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RESUMO

A taxonomia é a base de qualquer ciência que envolva biodiversidade, como a ecologia 
e biogeografia. Entre os invertebrados marinhos, os moluscos gastrópodes são um dos 
grupos mais diversos. O grupo “Opistobranchia” apresentam redução, internalização 
ou ausência da concha calcária, e apresenta também a maior diversidade de formas 
entre os gastrópodes. Estima-se que existam entre 5000 e 6000 espécies em todo 
globo terrestre, dentre estas, aproximadamente 235 são reportadas para o Brasil, com 
apenas 12 registradas para o estado do Rio Grande do Norte. O presente projeto visa o 
levantamento taxonômico dos opistobrânquios no litoral do estado do Rio Grande do 
Norte, Brasil. Para isto foram realizadas expedições às praias do litoral deste estado. 
Alguns opistobrânquios foram coletados diretamente no campo, enquanto outros 
foram separados em laboratório de substratos coletados (i.e., macroalgas, cascalho 
e pequenas rochas soltas). As coletas se deram manualmente sobre os arrecifes na 
região entre-marés, ou através de mergulhos livres e autônomos (sublitoral). As 
espécies encontradas foram medidas e fotografadas in vivo no Laboratório Didático 
II do Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia da UFRN. A identificação dos 
espécimes foi feita através da comparação dos caracteres diagnósticos de cada grupo, 
embasada na literatura específica. Foram encontrados 34 novos registros para o litoral 
do RN, dentre estes, quatro novos registros também para o nordeste, assim como três 
novas ocorrências para o Brasil e Atlântico Sul. O presente levantamento contribuiu, 
portanto, para uma melhor estimativa da fauna de opistobrânquios do litoral norte 
rio-grandense. Acredita-se que são necessários mais estudos que envolvam diferentes 
aspectos ecológicos, biológicos e biogeográficos dos opistobrânquios no Brasil e 
especialmente no Nordeste.

Palavras-chave: taxonomia, novas ocorrências, lesma marinha, distribuição 
geográfica.



ABSTRACT

The taxonomy is the foundation of any science involving biodiversity, such as 
ecology and biogeography. Among marine invertebrates, mollusks gastropods are 
among the most diverse groups. The subgroup “Opisthobranchia” have a reduction, 
or absence internalization of calcareous shell and also has the highest diversity of 
forms of gastropods. It is estimated that there are between 5000 and 6000 species 
around the globe, among these, are reported to approximately 235 Brazil, with only 12 
recorded for the state of Rio Grande do Norte. This project aims to taxonomic survey 
of opistobrânquios the coast of Rio Grande do Norte, Brazil. For this were carried out 
expeditions to the coastal beaches of this state. Some opistobrânquios were collected 
directly in the field, while others were separated in laboratory collected substrates 
(ie, macroalgae, gravel and small loose rocks). The collections are given manually 
on the reefs in the region intertidal, or through free and scuba diving (sublitoral). 
The species found were measured and photographed in vivo in laboratory Didactic II 
of the Department of Botany, Ecology and Zoology at UFRN. The identification of 
specimens was made by comparing the diagnostic characters of each group, based on 
the literature. 34 new records for the coast of the infants were found, among them, four 
new records as well to the northeast, as well as three new records for Brazil and the 
Southern Atlantic. This survey contributed thus to a better estimate of opistobrânquios 
fauna of North coast Rio Grande. It is believed that more studies are needed involving 
different ecological, biological and biogeographical aspects of opistobrânquios in 
Brazil and especially in the Northeast.

