mediano-dorsal, escura, por setígero, unindo as bases dos cirros; alguns 

espécimes, também com outra faixa transversal dorsal, escura, ligeiramente anterior à 

mediano-dorsal ................................................................................... S. pseudoarmillaris 

10b.(9b) Cirros dorsais longos, afilados, com 16-30 artículos na região mediana do 

corpo. Pigmentação tipo-variegata, com finas faixas transversais entrecruzadas, 

delineando porções despigmentadas em formato de “8” no dorso de alguns setígeros 

anteriores, ou como grânulos castanho-escuros espalhados pelo dorso ....................... 11 

 

11a.(10b) Lâminas das falcígeras com dentes grandes, de tamanhos aproximadamente 

iguais ............................................................................................................ S. corallicola 

11b.(10b) Lâminas das falcígeras com dente distal maior e mais robusto do que o 

subdistal ....................................................................................................... S. westheidei 

 

12a.(1b) Acículas posteriores subdistalmente recurvadas quase em ângulo reto .......... 13 

12b.(1b) Acículas posteriores de outra maneira ............................................................ 16 

 

13a.(12a) Cerdas pseudoespinígeras presentes ........................................................... 14 

13b.(12a) Cerdas pseudoespinígeras ausentes ............................................................ 15 

 

14a.(13a) Pseudoespinígeras com lâminas bidentadas ao longo de todo o corpo, com 

dentes afilados. Glândulas dorsais formando 1 par de “almofadas” em dois setígeros 

consecutivos, 2-3 segmentos após o proventrículo ........................................... S. maryae 

14b.(13a) Pseudoespinígeras com lâminas bidentadas na região anterior, unidentadas a 

partir da região mediana, com dentes ligeiramente arredondados. Glândulas dorsais 

ausentes .............................................................................................................. S. rosea 
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15a.(13b) Falcígeras com hastes e lâminas parcialmente fundidas, com cicatriz na linha 

de fusão, todas com lâminas curtas, com 12-10 µm (Fig. 78D-H) ..............S. sclerolaema 

15b.(13b) Cerdas tipicamente falcígeras, com hastes e lâminas claramente separadas, 

e lâminas mais alongadas, com 33-10 µm ....................................................... S. truncata 

 

16a.(12b) Acículas dos setígeros posteriores fortemente engrossadas, retas, 

distalmente afiladas, pontiagudas, com pontas conspicuamente sobressalientes dos 

lóbulos parapodiais ............................................................................. S. cf. aciculigrossa 

16b.(12b) Acículas posteriores ligeiramente mais engrossadas do que as anteriores, 

distalmente infladas....................................................................................................... 17 

 

17a.(16b) Cirros dorsais curtos, com ~12-18 artículos nos setígeros da região anterior 

do corpo; nos setígeros da região mediana, cerdas mais dorsais mais robustas e 

secundariamente simples por perda das lâminas ............................................. Syllis sp. 1 

17b(16b) Cirros dorsais alongados, com ~26-41 artículos nos setígeros da região 

anterior do corpo; cerdas compostas tipicamente falcígeras ao longo de todo o corpo, 

cerdas secundariamente simples ausentes ...................................................... S. prolifera 

 

 

Syllis cf. aciculigrossa (San Martín, 1990) 

Fig. 70 

 

Pionosyllis aciculigrossa San Martín, 1990: 604-606, figs. 10-11. 
Pionosyllis sp. B. Uebelacker (1984): 30-69, figs. 30-61–30-62. 
Typosyllis aciculigrossa. Licher, 1999: 36-37. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos.  Estado de São Paulo – est. 6652 (25°51’S 45°57’W, 206 

m): 1 esp., 15.Dez.1997; est. 6671 (24°32’S 44°27’W , 260 m): 1 esp., 11.Jan.1998; est. 

6690 (27°00’S 46°40’W, 280 m): 1 esp., 18.Jan.1998.  Estado do Rio de Janeiro – est. 

6735 (23°45’S 44°04’W, 102 m): 1 esp., 13.Fev.1998.  Estado do Paraná – est. 6782 

(27°10’S 46°46’W, 480 m): 1 esp., 14.Mar.1998. 

 

Descrição: silíneos de médio porte, com corpo robusto, maior exemplar analisado 

incompleto, com 57 setígeros, medindo 10,5 mm de comprimento por 0,7 mm de 
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largura. Palpos triangulares, livres ou unidos apenas basalmente, distalmente 

divergentes. Prostômio subpentagonal a oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares 

de olhos em disposição trapezoidal aberta na parte posterior; antena central com ~26 

artículos, inserida em posição central e posterior no prostômio, entre o par de olhos 

posterior, ou ligeiramente mais posterior, antenas laterais ligeiramente menores do que 

a central, com ~22 artículos, inseridas em posição anterior ao par de olhos anterior. 

Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais de 

comprimentos aproximadamente iguais ao das antenas laterais, com ~20 artículos, 

cirros peristomiais ventrais mais curtos do que os dorsais, com ~15 artículos. Cirros 

dorsais do setígero 1 com ~25 artículos, mais longos do que os demais e de mesmo 

comprimento ou pouco mais longos do que a antena central; cirros dorsais ao longo do 

corpo com comprimentos aproximadamente equivalentes a metade da largura do 

setígero correspondente, com artículos progressivamente mais alongados em direção 

posterior, mais evidente no artículo mais distal de cada cirro; nos setígeros anteriores, 

até a região do proventrículo, cirros dorsais com 17-13 artículos, após o proventrículo, 

cirros dorsais com 13-8 artículos; cirros ventrais digitiformes, mais curtos do que os 

lóbulos parapodiais. Lóbulos parapodiais cônicos, progressivamente mais longos e finos 

em direção posterior. Parapódios anteriores com 25-30 cerdas compostas cada; cerdas 

com lâminas de morfologia semelhante, as mais dorsais alongadas, pseudoespinígeras 

(Fig. 70A), progressivamente mais curtas e ligeiramente mais robustas em direção 

ventral (Fig. 70B), lâminas medindo 145-56 µm (Fig. 70A-B); parapódios medianos com 

2-3 pseudoespinígeras cada, parapódios posteriores com 1-2 pseudoespinígeras cada; 

pseudoespinígeras mais longas com lâminas unidentadas, finas, com espinhas curtas 

ao longo de quase toda a sua extensão (Fig. 70A), pseudoespinígeras mais curtas 

bidentadas, com dentes pequenos, de tamanhos aproximadamente iguais, sutilmente 

espinuladas; pseudoespinígeras com 145-110 µm na região mediana, e 110-90 µm na 

região posterior. Parapódios medianos com 7-10 falcígeras cada, parapódios 

posteriores com ~7 falcígeras cada; falcígeras com hastes fracamente espinuladas e 

lâminas bidentadas, com dentes pequenos, o distal ligeiramente maior do que o 

subdistal, e espinuladas, com espinhas curtas, ligeiramente voltadas para cima (Fig. 

70C); lâminas com gradação dorso-ventral de comprimento,  medindo 70-30 µm na 

região mediana, e 50-32 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes 

apenas nos setígeros posteriores, mais finas do que as hastes das cerdas compostas, 

ligeiramente sigmóides, espinuladas, com espinhas curtas, unidentadas, com sutil 
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indentação subdistal que não forma dentes conspícuos, distalmente afiladas (Fig. 70D); 

cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, ligeiramente mais finas 

do que as hastes das cerdas compostas, levemente sigmóides e bidentadas, com 

dentes pequenos e próximos entre si, o distal ligeiramente maior do que o subdistal 

(Fig. 70E). Parapódios anteriores com até 7 acículas cada, uma das quais muito mais 

fina do que as demais, ligeiramente inflada distalmente, demais acículas robustas, 

retas, com extremidades pontiagudas, arredondadas ou truncadas, algumas delas 

projetando-se dos lóbulos parapodiais (Fig. 70F); após região do proventrículo, 

parapódios com 2 acículas distalmente pontiagudas cada (Fig. 70G), apenas 1 acícula 

por parapódio a partir dos setígeros mediano-posteriores, de mesmo formato (Fig. 70H); 

acículas progressivamente mais sobressalentes dos lóbulos parapodiais em direção 

posterior (Fig. 70F-H). Faringe estendendo-se por 7-9 segmentos, com dente cônico em 

posição anterior e margem anterior rodeada por coroa de papilas; proventrículo 

ocupando ~7-8 segmentos, com ~30-35 fileiras musculares. 

 

Discussão:  os espécimes aqui analisados apresentam antenas, cirros peristomiais, 

cirros dorsais e lâminas das cerdas compostas ligeiramente maiores do que o informado 

na descrição original desta espécie (San Martín, 1990). Além disso, a descrição original 

também define as cerdas como indistintamente bidentadas, e não há menção à 

presença de cerdas unidentadas, como observado nos exemplares brasileiros.  

 Assim, o material brasileiro foi identificado como Syllis cf. aciculigrossa, pela 

presença das características acículas robustas e sobressalientes dos lóbulos 

parapodiais. A confirmação, ou não, desta identificação fica dependente da obtenção de 

mais espécimes e em melhor estado de preservação, para prosseguir com o estudo sob 

microscópio eletrônico de varredura. Só então será possível verificar a exata morfologia 

das lâminas das cerdas compostas deste táxon, para confirmar a identificação, ou 

descrevê-lo como uma espécie nova para a ciência.  

 Syllis aciculigrossa assemelha-se à espécie mediterrânea S. nigricirris Grube, 

1863 pelas acículas fortemente engrossadas, mas esta espécie apresenta lâminas das 

falcígeras mais curtas, com 55-20 µm e cerdas pseudoespinígeras ausentes (Licher, 

1999) 

 

Localidade-tipo:  EUA – Golfo do México, 28°23’59.3”N 85°15’03”W (Oc eano Atlântico). 
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Fig. 70. Syllis cf. aciculigrossa. A, cerda pseudoespinígera, região posterior; B, cerdas 
compostas, região anterior; C, cerdas falcígeras, região posterior; D, cerda simples dorsal; E, 
cerda simples ventral; F, acículas, região anterior; G, acículas, região mediana; H, acícula, 
região posterior. Barras de escala: A-E = 10 µm; F-G = 10 µm. 
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Distribuição: Oceano Atlântico: EUA (Golfo do México, Flórida). Primeiro registro para 

o Atlântico Sul. 

 

 

Syllis corallicola Verrill, 1900 

 

Syllis (Typosyllis) corallicola Verrill, 1900: 603. 
Typosyllis corallicola. Licher, 1999: 116-119, fig. 54. 
Syllis corallicola. San Martín, 1992: 185-186, fig. 1A-D; 2003: 439-443, figs. 242-243; Nogueira, 2000: 116, 

fig. 28; Nogueira & San Martín, 2002: 73-75, figs. 11-12. 
Syllis (Typosyllis) tigrinoides Augener, 1924. Augener, 1931, 286. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 11 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 esp., 9.Mai.2001; 3 esp., 

17.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 3 esp., 8.Jun.2001; 4 esp., 18.Out.2001; 

Picinguaba, setor IC, em fital: 1 esp., 9.Jun.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, 

em costão rochoso: 1 esp. (data desconhecida); Martim de Sá, setor Ilhas, em Dictyota: 

1 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 6 esp., 16.Mar.2001; Martim de Sá, setor IC, em 

fital: 3 esp., 16.Mar.2001. São Sebastião – Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 4 esp., 

10.Abr.2001; Praia de Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 2 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. Ubatuba – Praia de Domingas Dias: 3 esp., 22.Jul.2002. São Sebastião – 

Praia de São Francisco: 2 esp., 4.Dez.2002; 1 esp., 19.Abr.2003; 1 esp., 16.Jul.2003; 8 

esp., 27.Set.2003; Praia da Baleia: 2 esp., 23.Jul.2005; 8 esp., 17.Out.2005; Praia do 

Araçá: 5 esp., 24.Jul.2002; 8 esp., 3.Nov.2002; 1 esp., 25.Set.2003; 1 esp., 20.Jul.2005; 

Praia de Toque-Toque Grande: 4 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia de Pernambuco: 13 

esp., 22.Jun.2005; 6 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 1 esp., 6.Mar.2004; 24 

esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 10 esp., 17.Nov.2002; 1 esp., 7.Mar.2003; 

14 esp., 16.Mar.2003; 3 esp., 15.Jun.2003. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis variegata Grube, 1860. Espanha – Ilhas Baleares, Ilha de Ibiza, Sas Caló des 

Moro: 2 esp. (MNCN 16.01/8570), 7.Out.1980, col. & det. G. San Martín; Andalucía, 

Málaga, Nerja: 4 esp. (MNCN 16.01/8473), 25.Ago.1983, col. & det. G. San Martín. 
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Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 69 setígeros, 

medindo 16,2 mm de comprimento por 0,8 mm de largura, com últimos 13 setígeros 

recém-formados, abruptamente mais finos do que os imediatamente anteriores; corpo 

com pigmentação castanho-escura a avermelhada dorsal,  mais concentrada próximos 

às margens anterior e posterior dos setígeros, geralmente disposta num padrão 

delineando um “8” transversal dorsal despigmentado nos setígeros anteriores 

(“pigmentação tipo-variegata”). Palpos alongados, triangulares, distalmente 

arredondados, unidos basalmente por curta extensão. Prostômio oval, mais curto do 

que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta e, por vezes, 1 

par de manchas ocelares anterior; antena central inserida no centro do prostômio, entre 

o par de olhos posterior, com ~25-30 artículos, antenas laterais inseridas à frente do par 

de olhos anterior, entre estes e as manchas ocelares, pouco mais curtas do que a 

central, com 17-21 artículos. Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores; 

cirros peristomiais dorsais pouco mais curtos do que a antena central, com ~24 

artículos; cirros peristomiais ventrais pouco mais curtos do que as antenas laterais, com 

~17 artículos. Cirros dorsais com artículos basais achatados, quadrangulares, 

progressivamente mais longos e afilados, arredondados a ovais, em direção aos ápices; 

cirros dorsais dos setígeros anteriores, até a região do proventrículo, mais longos do 

que os demais, alternando irregularmente cirros mais longos, com ~30-35 artículos, 

mais compridos do que a antena central e do que a largura dos respectivos segmentos, 

e mais curtos, com 20-24 artículos, de comprimentos aproximadamente iguais às 

larguras dos respectivos segmentos; após o nível do proventrículo, cirros dorsais 

também com alternância irregular de comprimento, os mais longos com ~25-30 

artículos, de comprimentos aproximadamente iguais às larguras dos segmentos ou 

ligeiramente mais longos, cirros mais curtos com cerca de ¾ do comprimento dos mais 

longos, com ~20 artículos; nos setígeros posteriores, cirros dorsais notadamente mais 

longos do que a largura dos setígeros; cirros ventrais piriformes a digitiformes, 

progressivamente mais afilados em direção posterior, mais curtos do que os lóbulos 

parapodiais. Lóbulos parapodiais cônicos. Parapódios anteriores com ~10 cerdas 

falcígeras cada, medianos com ~8, parapódios posteriores com 5-7 falcígeras cada; 

falcígeras com hastes espinuladas, com espinhas curtas; lâminas espinuladas, com 

espinhas voltadas para cima; lâminas bidentadas, com dentes grandes, de tamanhos 

aproximadamente iguais ao longo de todo o corpo; gradação dorso-ventral e ântero-

posterior de comprimento, medindo 42-24 µm na região anterior, 30-20 µm nas regiões 
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mediana e posterior. Cerdas simples dorsais presentes apenas nos setígeros 

posteriores, aproximadamente de mesma grossura das hastes das falcígeras, 

distalmente bífidas a bidentadas, com dentes pequenos, de mesmo tamanho e 

ligeiramente voltados para cima; cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos 

setígeros, aproximadamente tão grossas quanto as hastes das falcígeras, sigmóides, 

bidentadas, com ponta semelhante à das lâminas das falcígeras mais ventrais. 

Parapódios anteriores com até 4 acículas cada, uma das quais reta, ligeiramente 

oblíqua subdistalmente, as demais ligeiramente infladas subdistalmente, ligeiramente 

mais afiladas distalmente; parapódios medianos e posteriores com 2 acículas cada, 

uma delas reta, a outra ligeiramente inflada e oblíqua subdistalmente, ambas com 

extremidade afilada progressivamente mais aguda em direção posterior. Pigídio com 

cirros anais com comprimentos aproximadamente iguais aos da antena central, com 

~15-23 artículos, e proeminente papila entre os cirros. Faringe estendendo-se por cerca 

de 6-13 segmentos, dente grande, cônico e pontiagudo, em posição anterior, e abertura 

rodeada por coroa de papilas; proventrículo ocupando ~5-7 segmentos, com ~30-37 

fileiras musculares. 

 

Discussão: a coloração “tipo-variegata”, encontrada nos animais desta espécie, pode 

apresentar-se bastante conspícua em exemplares recém-coletados, ainda que 

frequentemente desapareça em material fixado. Este tipo de pigmentação pode ser 

encontrado em uma variedade de espécies (ver Licher, 1999; San Martín, 2003), mas 

dentro do presente estudo, apenas 2 espécies com tal característica foram encontradas, 

S. corallicola e S. westheidei, que são bastante semelhantes entre si também com 

relação a outros caracteres, sendo diferenciadas pela morfologia das falcígeras (ver 

“Discussão” de S. westheidei). 

 Além de S. westheidei, S. corallicola também se assemelha a S. variegata pelo 

corpo robusto, padrão de coloração e por apresentar cerdas falcígeras bidentadas e 

espinuladas. Contudo, S. variegata pode ser distinguida de S. corallicola por apresentar 

cirros dorsais mais curtos e grossos, e pelas lâminas das falcígeras apresentarem 

dentes de tamanhos aproximadamente iguais entre si, como em S. corallicola, mas 

proporcionalmente menores do que nesta espécie. Além disso, S. variegata possui 

características acículas posteriores conspicuamente robustas, retas e pontiagudas, 

frequentemente escuras e com ponta sobressaliente dos lóbulos parapodiais. 
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Localidade-tipo:  Ilhas Bermudas (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição:  Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo; Ilhas Bermudas; Golfo do México; 

Cuba; Brasil (São Paulo (Nogueira, 2000, 2006; Nogueira & San Martín, 2002) e Bahia 

(Augener, 1931, como S. (T.) tigrinoides)). 

 

 

Syllis garciai (Campoy, 1982) 

Fig. 71 

 

Langerhansia garciai Campoy, 1982: 386-389, lam. 36-38. 
Syllis garciai. San Martín, 1984a: 364-367, lam. 92; 1992: 180-181, fig. 5A-D; 2003: 400-405, figs. 219-221. 
Typosyllis garciai. Licher, 1999: 74-75.  
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6666 (24°17’S 44°12’W, 1 63 

m): 1 esp., 10.Jan.1998; est. 6681 (25°11’S 44°56’W , 168 m): 1 esp., 12.Jan.1998. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis garciai (Campoy, 1982). Cuba – entre Costa del Este e Cayo Matías: 4 esp. 

(MNCN 16.01/8975), Nov.1986, col. & det. G. San Martín. Espanha – Almería, Cala Mal 

Paso, 3 m: 3 esp. (MNCN 16.01/10926), 8.Mai.2000, col. & det. R. Gallego. 

Syllis broomensis (Hartmann-Schröder, 1979). Australia – 1 esp. (ex-AM W29544) 

(empréstimo a G. San Martín). 

 

Descrição: silíneos de médio porte, ambos os exemplares analisados incompletos, sem 

a parte posterior do corpo; maior exemplar analisado com 35 setígeros, medindo 3,5 

mm de comprimento por 0,37 mm de largura. Palpos alongados, triangulares com ponta 

arredondada, unidos basalmente por curta extensão. Prostômio oval, pouco mais curto 

do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal na metade posterior; 

antena central inserida próximo à margem posterior do prostômio, entre o  par de olhos 

posterior ou ligeiramente mais recuada, com ~21 artículos, antenas laterais inseridas à 

frente do par de olhos anterior, próximo à margem anterior do prostômio, com ~½-2/3 do 

comprimento da antena central, com ~10 artículos. Peristômio mais curto do que os 

setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais pouco mais curtos do que as antenas 
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laterais, com ~13 artículos, cirros peristomiais ventrais ligeiramente mais curtos do que 

os dorsais, com ~9 artículos. Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais com inclusões 

fibrilares amareladas nos artículos. Cirros dorsais com artículos quadrangulares, os da 

região mediana dos cirros ligeiramente mais robustos do que os demais; cirros dorsais 

do setígero 1 ligeiramente mais compridos do que os cirros peristomiais dorsais e do 

que os demais cirros dorsais, com ~15 artículos; cirros dorsais nos setígeros anteriores 

e medianos do corpo aproximadamente de mesmo tamanho, correspondente a cerca de 

metade da largura dos respectivos setígeros, com 8-11 artículos; cirros ventrais 

digitiformes, sutilmente mais afilados progressivamente em direção posterior, 

aproximadamente de mesmo comprimento dos lóbulos parapodiais. Lóbulos 

parapodiais cônicos. Parapódios anteriores com 2-3 cerdas pseudoespinígeras cada, 

medianos com 1-2 pseudoespinígeras; pseudoespinígeras com hastes ligeiramente 

espinuladas (Fig. 71A-B); lâminas bidentadas, nos setígeros anteriores, com dentes 

pequenos, o distal ligeiramente maior do que o subdistal (Fig. 71A); nos setígeros 

medianos, pseudoespinígeras com lâminas unidentadas e espinuladas, com espinhas 

ligeiramente voltadas para cima, ligeiramente menores progressivamente em direção ao 

ápice (Fig. 71B); lâminas das pseudoespinígeras medindo 90-75 µm na região anterior, 

120-100 µm na região mediana. Parapódios anteriores com 8-10 cerdas falcígeras 

cada, os medianos com 5-6 falcígeras cada; falcígeras com lâminas bidentadas, com 

dentes de tamanhos aproximadamente iguais, ou o distal ligeiramente maior do que o 

subdistal, e espinuladas, com espinhas alongadas voltadas para cima, as distais 

alcançando o nível do dente subdistal (Fig. 71A-B); lâminas das falcígeras com 

gradação dorso-ventral de comprimentos, medindo 28-16 µm na região anterior, 25-15 

µm na região mediana. Cerdas simples dorsais presentes a partir dos setígeros 

mediano-posteriores, ligeiramente espinuladas subdistalmente, bífidas a bidentadas, 

com dentes ligeiramente voltados para cima, dente subdistal menor do que o distal; 

cerdas simples ventrais não observadas. Parapódios anteriores com 3-4 acículas cada, 

subdistalmente infladas, com ponta afilada, acícula mais anterior de cada feixe 

distalmente afilada, dobrada quase em ângulo reto, voltada em direção anterior (Fig. 

71C); parapódios medianos com apenas 2 acículas cada, ligeiramente inflada 

subdistalmente, com ponta oblíqua, afilada, por vezes sobressaindo ligeiramente do 

lóbulo parapodial (Fig. 71D); parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada, de 

formato semelhante às anteriores, mas progressivamente mais grossa (Fig. 71E). 

Faringe estendendo-se por ~10 segmentos, com dente pontiagudo, grande, cônico a 
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oval, em posição anterior, e abertura rodeada por coroa de papilas; proventrículo 

ocupando ~9 segmentos, com ~34-40 fileiras musculares. 

 

Discussão: quatro das espécies de Syllis já registradas para o litoral brasileiro se 

assemelham a S. garciai por apresentarem cerdas pseudoespinígeras juntamente com 

falcígeras bidentadas com dente distal maior do que o subdistal, S. beneliahue (Campoy 

& Alquézar, 1982), Syllis cornuta Rathke, 1843, Syllis hyllebergi e Syllis maryae. Syllis 

garciai, contudo, pode ser diferenciada destas espécies por apresentar cirros dorsais 

mais curtos do que a largura dos setígeros e pelas cerdas falcígeras possuírem 

espinulação das lâminas voltada para cima, alcançando o nível do dente subdistal.  

 Além disso, S. garciai se diferencia de S. maryae por esta possuir glândulas 

dorsais em 2-3 setígeros após a região do proventrículo, cerdas simples dorsais 

truncadas, e acículas subdistalmente recurvadas em ângulo quase reto.  

 Syllis hyllebergi também se diferencia de S. garciai por apresentar falcígeras 

com dente subdistal progressivamente maior e mais triangular em direção posterior, e 

pseudoespinígeras com lâminas bidentadas ao longo de todo o corpo (Licher, 1999; 

Nogueira & San Martín, 2002).  

 Com relação a S. cornuta, esta espécie apresenta acículas retas, distalmente 

truncadas ou pontiagudas, enquanto S. garciai as tem ligeiramente infladas 

subdistalmente, com ponta oblíqua (Licher, 1999). 

 Syllis garciai também se assemelha à australiana S. broomensis (Hartmann-

Schröder, 1979) pela presença de pseudoespinígeras e falcígeras com espinulação das 

lâminas alcançando o nível do dente subdistal, mas S. broomensis pode ser 

diferenciada de S. garciai por apresentar cirros dorsais pouco mais longos, com ~18 

artículos nas regiõs anterior e mediana, e lâminas das falcígeras com espinhas mais 

robustas e com dente subdistal menor do que em S. garciai.  

   

Localidade-tipo: Espanha – Murcia, Águilas (Mar Mediterrâneo). 

 

Distribuição:  Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo; da Península Ibérica a Cabo 

Verde; Mar do Caribe: Cuba e Venezuela; Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo). O 

primeiro registro desta espécie para o litoral brasileiro foi fornecido por Gomes (2006), 

para o Estado do Rio de Janeiro. 
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Fig. 71. Syllis garciai. A, cerdas compostas, região anterior; B, cerdas compostas, região 
mediana; C, acículas, região anterior; D, acículas, região mediana; E, acículas, região 
posterior. Barras de escala = 10 µm. 
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Syllis cf. gerlachi (Hartmann-Schröder, 1960) 

Fig. 72 

 

Typosyllis gerlachi Hartmann-Schröder, 1960: 81-82, Taf. 6, figs. 43-44, Taf. 7, fig. 42; Licher, 1999: 127-
129, Abb. 57. 

Syllis gerlachi. San Martín, 2003: 376-379, figs. 205-206. 
Syllis (Typosyllis) truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977: 41-43, fig. 16a-e. 
Syllis cryptica Ben-Eliahu, 1977. Nogueira, 2000: 134-135, fig. 33. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 8 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 6 esp., 10.Mai.2001; 1 

esp., 11.Mai.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 2 esp., 8.Jun.2001. Caraguatatuba – 

Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 2 esp. (data desconhecida). São Sebastião – 

Praia da Baleia, em costão rochoso: 1 esp. 8.Abr.2001; 1 esp., 9.Abr.2001; 2 

esp.,12.Dez.2001; Praia de Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 2 esp., 

10.Abr.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia Preta: 2 esp., 18.Jul.2003. Guarujá – Praia Branca: 1 

esp., 25.Jun.2002. Itanhaém – Praia do Sonho: 1 esp., 26.Ago.2003 

 

Material adicional analisado:  

Syllis truncata cryptica (Ben-Eliahu, 1977). Espanha – Ilhas Baleares, Ilha de Ibiza, 

Punta Galera, 32-35 m: 1 esp. (MNCN 16.01/8390), 6.Jul.1994, col. Campanha Fauna 

III, det. G. San Martín; Comunidade Valenciana, Castelón, Ilhas Columbretes, S de La 

Horadada, 21,5 m: 1 esp. (MNCN 16.01/8383), 17.Jul.1996, col. Campanha Fauna IV, 

det. G. San Martín. 

Syllis tyrrhena (Licher & Kuper, 1998). Itália – Toscana, Ilha de Elba, Punta di Fetovaia: 

1 esp. (parátipo, ZMUC Pol-923), Ago.1997, det. F. Licher. Espanha – Ilhas Baleares, 

Ilhote do Touro, SO da Ilha de Maiorca, 35-43 m: 1 esp. (MNCN 16.01/6701), 

4.Jul.1994, col. Campanha Fauna III, det. G. San Martín; Andalucía, Almería, Ilha de 

Alborán, 33-49 m: 1 esp. (MNCN 16.01/6702), 23.Jul.1996, col. Campanha Fauna IV, 

det. G. San Martín. 

 

Descrição: silíneos de pequeno porte, de corpo fino e proporcionalmente alongado, 

maior exemplar analisado com 51 setígeros, medindo 3,6 mm de comprimento por 0,29 

mm de largura. Palpos reniformes a ovais, ligeiramente afilados distalmente, unidos 
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basalmente por quase metade de sua extensão. Prostômio oval, mais curto do que os 

palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta; antena central inserida 

ligeiramente posterior ao nível do par de olhos posterior, com ~9 artículos, antenas 

laterais inseridas à frente do par de olhos anterior, próximo à margem anterior do 

prostômio, pouco mais curtas do que a central, com ~8 artículos. Peristômio mais curto 

do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais com comprimentos 

aproximadamente iguais ao da antena central, com ~9 artículos, cirros peristomiais 

ventrais pouco mais curtos do que os dorsais, com ~7 artículos. Cirros dorsais do 

setígero 1 de comprimento aproximadamente igual ou pouco mais curtos do que a 

largura do setígero 1, mais longos do que a antena central e do que demais cirros 

dorsais, com ~12-13 artículos; cirros dorsais ao longo do corpo com sutil alternância de 

comprimento, geralmente pouco mais curtos do que metade da largura dos respectivos 

setígeros, com 6-10 artículos nos setígeros anteriores, 5-8 nos medianos e 3-5 nos 

posteriores; cirros ventrais ovais, ligeiramente mais curtos do que os lóbulos 

parapodiais. Lóbulos parapodiais cônicos, com pequena papila arredondada distal, por 

onde se estendem as pontas das acículas. Parapódios anteriores com ~8-9 falcígeras 

cada, medianos com ~7, parapódios posteriores com 4-7 falcígeras cada; falcígeras 

com hastes ligeiramente espinuladas (Fig. 72A-B); lâminas bidentadas, com dente distal 

maior do que o subdistal, distalmente arredondado nas cerdas mais dorsais, dente 

subdistal reduzido a uma espinha ligeiramente mais robusta nas cerdas mais ventrais; 

lâminas espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima, espinhas, nas 

falcígeras mais dorsais, algo engrossadas nos ápices (Fig. 72A-B); lâminas com 

gradação dorso-ventral de comprimentos, medindo 23-10 µm nas regiões anterior e 

mediana, 19-10 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes apenas nos 

setígeros posteriores, distalmente truncadas a arredondadas, ligeiramente recurvadas e 

espinuladas subdistalmente, com espinha distal mais robusta (Fig. 72C); cerdas simples 

ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, sigmóides, finamente espinuladas 

subdistalmente, sub-bidentadas, com dente subdistal assemelhando-se a uma espinha 

mais robusta (Fig. 72D). Parapódios anteriores com até 2 acículas cada, uma 

distalmente truncada, a outra subdistalmente oblíqua a recurvada quase  em ângulo 

reto, afilada (Fig. 72E); parapódios medianos e posteriores com 1 acícula cada, 

subdistalmente recurvadas quase em ângulo reto, com extremidade afilada (Fig. 72F). 

Pigídio com cirros anais inseridos em posição ligeiramente ventral, mais longos do que 

os cirros dorsais posteriores, com ~5-6 artículos. Faringe com glândulas alaranjadas na 
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porção próxima ao proventrículo, estendendo-se por ~7 segmentos, com dente cônico 

afilado e pontiagudo, em posição anterior; proventrículo ocupando ~5 segmentos, com 

~42 fileiras musculares. 

 

Discussão: S. gerlachi se assemelha a outras duas espécies com registro no litoral 

brasileiro, S. truncata e S. tyrrhena (Licher & Kuper, 1998), pela ausência de 

pseudoespinígeras e presença de falcígeras bidentadas e acículas dobradas quase em 

ângulo reto.  

 Syllis gerlachi se diferencia de S. tyrrhena por esta apresentar corpo mais 

afilado, com setígeros quase arredondados, tão longos quanto largos; cirros dorsais 

 
 

Fig. 72. Syllis cf. gerlachi. A, cerdas falcígeras, regiões anterior e mediana; B, cerdas 
falcígeras, região posterior; C, cerda simples dorsal; D, cerda simples ventral; E, acículas, 
região anterior; F, acícula, região posterior. Barras de escala = 10 µm. 
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mais longos, mais compridos do que a largura dos setígeros correspondentes; cerdas 

falcígeras com lâminas mais curtas, com, no máximo 16 µm; cerdas simples dorsais 

fortemente bífidas; e proventrículo menor, estendendo-se por 2 segmentos, com ~22 

fileiras musculares. 

 Syllis truncata é uma espécie mais parecida com S. gerlachi por, além do citado 

acima, possuir formato do corpo e proporções dos cirros dorsais, faringe e proventrículo 

semelhantes. Contudo, S. truncata se diferencia de S. gerlachi por apresentar cerdas 

falcígeras com lâminas ligeiramente mais longas (33-10 µm x 23-10 µm), mais 

conspicuamente espinuladas, com espinhas de tamanho uniforme e ambos os dentes 

conspícuos, inclusive nas falcígeras mais ventrais dos parapódios posteriores.  

 Os espécimes aqui analisados foram identificados com ressalvas por 

apresentarem dois pontos discordantes do encontrado em espécimes de outras 

localidades: cerdas simples dorsais ligeiramente espinuladas subdistalmente, 

distalmente arredondadas a truncadas, ao invés de serem lisas e truncadas, e cerdas 

simples ventrais sub-bidentadas, com dente subdistal pequeno, semelhante a uma 

espinha, ao invés de tê-las bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente 

iguais.  

 Antes do presente estudo, a espécie possivelmente já contava com registro para 

o litoral brasileiro, no Estado de São Paulo, em Nogueira (2000) e Nogueira & San 

Martín (2002), mas identificada como outros táxons. 

 Nogueira (2000) identificou seus espécimes como S. cryptica Ben-Eliahu, 1977, 

propondo a elevação da subespécie S. truncata cryptica Ben-Eliahu, 1977 ao nível 

genérico, por notar diversas diferenças entre estes espécimes e S. truncata. Porém, de 

acordo com Licher (1999), que analisou material-tipo da maioria das espécies do 

gênero, S. truncata cryptica é uma sinonímia-júnior de S. gerlachi. Posteriormente, os 

mesmos espécimes descritos por Nogueira (2000) como S. cryptica foram descritos por 

Nogueira & San Martín (2002) como S. tyrrhena (Nogueira, comunicação pessoal), 

ainda que as diferenças entre S. gerlachi e S. tyrrhena, apontadas acima, fossem 

notadas pelos autores.   

 

Localidade-tipo:  Arábia Saudita – Ilha Sarso (Mar Vermelho). 

 

Distribuição: Oceano Índico – Mar Vermelho (Egito; Arábia Saudita). Oceano Atlântico 

– Mar Mediterrâneo (Espanha); Portugal; Golfo do México; Cuba; Brasil (São Paulo).  
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Syllis glandulata Nogueira & San Martín, 2002 

 

Syllis glandulata Nogueira & San Martín, 2002: 80-83, figs. 15-16; Nogueira, 2000: 122-132, figs. 130-132. 
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24°07’S 45°51’W, 1 47 

m): 1 esp., 9.Jan.1998; est. 6681 (25°11’S 44°56’W,  168 m): 1 esp., 12.Jan.1998. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis hyalina Grube, 1863. Cuba – Arquipélago de Canarreos, Ilha de Pinos, Cayo 

Matías, 3 m: 3 esp. (MNCN 16.01/771),  col. & det. G. San Martín. Espanha – Astúrias, 

N de Gijón, 116-120 m: 18 esp. (MNCN 16.01/8078), 15.Jun.1991, col. Campanha 

Fauna II, det. G. San Martín; NO do Cabo de Lastres, 146 m: 1 esp. (MNCN 

16.01/8103), 26.Jun.1991, col. Campanha Fauna II, det. G. San Martín. 

 

Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com cerca de 111 

setígeros, medindo ~16 mm de comprimento por 0,67 mm de largura. Palpos 

alongados, ovais a triangulares, distalmente arredondados, unidos basalmente por curta 

extensão. Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal; antena central inserida no centro do prostômio ou ligeiramente 

recuada, entre o par de olhos posterior, com ~10-14 artículos, antenas laterais inseridas 

à frente do par de olhos anterior, de mesmo comprimento ou pouco mais curtas do que 

a central, com 10-13 artículos. Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores; 

cirros peristomiais dorsais de mesmo comprimento ou ligeiramente mais longos do que 

as antenas, com ~18 artículos, cirros peristomiais ventrais ligeiramente mais curtos do 

que as antenas, com ~12 artículos cada. Parapódios ao longo do corpo com conspícuas 

glândulas parapodiais na base dos cirros dorsais, contendo grandes grânulos 

arredondados, iridescentes. Cirros dorsais com artículos quadrangulares a 

arredondados, robustos, afilando progressivamente em direção aos ápices; cirros 

dorsais do setígero 1 mais longos do que as antenas e demais cirros dorsais, com ~25 

artículos cada; cirros dorsais dos setígeros anteriores com alternância de comprimento, 

cirros mais longos com ~23 artículos, cirros mais curtos com ~11; a partir dos setígeros 

medianos, cirros dorsais sem alternância de comprimento, com ~12 artículos na região 

mediana, diminuindo progressivamente até ~5 artículos na posterior; cirros ventrais 
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piriformes a digitiformes, progressivamente mais afilados em direção posterior, de 

comprimentos aproximadamente iguais ao dos lóbulos parapodiais. Lóbulos parapodiais 

cônicos. Parapódios anteriores com 5-8 cerdas falcígeras cada, medianos com 6-7, 

parapódios posteriores com 3-5 falcígeras cada; falcígeras com hastes espinuladas, 

com espinhas curtas; lâminas espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para 

cima, e bidentadas, com dente distal ligeiramente maior do que o subdistal; lâminas 

com gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 45-22 µm na região anterior, 50-

22 µm na mediana e 42-20 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes 

apenas nos setígeros posteriores, mais finas do que as hastes das falcígeras, 

subdistalmente espinuladas, bidentadas, com dentes pequenos, de mesmo tamanho e 

ligeiramente voltados para cima; cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos 

setígeros, mais finas do que as hastes das falcígeras, sigmóides, bidentadas, com 

dente distal ligeiramente maior do que o subdistal. Parapódios anteriores com até 4 

acículas cada, ligeiramente infladas subdistalmente, distalmente oblíquas e afiladas; 

progressivamente menos acículas por parapódio em direção posterior, semelhantes às 

anteriores, mas progressivamente mais robustas, por vezes com pontas levemente 

sobressalientes dos lóbulos parapodiais; parapódios medianos com 2-3 acículas cada, 

parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada. Pigídio com cirros anais com 

comprimentos aproximadamente iguais aos da antena central, com ~15 artículos cada e 

proeminente papila entre o par. Faringe estendendo-se por ~10 segmentos, dente 

grande, cônico e pontiagudo, em posição anterior, e abertura rodeada por coroa de 

papilas; proventrículo ocupando ~7 segmentos, com ~31 fileiras musculares. 

 

Discussão: Syllis glandulata distingue-se de todas as suas congêneres pela presença 

das características glândulas parapodiais contendo material granular iridescente. 

Apesar de glândulas semelhantes serem encontradas em diversos táxons de silídeos, 

elas não estão presentes em nenhuma outra espécie conhecida de Syllis. 

 A espécie que mais se assemelha a S. glandulata é S. hyalina Grube, 1863, pela 

presença de cirros dorsais relativamente curtos e grossos e morfologia semelhante das 

lâminas das cerdas falcígeras, cerdas simples dorsais e ventrais. Syllis hyalina se 

diferencia de S. glandulata por ter lâminas das falcígeras mais curtas, com, no máximo,  

34 µm, enquanto em S. glandulata elas alcançam os 50 µm; além disso, as acículas de 

S. hyalina são conspicuamente mais grossas do que em S. glandulata, projetando-se 

dos lóbulos parapodiais por maior extensão.  
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 Os animais aqui analisados apresentam-se bastante semelhantes aos 

encontrados por Nogueira & San Martín (2002), exceto no comprimento das lâminas 

das falcígeras; nos animais analisados para o presente estudo tais estruturas são 

ligeiramente mais longas, com 45-22 µm na região anterior, 50-22 µm na mediana e 42-

20 µm na região posterior, enquanto nos animais estudados por Nogueira & San Martín 

(2002)  elas medem, respectivamente, 32-15 µm, 34-15 µm e 30-15 µm. 

 

Localidade-tipo:  Brasil – Estado de São Paulo, Laje de Santos (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição:  Oceano Atlântico: Brasil (São Paulo). 

 

 

Syllis gracilis Grube, 1840 

Fig. 73 

 

Syllis gracilis Grube, 1840: 77-78; San Martín, 1984a: 376-381, lams. 97-98; 2003: 413-416, figs. 226-227; 
Licher, 1999: 289-291, Abb. 10A; Nogueira, 2000: 113-114, fig. 27A-F; 2006: 154; Nogueira & San Martín, 
2002: 68-72, figs. 7-8. 

Syllis (Syllis) gracilis. Fauvel, 1923: 259, fig. 96f-i; Rullier & Amoureux, 1979: 162. 
 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6661 (24°07’S 45°51’W, 1 47 

m): 1 esp., 9.Jan.1998; 

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba, infralitoral, est. 36 (23°32’765”S 

44°44’380”W, 43,8 m): 6 esp., 10.Jun.2001. Caraguat atuba – Praia Martim de Sá, em 

costão rochoso: 4 esp., 19.Set.2001; em Sargassum: 2 esp., 27.Set.2001; Martim de 

Sá, setor Ilhas, em Dictyota: 3 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 3 esp., 16.Mar.2001. 