Keywords: taxonomy, new records, sea slug, geographical distribution.
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1. INTRODUÇÃO

Cerca de 70% da superfície do planeta Terra é coberta pelos mares e oceanos, 
contudo, comparando com os estudos em ambientes terrestres, pouco se sabe sobre as 
comunidades, populações e, principalmente, sobre os aspectos genéticos das espécies 
e populações marinhas (BAUGH & NORSE, 1994; MCALLISTER, 1995). Por outro 
lado, sabe-se que a diversidade de espécies marinhas é elevada, sendo assim a sua 
biodiversidade é extremamente importante para a humanidade, abrangendo muitos 
dos bens econômicos da biosfera (ORMOND et al., 1997; COSTANZA et al., 1997).

1.1 Moluscos e opistobrânquios

O filo Mollusca Linnaeus, 1728 é um dos grupos mais diversos de invertebrados 
marinhos, com cerca de 200.000 espécies descritas (BRUSCA & BRUSCA, 
2007). Dentre os moluscos, a ordem Gastropoda apresenta a maior diversidade, 
compreendendo uma gama de padrões corpóreos e adaptações aos diferentes 
ambientes. São considerados bons bioindicadores ambientais, pois diferentes táxons 
ocupam nichos ecológicos distintos (RUPPERT et al., 2005; ZUSCHIN et al., 2001). 
Os gastrópodes são caracterizados pela presença de concha única com um opérculo 
(ainda que apenas no período larval), e torção da massa corpórea (AKITIPIS et al., 
2008). Define-se a torção em um giro de 180° da massa visceral, da cavidade palial 
e do sistema neural no período da fase larval, paralelamente ao desenvolvimento e a 
espiralização da concha, sendo importante para o sucesso evolutivo do grupo, pois os 
gastrópodes ocupam diferentes habitats e a grande diversidade de formas, tamanhos e 
padrões corporais. (RUPPERT et al., 2005) 

Os opistobrânquios são popularmente conhecidos como lesmas marinhas, 
sendo o grupo de menor diversidade (cerca de 4% das espécies) dentre os gastrópodes 
(BIELER, 1992). Eles estão presentes nos mais variados habitats, vivendo entre 
macroalgas, rochas e corais. Apesar dos esforços de diversos pesquisadores, existem 
ainda importante lacunas de no conhecimento dos opistobrânquios (VALDÉS et al., 
2006; PADULA, et al., 2011). As lesmas marinhas distribuem-se desde as regiões 
polares, como o Oceano Ártico, até regiões tropicais, como por exemplo, a plataforma 
continental brasileira. Existem cerca de 5.000 a 6.000 espécies descritas em todo 
globo. No Brasil, há 235 espécies de opistobrânquios registradas, excluindo-se os 
opistobrânquios pelágicos Thecosomata Blainville, 1824 e Gymnosomata Blainville, 
1824 (GARCÍA; DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TROCOSO, 2008). No total, 105 
foram registradas para o Nordeste brasileiro (RIOS, 2009; GARCIA, DOMÍNGUEZ-
ÁLVAREZ & TROCOSO, 2008; PADULA et al. 2012).
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As lesmas marinhas, em sua maioria, são hermafroditas realizando fecundação 
cruzada e interna (HYMAN, 1967). A protandria está presente na maior parte das 
espécies e a autofecundação pode ocorrer em algumas delas (POLA & GONZÁLEZ-
DUARTE, 2008). A cópula ocorre entre dois indivíduos, apresentando ou não o 
comportamento de corte, todavia inúmeras espécies do grupo Anaspidea Fischer 1883 
realizam a cópula em um grupo reprodutivo envolvendo vários parceiros sexuais 
(YUSA, 1996; ANGELONI, BRADBURY & BURTON, 2003). Alguns grupos fixam a 
massa de ovos a um substrato, que depois eclodem, em maioria, em larvas planctonicas, 
enquanto algumas espécies apresentam desenvolvimento direto (THOMPSON, 1967; 
GODDARD, 2004; BEHRENS, 2005; MATTHEWS-CASCON et al., 2011). A massa 
de ovos, que apresenta consistência gelatinosa, pode apresentar diferentes cores, 
tamanhos e formas (HYMAN, 1967; BEESLEY, 1998). 