São Sebastião – Praia da Baleia, em Sargassum: 1 esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor 

Ilhas, em Sargassum: 2 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia de São Francisco: 1 esp., 16.Jul.2003; Praia do Araçá: 

2 esp., 3.Nov.2002; 3 esp., 25.Set.2003. Guarujá – Praia de Pernambuco: 9 esp., 

22.Jun.2005; 10 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 2 esp., 6.Mar.2004; 33 

esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 30 esp., 17.Nov.2002; 220 esp., 

16.Mar.2003; 7 esp., 15.Jun.2003.  
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Material adicional analisado:  

Syllis gracilis Grube, 1840. Espanha – Melila, Ilhas Chafarinas, O da Ilha do Congresso, 

12 m: 1 esp. (MNCN 16.01/8045), 20.Set.1992, col. & det. E. López; L da Ilha do Rei 

Francisco, 0,5 m: 5 esp. (MNCN 16.01/8060), 17.Jul.1993, col. & det. E. López; Ilhas 

Baleares, Ilha de Maiorca, Baía de Pollença: 1 esp. (MNCN 16.01/8035), 26.Jun.1994, 

col. Campanha Fauna III, det. G. San Martín. 

 

Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 93 setígeros, 

medindo aproximadamente 15,5 mm de comprimento por 0,6 mm de largura; 

pigmentação dorsal frequentemente presente nos espécimes maiores, na forma de 1 

par de faixas transversais castanho escuras a pretas nos setígeros anteriores e 

medianos, progressivamente menos conspícuas em direção posterior; faixa anterior 

imediatamente antes da inserção dos cirros dorsais, a posterior imediatamente após a 

inserção e mais conspícua. Palpos ovais, livres ou unidos basalmente por curta 

extensão. Prostômio oval, de mesmo comprimento ou ligeiramente mais curto do que os 

palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta, por vezes quase 

alinhados transversalmente; antena central inserida no centro do prostômio, entre os 

olhos, com ~20 artículos, antenas laterais inseridas próximo à margem anterior do 

prostômio, mais curtas do que a central, com ~10 artículos. Peristômio mais curto do 

que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais de mesmo comprimento ou 

pouco mais curtos do que a antena central, com 17-20 artículos; cirros peristomiais 

ventrais com ½-2/3 do comprimento dos dorsais, com ~11 artículos. Cirros dorsais com 

artículos quadrangulares, afilando progressivamente em direção aos ápices; cirros 

dorsais do setígero 1 de mesmo comprimento ou ligeiramente mais longos do que a 

antena central e demais cirros dorsais, com ~25 artículos; cirros dorsais na região 

anterior com alternância irregular de comprimento, 9-22 artículos; a partir dos setígeros 

medianos, cirros dorsais sem alternância de comprimento, curtos, com ~6-8 artículos, 

mas mais robustos e mais afilados distalmente do que os anteriores; cirros ventrais 

ovais, ligeiramente mais longos do que os lóbulos parapódiais nos setígeros anteriores, 

aproximadamente de mesmo tamanho dos lóbulos nos medianos, mais curtos nos 

posteriores. Lóbulos parapodiais cônicos, distalmente truncados, com pequena papila 

arredondada posterior distal, dentro da qual se alojam as pontas das acículas. 

Parapódios anteriores com 7 cerdas falcígeras cada, com hastes fracamente 

espinuladas; lâminas bidentadas, com dente distal ligeiramente maior do que o 
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subdistal, e espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima, pouco mais 

alongadas na base das lâminas (Fig. 73A); lâminas com gradação dorso-ventral de 

comprimento, medindo 43-24 µm na região anterior; nos imediatamente após a região 

do proventrículo, falcígeras com lâminas progressivamente mais curtas, com 26-20 µm, 

cerda mais dorsal secundariamente simples, com lâmina curta fundida à haste, 

formando extremidade bífida, em “Y” (“cerdas ypsiloides”), com 1 espinho mais 

pronunciado e, por vezes, curta espinulação entre as pontas (Fig. 73B); cada parapódio 

mediano com apenas 2-3 cerdas secundariamente simples robustas, cerdas tipicamente 

falcígeras ausentes; parapódios posteriores novamente com cerda mais dorsal 

secundariamente simples e 2-3 cerdas tipicamente falcígeras, com  lâminas menores do 

que nos setígeros anteriores; últimos parapódios com cerdas falcígeras com lâminas 

medindo 20-14 µm (Fig. 73C), cerdas secundariamente simples ausentes. Cerdas 

simples dorsais presentes apenas nos últimos parapódios, ligeiramente sigmóides, 

finas, unidentadas (Fig. 73D); cerdas simples ventrais também presentes apenas nos 

últimos parapódios, ligeiramente mais grossas e com formato sigmóide mais acentuado 

do que as cerdas simples dorsais, subdistalmente sutilmente espinuladas, bidentadas, 

com dente distal maior do que o subdistal (Fig. 73E). Parapódios anteriores com até 4 

acículas cada, acículas subdistalmente ligeiramente infladas, com ponta afilada, 

oblíqua, acícula mais anterior em cada parapódio mais inflada do que as demais (Fig. 

73F); progressivamente menos acículas por parapódio em direção posterior, parapódios 

medianos com 2-3 acículas (Fig. 73G), parapódios posteriores com apenas 1 (Fig. 73H), 

de mesma morfologia das acículas anteriores, mas progressivamente mais robustas 

(Fig. 73F-H). Pigídio com cirros anais alongados e mais finos do que os cirros dorsais 

posteriores, com ~12 artículos cada. Faringe estendendo-se por ~10 segmentos, dente 

grande, cônico e pontiagudo, em posição anterior; proventrículo ocupando ~7 

segmentos, com ~50 fileiras musculares. 

 

Discussão: espécimes adultos de S. gracilis são de identificação relativamente fácil 

pelas cerdas secundariamente simples, formadas por fusão entre haste e lâmina, sendo 

este o único tipo de cerdas presente nos parapódios medianos. Tais cerdas, no entanto, 

nem sempre estão presentes em indivíduos juvenis, que, então, são morfologicamente 

indistinguíveis de outras espécies que, ao menos durante seu desenvolvimento, 

apresentam cerdas falcígeras e cirros dorsais semelhantes, como S. armillaris (Müller, 

1771), S. magellanica e S. pseudoarmillaris. 
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Fig. 73. Syllis gracilis. A, cerdas falcígeras, região anterior; B, cerdas simples, região 
mediana; C, cerdas falcígeras, região posterior; D, cerda simples dorsal; E, cerda simples 
ventral; F, acículas, região anterior; G, acículas, região mediana; H, acícula, região posterior. 
Barra de escala = 10 µm. 
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 Syllis magellanica e S. mayeri Musco & Giangrande, 2005, também possuem 

cerdas com formato semelhante (cerdas ypsiloides), mas nestas duas espécies as 

cerdas não chegam a apresentar hastes e lâminas totalmente fundidas em uma única 

peça; cerdas ypsiloides em S. magellanica apresentam clara cicatriz entre haste e 

lâmina, enquanto em S. mayeri as cerdas ypsiloides não chegam a formar peça única, 

não havendo fusão entre hastes e lâminas, apenas redução destas últimas (Musco & 

Giangrande, 2005). Além disso, em ambas as espécies, os parapódios dos setígeros 

medianos apresentam também cerdas falcígeras típicas, juntamente com as cerdas 

ypsiloides, enquanto em S. gracilis as cerdas secundariamente simples são o único tipo 

presente na região mediana do corpo. 

 

Localidade-tipo:  Mar Mediterrâneo. 

 

Distribuição:  cosmopolita. 

 

 

Syllis hyllebergi (Licher, 1999) 

 

Typosyllis hyllebergi Licher, 1999: 76-78, Abb. 34. 
Syllis hyllebergi. Nogueira & San Martín, 2002: 67-68, figs. 5-6. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 

1 esp., 9.Mai.2001; 8 esp., 17.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 5 esp., 

8.Jun.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 

13.Mar.2001; 20 esp., 19.Set.2001; 11 esp. (data desconhecida); Martim de Sá, setor 

Ilhas, em Sargassum: 3 esp., 16.Mar.2001; Ponta do Cambirí, em costão rochoso: 7 

esp., 20.Set.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão rochoso: 13 esp. 

8.Abr.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 2 esp., 10.Abr.2001; Praia de Toque-

Toque Grande, em costão rochoso: 6 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. Ubatuba – Praia do Félix: 1 esp., 4.Nov.2002. São Sebastião – Praia de São 

Francisco: 2 esp., 4.Dez.2002; 1 esp., 16.Jul.2003; 2 esp., 27.Set.2003; 1 esp., 

24.Jul.2005; Praia da Baleia: 8 esp., 23.Jul.2005; 7 esp., 17.Out.2005; Praia do Araçá: 1 

esp., 25.Set.2003; Praia Preta: 1 esp., 18.Abr.2003; 3 esp., 18.Jul.2003; Praia de 

Barequeçaba: 1 esp., 20.Abr.2003; Praia de Toque-Toque Grande: 4 esp., 21.Jul.2005. 
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Guarujá – Praia de Pernambuco: 11 esp., 22.Jun.2005; 100 esp., 4.Out.2005. Santos – 

Ilha das Palmas: 67 esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 2 esp., 17.Nov.2002; 

1 esp., 16.Mar.2003; 1 esp., 15.Jun.2003; Praia das Vacas: 1 esp., 19.Nov.2002. 

Itanhaém – Praia do Sonho: 1 esp., 16.Jun.2003; 37 esp., 22.Abr.2005. 

 

Descrição:  silíneos de pequeno porte, maior exemplar analisado com 57 setígeros, 

medindo 8,24 mm de comprimento por 0,26 mm de largura. Palpos alongados, unidos 

no ¼ basal. Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal aberta em posição mediano-posterior e 1 par de manchas 

ocelares anterior; antena central com ~14  artículos, inserida no centro do prostômio, 

entre os olhos, antenas laterais com ~¾ do comprimento da antena central, com 9-11 

artículos, inseridas à frente do par de olhos anterior, entre este e o par de manchas 

ocelares. Peristômio ligeiramente mais curto do que os setígeros anteriores; cirros 

peristomiais dorsais ligeiramente mais curtos do que antena central, com 11-12 

artículos; cirros peristomiais ventrais com aproximadamente metade do comprimento 

dos dorsais, com 6-7 artículos. Cirros dorsais ao longo do corpo com inclusões fibrilares 

espiraladas iridescentes, os do setígero 1 mais longos do que a antena central e do que 

do demais cirros dorsais, com ~14 artículos cada; cirros dorsais ao longo do corpo com 

sutil alternância de comprimento, cirros mais longos com ~12 artículos, cirros mais 

curtos com ~8 artículos, todos mais curtos do que a largura do segmento 

correspondente; cirros ventrais digitiformes, progressivamente ligeiramente mais 

afilados distalmente em direção posterior, de aproximadamente mesmo comprimento 

dos lóbulos parapodiais. Lóbulos parapodiais cônicos, irregularmente bilobabos 

distalmente. Parapódios anteriores com 1-3 pseudoespinígeras cada, medianos com 1-

2, posteriores com 1 pseudoespinígera cada; pseudoespinígeras com hastes sutilmente 

espinuladas; lâminas bidentadas, com dentes pequenos, aproximadamente de mesmo 

tamanho, e espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima; lâminas das 

pseudoespinígeras medindo 49-45 µm na região anterior, 80-59 µm na mediana, e 59-

50 µm na região posterior. Parapódios anteriores com 8-11 cerdas falcígeras cada, 

medianos com 6-7, parapódios posteriores com 3-5 falcígeras cada; falcígeras com 

hastes sutilmente espinuladas; lâminas bidentadas, dentes aproximadamente de 

mesmo tamanho nos setígeros anteriores, dente subdistal progressivamente maior em 

direção posterior, maior do que o distal a partir dos setígeros mediano-posteriores, mais 

conspícuo nas falcígeras mais ventrais; lâminas espinuladas, com espinhas voltadas 
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para cima; lâminas com gradação dorso-ventral de comprimento e inconspícua 

gradação ântero-posterior, medindo ~17-11 µm. Cerdas simples dorsais presentes 

apenas nos setígeros posteriores, aproximadamente de mesma grossura das hastes 

das falcígeras, sutilmente espinuladas subdistalmente, distalmente bífidas a bidentadas, 

com dentes de tamanhos aproximadamente iguais; cerdas simples ventrais presentes 

apenas nos últimos setígeros, também aproximadamente de mesma grossura  das 

hastes das falcígeras, sigmóides, bidentadas, distalmente semelhantes às pontas das 

lâminas das falcígeras mais ventrais. Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, 

subdistalmente infladas e recurvadas, com ponta aguda, uma das quais subdistalmente 

mais recurvada do que as demais, quase em ângulo reto, as demais com curvatura 

mais suave, quase sigmóides; 2 acículas por parapódio a partir da região do 

proventrículo, ambas subdistalmente infladas, com ponta aguda, a mais anterior 

ligeiramente recurvada, a outra quase reta; 1 acícula por parapódio na região posterior, 

subdistalmente inflada e ligeiramente recurvada, oblíqua, com ponta aguda. Pigídio com 

cirros anais aproximadamente de mesmo comprimento da antena central, com ~13-14 

artículos, e proeminente papila distal e ligeiramente ventral entre o par. Faringe 

estendendo-se por ~7 segmentos, com dente cônico e pontiagudo, em posição anterior, 

e abertura rodeada por coroa de papilas; proventrículo ocupando ~4-5 segmentos, com 

~28-38 fileiras musculares. 

 

Discussão: os animais aqui analisados apresentam-se bastante semelhantes aos 

exemplares analisados por Licher (1999), provenientes do Mar Vermelho. Os únicos 

pontos de discordância referem-se à extremidade das lâminas das pseudoespinígeras, 

unidentadas em Licher (1999), detalhe este de difícil visualização sob microscopia 

óptica comum; além disso, Licher (1999) relata a presença de somente 2 acículas por 

parapódio na região anterior do corpo, caracter que pode variar conforme o tamanho do 

corpo do animal (San Martín, comunicação pessoal). O registro anterior desta espécie 

para a costa brasileira (Nogueira & San Martín, 2002) baseou-se em animais de 

pequeno porte, o que pode explicar o menor comprimento das lâminas das 

pseudoespinígeras daqueles animais (máximo de 60 µm). 

 Syllis hyllebergi assemelha-se à australiana S. yallingupensis Hartmann-

Schröder, 1982 pela morfologia das lâminas das falcígeras, bidentadas, com dente 

subdistal progressivamente maior em direção posterior, e espinuladas, com espinhas 

recurvadas para cima, associada à presença de pseudoespinígeras. Apesar disso, S. 
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yallingupensis pode ser diferenciada de S. hyllebergi por apresentar antenas e cirros 

mais longos, por ter lâminas das falcígeras com espinhas mais finas, e pela morfologia 

das acículas, não tão infladas subdistalmente e ligeiramente mais recurvadas do que 

em S. hyllebergi (Licher, 1999). 

 

Localidade-tipo:  Egito – Dahab, Lagoa El Kura (Mar Vermelho). 

 

Distribuição:  Mar Vermelho. Oceano Atlântico: Brasil (Estado de São Paulo). 

 

 

Syllis lutea (Hartmann-Schröder, 1960) 

 

Typosyllis lutea Hartmann-Schröder, 1960: 81-82, Taf. 2, 5, Figs. 38-41; Licher, 1999: 177-178, Abb. 17H, 
79. 

Syllis lutea. San Martín, 1992: 186, fig. 5I-J; Nogueira & San Martín, 2002: 75-80, figs. 13-14. 
não-Syllis lutea. San Martín, 1984a: 370-373, lams. 94-95. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba, infralitoral, est. 175 (23°24’686”S 

44°51’240”W, 7,8 m): 5 esp., 19.Ago.2002; est. 178 (23°23’730”S 44°50’956”W, 7,3 m): 

1 esp., 19.Ago.2002; est. 196 (23°34’013”S 45°08’92 1”W, 6,7 m): 1 esp., 18.Out.2002.  

 

Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 94 setígeros, 

medindo ~15,5 mm de comprimento por 0,73 mm de largura. Palpos ovais, ligeiramente 

mais afilados distalmente, unidos basalmente por curta extensão. Prostômio 

subpentagonal a oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em 

disposição trapezoidal aberta, por vezes quase alinhados transversalmente, e 1 par de 

manchas ocelares anterior; antena central inserida no centro do prostômio, entre os 

olhos, com ~23 artículos, antenas laterais inseridas próximo à margem anterior do 

prostômio, mais curtas do que a central, com ~18 artículos. Peristômio mais curto do 

que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais de mesmo comprimento ou 

ligeiramente mais curtos do que a antena central, com ~22 artículos cada; cirros 

peristomiais ventrais com cerca da metade do comprimento dos dorsais, com ~12 

artículos. Cirros dorsais com artículos basais quadrangulares, achatados, 

progressivamente mais arredondados em direção aos ápices; cirros dorsais 

progressivamente mais finos em direção posterior; cirros dorsais do setígero 1 
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ligeiramente mais longos do que a antena central, com ~25 artículos; cirros dorsais ao 

longo do corpo com alternância irregular de comprimento, os mais longos, nos setígeros 

anteriores e medianos, mais compridos do que a largura dos setígeros 

correspondentes, os mais curtos com aproximadamente metade da largura dos 

setígeros, na região posterior, ambos os tipos mais compridos do que a largura dos 

setígeros correspondentes; na região anterior, cirros dorsais mais longos com ~35 

artículos, mais curtos com ~20, na região mediana, cirros dorsais mais longos com ~43 

artículos, mais curtos com pouco mais da metade do comprimento dos mais longos, 

com ~23, na região posterior, cirros dorsais mais longos com ~32 artículos, mais curtos 

com ~17; cirros ventrais ovais a digitiformes nos parapódios anteriores, 

progressivamente mais afilados em direção posterior, mais compridos do que os lóbulos 

parapodiais. Lóbulos parapodiais distalmente bilobados. Parapódios anteriores com ~10 

cerdas falcígeras cada, parapódios medianos e posteriores com 5-6 falcígeras cada; 

falcígeras com hastes ligeiramente espinuladas, as mais ventrais, nas regiões mediana 

e posterior, progressivamente mais triangulares subdistalmente em direção posterior; 

lâminas bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente iguais na região 

anterior, dente subdistal, especialmente nas cerdas mais ventrais, progressivamente 

maior em direção posterior, fortemente triangular e muito maior do que o distal nos 

parapódios mediano-posteriores; lâminas espinuladas, com espinhas voltadas para 

cima, as distais mais longas, alcançando ou excedendo o nível do dente subdistal; 

lâminas com gradação dorso-ventral e, menos conspícua, ântero-posterior de 

comprimento, medindo 40-20 µm na região anterior, e 35-20 µm nas regiões mediana e 

posterior. Cerdas simples dorsais presentes apenas nos setígeros posteriores, mais 

finas do que as hastes das falcígeras, subdistalmente espinuladas, bidentadas, com 

dentes pequenos, o subdistal ligeiramente menor do que o distal; cerdas simples 

ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, bidentadas, com dente subdistal maior 

do que o distal, e subdistalmente espinuladas, com algumas espinhas distais mais 

longas, voltadas para cima, ultrapassando o nível do dente subdistal. Parapódios 

anteriores com até 4 acículas cada, acículas ligeiramente infladas subdistalmente, com 

ponta afilada, a mais anterior mais fina do que as demais, com extremidade recurvada 

quase em ângulo reto; a partir da região mediana, parapódios com 2 acículas cada, 

progressivamente mais robustas em direção posterior, com a mesma morfologia das 

dos setígeros anteriores, uma das quais com ponta reta e a outra, oblíqua. Pigídio com 

cirros anais aproximadamente de mesmo comprimento da antena central, com ~26 
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artículos, e proeminente papila entre o par. Faringe estendendo-se por ~10 segmentos, 

dente grande, cônico e pontiagudo, em posição anterior, e abertura rodeada por coroa 

de papilas; proventrículo ocupando ~10-11 segmentos, com ~50 fileiras musculares. 

 

Discussão: S. lutea pertence um grupo de espécies de Syllis caracterizado por 

apresentar cerdas compostas exclusivamente falcígeras, com lâminas bidentadas, com 

dente subdistal progressivamente maior em direção posterior, excedendo o tamanho do 

dente distal a partir dos setígeros medianos, com espinulação alcançando ou 

ultrapassando o nível do dente subdistal. Deste grupo também fazem parte S. cruzi 

Núñez & San Martín, 1991, S. glarearia Westheide, 1974, S. guidae Nogueira & Yunda-

Guarín, 2008, S. jorgei San Martín & López, 2000, S. magnipectinis Storch, 1967 e S. 

ortizi.  

 Syllis magnipectinis e S. ortizi diferenciam-se das demais espécies por 

apresentarem dente subdistal das lâminas das falcígeras muito maior do que o distal, 

fortemente triangular, bem como lâminas das falcígeras mais ventrais dos parapódios 

posteriores, embora menores, muito mais robustas do que as demais cerdas do feixe 

(San Martín, 1992; Licher, 1999).  

 Syllis cruzi distingue-se de todas as espécies neste grupo por apresentar cirros 

dorsais relativamente curtos, com, no máximo, 18 artículos, e lâminas das falcígeras 

com espinulação curta, apenas a espinha distal dirigida para cima (San Martín, 2003).  

 Syllis glarearia e S. guidae diferem de S. lutea por possuírem hastes das 

falcígeras mais ventrais, a partir dos parapódios mediano-posteriores, fortemente 

triangulares subdistalmente. Além disso, ambas as espécies também diferem de S. 

lutea por apresentarem falcígeras com lâminas mais curtas, com espinulação mais 

robusta, cerdas simples dorsais e acículas também mais robustas, as primeiras 

distalmente bífidas, ao invés de claramente bidentadas, como em S. lutea (Licher, 1999; 

Nogueira & Yunda-Guarín, 2008). Finalmente, S. guidae apresenta cirros dorsais curtos 

nos setígeros das regiões mediana e posterior, com, no máximo, 13 artículos (Nogueira 

& Yunda-Guarín, 2008). 

 A última das espécies deste grupo, S. jorgei assemelha-se a S. lutea em 

praticamente todas as características citadas anteriormente, mas difere com relação à 

morfologia mais detalhada das lâminas das falcígeras, pois possui dente subdistal 

proporcionalmente menor e espinulação mais conspícua, com espinhas mais longas ao 
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longo de toda a extensão das lâminas, alcançando e, por vezes, ultrapassando o nível 

do dente distal (San Martín, 2003). 

   

Localidade-tipo:  Arábia Saudita – Ilhas Sarso (Mar Vermelho). 

 

Distribuição:  circumtropical.  

 

 

Syllis magellanica Augener, 1918 

Fig. 74 

 

Syllis gracilis var. magellanica Augener, 1918: 265-269, text-fig. 24. 
Syllis magellanica. Licher, 1999: 292. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba, infralitoral, est. 36 (23°32’765”S 

44°44’380”W, 43,8 m): 1 esp., 10.Jun.2001; Praia da  Fazenda, em costão rochoso: 77 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 esp., 17.Out.2001. 

Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 14.Mar.2001; 7 esp., 

19.Set.2001; 1 esp., 20.Set.2001; 8 esp. (data desconhecida); Martim de Sá, setor Ilhas, 

em Dictyota: 1 esp., 16.Mar.2001; Ponta do Cambirí, em costão rochoso: 8 esp., 

20.Set.2001. 

BIOPOL. Ubatuba – Praia do Félix: 6 esp., 4.Nov.2002. São Sebastião – Praia de São 

Francisco: 1 esp., 19.Abr.2003; 1 esp., 16.Jul.2003; 1 esp., 27.Set.2003; Praia da 

Baleia: 19 esp., 23.Jul.2005; 52 esp., 17.Out.2005; Barra do Una: 1 esp., 6.Set.2002; 

Praia do Araçá: 2 esp., 24.Jul.2002; 2 esp., 3.Nov.2002; Praia de Toque-Toque Grande: 

12 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia de Pernambuco: 58 esp., 22.Jun.2005; 86 esp., 

4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 5 esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 2 

esp., 11.Mar.2002; 6 esp., 17.Nov.2002; 3 esp., 7.Mar.2003; 23 esp., 16.Mar.2003; 8 

esp., 15.Jun.2003; Praia das Vacas: 5 esp., 27.Ago.2003. Itanhaém – Praia do Sonho: 

13 esp., 14 Jun.2003; 14 esp., 26.Ago.2003. Peruíbe – Praia do Guaraú: 9 esp., 

12.Jul.2007. 

 

Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 139 setígeros, 

medindo ~28,1 µm de comprimento por 0,8 mm de largura. Palpos ovais, ligeiramente 
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afilados distalmente (Fig. 74A), unidos basalmente por curta extensão. Prostômio oval, 

mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta e, 

por vezes, 1 par de manchas ocelares anterior; antena central inserida no centro do 

prostômio, entre o par de olhos posterior, estendendo-se até pouco além da 

extremidade distal dos palpos, com ~16 artículos, antenas laterais inseridas à frente do 

par de olhos anterior, ligeiramente mais curtas do que a antena central, com 11-12 

artículos cada. Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais 

dorsais ligeiramente mais longos do que a antena central, com 12-14 artículos cada; 

cirros peristomiais ventrais ligeiramente mais curtosdo que os cirros peristomiais 

dorsais, com ~12 artículos cada. Cirros dorsais com artículos quadrangulares, 

basalmente achatados, progressivamente mais afilados em direção aos ápices; cirros 

dorsais do setígero 1 de mesmo comprimento ou ligeiramente mais longos do que a 

antena central e demais cirros dorsais, com ~17 artículos; cirros dorsais 

aproximadamente de mesmo comprimento ao longo de todo o corpo, fusiformes nos 

setígeros a partir do nível do proventrículo, conspicuamente mais robustos basalmente 

e distalmente afilados, menores do que a metade da largura dos setígeros 

correspondentes, com ~12 artículos nos setígeros da região anterior, ~9 nos da 

mediana e 5-7 nos posteriores; cirros ventrais ovais, aproximadamente de mesmo 

comprimento dos lóbulos parapódiais nos setígeros das regiões anterior (Fig. 74A) e 

mediana, mais curtos do que os lóbulos parapodiais nos setígeros da região posterior. 

Lóbulos parapodiais cônicos, distalmente truncados, com pequena papila arredondada 

posterior distal, dento da qual se alojam as pontas das acículas. Parapódios anteriores 

com 11-15 falcígeras cada; falcígeras com hastes sutilmente espinuladas (Fig. 74C-D); 

lâminas espinuladas, com espinhas robustas, ligeiramente voltadas para cima, as 

basais ligeiramente maiores; lâminas bidentadas, com dente distal maior do que o 

subdistal, este assemelhando-se a uma espinha mais robusta (Fig. 74B-D); lâminas das 

falcígeras com gradação dorso-ventral de comprimentos, medindo 50-20 µm na região 

anterior; nos setígeros após o nível do proventrículo, falcígeras com lâminas 

progressivamente mais curtas (Fig. 74D-E), parcialmente fundidas às hastes, 

principalmente nas cerdas mais dorsais (Fig. 74E), formando, após alguns setígeros, 

cerdas modificadas, com extremidade bífida, em “Y” (“cerdas ypsiloides”), com hastes e 

lâminas parcialmente fundidas; cerdas ypsiloides com extremidade distal das hastes 

frequentemente se estendendo além do nível das lâminas, estas espinuladas e 

bidentadas, por vezes com extremidade da haste estendendo-se até além da 
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extremidade da lâmina (Fig. 74F-H); parapódios da região mediana com 3-5 cerdas 

modificadas cada, formato ypsiloide progressivamente menos acentuado em direção 

ventral, cerdas mais ventrais com lâminas curtas, medindo 17-20 µm (Fig. 74D); 

setígeros mediano-posteriores com cerdas com formato ypsiloide progressivamente 

menos acentuado em direção posterior, principalmente as mais ventrais; parapódios 

posteriores com 3 falcígeras cada, cerdas ypsiloides ausentes, lâminas das falcígeras 

com gradação dorso-ventral no comprimento, medindo 31-17 µm. Cerdas simples 

dorsais presentes apenas nos últimos parapódios, ligeiramente sigmóides, mais finas do 

que as hastes das falcígeras, inconspicuamente bidentadas, com dentes pequenos, 

aproximadamente de mesmo tamanho; cerdas simples ventrais presentes apenas nos 

parapódios dos últimos setígeros, ligeiramente mais robustas e com formato sigmóide 

mais acentuado do que as dorsais, bidentadas, com dentes pequenos, ligeiramente 

mais conspícuos do que nas cerdas simples dorsais. Parapódios anteriores com até 4 

acículas cada, ligeiramente infladas subdistalmente, com ponta afilada, oblíqua, acícula  

mais anterior em cada parapódio mais inflada e com extremidade ligeiramente mais 

recurvada em direção anterior do que as demais; parapódios medianos com 2-3 

acículas cada, parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada; acículas com 

morfologia semelhante às dos setígeros anteriores, progressivamente mais robustas em 

direção posterior. Pigídio com cirros anais ligeiramente mais longos e finos do que os 

cirros dorsais posteriores, com ~9 artículos. Faringe estreita, estendendo-se por ~10-15 

segmentos, com grande dente cônico e pontiagudo próximo de sua margem anterior; 

proventrículo ocupando ~5-7 segmentos, com ~40-50 fileiras musculares. 

 

Discussão: Syllis magellanica assemelha-se a S. gracilis e S. mayeri pela presença de 

cerdas modificadas, ypsiloides. Contudo, apesar de bastante semelhante a S. gracilis 

também pelo formato de antenas e cirros dorsais, S. magellanica se diferencia desta 

espécie por ela apresentar cerdas ypsiloides com fusão total de hastes e lâminas, 

sendo este o único tipo de cerdas presente nos parapódios da região mediana do corpo.  

 Syllis mayeri se distingue de S. magellanica por apresentar cirros dorsais 

anteriores mais compridos, com até 30 artículos, e por ter cerdas ypsiloides com menor 

grau de redução das lâminas, e de fusão destas com as hastes, do que o observado em 

S. magellanica (Musco & Giangrande, 2005). 

 

Localidade-tipo: Chile – Punta Arenas (Oceano Atlântico). 



276 
 

 

Distribuição:  Oceano Índico: Indonésia. Oceano Atlântico: Argentina e Brasil (São 

Paulo). 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 74.  Syllis magellanica, MEV. A, região anterior, vista ventro-lateral; B, falcígera mais 
dorsal, região anterior; C, falcígera intermediária, região anterior; D, falcígera intermediária, 
parapódio mediano; E, cerda mais dorsal, região ântero-mediana; F-H, cerdas ypsiloides, 
região mediana. Barras de escala: A = 100 µm; B-C, H = 2 µm; D, G = 3 µm; E = 5 µm; F = 4 
µm. 
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Syllis maryae San Martín, 1992 

 

Syllis maryae San Martín, 1992: 188-190, fig. 9; Nogueira & San Martín, 2002: 64-67, figs. 3-4. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 3 

esp., 16.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 

13.Mar.2001; 1 esp., 21.Set.2001; 3 esp. (data desconhecida); Ponta do Cambirí, em 

costão rochoso: 1 esp., 20.Set.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia da Baleia: 2 esp., 23.Jul.2005; 3 esp., 17.Out.2005. 

Guarujá – Praia de Pernambuco: 40 esp., 4.Out.2005. São Vicente – Praia das Vacas: 2 

esp., 27.Ago.2003. Itanhaém – Praia do Sonho: 2 esp., 14.Jun.2003; 12 esp., 

26.Ago.2003; 1 esp., 22.Abr.2005. Peruíbe – Praia do Guaraú: 2 esp., 12.Jul.2007. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis pulvinata (Langerhans, 1881). Espanha – Comunidade Valenciana, Alicante, foz 

do Rio Racous: 24 esp. (MNCN 16.01/8837), 26.Nov.1997, col. & det. G. San Martín; 6 

esp. (MNCN 16.01/8838), 26.Nov.1997, col. & det. G. San Martín. 

 

Descrição: silíneos de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado incompleto, 

com 68 setígeros, medindo 8,9 mm de comprimento por 0,77 mm de largura. Palpos 

ovais, unidos basalmente por curta extensão, distalmente divergentes. Prostômio oval, 

mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta na 

parte posterior; antena central inserida em posição central e posterior, entre o par de 

olhos posterior, ou ligeiramente recuada, com ~27 artículos, antenas laterais inseridas 

próximo à margem anterior do prostômio, com ~14 artículos. Peristômio mais curto do 

que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais mais curtos do que antena 

central, com ~19 artículos, cirros peristomiais ventrais com pouco mais da metade do 

comprimento dos dorsais, com ~10 artículos. Cirros dorsais do setígero 1 mais longos 

do que a antena central e demais cirros dorsais,  com ~32 artículos cada; cirros dorsais 

com alternância de comprimento ao longo de todo o corpo, os mais longos com 20-24 

artículos, de comprimento equivalente a aproximadamente o dobro da largura do 

segmento correspondente, os mais curtos com cerca de metade desta medida, com 

~11-14 artículos; cirros ventrais digitiformes, aproximadamente de mesmo comprimento 
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dos lóbulos parapodiais ao longo de todo o corpo. Lóbulos parapodiais cônicos. 

Parapódios dos setígeros anteriores e medianos com 1-2 pseudoespinígeras cada, 

pseudoespinígeras ausentes nos parapódios posteriores; pseudoespinígeras com 

lâminas bidentadas, com dentes pequenos, de tamanhos aproximadamente iguais, e 

espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima em toda a extensão da 

lâmina; lâminas das pseudoespinígeras medindo 52-42 µm na região anterior e 90-77 

µm na região mediana. Parapódios dos setígeros anteriores e medianos com 7-10 

falcígeras cada, parapódios posteriores com ~7 falcígeras cada; falcígeras com hastes 

espinuladas; lâminas bidentadas, com dente distal ligeiramente maior do que o 

subdistal, e espinuladas, com espinhas voltadas para cima, as basais mais compridas, 

progressivamente mais curtas em direção ao ápice; lâminas das falcígeras com 

gradação dorso-ventral de comprimento,  medindo 25-10 µm na região anterior, 27-13 

µm na região mediana, lâminas ligeiramente menores na região posterior. Cerdas 

simples dorsais presentes apenas nos setígeros posteriores, ligeiramente espinuladas 

subdistalmente, distalmente truncadas, com curta espinha distal; cerdas simples 

ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, levemente sigmóides, bidentadas, 

com dentes de tamanhos aproximadamente iguais, ligeiramente espinuladas 

subdistalmente. Parapódios anteriores com até 2 acículas cada, ambas subdistalmente 

infladas, uma com ponta oblíqua afilada, a outra recurvada quase em ângulo reto; a 

partir dos setígeros medianos, cada parapódio com apenas 1 acícula cada, do segundo 

tipo, progressivamente mais robusta em direção posterior. Pigídio com par de cirros 

anais com ~11 artículos cada e proeminente papila entre o par. Faringe estendendo-se 

por ~7 segmentos, com dente cônico em posição anterior, e abertura rodeada por coroa 

de 10 papilas; proventrículo ocupando 3-7 segmentos, com ~27 fileiras musculares. Em 

muitos espécimes, presença de conspícuas glândulas formando 1 par de almofadas no 

dorso de dois setígeros consecutivos, 2-3 segmentos após o término do proventrículo. 

 

Discussão:  três outras espécies de Syllis apresentam glândulas dorsais em setígeros 

após a região do proventrículo semelhante às de S. maryae: S. amica Quatrefages, 

1865, S. pulvinata (Langerhans, 1881),  e Syllis sp. 1. Destas, S. amica e Syllis sp. 1 

diferenciam-se facilmente das demais por apresentarem, na região mediana, cerdas 

secundariamente simples, por perda das lâminas.  

 Syllis pulvinata é semelhante a S. maryae também no formato do corpo, por 

apresentar cerdas falcígeras com lâminas bidentadas e espinuladas, por ter acículas 
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subdistalmente recurvadas quase em ângulo reto, e pela morfologia da faringe e 

proventrículo. Entretanto, S. pulvinata não apresenta cerdas pseudoespinígeras, 

presentes em S. maryae, e suas cerdas falcígeras apresentam-se dispostas em pares 

de cerdas de tamanhos aproximadamente iguais. 

 Os espécimes aqui analisados assemelham-se aos anteriormente encontrados 

no litoral brasileiro (Nogueira & San Martín, 2002), mas em ambos os casos, animais 

brasileiros diferem ligeiramente da descrição original da espécie (San Martín, 1992), por 

serem proporcionalmente mais longos e finos, além de terem antena central, cirros 

peristomiais e dorsais ao longo do corpo, e lâminas das pseudoespinígeras mais 

compridos. Diferente do encontrado por Nogueira & San Martín (2002), em praticamente 

todos os espécimes aqui analisados foram observadas glândulas dorsais em setígeros 

após a região do proventrículo. 

 

Localidade-tipo:  EUA – Carolina do Norte, Bogue Sound (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico: EUA (Carolina do Norte); Mar do Caribe; Brasil (São 

Paulo).  

 

 

Syllis ortizi San Martín, 1992 

Fig. 75 

 

Syllis ortizi San Martín, 1992: 183-185, fig. 7. 
Typosyllis ortizi. Licher, 1999: 186-189.   

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6666 (24°17’S 44°12’W, 1 63 

m): 1 esp., 10.Jan.1998; est. 6672 (26°27’S 44°30’W , 165 m): 2 esp., 11.Jan.1998. 

Estado do Rio de Janeiro – est. 6753 (23°36’S 42°09 ’W, 187 m): 1 esp., 16.Fev.1998. 

 

Descrição: silíneos de pequeno a médio porte, maior exemplar analisado com 79 

setígeros, medindo 7,72 mm de comprimento por 0,41 mm de largura. Palpos livres 

entre si, alongados, triangulares, distalmente arredondados, frequentemente rebatidos 

para baixo (Fig. 75A-B, D). Prostômio oval, mais curto e fino do que os palpos, com 2 

pares de olhos em disposição trapezoidal aberta, por vezes quase alinhados 
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transversalmente, manchas ocelares ausentes; antena central inserida no centro do 

prostômio, entre o par de olhos anterior, com ~31 artículos, antenas laterais inseridas 

próximo à margem anterior do prostômio, mais curtas, com ~14 artículos (Fig. 75A-B). 

Peristômio ligeiramente mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais 

dorsais mais curtos do que a antena central, com ~22 artículos cada, cirros peristomiais 

ventrais com cerca de ¾ do comprimento dos dorsais, com ~13 artículos (Fig. 75A-B, 

D). Antenas, cirros peristomiais, cirros dorsais e cirros anais com artículos 

quadrangulares, progressivamente afilados em direção aos ápices, com inclusões 

fibrilares amareladas. Cirros dorsais do setígero 1 de comprimento aproximadamente 

igual ao da antena central, mais longos do que demais cirros dorsais, com ~27 artículos 

cada (Fig. 75A); cirros dorsais ao longo do corpo com alternância de comprimento, os 

mais longos ligeiramente mais compridos do que a largura dos setígeros 

correspondentes, com 20-24 artículos, os mais curtos de comprimentos 

aproximadamente iguais ou pouco mais curtos do que a largura dos setígeros 

correspondentes, com 11-14 artículos (Fig. 75A-C), ligeiramente mais fusiformes em 

direção posterior; cirros ventrais inseridos em posição mediana nos lóbulos parapodiais, 

ovais nos parapódios anteriores (Fig. 75D), de comprimentos aproximadamente iguais 

ao dos lóbulos parapodiais, cirros ventrais progressivamente mais afilados, digitiformes, 

em direção posterior, os dos setígeros posteriores mais compridos do que os lóbulos 

parapodiais. Lóbulos parapodiais aproximadamente cônicos, com pequena 

protuberância distal dorsal. Parapódios anteriores com ~10 falcígeras cada, medianos 

com 4-6, parapódios posteriores com 3-4 falcígeras cada; falcígeras com hastes 

sutilmente espinuladas (Fig. 75E-F); lâminas bidentadas, com dentes de tamanhos 

aproximadamente iguais ou o subdistal ligeiramente maior do que o distal nos 

parapódios anteriores, os das cerdas mais ventrais maiores do que os das mais dorsais 

(Fig. 75E-F); dente distal progressivamente menor e subdistal progressivamente maior 

em direção posterior, o subdistal fortemente triangular, muito maior do que o distal nos 

parapódios posteriores (Fig. 75G-H); a partir dos setígeros da região mediano-posterior, 

falcígeras mais ventrais notadamente mais robustas do que as demais, com hastes e 

lâminas mais engrossadas (Fig. 75H-J); lâminas das falcígeras espinuladas, com 

espinhas voltadas para cima, as distais mais longas, alcançando o nível do dente 

subdistal (Fig. 75E-J); lâminas com conspícua gradação dorso-ventral de comprimento 

nos parapódios anteriores e medianos, inconspícua nos parapódios posteriores, com 

cerdas mais ventrais modificadas; lâminas medindo 40-20 µm na região anterior, 37-22 
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µm na região mediana e ~30 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes 

apenas nos setígeros posteriores, subdistalmente espinuladas, distalmente bífidas, com 

pontas de tamanhos desiguais (Fig. 75K); cerdas simples ventrais também presentes 

apenas nos setígeros posteriores, sigmóides, distalmente semelhantes às pontas das 

falcígeras mais ventrais, bidentadas, com dente subdistal maior do que o distal e longas 

espinhas alcançando o nível do dente subdistal (Fig. 75L). Parapódios anteriores com 

até 3 acículas cada, duas retas, ligeiramente infladas subdistalmente, com ponta 

afilada, e uma subdistalmente ligeiramente inflada, com ponta recurvada em direção 

anterior; parapódios medianos com 2 acículas cada, uma reta com extremidade afilada, 

e outra subdistalmente ligeiramente inflada, com ponta afilada oblíqua; parapódios 

posteriores com 1 acícula cada, do último tipo, acículas progressivamente mais 

robustas em direção posterior. Pigídio com par de cirros anais longos e finos, com ~24  

artículos cada, e proeminente papila entre o par. Faringe estendendo-se por ~7 

segmentos, dente grande, cônico e pontiagudo, em posição anterior; proventrículo 

ocupando ~5 segmentos, com ~27 fileiras musculares. 

 

Discussão: conforme mencionado na seção “Discussão” de S. lutea, S. ortizi pertence 

a um grupo de espécies que não possui cerdas pseudoespinígeras e apresenta cerdas 

falcígeras com lâminas bidentadas, com dente subdistal maior do que o distal, 

progressivamente maior em direção posterior, e espinuladas, com espinhas voltadas 

para cima, as mais distas mais alongadas; a este grupo também pertencem S. cruzi, S. 

glarearia, S. guidae, S. jorgei, S. lutea e S. magnipectinis. 

 Destas, contudo, apenas S. magnipectinis apresenta as falcígeras mais ventrais 

com lâminas com dente subdistal triangular, conspicuamente maior do que o distal, este 

por vezes semelhante a uma espinha (ver “Discussão” de S. lutea), como também 

ocorre em S. ortizi. Além disso, S. magnipectinis também apresenta cerdas simples 

dorsais e ventrais com morfologia semelhante às de S. ortizi. Entretando, estas 

espécies podem ser distinguidas porque S. magnipectinis possui cirros dorsais mais 

compridos, os longos muito mais compridos do que a largura dos setígeros 

correspondentes, cerdas falcígeras com dentes mais afastados entre si, divergentes, e 

as lâminas das cerdas modificadas em S. magnipectinis, apesar de morfologicamente 

semelhantes às encontradas em S. ortizi, são notadamente mais alongadas e 

engrossadas do que as das demais falcígeras nos respectivos parapódios (Licher, 

1999), enquanto em S. ortizi os cirros dorsais longos medem apenas o equivalente ao 
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dobro da largura dos segmentos correspondentes, as falcígeras apresentam dentes 

 
Fig. 75. Syllis ortizi, MEV. A-B, região anterior, vista dorsal; C, setígeros medianos, vista 
dorsal; D, região anterior, vista ventral; E, cerdas falcígeras, região anterior, F, falcígera mais 
dorsal, região mediana; G, falcígeras mais dorsal e intermediária, região mediana; H, 
falcígera mais ventral, região mediana; I-J, falcígeras mais ventrais, região posterior; K, cerda 
simples dorsal; L, cerda simples ventral. Barras de escala: A, D = 80 µm; B = 50 µm; C = 100 
µm; E-F, H = 4 µm; G, K = 5 µm; I-J = 2 µm; L = 1,5 µm. 
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mais próximos entre si e não divergentes, e as falcígeras modificadas, embora também 

mais robustas do que as demais cerdas dos respectivos feixes, não são tão 

conspicuamente diferenciadas destas. 

 

Localidade-tipo:  Cuba – Ilha da Juventude (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico: Golfo do México; Cuba. Primeira ocorrência para o 

litoral brasileiro. 

 

 

Syllis prolifera Krohn, 1852 

 

Syllis prolifera Krohn, 1852: 66-76, Taf. 3, fig. 1; San Martín, 1984a: 331-335, lam.78-79; 1992: 171-173, fig. 
1E-H; 2003: 344-347, figs. 186-187; Nogueira, 2000: 114, fig. 27G-L; 2006: 159; Nogueira & San Martín, 
2002: 72-73, figs. 9-10; Capa, 2003: 218-219, fig.100. 

Typosyllis prolifera. Licher, 1999: 135-140, Abb. 17S, 61. 
Syllis (Typosyllis) bouvieri Gravier, 1900: 163-165, pl. 9, fig. 10, text-figs 31-34. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 11 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 2 esp., 11.Mai.2001; 4 

esp., 17.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 

13.Mar.2001; 24 esp., 19.Set.2001; 2 esp., 20.Set.2001; 11 esp. (data desconhecida); 

Martim de Sá, setor Ilhas, em Dictyota: 2 esp., 16.Mar.2001; em Sargassum: 9 esp., 

16.Mar.2001; Martim de Sá, setor IC, em fital: 2 esp., 16.Mar.2001; Ponta do Cambirí, 

em costão rochoso: 6 esp., 20.Set.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão 

rochoso: 2 esp. 8.Abr.2001; 1 esp., 9.Abr.2001; 14 esp., 12.Dez.2001; em Sargassum: 6 

esp., 14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 1 esp., 10.Abr.2001; Praia de 

Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 6 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. Ubatuba – Praia do Félix: 1 esp., 4.Jan.2003; Praia do Perequê-Mirim: 1 esp., 

5.Jan.2003. São Sebastião – Praia de São Francisco: 4 esp., 4.Dez.2002; 1 esp., 

19.Abr.2003; 1 esp., 24.Jul.2005; Praia da Baleia: 63 esp., 23.Jul.2005; 29 esp., 

17.Out.2005; Barra do Una: 1 esp., 6.Set.2002; Praia do Araçá: 3 esp., 24.Jul.2002; 1 

esp., 3.Nov.2002; 1 esp., 15.Jul.2003; 4 esp., 25.Set.2003; 12 esp., 20.Jul.2005; Praia 

Preta: 5 esp., 18.Jul.2003; 12 esp., 18.Jul.2003; Praia de Barequeçaba: 14 esp., 

20.Abr.2003; Praia de Guaecá: 1 esp., 17.Jul.2003; Praia de Toque-Toque Grande: 14 
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esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia de Pernambuco: 5 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha 

das Palmas: 1 esp., 6.Mar.2004; 109 esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 3 

esp., 15.Jun.2003. Itanhaém – Praia do Sonho: 1 esp., 22.Abr.2005. Peruíbe – Praia do 

Guaraú: 2 esp., 12.Jul.2007. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis prolifera Krohn, 1852. Espanha – Ilhas Baleares, Ilha de Maiorca, Port des 

Canonge, Bañalbufar: 4 esp. (MNCN 16.01/8362), 23.Jul.1979, col. & det. G. San 

Martín; Ilha de Formentera, O da Punta del Pas: 35 esp. (MNCN 16.01/8377), 

4.Out.1980, col. & det. G. San Martín. 

Syllis prolixa Ehlers, 1901. EUA – Havaí, Oahu, Praia Waikiki: 34 esp. (MNCN 

16.01/6750), 7.Dez.1983; 2 esp. (MNCN 16.01/6751), 27.Mar.1983. 

 

Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 57 setígeros, 

medindo 9 mm de comprimento por 0,52 mm de largura; pigmentação na forma de 

grânulos castanhos espalhados irregularmente pelo dorso, podendo, também 

concentrar-se na base dos cirros dorsais, formando manchas castanho-avermelhadas, e 

impregnados nas fileiras musculares do proventrículo. Palpos triangulares, unidos 

basalmente por curta extensão. Prostômio oval, pouco mais curto do que os palpos, 

com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal e 1 par de manchas ocelares anterior; 

antena central inserida no centro do prostômio, com ~35 artículos, antenas laterais 

inseridas ligeiramente à frente do par de olhos anterior, entre este e as manchas 

ocelares, mais curtas do que a antena central, com ~25 artículos. Peristômio mais curto 

do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais com comprimentos 

aproximadamente iguais ao da antena central, com ~35 artículos, cirros peristomiais 

ventrais com cerca de metade do comprimento dos dorsais, com ~18 artículos. Antenas, 

cirros peristomiais, cirros dorsais e cirros anais com conspícuos cirróforos; artículos 

basais achatados, progressivamente mais arredondados e afilados  em direção aos 

ápices. Cirros dorsais do setígero 1 ligeiramente mais longos do que a antena central, 

com ~40 artículos cada; cirros dorsais na região anterior com alternância de 

comprimento ao longo de todo o corpo, distribuídos de forma mais regular nos setígeros 

da região anterior; nos setígeros anteriores, cirros mais longos com ~41 artículos , cirros 

mais curtos com ~26 artículos, ligeiramente mais longos do que a largura dos setígeros 

correspondentes; cirros dorsais dos setígeros medianos e posteriores mais longos e 
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finos, todos também mais longos do que a largura dos setígeros correspondentes, com 

35-56 artículos na região mediana, e 12-30 artículos na região posterior; cirros ventrais 

digitiformes, de comprimentos aproximadamente iguais ao dos lóbulos parapodiais. 

Lóbulos parapodiais cônicos, dorsalmente com pequena expansão triangular distal. 

Parapódios anteriores com 9-12 cerdas falcígeras cada, medianos com 8-10,  

parapódios posteriores com 4-6 falcígeras cada; falcígeras com hastes subdistalmente 

espinuladas; lâminas bidentadas, dente distal ligeiramente maior do que o subdistal nos 

parapódios anteriores, dentes de tamanhos aproximadamente iguais a partir da região 

mediana do corpo; lâminas espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima, 

as basais mais longas; lâminas com gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 

37-20 µm nas regiões anterior e mediana, 32-15 µm na região posterior. Cerdas simples 

dorsais presentes a partir da região mediana, subdistalmente espinuladas, distalmente 

bífidas a bidentadas, com dentes de tamanhos aproximadamente iguais, dirigidos para 

cima; cerdas simples ventrais presentes apenas na região posterior, ligeiramente 

sigmóides, subdistalmente espinuladas, bidentadas, com dentes de tamanhos 

aproximadamente iguais. Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, retas a 

ligeiramente oblíquas, ligeiramente afiladas subdistalmente, distalmente sutilmente 

infladas; progressivamente menos acículas por parapódio e mais robustas em direção 

posterior, parapódios medianos com 2 acículas cada, posteriores com apenas 1 acícula 

cada, acículas como nos setígeros anteriores, mas mais infladas distalmente, 

arredondadas e ocas. Pigídio com cirros anais com comprimentos aproximadamente 

iguais aos dos cirros dorsais posteriores, com ~20 artículos, e proeminente papila entre 

o par. Faringe frequentemente alaranjada, estendendo-se por 4-8 segmentos, com 

dente cônico e pontiagudo, localizado no 1/3 anterior, geralmente pouco afastado da 

margem, e abertura rodeada por coroa com 10 papilas; proventrículo mais robusto do 

que a faringe, ocupando ~5 segmentos, com ~30 fileiras musculares. 

 

Biologia:  em vários espécimes analisados, foram encontrados embriões em 

desenvolvimento no celoma dos segmentos posteriores da forma parental, alguns 

espécimes com mais de 100 embriões pequenos, ovais, medindo ~90 µm, mas já com 1 

par de olhos avemelhados e o proventrículo em formação. 

 

Discussão: Syllis vivipara Krohn, 1869 e S. prolixa Ehlers, 1901, compartilham com S. 

prolifera as características acículas distalmente arredondadas, ocas, a partir dos 
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setígeros medianos. Entretanto, em ambas as espécies as lâminas das falcígeras são 

unidentadas a sub-bidentadas, com dente distal pequeno, assemelhando-se a uma 

espinha, enquanto em S. prolifera ambos os dentes são conspícuos, grandes, 

aproximadamente de mesmo tamanho a partir dos setígeros medianos. Além disso, S. 

vivipara possui antenas e cirros mais curtos, com artículos proporcionalmente mais 

robustos, enquanto S. prolixa apresenta falcígeras com espinulação mais grossa do que 

em S. prolifera, com algumas espinhas ligeiramente arredondadas distalmente. 

 

Localidade-tipo: França – Villefranche-sur-Mer (Mar Mediterrâneo). 

 

Distribuição: cosmopolita. 

 

 

Syllis pseudoarmillaris Nogueira & San Martín, 2002 

 

Syllis pseudoarmillaris Nogueira & San Martín, 2002: 83-85, figs. 17-18; Nogueira, 2006: 160. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 3 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 17 esp., 9.Mai.2001; 3 

esp., 10.Mai.2001; 17 esp., 17.Out.2001; em Sargassum: 1 esp., 18.Out.2001; 

Picinguaba, setor IPP, em fital: 3 esp., 8.Jun.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de 

Sá, em costão rochoso: 17 esp., 19.Set.2001; 1 esp., 20.Set.2001; 11 esp. (data 

desconhecida); Martim de Sá, setor Ilhas, em Sargassum: 3 esp., 16.Mar.2001; Ponta 

do Cambirí, em costão rochoso: 21 esp., 20.Set.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, 

em costão rochoso: 15 esp. 8.Abr.2001; 3 esp., 12.Dez.2001; em Sargassum: 2 esp., 

14.Nov.2001; Baleia, setor Ilhas, em Sargassum: 4 esp., 10.Abr.2001; Praia de Toque-

Toque Grande, em costão rochoso: 20 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. Ubatuba – Praia do Félix: 1 esp., 4.Nov.2002; Praia de Domingas Dias: 1 esp., 

22.Jul.2002; 3 esp., 2.Nov.2002. São Sebastião – Praia de São Francisco: 1 esp., 

16.Jul.2003; 13 esp., 27.Set.2003; 1 esp., 24.Jul.2005; Praia da Baleia: 6 esp., 

23.Jul.2005; 14 esp., 17.Out.2005; Barra do Una: 2 esp., 6.Set.2002; Praia do Araçá: 1 

esp., 24.Jul.2002; 17 esp., 3.Nov.2002; 1 esp., 17.Abr.2003; 19 esp., 25.Set.2003; 1 

esp., 20.Jul.2005; Praia Preta: 3 esp., 18.Jul.2003; 3 esp., 18.Jul.2003; Praia de Toque-
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Toque Grande: 5 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – Praia de Pernambuco: 133 esp., 

22.Jun.2005; 200 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das Palmas: 2 esp., 6.Mar.2004; 41 

esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 1 esp., 11.Mar.2002; 8 esp., 17.Nov.2002; 

1 esp., 18.Nov.2002; 26 esp., 7.Mar.2003; 18 esp., 16.Mar.2003; 88 esp., 15.Jun.2003; 

Praia das Vacas: 6 esp., 19.Nov.2002; 4 esp., 27.Ago.2003. Itanhaém – Praia do 

Sonho: 2 esp., 26.Ago.2003. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis armillaris (O.F. Müler, 1771). Espanha – Ilhas Baleares, N da Ilha de Formentera, 

Estany des Peix: 4 esp. (MNCN 16.01/7904), 5.Out.1980, col. & det. G. San Martín. 

Syllis hyalina Grube, 1863. Cuba – Arquipélago de Canarreos, Ilha de Pinos, Cayo 

Matías, 3 m: 3 esp. (MNCN 16.01/771), col. & det. G. San Martín. Espanha – Astúrias, N 

de Gijón, 116-120 m: 18 esp. (MNCN 16.01/8078), 15.Jun.1991, col. Campanha Fauna 

II, det. G. San Martín; NO do Cabo de Lastres, 146 m: 1 esp. (MNCN 16.01/8103), 

26.Jun.1991, col. Campanha Fauna II, det. G. San Martín. 

 

Descrição: silíneos de pequeno a médio porte, com corpos afilados e, por vezes, 

alongados,  maior exemplar analisado com 73 setígeros, medindo 13,6 mm de 

comprimento por 0,3 mm de largura; conspícua pigmentação em vários espécimes, 

como 1 faixa transversal escura mediano-dorsal entre as bases dos cirros dorsais dos 

setígeros anteriores, e, em alguns espécimes, também com outra faixa similar, 

ligeiramente anterior a esta; pigmentação progressivamente menos conspícua em 

direção posterior. Palpos reniformes a ovais, ligeiramente afilados distalmente, unidos 

basalmente por curta extensão. Prostômio subpentagonal a oval, mais curto do que os 

palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta e 1  par de manchas 

ocelares anterior; antena central inserida no centro do prostômio, entre o par de olhos 

posterior, com ~11-13 artículos, antenas laterais inseridas próximo à margem anterior 

do prostômio, pouco mais curtas do que a central, com ~10 artículos. Peristômio 

ligeiramente mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais 

ligeiramente mais longos do que a antena central, com ~12 artículos, cirros peristomiais 

ventrais ligeiramente mais curtos do que as antenas laterais, com ~9 artículos. Cirros 

dorsais com curtos cirróforos; cirros dorsais do setígero 1 de mesmo comprimento ou 

pouco mais curtos do que a antena central, mais longos do que demais cirros dorsais, 

com ~13 artículos; cirros dorsais com inconspícua alternância de comprimento, e, 
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exceto pelos dos setígeros mais anteriores, mais curtos do que a largura dos setígeros 

correspondentes; cirros dorsais na região anterior com 8-10 artículos, 7-9 artículos nos 

da mediana, e 3-7 artículos nos da região posterior; cirros dorsais dos setígeros 

anteriores mais alongados, com artículos afilando progressivamente em direção ao 

ápice; a partir da região após o proventrículo, cirros mais curtos e mais robustos do que 

os anteriores, fusiformes, com artículos mediano-basais mais largos, ligeiramente  mais 

afilados na base e no ápice; cirros ventrais ovais, com comprimentos aproximadamente 

iguais ao dos lóbulos parapodiais. Lóbulos parapodiais ligeiramente bilobados 

distalmente. Parapódios anteriores com ~10 cerdas falcígeras cada, medianos com ~5, 

parapódios posteriores com 2-5 falcígeras cada; falcígeras com hastes espinuladas; 

lâminas bidentadas, dente distal ligeiramente maior do que o subdistal; lâminas 

espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima, ligeiramente mais 

compridas e robustas basalmente; lâminas com gradação dorso-ventral de 

comprimento, medindo 40-20 µm na região anterior, 25-15 µm na região mediana e 30-

12 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes a partir dos setígeros 

posteriores, ligeiramente sigmóides, bidentadas, com dente distal ligeiramente maior do 

que o subdistal, subdistalmente espinuladas; cerdas simples ventrais presentes apenas 

nos setígeros posteriores, geralmente a partir dos mesmos setígeros em que aparecem 

cerdas simples dorsais, sigmóides, subdistalmente espinuladas, bidentadas, com 

dentes de tamanhos aproximadamente iguais. Parapódios anteriores com até 3 acículas 

cada, duas retas, subdistalmente irregularmente infladas, com pontas afiladas, e uma 

subdistalmente oblíqua e inflada, com ponta afilada; parapódios medianos com 2 

acículas cada, uma de cada tipo, parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada, do 

segundo tipo, acículas progressivamente mais robustas em direção posterior. Pigídio 

com cirros anais mais afilados e alongados do que os cirros dorsais posteriores, com 

~11-13 artículos cada. Faringe frequentemente alaranjada, estendendo-se por ~7 

segmentos, dente cônico, pontiagudo, em posição anterior, e abertura rodeada por 

coroa de 10 papilas; proventrículo ocupando 3,5-5 segmentos, com ~40 fileiras 

musculares. 

 

Discussão: os espécimes aqui analisados condizem quase perfeitamente com a 

descrição original desta espécie (Nogueira & San Martín, 2002). A única diferença 

reside na pigmentação, não mencionada na descrição original, provavelmente por ser 

facilmente perdida em espécimes armazenados em etanol. 
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 Syllis pseudoarmillaris assemelha-se S. armillaris (Müller, 1771) pelos cirros 

dorsais fusiformes a partir da região mediana do corpo e pela morfologia das cerdas 

simples dorsais, ventrais, e acículas. Apesar disso, S. armillaris pode ser diferenciada 

de S. pseudoarmillaris por ter as lâminas das falcígeras sub-bidentadas, com dente 

subdistal pequeno, assemelhando-se a uma espinha ligeiramente mais robusta, ou até 

mesmo unidentadas, enquanto em S. pseudoarmillaris as lâminas das falcígeras são 

bidentadas, com dente subdistal menor do que o distal, mas sempre conspícuo. 

 Syllis hyalina Grube, 1863, também se assemelha a S. pseudoarmillaris pelo 

formato dos cirros dorsais e cerdas compostas, mas difere por apresentar lâminas das 

falcígeras com dentes de aproximadamente mesmo tamanho e acículas mais robustas, 

retas a ligeiramente oblíquas subdistalmente, com pontas sobressalientes dos lóbulos 

parapodiais. 

 

Localidade-tipo:  Brasil – Estado de São Paulo, Laje de Santos (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico: Brasil (São Paulo). 

 

 

Syllis rosea (Langerhans, 1879) 

Figs. 76, 77 

 

Ehlersia (Syllis) rosea Langerhans, 1879: 538, fig. 5. 
Langerhansia rosea. Imajima, 1966d: 259-261, text-fig. 52. 
Typosyllis rosea. Licher, 1999: 44-45, Abb. 21. 
Syllis rosea. San Martín, 2003: 358-361, figs. 194-195.  

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 14 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 3 esp., 10.Mai.2001; 5 

esp., 17.Out.2001. Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 4 esp., 

19.Set.2001; 1 esp., 20.Set.2001; 16 esp. (data desconhecida); Ponta do Cambirí, em 

costão rochoso: 4 esp., 20.Set.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão 

rochoso: 3 esp. 8.Abr.2001; 1 esp., 9.Abr.2001; 11 esp., 12.Dez.2001; Praia de Toque-

Toque Grande, em costão rochoso: 8 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia de São Francisco: 3 esp., 17.Out.2005; Praia do Araçá: 

3 esp., 24.Jul.2002; Praia de Toque-Toque Grande: 12 esp., 21.Jul.2005. Guarujá – 
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Praia de Pernambuco: 1 esp., 22.Jun.2005. Peruíbe – Praia do Guaraú: 2 esp., 

12.Jul.2007. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis rosea (Langerhans, 1879). Espanha – Ilhas Baleares, O da Ilha de Formentera, 

Cala Sahona: 13 esp. (MNCN 16.01/7026), 3.Out.1980, col. & det. G. San Martín; 

Andaluzia, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Praia de La Barrosa: 3 esp. (MNCN 

16.01/7025), 27.Fev.1983, col. & det. G. San Martín. 

 

Descrição:  silíneos de pequeno porte, corpos afilados e, por vezes, alongados, maior 

exemplar analisado com 71 setígeros, medindo 8,3 mm de comprimento por 0,2 mm de 

largura. Palpos ovais, ligeiramente afilados distalmente, unidos basalmente por curta 

extensão (Fig. 76D). Prostômio oval, mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos 

em disposição trapezoidal aberta, manchas ocelares ausentes; antena central inserida 

no centro do prostômio ou ligeiramente mais posterior, entre o par de olhos posterior, 

com ~17 artículos; antenas laterais inseridas próximo à margem anterior do prostômio, 

ligeiramente mais curtas do que a antena central, com ~13 artículos (Fig. 76A). 

Peristômio ligeiramente mais curto do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais 

dorsais ligeiramente mais curtos do que a antena central, com ~15 artículos, cirros 

peristomiais ventrais com aproximadamente ¾ do comprimento dos cirros peristomiais 

dorsais, com ~10 artículos (Fig. 76A-D). Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais 

anteriores com artículos basais achatados, quadrangulares, progressivamente mais 

alongados, ovais, em direção aos ápices; cirros dorsais com artículos progressivamente 

mais arredondados, globosos e maiores, em direção posterior (Fig. 76A-F). Cirros 

dorsais do setígero 1 mais longos do que a antena central e do que demais cirros 

dorsais, com ~18-20 artículos (Fig. 76A); cirros dorsais com alternância de comprimento 

nas regiões anterior e mediana do corpo, inconspícua nos parapódios posteriores; na 

região anterior do corpo, cirros mais longos conspicuamente mais compridos do que a 

largura dos respectivos setígeros, com 15-17 artículos, cirros mais curtos 

aproximadamente de mesmo comprimento ou ligeiramente maiores do que esta 

medida, com 9-12 artículos (Fig. 76A-B, D); na região mediana, cirros mais longos 

ligeiramente mais compridos do que a largura dos setígeros correspondentes, com ~13 

artículos, cirros mais curtos pouco mais curtos do que a largura dos setígeros 

correspondentes, com ~8 artículos (Fig. 76E); na região posterior, todos os cirros 
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dorsais com comprimentos aproximadamente iguais à largura dos setígeros 

correspondentes ou ligeiramente mais curtos, com 8-11 artículos (Fig. 76F); cirros 

ventrais finos, digitiformes, com comprimentos aproximadamente iguais ao dos lóbulos 

parapodiais (Fig. 76B-D). Lóbulos parapodiais cônicos, distalmente truncados. 

Parapódios anteriores e medianos com 1-2 pseudoespinígeras cada, parapódios 

posteriores com apenas 1 pseudoespinígera cada, pseudoespinígeras ausentes nos 

últimos setígeros; pseudoespinígeras com hastes subdistalmente ligeiramente 

espinuladas; pseudoespinígeras dos parapódios anteriores com lâminas 

insconspicuamente bidentadas, unidentadas a partir dos setígeros imediatamente após 

 
Fig. 76. Syllis rosea, MEV. A, região anterior, vista dorsal (faringe evertida); B, região 
anterior, vista ventral (faringe evertida); C, detalhe, região anterior, vista ventral (faringe 
evertida); D, região anterior, vista ventral; E, setígeros medianos, vista dorsal; F, setígeros 
mediano-posteriores, vista dorsal. Barras de escala: A-B, E-F = 50 µm; C = 20 µm; D = 40 
µm. 
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a região do proventrículo, com dente arredondado e robustas espinhas ligeiramente 

voltadas para cima (Fig. 77D-E); lâminas das pseudoespinígeras medindo 52-47 µm na 

região anterior, 75-50 µm na mediana, e ~37 µm na região posterior. Parapódios 

anteriores com ~8 falcígeras cada, medianos com ~6, parapódios posteriores com ~4 

falcígeras cada; falcígeras com hastes ligeiramente espinuladas subdistalmente; 

lâminas bidentadas, com dente distal maior do que o subdistal e espinuladas, com  

robustas espinhas voltadas para cima (Fig. 77A-B, D); lâminas das falcígeras com 

gradação dorso-ventral de comprimento, medindo 22-12 µm na região anterior, 17-10 

µm nas regiões mediana e posterior. Cerdas simples dorsais presentes a partir dos 

setígeros mediano-posteriores, ligeiramente recurvadas e espinuladas subdistalmente 

(Fig. 77C), com pequeno afilamento subdistal, distalmente truncadas a arredondadas, 

com curta espinha distal ligeiramente mais conspícua; cerdas simples ventrais 

presentes apenas nos últimos setígeros, sigmóides, bidentadas, com dente distal maior 

do que o subdistal. Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, parapódios 

medianos e posteriores com 1 acícula cada; acículas com morfologia semelhante ao 

longo do corpo, subdistalmente recurvadas quase em ângulo reto. Pigídio com cirros 

anais pouco mais compridos do que os cirros dorsais posteriores, com ~8 artículos e 

proeminente papila entre o par. Faringe frequentemente alaranjada, estendendo-se por 

~8 segmentos, dente cônico e pontiagudo, na margem anterior, e abertura rodeada por 

10 papilas (Fig. 76B-C); proventrículo ocupando ~4 segmentos, com ~26 fileiras 

musculares. 

 

Discussão: das espécies de Syllis com cerdas pseudoespinígeras presentes no litoral 

brasileiro (ver “Discussão” de S. garciai), a que mais se assemelha a S. rosea é S. 

maryae, pela presença de pseudoespinígeras com dente distal arredondado, falcígeras 

bidentadas, e, principalmente, acículas subdistalmente recurvadas quase em ângulo 

reto. Contudo, S. rosea pode ser diferenciada de S. maryae, e de outras congêneres, 

por possuir espinhas conspicuamente engrossadas nas lâminas das falcígeras e 

pseudoespinígeras; além disso, diferente de S. maryae, S. rosea possui lâminas das 

pseudoespinígeras unidentadas a partir da região mediana do corpo, e não apresenta 

as glândulas dorsais em setígeros após a região do proventrículo, geralmente 

conspícuas em S. maryae.  

 

Localidade-tipo:  Ilha da Madeira (Oceano Atlântico). 
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Fig. 77. Syllis rosea, MEV. A, cerdas falcígeras, região anterior; B, falcígeras mais dorsais, 
região anterior; C, cerda simples dorsal; D, cerdas compostas, região mediana; E, detalhe, 
lâmina de pseudoespinígera, região mediano-posterior. Barras de escala: A = 4 µm; B-C = 1,5 
µm; D = 5 µm; E = 2 µm. 
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Distribuição:  Oceano Pacífico: Japão. Oceano Índico – Mar Vermelho. Oceano 

Atlântico: do norte da Espanha às Ilhas Canárias; Ilha da Madeira. Primeiro registro 

para o litoral brasileiro.  

   

 

Syllis sclerolaema Ehlers, 1901 

Fig. 78 

 

Syllis sclerolaema Ehlers, 1901: 86-88, Taf. 10, figs. 1-2; Imajima & Hartman, 1964: 122-124, pl. 28i-j, 29a-i; 
Licher, 1999: 293. 

 

Material analisado:  

REVIZEE/Score Sul/Bentos. Estado de São Paulo – est. 6672 (26°27’S 44°30’W, 1 65 

m): 2 esp., 11.Jan.1998; est. 6676 (24°49’S 44°44’W , 153 m): 1 esp., 12.Jan.1998; est. 

6681 (25°11’S 44°56’W, 168 m): 6 esp., 12.Jan.1998;  est. 6686 (25°36’S 45°13’W, 380 

m): 6 esp., 13.Jan.1998. 

 

Descrição: silídeos de médio porte, com corpo robusto, conspicuamente mais grosso 

na região do proventrículo, afilando abruptamente alguns setígeros após esta região; 

maior exemplar analisado incompleto, com 64 setígeros, medindo ~14 mm de 

comprimento por ~1,7 mm de largura. Palpos triangulares, distalmente arredondados, 

unidos basalmente por curta extensão (Fig. 78A-C). Prostômio oval, mais curto do que 

os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta e 1 par de manchas 

ocelares anterior; antena central inserida em posição ligeiramente posterior ao centro do 

prostômio, entre os par de olhos posterior, com ~25 artículos, antenas laterais inseridas 

ligeiramente à frente do par de olhos anterior, ente estes e as manchas ocelares, 

ligeiramente maiores do que a metade do comprimento da antena central, com ~14 

artículos (Fig. 78A). Peristômio mais curto do que os setígeros anteriores; cirros 

peristomiais dorsais de mesmo comprimento ou ligeiramente mais compridos do que a 

antena central, com ~24 artículos, cirros peristomiais ventrais pouco mais curtos do que 

as antenas laterais, com ~13 artículos (Fig. 78C). Antenas, cirros peristomiais e cirros 

dorsais anteriores com artículos basais achatados, quadrangulares, progressivamente 

mais longos, arredondados, em direção aos ápices; cirros dorsais com artículos 

progressivamente mais longos em direção posterior, os posteriores por vezes com 

divisão entre os artículos pouco conspícua; cirros dorsais do setígero 1 mais longos do 
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que a antena central e do que demais cirros dorsais, com 25-30 artículos (Fig. 78A); 

cirros dorsais com alternância irregular de comprimento ao longo de todo o corpo, cirros 

mais curtos do que a largura dos setígeros correspondentes; cirros dorsais com 13-18 

artículos na região anterior, 15-19 artículos na região mediana, apenas pouco mais 

curtos na região posterior; cirros ventrais piriformes, com comprimentos 

aproximadamente iguais ao dos lóbulos parapodiais (Fig. 78B-C), progressivamente 

ligeiramente mais afilados em direção posterior. Lóbulos parapodiais cônicos (Fig. 78A-

C). Parapódios anteriores com 4-5 cerdas falcígeras cada, medianos com 3-4, 

parapódios posteriores com 2-3 falcígeras cada; falcígeras com hastes e lâminas 

parcialmente fundidas, com graus de fusão variáveis, geralmente progressivamente 

mais fundidas em direção posterior, com cicatriz na linha de fusão (Fig. 78D-H); cerdas 

com hastes distalmente espinuladas (Fig. 78D-H); lâminas bidentadas, com dentes de 

tamanhos aproximadamente iguais no parapódios anteriores (Fig. 78D-E), dente 

subdistal progressivamente maior em direção posterior, tornando-se pouco maior do 

que o distal a partir dos setígeros medianos (Fig. 78F-H); nos parapódios anteriores e 

medianos, lâminas espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima (Fig. 

78D-H), lâminas apenas sutilmente espinuladas nos parapódios posteriores (Fig. 78H); 

lâminas com tamanhos aproximadamente iguais ao longo de todo o corpo, gradação 

dorso-ventral no comprimento inconspícua, medindo 12-10 µm. Cerdas simples dorsais 

não observadas; cerdas simples ventrais presentes apenas na região posterior, 

sigmóides, lisas, bidentadas, com dentes subdistal ligeiramente maior do que distal (Fig. 

78I). Parapódios anteriores e medianos com até 2 acículas cada, uma reta, 

irregularmente inflada subdistalmente, distalmente afilada, a outra subdistalmente 

recurvada quase em ângulo reto; acículas progressivamente mais robustas em direção 

posterior; parapódios posteriores parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada, do 

segundo tipo. Pigídio com cirros anais longos e finos, mais longos do que os cirros 

dorsais posteriores, com ~18 artículos de tamanhos desiguais e limites entre os 

artículos por vezes inconspícuos. Faringe estendendo-se por ~10 segmentos, dente 

cônico e pontiagudo em posição anterior, e abertura rodeada por coroa de papilas (Fig. 

78B-C); proventrículo robusto, ocupando ~10 segmentos, com ~45-50 fileiras 

musculares. 

 

Discussão: S. sclerolaema apresenta cerdas muito peculiares, com fusão parcial entre 

hastes e lâminas, adquirindo aspecto semelhante ao das cerdas simples de Haplosyllis. 
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De fato, uma espécie atualmente alocada em Haplosyllis, H. spongiphila (Verrill, 1885), 

é bastante semelhante a S. sclerolaema por apresentar cerdas anteriores com lâminas 

e hastes parcialmente fundidas. Contudo, H. spongiphila pode ser diferenciada de S. 

sclerolaema por apresentar antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao longo do 

 
 
Fig. 78. Syllis sclerolaema, MEV. A, região anterior, vista dorsal (faringe evertida); B, detalhe, 
região anterior, vista ventral (faringe evertida; setas indicando algumas das papilas da 
faringe); C, região anterior, vista fronto-lateral (faringe evertida; setas indicando algumas das 
papilas da faringe); D-E, cerdas falcígeras, região anterior; F-G cerdas falcígeras, região 
mediana; H, cerdas falcígeras, região posterior; I, cerda simples ventral. Barras de escala: A-
B = 50 µm; D, F = 3 µm; E, G-I = 2 µm. 
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corpo muito mais alongados, cerdas posteriores com hastes e lâminas fundidas, com 

linha de fusão inconspícua, e acículas grossas, retas. 

 Syllis magellanica também apresenta falcígeras modificadas com hastes e 

lâminas parcialmente fundidas, mas, diferente de S. sclerolaema, em S. magellanica as 

lâminas das cerdas modificadas são encurtadas e encaixadas nas hastes, conferindo-

lhes aspecto ypsiloide(Fig. 74E-H). 

 

Localidade-tipo:  Argentina – Ultima Esperanza, Puerto Harris (Oceano Atlântico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Canadá; Japão. Oceano Índico: Mar Arábico. Oceano 

Atlântico: Argentina. Primeira ocorrência para o litoral brasileiro. 

 

 

Syllis truncata Haswell, 1920 

 

Syllis (Typosyllis) truncata Haswell, 1920: 94-96, pl. 10, figs. 7-14. 
Typosyllis truncata. Licher, 1999: 160-162, Abb. 71. 
Syllis truncata. Nogueira & San Martín, 2002: 89-91, fig. 21. 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 1 

esp., 16.Out.2001. 

BIOPOL. Guarujá – Praia de Pernambuco: 7 esp., 22.Jun.2005; 5 esp., 4.Out.2005.  

 

Material adicional analisado:  

Syllis truncata. Brasil – São Paulo, Ilha dos Alcatrazes, 3-10 m: 2 esp. (MHN-BPO 13/1-

2), 17.Mar.1996, col. & det. J.M.M. Nogueira. 

Syllis tyrrhena (Licher & Kuper, 1998). Itália – Toscana, Ilha de Elba, Punta di Fetovaia: 

1 esp. (parátipo, ZMUC Pol-923), Ago.1997, det. F. Licher. Espanha – Ilhas Baleares, 

Ilhote do Touro, SO da Ilha de Maiorca, 35-43 m: 1 esp. (MNCN 16.01/6701), 

4.Jul.1994, col. Campanha Fauna III, det. G. San Martín; Andalucía, Almería, Ilha 

Alborán, 33-49 m: 1 esp. (MNCN 16.01/6702), 23.Jul.1996, col. Campanha Fauna IV, 

det. G. San Martín. 
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Descrição: silíneos de médio porte, com corpo afilado e alongado, maior exemplar 

analisado com 66 setígeros, medindo 8,42 mm de comprimento por 0,23 mm de largura. 

Palpos curtos, ovais, unidos no ¼ basal. Prostômio oval, mais curto do que os palpos, 

com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta em posição mediana; antena 

central com ~17 artículos, inserida no centro do prostômio, entre os olhos, antenas 

laterais com ½  a ¾ do comprimento da antena central, com 9-11 artículos, inseridas à 

frente do par de olhos anterior. Peristômio de comprimento aproximadamente igual ao 

dos setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais de ligeiramente mais curtos, ou de 

comprimentos aproximadamente iguais aos da antena central, com 12-14 artículos 

cada, cirros peristomiais ventrais de comprimentos aproximadamente iguais aos das 

antenas laterais, com 7-10 artículos cada. Cirros dorsais do setígero 1 mais longos do 

que a largura do setígero 1, do que a antena central e demais cirros dorsais, com cerca 

de 16-20 artículos; cirros dorsais da região anterior até poucos setígeros após o nível do 

proventrículo com alternância de comprimento, mais longos com até 13 artículos, mais 

curtos com ~8 artículos; a partir da região mediana, cirros dorsais com comprimentos 

relativamente uniformes, com 8-9 artículos, 6-7 artículos por cirro na região posterior; 

cirros ventrais de comprimentos aproximadamente iguais ao dos lóbulos parapodiais, 

cônicos a ovais. Lóbulos parapodiais cônicos. Parapódios anteriores e medianos com 4-

8 falcígeras cada; parapódios posteriores com 4 falcígeras cada. Falcígeras com hastes 

fracamente espinuladas; lâminas bidentadas, com dentes ligeiramente inflados e 

próximos entre si nas falcígeras mais dorsais, dente distal ligeiramente maior do que o 

subdistal; lâminas espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima, todas 

aproximadamente de mesmo comprimento; lâminas com gradação dorso-ventral de 

comprimento,  medindo 33-10 µm nas regiões anterior e mediana, e 28-10 µm na região 

posterior. Cerdas simples dorsais presentes apenas nos setígeros posteriores, de 

grossura aproximadamente igual à das hastes das falcígeras, sutilmente espinuladas 

subdistalmente, ligeiramente recurvadas e irregularmente truncadas distalmente; cerdas 

simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, de grossuras 

aproximadamente iguais às das hastes das falcígeras, sigmóides, bidentadas, 

distalmente semelhantes às pontas das lâminas das falcígeras mais ventrais. 

Parapódios anteriores com até 2 acículas cada, subdistalmente recurvadas quase em 

ângulo reto; parapódios medianos e posteriores com apenas 1 acícula cada, de formato 

semelhante, em direção posterior progressivamente com extremidade mais 

pronunciada, podendo, por vezes, estar levemente projetada do parapódio. Pigídio com 
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cirros anais com ~7-9 artículos cada. Faringe estendendo-se por ~10 segmentos, com 

grande dente cônico e pontiagudo em posição anterior; proventrículo ocupando ~3-5 

segmentos, com ~25 fileiras musculares. 

 

Discussão: Syllis truncata é caracterizada por apresentar cerdas falcígeras com 

lâminas bidentadas e acículas dobradas quase em ângulo reto; características 

semelhantes são também observadas em S. gerlachi e S. tyrrhena.  

 Syllis truncata difere de S. tyrrhena pois esta última apresenta setígeros quase 

arredondados, tão longos quanto largos, falcígeras com lâminas mais curtas, medindo 

16-6 µm, e cerdas simples dorsais marcadamente bífidas, enquanto em S. truncata os 

setígeros são aproximadamente retangulares, as lâminas das falcígeras medem 33-10 

µm, e as cerdas simples dorsais, embora também truncadas, não são distalmente 

bífidas.  

Com relação a S. gerlachi, S. truncata pode diferenciar-se desta espécie 

principalmente por detalhes na espinulação e no formato dos dentes das falcígeras e 

cerdas simples ventrais (ver seção “Discussão” em S. cf. gerlachi). 

 Esta espécie já havia sido registrada para o Estado de São Paulo, em material 

associado a uma espécie de corais (Nogueira & San Martín, 2002). Os espécimes 

analisados para o presente estudo são semelhantes aos descritos por estes autores. 

Em ambos os casos, contudo, os exemplares brasileiros apresentam-se ligeiramente 

diferentes do descrito por Licher (1999), por apresentarem antenas, cirros peristomiais e 

cirros dorsais ao longo do corpo com número ligeiramente menor de artículos. 

 

Localidade-tipo: Australia – New South Wales, Port Jackson (Oceano Pacífico). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Chile; Austrália (New South Wales). Oceano Atlântico: 

Brasil (São Paulo). 

 

 

Syllis westheidei San Martín, 1984 

Fig. 79 

 

Syllis westheidei San Martín, 1984a: 403-407, lams. 108-109; 2003: 436-439, figs. 240-241. 
Typosyllis westheidei. Licher, 1999: 111-112, Abb. 51. 
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Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 4 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 esp., 17.Out.2001. 

Caraguatatuba – Praia Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 13.Mar.2001; 3 esp. 

(data desconhecida). São Sebastião – Praia de Toque-Toque Grande, em costão 

rochoso: 1 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL . São Sebastião – Praia do Araçá: 1 esp., 3.Nov.2002; Praia Preta: 1 esp., 

18.Jul.2003. São Vicente – Praia das Vacas: 1 esp., 19.Nov.2002. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis westheidei San Martín, 1984. Espanha –  Ilhas Baleares, Ilha Maiorca, Bañalbufar, 

Port des Canonge: 8 esp. (MNCN 16.01/7032), 6.Ago.1979, col. & det. G. San Martín; 

Ilha de Ibiza, Sas Caló des Moro: 2 esp. (MNCN 16.01/7031), 7.Out.1980, col. & det. G. 

San Martín. 

Syllis variegata Grube, 1860. Espanha – Ilhas Baleares, Ilha de Ibiza, Sas Caló des 

Moro: 2 esp. (MNCN 16.01/8500), 7.Out.1980, col. & det. G. San Martín; Andaluzia, 

Málaga, Nerja: 4 esp. (MNCN 16.01/8473), 25.Ago.1983, col. & det. G. San Martín. 

 

Descrição:  silíneos de médio porte, com corpo robusto, maior exemplar analisado 

incompleto, com 66 setígeros, medindo 14 mm de comprimento por 0,71 mm de largura; 

pigmentação como grânulos marrons espalhados pelo dorso, sem padrão definido. 

Palpos triangulares, distalmente arredondados, unidos no ~¼ basal. Prostômio oval, 

mais curto do que os palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta na 

parte posterior e 1 par de manchas ocelares anterior; antena central com ~32 artículos, 

inserida na parte posterior do prostômio, entre o par de olhos posterior; antenas laterais 

com ~¾ do comprimento da antena central, com ~22 artículos, inseridas em posição 

ligeiramente anterior e dorsal em relação ao par de olhos anterior. Peristômio mais curto 

do que os setígeros anteriores; cirros peristomiais dorsais ligeiramente mais curtos do 

que a antena central, com ~24 artículos, cirros peristomiais ventrais mais curtos do que 

os dorsais, com ~14 artículos. Cirros dorsais com marcado gradiente de espessura 

entre os artículos basais, mais robustos, e os apicais, afilados; cirros dorsais do setígero 

1 mais longos do que a antena central e demais cirros dorsais, com ~40 artículos; 

demais cirros dorsais com alternância de comprimento, na região anterior, cirros mais 

longos com ~37 artículos, cirros mais curtos, com 19-25 artículos; na região mediana, 
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cirros mais longos com 25-29 artículos, mais curtos com ~16 artículos, ligeiramente 

mais curtos na região posterior; cirros ventrais digitiformes, de comprimento 

aproximadamente igual ao dos lóbulos parapodiais, ou ligeiramente mais curtos. 

Lóbulos parapodiais cônicos. Parapódios anteriores e medianos com 8-14 falcígeras 

cada, parapódios posteriores com 6-8 falcígeras cada; falcígeras com hastes sutilmente 

espinuladas subdistalmente, mais robustas nos parapódios da região mediana (Fig. 

79A-C); lâminas bidentadas, dente subdistal menor e mais fino do que o distal, 

progressivamente menor nas falcígeras mais ventrais; lâminas espinuladas, com 

espinhas ligeiramente voltadas para cima (Fig. 79A-C); lâminas com gradação dorso-

ventral e ântero-posterior no comprimento, medindo 40-15 µm na região anterior, ~30-

15 µm na mediana e 25-15 µm na região posterior; principalmente nos parapódios da 

região anterior, cerdas dispostas em pares ou trios de lâminas de tamanhos 

aproximadamente iguais. Cerdas simples dorsais presentes apenas nos setígeros 

posteriores, finas, com ligeiramente menos de metade da grossura das hastes das 

falcígeras, subdistalmente espinuladas, distalmente bidentadas, com dentes reduzidos 

(Fig. 79D); cerdas simples ventrais presentes apenas nos últimos setígeros, 

ligeiramente mais finas do que as hastes das falcígeras, sigmóides, bidentadas, 

distalmente semelhantes às pontas das lâminas das falcígeras mais ventrais (Fig. 79E). 

Parapódios anteriores com até 4 acículas cada, ligeiramente infladas subdistalmente, e 

distalmente afiladas, com curta ponta arredondada (Fig. 79F); progressivamente menos 

acículas por parapódio em direção posterior, e mais robustas, parapódios medianos 

com até 3 acículas cada (Fig. 79G), parapódios posteriores com apenas 1 acícula cada,   

mais pontiaguda distalmente do que nos setígeros das demais regiões do corpo (Fig. 

79H). Pigídio com cirros anais com 20-25 artículos e proeminente papila mamiliforme 

entre o par. Faringe estendendo-se por ~9-10 segmentos, com dente cônico e 

pontiagudo, em posição anterior; proventrículo ocupando ~6-7 segmentos, com ~44 

fileiras musculares. 

 

Biologia: alguns dos espécimes analisados de maior porte apresentavam a formação 

de estolões do tipo dícero ou Chaetosyllis. 

 

Discussão: os espécimes aqui analisados apresentam-se bastante semelhantes aos 

encontrados na localidade-tipo, apesar de no presente estudo não terem sido 

observados exemplares  com  a coloração “tipo-variegata”, formando faixas transversais  
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Fig. 79. Syllis westheidei. A, cerdas falcígeras, região anterior; B, cerdas falcígeras, região 
mediana; C, cerdas falcígeras, região posterior; D, cerda simples dorsal; E, cerda simples 
ventral; F, acículas, região anterior; G, acículas, região mediana; H, acícula, região posterior. 
Barra de escala = 10 µm. 
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entrecruzadas no dorso dos setígeros, delineando porções despigmentadas em formato 

de “8”, padrão encontrado em alguns exemplares ibéricos (San Martín, 2003). Tal 

ausência, contudo, pode ser devida a um artefato de preservação, uma vez que alguns 

animais brasileiros apresentavam pigmentação castanho-escura no dorso, com padrão 

indistinto, o que também foi encontrado em exemplares espanhóis. 

 Syllis westheidei é bastante semelhante a S. corallicola pelo corpo robusto, 

pigmentado, pelos cirros dorsais alongados, pelo formato das acículas, e por detalhes 

de faringe e proventrículo. A distinção entre as duas espécies pode ser feita através da 

observação das lâminas das falcígeras, uma vez que S. corallicola apresenta falcígeras 

com lâminas bidentadas, com dentes grandes, aproximadamente de mesmo tamanho, 

enquanto S. westheidei apresenta falcígeras com dente subdistal notadamente menor 

do que o distal (Fig. 79A-C). 

 Syllis variegata é outra espécie semelhante a S. westheidei pelo formato do 

corpo em geral, incluindo a pigmentação “tipo-variegata”, morfologia das antenas, cirros 

peristomiais, cirros dorsais ao longo do corpo e das falcígeras, com lâminas bidentadas 

e espinuladas. Contudo, S. variegata pode ser diferenciada de S. westheidei pelas 

lâminas das falcígeras terem dentes aproximadamente de mesmo tamanho, e pelas 

características acículas nos setígeros posteriores, robustas, retas e pontiagudas, 

frequentemente escurecidas e com a ponta ligeiramente sobressaliente do lóbulos 

parapodiais. 

 

Localidade-tipo: Espanha – Ilhas Baleares (Mar Mediterrâneo). 

 

Distribuição: Oceano Pacífico: Ilhas Galápagos. Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo. 

Primeira ocorrência para Atlântico Sul. 

 

 

Syllis sp. 1 

Fig. 80 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho.  Ubatuba – Praia da Fazenda, em costão rochoso: 15 

esp., 16.Out.2001; Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 1 esp., 9.Mai.2001; 31 

esp., 10.Mai.2001; 7 esp., 11.Mai.2001; 42 esp., 17.Out.2001. Caraguatatuba – Praia 
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Martim de Sá, em costão rochoso: 1 esp., 20.Abr.2001; 17 esp., 19.Set.2001; 2 esp., 

20.Set.2001; 7 esp., 21.Set.2001; 32 esp. (data desconhecida); Ponta do Cambirí, em 

costão rochoso: 5 esp., 20.Set.2001. São Sebastião – Praia da Baleia, em costão 

rochoso: 7 esp. 8.Abr.2001; 2 esp., 9.Abr.2001; 5 esp., 12.Dez.2001; 3 esp., 

13.Dez.2001; Praia de Toque-Toque Grande, em costão rochoso: 22 esp., 10.Abr.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia da Baleia: 1 esp., 17.Out.2005; Praia do Araçá: 1 esp., 

3.Nov.2002; Praia Preta: 1 esp., 18.Jul.2003; Praia de Barequeçaba: 4 esp., 

20.Abr.2003; Praia de Toque-Toque Grande: 8 esp., 21.Jul.2005. Itanhaém – Praia do 

Sonho: 8 esp., 26.Ago.2003. 

 

Material adicional analisado:  

Syllis amica Quatrefages, 1865. Espanha – Andaluzia, Málaga, Mijas, La Cala: 1 esp. 

(MNCN 16.01/6969), col. & det. G. San Martín; Astúrias, Tapia de Casariego, Praia La 

Ribeira: 23 esp. (MNCN 16.01/6974), col. & det. G. San Martín. 

 

Descrição: silídeos de médio porte, maior exemplar analisado com 81 setígeros, 

medindo ~11 mm de comprimento por 0,4 mm de largura. Palpos ovais, unidos 

basalmente por curta extensão (Fig. 80A-B). Prostômio oval, mais curto do que os 

palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal aberta, por vezes quase 

alinhados transversalmente, manchas ocelares ausentes; antena central inserida em 

posição ligeiramente posterior ao nível do par de olhos  posterior, com ~17 artículos, 

antenas laterais inseridas ligeiramente à frente do par de olhos anterior, mais curtas do 

que a antena central, com ~12-13 artículos (Fig. 80A). Peristômio mais curto do que os 

setígeros anteriores, por vezes dorsalmente inconspícuo; cirros peristomiais dorsais de 

mesmo comprimento ou ligeiramente mais compridos do que a antena central, com ~14 

artículos; cirros peristomiais ventrais ligeiramente mais curtos do que os dorsais, com 

~11-12 artículos (Fig. 80A-B). Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao longo do 

corpo com inclusões iridescentes nos artículos, fibrilares e granulares, por vezes 

escurecidas, quase avermelhadas. Cirros dorsais do setígero 1 mais longos do que a 

antena central e do que demais cirros dorsais, com ~25 artículos; cirros dorsais até o 

nível do proventrículo com alternância irregular de comprimento, com 12-18 artículos, 

cirros mais longos com comprimentos iguais ou pouco mais longos do que a largura dos 

setígeros correspondentes, cirros mais curtos mais curtos do que a largura dos 

setígeros correspondentes; após a região do proventrículo, cirros dorsais mais robustos 
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e fusiformes, todos aproximadamente de mesmo comprimento, com 12-16 artículos nos 

setígeros da região mediana do corpo, diminuindo progressivamente em direção 

posterior, 3-9 artículos por cirro dorsal nos setígeros posteriores; cirros ventrais ovais a 

piriformes, ligeiramente mais curtos do que os lóbulos parapodiais (Fig. 80B). Lóbulos 

parapodiais cônicos. Parapódios anteriores com ~10 falcígeras cada, medianos com ~5, 

parapódios posteriores com 3-4 falcígeras cada; falcígeras com hastes sutilmente 

espinuladas subdistalmente (Fig. 80C-H); lâminas bidentadas, com dente distal maior 

do que o subdistal, este por vezes inconspícuo nas cerdas mais ventrais (Fig. 80C-H); 

lâminas espinuladas, com espinhas ligeiramente voltadas para cima (Fig. 80C-H); após 

a região do proventrículo, lâminas das falcígeras progressivamente menores e mais 

modificadas, com lâminas apresentando sutil gradação dorso-ventral no comprimento; 

parapódios medianos com 1-2 cerdas mais dorsais secundariamente simples por perda 

das lâminas, com hastes mais robustas do que as das demais cerdas, ligeiramente 

modificadas e alongadas distalmente (Fig. 80I-J), algumas falcígeras intermediárias por 

vezes com lâminas ligeiramente ypsiloides (Fig. 80H), as mais ventrais como  típicas 

falcígeras (Fig. 80G); parapódios posteriores somente com típicas falcígeras presentes, 

cerdas modificadas, secundariamente simples ou ypsiloides ausentes; lâminas das 

falcígeras com 23-12 µm na região anterior, ~15 µm na região mediana, e 14-10 µm na 

região posterior. Cerdas simples dorsais presentes apenas nos setígeros posteriores, 

finas, com sutil espinulação subdistal, ligeiramente recurvadas distalmente, 

unidentadas, com ponta arredondada; cerdas simples ventrais também presentes 

apenas na região posterior, sigmóides, lisas, bidentadas, com dente distal maior do que 

o subdistal. Parapódios anteriores com 3-4 acículas cada, irregularmente infladas 

subdistalmente, distalmente arredondadas e ligeiramente oblíquas; progressivamente 

menos acículas por parapódio e mais robustas em direção posterior, parapódios 

posteriores com apenas 1 acícula cada. Pigídio com cirros anais mais longos do que os 

cirros dorsais posteriores, com ~12-15 artículos e proeminente papila triangular entre o 

par. Faringe estendendo-se por ~7 segmentos, geralmente bastante enrugada, dente 

cônico e pontiagudo em posição anterior, e abertura rodeada por coroa de papilas; 

proventrículo ocupando ~5 segmentos, com ~30 fileiras musculares. Em muitos 

espécimes, presença de conspícuas glândulas formando 1 par de almofadas no dorso 

de 3 setígeros consecutivos, pouco após a região do proventrículo. 
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Variação:  espécimes juvenis não apresentam cerdas mais dorsais secundariamente 

simples na região mediana, sendo praticamente indistinguíveis de outras espécies, 

como S. magellanica. Além disso, em juvenis, frequentemente as cerdas simples 

dorsais, comuns a todos silídeos, aparecem desde a região anterior, enquanto nos 

adultos restringem-se à região posterior. 

 

Discussão: Syllis sp. 1 é semelhante a três outras congêneres, S. amica Quatrefages, 

1866, S. elongata (Johnson, 1901) e S. ferrani Alós & San Martín, 1987, por apresentar 

cerdas secundariamente simples por perda da lâmina. Syllis sp. 1 se diferencia 

facilmente de S. elongata pois esta apresenta falcígeras unidentadas e apenas 

sutilmente espinuladas,  e cerdas secundariamente simples com diferente morfologia do 

 
Fig. 80.  Syllis sp. 1. A, região anterior, vista dorsal; B, região anterior, vista ventro-lateral; C, 
cerdas falcígeras mais dorsais, região anterior; D, cerda falcígera intermediária, região 
anterior; E-F, cerdas falcígeras mais ventrais, região anterior; G, cerda falcígera mais ventral, 
região mediana; H, cerda falcígera intermediária, região mediana; I-J, cerdas 
secundariamente simples, região mediana. Barras de escala: A-B = 100 µm; C, H-J = 5 µm; 
D-E, G = 3 µm; F = 2 µm. 
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encontrado em Syllis sp. 1, mais alongadas e com um processo arredondado subdistal 

(Licher, 1999).  

 Syllis ferrani também é facilmente diferenciada de Syllis sp. 1, por apresentar 

conspícuo padrão de pigmentação “tipo-variegata”, falcígeras com lâminas mais longas, 

medindo 43-8 µm, enquanto em Syllis sp. 1 elas medem 23-10 µm, e acículas mais 

robustas, acuminadas (San Martín, 2003). 

 Das 3 espécies citadas acima, S. amica é a que mais se assemelha a S. sp. 1, 

pelo formato do corpo, presença de glândulas dorsais, de falcígeras bidentadas e 

espinuladas, e na morfologia da faringe e do proventrículo. 

 Entretanto, S. amica difere de Syllis sp. 1 por apresentar cerdas falcígeras com 

dentes mais robustos e arredondados, principalmente o distal, e com espinulação 

também mais robusta; cerdas secundariamente simples com morfologia  ligeiramente 

diferente do encontrado em Syllis sp. 1, ligeiramente mais robustas e não tão alongadas 

distalmente (San Martín, 2003, fig. 200G), enquanto em Syllis sp. 1 tais cerdas são mais 

afiladas, com suave engrossamento subdistal e ligeiramente mais sinuosas distalmente; 

e as glândulas dorsais parecem ser mais comuns em Syllis sp. 1 do que em S. amica, 

uma vez que foram observadas em praticamente todos os exemplares analisados, 

enquanto em S. amica elas são encontradas apenas esporadicamente (San Martín, 

2003), não estando presentes nos exemplares depositados no MNCN analisados para 

esta comparação. 

  

 

 

Gênero Trypanosyllis Claparède, 1864 

 

Espécie-tipo: Syllis zebra Grube, 1860, designado por Claparède, 1864 

 

Diagnose:  silíneos de médio a grande porte, com até algumas centenas de segmentos 

e corpo conspicuamente achatado dorso-ventralmente, frequentemente com elaborados 

padrões de pigmentação. Palpos geralmente separados, bem desenvolvidos. Prostômio 

com 2 pares de olhos, por vezes também com 1 par de manchas ocelares anterior, e 3 

antenas. Peristômio com 2 pares de cirros peristomiais. Antenas, cirros peristomiais, 

cirros dorsais ao longo do corpo e cirros anais moniliformes, com artículos bem 

definidos, frequentemente com grânulos de pigmentação. Cerdas pseudoespinígeras 
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ausentes, cerdas falcígeras por vezes com fusão entre hastes e lâminas; cerdas 

simples dorsais e ventrais presentes em algumas espécies, nos parapódios posteriores. 

Faringe com trépano anterior e, por vezes, 1 dente central. Reprodução por estolões 

tipo Tetraglene. 

 

Comentários:  Trypanosyllis é composto por animais de reconhecimento relativamente 

fácil pelo corpo conspicuamente achatado dorso-ventralmente, frequentemente 

apresentando padrões de pigmentação. Neste gênero, pode-se encontrar alguns dos 

maiores membros da família Syllidae, como, por exemplo, a espécie californiana 

Trypanosyllis ingens Johnson, 1902, com animais relatados de até 13 cm, e quase 500 

segmentos (Johnson, 1902). 

 No Brasil, até o presente estudo, o gênero contava com o registro de apenas 

uma espécie, T. zebra (em Rullier & Amoureux, 1979; Attolini, 1997; Nogueira, 2000, 

2006; Nogueira & Fukuda, 2008), também registrada como as sinonímias T. 

taeniaformis (Haswell, 1886) (em Duarte, 1980; Morgado, 1980; Morgado & Amaral, 

1985; Duarte & Nalesso, 1996) e T. vittigera Ehlers, 1887 (em Paiva, 2006). 

 

 

Chave de identificação para as espécies de Trypanosyllis encontradas no 

presente estudo 

 

1a. Lâminas das falcígeras sub-bidentadas, com dente subdistal pequeno, 

assemelhando-se a uma espinha ligeiramente mais robusta ..................... T. aurantiacus 

1b. Lâminas das falcígeras fortemente bidentadas, com dente distal apenas 

ligeiramente maior do que o subdistal .................................................................. T. zebra 

 

 

Trypanosyllis aurantiacus Nogueira & Fukuda, 2008 

Figs. 81-85 

 

Trypanosyllis aurantiacus Nogueira & Fukuda, 2008: 919-923, figs. 2-6. 

 

Material analisado:  

BIOPOL. Peruíbe – Praia do Guaraú: 23 esp., 5.Mar.2007. 
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Descrição: silíneos de médio porte, maior exemplar analisado com 113 setígeros, 

medindo 10 mm de comprimento por 0,6 mm de largura; em espécimes vivos, corpo 

amarelado a alaranjado, por vezes com 2 fileiras transversais vermelho-escuras na 

porção mediano-dorsal dos setígeros, bem como 1 par de grânulos arredondados cor-

de-laranja a vermelho-escuros por artículo das antenas, cirros peristomiais, cirros 

dorsais ao longo do corpo e cirros anais (Fig. 82A-C, G). Palpos reniformes, livres, 

distalmente arredodados e ligeiramente divergentes (Fig. 81A; 83A, D, F-G). Prostômio 

oval, dorsalmente bilobado (Fig. 83A-B), ligeiramente mais comprido do que os palpos, 

com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal; antenas inseridas na margem anterior 

do prostômio, antena central com ~12-19 artículos, antenas laterais ligeiramente mais 

curtas, com ~14 artículos cada (Figs. 81A; 82A-B; 83A-B, F-G); órgãos nucais como 

uma fileira de cílios posterior aos lóbulos do prostômio (Fig. 83A-B). Peristômio 

dorsalmente curto; cirros peristomiais dorsais ligeiramente mais longos do que a antena 

central, com ~17-24 artículos, cirros peristomiais ventrais de comprimentos 

aproximadamente iguais ou pouco mais curtos do que as antenas laterais, com ~7-15 

artículos (Figs. 81A; 82A-B; 83A, C-D, F-G). Peristômio e setígeros anteriores com 1 

fileira transversal dorsal de cílios estendendo-se entre as bases dos cirros peristomiais 

dorsais e cirros dorsais, respectivamente (Fig. 83A-B), e 2 fileiras transversais dorsais 

de cílios nos demais setígeros (Fig. 84A, D); ciliação também presente na porção 

posterior dos cirróforos dos cirros dorsais, na forma de uma fileira dorso-ventral 

ligeiramente oblíqua (Fig. 84D), e ventralmente como pontuações irregularmente 

distribuídas principalmente pelos lóbulos parapodiais (Fig. 84C). Antenas, cirros 

peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo com curtos cirróforos e cirróstilos com 

artículos basais achatados, progressivamente mais longos e afilados em direção apical 

(Figs. 81A, I; 82A-C, G; 83A-D, F-G; 84A-E). Cirros dorsais do setígero 1 de mesmo 

comprimento ou ligeiramente mais compridos do que a antena central, mais longos do 

que demais cirros dorsais, com 17-27 artículos; cirros dorsais até a região do começo 

do proventrículo com ~20 artículos cada (Figs. 81A; 82A-B; 83A, C, G); a partir da 

região do proventrículo, cirros dorsais com alternância de comprimento, cirros mais 

longos ligeiramente mais curtos do que a largura dos setígeros correspondentes, com 

13-17 artículos, cirros mais curtos pouco mais curtos que os dorsais, com 7-11 artículos 

(Figs. 81A; 82A, G; 84A-B, D); cirros ventrais digitiformes, ligeiramente mais longos do 

que os lóbulos parapodiais (Figs. 83C-D, F-G; 84B-C, E). Lóbulos parapodiais cônicos 
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(Figs. 81A; 83C-D, F-G; 84A-C, E). Parapódios anteriores com ~3-8 cerdas falcígeras 

cada, medianos com 3-6, parapódios posteriores com 1-5 falcígeras cada; falcígeras 

com hastes sutilmente espinuladas subdistalmente, de grossuras desiguais (Figs. 81B-

D; 82D-E, H-I; 84F-I); lâminas ligeiramente bidentadas, com dente distal maior do que o 

subdistal,  a sub-bidentadas, com dente subdistal reduzido, assemelhando-se a uma 

espinha; lâminas espinuladas (Figs. 81B-D; 82D-E, H-I; 84F-I); lâminas com gradação 

dorso-ventral e ântero-posterior de comprimento, medindo ~30-15 µm nas regiões 

anterior e mediana, ~20-10 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais não 

observadas; cerdas simples ventrais presentes apenas nos setígeros posteriores, 

ligeiramente mais finas do que as hastes das falcígeras, sigmóides, sub-bidentadas 

(Figs. 81E; 82I). Parapódios anteriores com até 3 acículas cada, grossas, pontiagudas, 

com pontas ligeiramente sobressalientes dos lóbulos parapodiais; progressivamente 

menos acículas por parapódio em direção posterior, os da região mediana com 2, 

apenas 1 nos setígeros posteriores (Figs. 81F-H; 82F, H). Região posterior geralmente 

com segmentos em formação, aquetos, extremidade posterior não-segmentada (Figs. 

81I; 82C). Pigídio com cirros anais afilados, com ~14 artículos (Figs. 81I; 82C). Faringe 

estendendo-se por ~9-13 segmentos, com trépano com 10 dentes pontiagudos, dente 

central ausente, e abertura rodeada por coroa de 10 papilas (Fig. 83C-E); proventrículo 

ocupando 7-8 segmentos, com ~28 fileiras musculares (Figs. 81A; 82A). 

 

Biologia: formação de epítocos através de esquizogamia por gemiparidade; seis 

espécimes examinados com epítocos do tipo Tetraglene, em formação a partir da região 

posterior do corpo, com até 9 epítocos sendo formados simultaneamente. Epítocos 

ciliados, dorsalmente com fileiras transversais irregulares de pequenos tufos 

arreondados de cílios (Fig. 85B, D), ventralmente com 2 fileiras contínuas de cílios por 

segmento, uma das quais na margem anterior, a outra no meio dos segmentos (Fig. 

85A, C, E). Epítocos com 1-3 falcígeras por parapódios, cerdas simples ausentes. 

 

Discussão: Trypanosyllis aurantiacus pertence a um pequeno grupo de espécies 

dentro do gênero, com lâminas das falcígeras sub-bidentadas. Deste grupo também 

fazem parte T. aeolis Langerhans, 1879, T. parazebra Hartmann-Schröder, 1965, T. 

savagei Perkins, 1981, Trypanosyllis sp. B sensu Uebelacker, 1984, Trypanosyllis 

(Trypanosyllis) sp. B sensu Kudenov & Harris, 1995 e T. sanmartini Çinar, 2007. 
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Fig. 81. Trypanosyllis aurantiacus. A, região anterior, vista dorsal; B, cerdas falcígeras, região 
anterior; C, cerdas falcígeras, região mediana; D, cerdas falcígeras, região posterior; E, cerda 
simples ventral; F, acículas, região anterior; G, acículas, região mediana; H, acícula, região 
posterior; I, região posterior, vista dorsal. Barras de escala: A = 500 µm; B-D, F-H = 10 µm; E 
= 5 µm; I = 150 µm. 
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Fig. 82. Trypanosyllis aurantiacus. A, região anterior, vista dorsal (setas indicando início e fim 
do proventrículo); B, região anterior, vista dorsal (espécime recém-coletado); C, região 
posterior, vista dorsal; D-E, cerdas falcígeras, região anterior; F, acícula, região mediana; G, 
parapódios, região mediana, vista dorsal; H, cerdas falcígeras e acículas, região mediana; I, 
falcígeras mais ventrais e cerdas simples ventrais, região posterior. Barras de escala: A-C = 
250 µm; D = 20 µm; E, I = 10 µm; F = 7 µm; G = 50 µm. 
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Fig. 83. Trypanosyllis aurantiacus, MEV. A, região anterior, vista dorsal; B, prostômio e 
peristômio, vista dorsal; C, região anterior, vista lateral (faringe evertida); D, região anterior, 
vista ventral (faringe evertida); E, detalhe, embocadura da faringe; F, região anterior, vista 
ventral; G, região anterior, vista fronto-lateral. Barras de escala: A = 90 µm; B = 30 µm; C, F = 
150 µm; D-E, G = 60 µm. 
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Fig. 84. Trypanosyllis aurantiacus, MEV. A, região mediana, vista dorsal; B, região mediana, 
vista ventral; C, parapódio, região mediana, vista ventral; D, detalhe, região mediana, vista 
dorsal; E, parapódios, região mediana, vista lateral; F, cerdas falcígeras, região anteriorl; G, 
detalhe, cerdas falcígeras, região anterior; H, cerda falcígera, região mediana; I, cerda 
falcígera, região posterior. Barras de escala: A-B = 200 µm; C = 50 µm; D = 60 µm; E = 90 
µm; F = 20 µm; G = 9 µm; H-I = 6 µm. 
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 Trypanosyllis aurantiacus difere de T. aeolis por apresentar corpo de menor 

porte, pela ausência de papilas formando fileiras transversais dorsais no segmentos, 

pela presença de cerdas simples ventrais, pela ausência de acículas finas, capilares, e 

por ter a faringe mais comprida, estendendo-se por 9-12 segmentos, ao invés de ~4 

segmentos como em T. aeolis (San Martín, 2003). 

 Trypanosyllis parazebra apresenta padrão de pigmentação diferente do de T. 

aurantiacus, com 1 faixa dorsal marrom por segmento, antenas e cirros mais curtos, e 

 
 
Fig. 85. Trypanosyllis aurantiacus, MEV (espécime com três epítocos em formação). A, 
região posterior, vista lateral; B, maior epítoco, vista dorsal; C, maior epítoco, vista ventral; D, 
maior epítoco, detalhe, vista dorsal; E, maior epítoco, detalhe, região posterior, vista ventral. 
Barras de escala: A = 300 µm; B-C = 200 µm; D = 60 µm; E = 40 µm. 
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peristômio apenas ligeiramente mais curto do que os setígeros anteriores, ao invés de, 

por vezes, dorsalmente inconspícuo, como em T. aurantiacus. Além disso, T. parazebra 

apresenta acículas finas, faringe com dente central  e proventrículo menor, estendendo-

se por ~4 segmentos, com 17 fileiras musculares (Hartmann-Schröder, 1965). 

 Trypanosyllis savagei é uma espécie de menor porte, maiores espécimes 

analisados com, no máximo, 80 setígeros e menos de 5 mm de comprimento. Além 

disso, T. savagei possui antenas e cirros com apenas 4-8 artículos, lâminas das 

falcígeras lisas, com ~12 µm, cirros anais com 3 artículos cada, e proventrículo 

ocupando 3-4 segmentos, com ~17 fileiras musculares (Perkins, 1981). 

 Trypanosyllis sp. B sensu Uebelacker, 1984 apresenta antenas e cirros com, no 

máximo, 8 artículos cada. Além disso, difere de T. aurantiacus por apresentar faringe 

estendendo-se por 3-4 segmentos, e proventrículo também mais curto, estendendo-se 

por 4-5 segmentos, com ~21 fileiras musculares (Uebelacker, 1984). 

 Trypanosyllis (T.) sp. B sensu Kudenov & Harris, 1995, se diferencia de T. 

aurantiacus por apresentar um tufo de cílios no artículo mais distal de antenas, cirros 

peristomiais e cirros dorsais; além disso, Trypanosyllis (T.) sp. B possui falcígeras mais 

dorsais com lâminas quase lisas, tornando-se progressivamente mais espinuladas em 

direção ventral, e acículas com capuz subdistal (Kudenov & Harris, 1995). 

 Finalmente, T. sanmartini é a espécie que mais se assemelha a T. aurantiacus, 

apresentando pigmentação, padrão de distribuição de cerdas, morfologia de faringe e 

proventrículo, além de processo de estolonização, bastante similares. Apesar disso, T. 

sanmartini se diferencia de T. aurantiacus por apresentar 2 fileiras de papilas no dorso 

dos segmentos anteriores, antenas e cirros com maior número de artículos, cirróforos 

com papilas, mas sem cílios, falcígeras com lâminas mais alongadas (40-27 µm na 

região anterior, 42-30 µm na região mediana, e 40-25 µm na região posterior), e faringe 

e proventrículo densamente pigmentados (Çinar, 2007), o que não foi observado em T. 

aurantiacus. 

 

Localidade-tipo: Brasil – Estado de São Paulo, Peruíbe, Praia do Guaraú (Oceano 

Atlântico). 

 

Distribuição: conhecido apenas da localidade-tipo. 
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Trypanosyllis zebra (Grube, 1860) 

Fig. 86 

 

Syllis zebra Grube, 1860: 86, pl.3, fig. 7. 
Trypanosyllis zebra. Fauvel, 1923: 269-270, fig. 101a-e; Day, 1967: 256, fig. 12.6a-b; Rullier & Amoureux, 

1979: 162; San Martín, 1984a: 277-281, lams. 64-65; 2003: 311-315, figs. 171-173; Nogueira, 2000: 91-
92, fig. 22a-f; Nogueira & Fukuda, 2008: 914-919, fig. 1. 

Trypanosyllis taeniaformis (Haswell, 1885). Morgado & Amaral, 1985: 222-223. 
 

 

Material analisado:  

BIOTA/FAPESP/Bentos Marinho. Ubatuba – Praia de Picinguaba, em costão rochoso: 

2 esp., 17.Out.2001; Picinguaba, setor IPP, em fital: 61 esp., 8.Jun.2001; 54 esp., 

18.Out.2001. 

BIOPOL. São Sebastião – Praia de São Francisco: 2 esp., 4.Dez.2002; Praia da Baleia: 

21 esp., 23.Jul.2005; 1 esp., 17.Out.2005; Praia do Araçá: 1 esp., 20.Jul.2005. Guarujá 

– Praia de Pernambuco: 29 esp., 22.Jun.2005; 8 esp., 4.Out.2005. Santos – Ilha das 

Palmas: 1 esp., 1.Mar.2004; 1 esp., 5.Out.2005. São Vicente – Ilha Porchat: 1 esp., 

18.Nov.2002; 1 esp., 15.Jun.2003. 

 

Descrição:  silíneos de grande porte, maior exemplar analisado com ~170 setígeros, 

medindo 32 mm de comprimento por 1,12 mm de largura; pigmentação presente nos 

maiores espécimes, na forma de 2 fileiras transversais vermelho-escuras mediano-

dorsais por setígero, além de grânulos de mesma cor nos artículos das antenas, cirros 

peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo (Fig. 86A). Palpos reniformes, 

completamente separados entre si, distalmente arredodados e ligeiramente divergentes 

(Fig. 86B). Prostômio dorsalmente bilobado, ligeiramente mais comprido do que os 

palpos, com 2 pares de olhos em disposição trapezoidal; antenas inseridas na margem 

anterior do prostômio, antena central com ~21-25 artículos, antenas laterais mais curtas, 

com ~14-19 artículos (Fig. 86A-B). Peristômio dorsalmente curto; cirros peristomiais 

dorsais ligeiramente mais longos do que a antena central, com ~29 artículos, cirros 

peristomiais ventrais de comprimentos aproximadamente iguais ou ligeiramente mais 

curtos do que as antenas laterais, com ~9-17 artículos (Fig. 86A-B). Peristômio e 

segmentos ao longo do corpo com finas faixas transversais de cílios mediano-dorsais e 

mediano-ventrais, estendendo-se ao longo dos lóbulos parapodiais (Fig. 86B-C, E). 

Antenas, cirros peristomiais e cirros dorsais ao longo do corpo com curtos cirróforos 

(Fig. 86E) e cirróstilos com artículos basais mais robustos, progressivamente mais 



318 
 

afilados em direção apical (Fig. 86A-D);. Cirros dorsais do setígero 1 com grande 

variação de tamanho, aparentemente diretamentamente relacionada com o tamanho 

dos espécimes, geralmente de mesmo comprimento ou mais longos do que a antena 

central, e mais longos do que demais cirros dorsais, com 25-48 artículos (Fig. 86A-B); 

cirros dorsais com alternância de comprimento ao longo de todo o corpo, cirros mais 

longos mais compridos do que a largura dos setígeros correspondentes, cirros mais 

curtos de comprimento aproximadamente igual ou pouco mais curtos do que a largura 

dos setígeros; nos setígeros das regiões anterior e mediana, cirros mais longos com 14-

35 artículos, cirros mais curtos com 7-20 artículos (Fig. 86A-B, D); na região posterior, 

cirros mais longos com 6-20 artículos, cirros mais curtos com 5-15 artículos; cirros 

ventrais digitiformes, mais curtos do que os lóbulos parapodiais (Fig. 86C). Lóbulos 

parapodiais cônicos (Fig. 86C, E). Parapódios anteriores e medianos com ~7-11 

falcígeras cada, parapódios posteriores com 4-8 falcígeras cada; falcígeras com hastes 

ligeiramente espinuladas subdistalmente (Fig. 86F-H, J-K); lâminas bidentadas, com 

dentes de tamanhos aproximadamente iguais; lâminas espinuladas, com espinhas 

curtas, aproximadamente de mesmo tamanho, ligeiramente voltadas para cima; lâminas 

progressivamente mais lisas em direção posterior, especialmente as das cerdas mais 

ventrais (Fig. 86F-H, J-K); lâminas com gradação dorso-ventral e ântero-posterior de 

comprimento ao longo de todo o corpo, medindo 45-22 µm na região anterior, 35-22 µm 

na região mediana e 32-12 µm na região posterior. Cerdas simples dorsais presentes 

apenas nos setígeros posteriores, notadamente mais finas do que as hastes das 

falcígeras, quase capilares, bidentadas, com dente distal ligeiramente maior do que o 

subdistal (Fig. 86I); cerdas simples ventrais presentes apenas nos setígeros posteriores, 

geralmente a partir de setígeros ligeiramente anteriores àqueles onde aparecem as 

cerdas simples dorsais,  sigmóides, bidentadas, com dente distal maior do que o 

subdistal. Parapódios anteriores com até 4 acículas cada, uma distalmente ligeiramente 

recurvada, as demais retas, distalmente afiladas, por vezes com pontas sobressalientes 

dos lóbulos parapodiais; parapódios medianos com 2-3 acículas cada, parapódios 

posteriores com 1-2 acícula cada, acículas retas, como o segundo tipo dos parapódios 

anteriores, progressivamente mais robustas em direção posterior. Pigídio com cirros 

anais afilados, com ~13-17 artículos. Faringe estendendo-se por ~6-14 segmentos, com 

trépano formado por 10 dentes pontiagudos, e, por vezes, também com 1 dente central 

cônico e pontiagudo; proventrículo ocupando 6-12 segmentos, com ~40 fileiras 

musculares. 
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Fig. 86.  Trypanosyllis zebra. A, região anterior, vista dorsal (espécime recém-coletado);B, 
região anterior, vista dorsal; C, região mediana, vista ventral; D, região mediana, vista dorsal; 
E, parapódios, região mediana, vista dorsal; F, cerdas falcígeras, região mediana; G, falcígera 
mais dorsal, região anterior; H, falcígera mais ventral, região anterior; I, cerda simples dorsal; 
J, falcígera mais dorsal, região mediana; K, falcígeras mais ventrais, região mediana. Barras 
de escala: A = 500 µm; B = 150 µm; C, E = 100 µm; D = 400 µm; F-G = 10 µm; H, J-K = 5 µm; 
I = 4 µm. 
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Discussão: Trypanosyllis aurantiacus é a única outra espécie do gênero já registrada 

para o Brasil; T. zebra se diferencia de T. aurantiacus por apresentar corpo de maior 

porte, antenas e cirros com número maior de artículos, e cerdas falcígeras com lâminas 

fortemente bidentadas, com dente distal apenas ligeiramente maior do que o subdistal e 

corpo com padrão de pigmentação bastante distinto. 

 Trypanosyllis zebra é uma espécie considerada cosmopolita; entretanto, 

descrições de espécimes provenientes de diferentes localidades mostram algumas 

variações. Assim, por exemplo, San Martín et al. (2008b) apresentam a descrição de T. 

zebra australianos que diferem dos brasileiros por apresentarem fileiras dorsais de 

pequenas papilas, lâminas das falcígeras mais alongadas, com até 77 µm de 

comprimento na região anterior, além de faringe com abertura rodeada por até 20 

papilas. Como o holótipo da espécie está perdido (Nogueira & Fukuda, 2008), uma 

redescrição apropriada, com coleta de novo material da localidade-tipo e designação de 

novos tipos, faz-se necessária; além disso, o uso de ferramentas moleculares poderia 

também ser de grande ajuda para melhor avaliar se as diferentes populações de 

diferentes localidades seriam de fato a mesma espécie, ou se este seria mais um caso 

de possíveis espécies crípticas. 

  

Localidade-tipo: França (Mar Mediterrâneo). 

 

Distribuição: Oceano Atlântico – Mar Mediterrâneo; desde o Canal da Mancha até a 

África do Sul; Brasil (Pernambuco, Bahia, São Paulo); Argentina. 
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V-) CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente trabalho analisou a fauna de silídeos a partir de material coletado por 

3 projetos independentes. Dessa forma, foram obtidos animais desde a zona 

entremarés, componentes da meiofauna arenosa ou de fauna associada a costões 

rochosos e fital, até representantes de ambientes de profundidade, alcançando os 800 

m. 

 Como era de se esperar, conforme dados encontrados na literatura (p. ex. San 

Martín, 2003; 2004), foi encontrada uma maior diversidade e abundância de silídeos na 

zona entremarés até ambientes de profundidades relativamente baixas (Tabela 1). 

Assim, das 83 espécies analisadas no presente estudo, 55 foram encontradas na zona 

entremarés, 46 das quais exclusivamente nesta faixa (Tabela 1).  

  A Tabela 1 sumariza as espécies abrangidas pela presente Tese, bem como os 

projetos e ambientes nos quais foram encontradas, explicitando as espécies novas para 

a ciência, e novas ocorrências para a costa brasileira. 

 Conforme já dito, antes do presente estudo, a família Syllidae contava com a 

ocorrência de 84 espécies na costa brasileira. Com os novos registros aqui 

apresentados, incluindo novas ocorrências e espécies novas para a ciência, que serão 

formalmente descritas em breve, o Brasil passa a contar com 139 espécies de silídeos 

registradas. Vale destacar, contudo, que esta deve ser uma pequena parcela do real 

número de espécies do grupo na costa brasileira, uma vez que a quase totalidade 

desses registros é referente à região sudeste-sul do Brasil, particularmente ao litoral de 

São Paulo, e com uma baixa variedade de tipos de ambientes amostrados. 

 Algumas das identificações apresentadas nesta Tese de Doutorado referem-se a 

espécies que, ao serem aqui registradas como novas ocorrências, passam a apresentar 

distribuições bastante disjuntas, como, por exemplo, Austrália e Brasil. Em tais casos, 

contudo, a identificação através de critérios morfológicos, metodologia aqui adotada, é 

insuficiente para se separar estas populações, de forma que estudos moleculares 

podem vir a ser úteis para que tais pontos sejam melhor elucidados. Além disso, 

distribuições de tal maneira disjuntas podem refletir tão somente a falta de 

conhecimento aprofundado sobre a fauna de silídeos em diversas outras partes do 

globo. 
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