A maturação sexual e a disponibilidade de tempo em que o alimento se 
encontra no meio estão diretamente ligados ao tempo de vida de uma espécie em um 
determinado local. Caso o alimento permanece abundantemente ao longo do ano, 
o molusco tende a apresentar um ciclo de vida equilibrado (BLEAKNEY, 1996). 
Entretanto, caso o alimento apresente uma vida curta, variando altos e baixos níveis de 
abundância durante um determinado período, o opistobrânquio aparece sazonalmente, 
apresentando uma irregularidade na distribuição, podendo até completar o seu ciclo de 
vida em semanas ou meses (BLEAKNEY, 1996).

No período de desenvolvimento larval, os opistobrânquios sofrem torção da 
massa visceral, como os demais gastrópodes (PADULA & ABSALÃO, 2005). Ao longo 
desta etapa até o assentamento para a vida bentônica, sofrem um processo inverso, 
denominado comumente de ‘detorção’ total ou parcial da massa visceral (PADULA 
& ABSALÃO, 2005). Esse processo resultou, em vários níveis, no ressurgimento 
secundário de simetria bilateral externa, o reajuste do sistema nervoso e a reorganização 
interna dos órgãos (GOSLINER & GHISELIN, 1984). Os opistobrânquios apresentam 
brânquias posteriores ao coração, e como característica principal; a redução ou perda 
total da concha calcária nos adultos, com exceção do grupo Acteonoidea (RIOS, 
1994; 2009). A defesa física proporcionada pela concha calcária foi sendo substituída 
paulatinamente pelo desenvolvimento da defesa química ao longo da história evolutiva 
dos opistobrânquios (BEESLEY, 1998). 

A redução ou a perda da concha calcária intensificou a irradiação adaptativa 
de muitos táxons dentro de “Opisthobranchia” que passou a preencher diferentes 
nichos ecológicos no ambiente marinho (WÄGELE & KLUSSMANN-KOLB, 2005). 
Algumas lesmas marinhas se especializaram em determinadas presas e a partir destas, 
elaboraram diferentes formas defesas, além de outras estratégias de sobrevivência ao 
longo da história evolutiva de cada espécie (TROWBRIDGE, 2002).  Substâncias de 
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defesa incorporada pelos opistobrânquios provém de diversas fontes alimentares, a 
maioria de espécies epifaunais, tal como: poríferos, tunicados, poliquetas, cnidários, 
outros moluscos, desovas de peixes ou de opistobrânquios (TROWBRIDGE, 2002).

Há uma série de caracteres que foram importantes para a irradiação evolutiva 
do grupo, dentre elas a cleptofagia (GRANATO & BERLINCK, 2000). Há inúmeros 
trabalhos que tratam sobre a cleptofagia, um deles foi exposto na Flórida por Greenwood 
& Mariscal (1984) que observaram o nudibrânquio Spurilla neapolitana Delle Chiaje, 
1841 que se alimentava de anêmonas da espécie Haliplanella luciae Verrill, 1898 e 
Condylactis gigantea Weinland, 1860. No trabalho de Greenwood & Mariscal (1984) 
também foi analisado o processo digestivo, a separação dos nematocistos imaturos, e 
seu deslocamento desde os cecos intestinais até as bolsas nas extremidades das ceratas, 
denominadas cnidossacos, constatando que os cnidossacos estocavam entre 1000 a 
3300 nematocistos, usados na defesa contra predadores do nudibrânquio.

Uma outra estratégia evolutiva muito eficaz é a cleptoplastia, há uma série de 
trabalhos voltados para esse assunto, dentre eles há o de Hirose (2005) que realizou 
um estudo no Japão com o sacoglosso Plakobrachus ocellatus van Hasselt, 1824. 
Observou que indivíduos praticavam cleptoplastia ao se alimentar de algas, retendo 
os cloroplastos ativos e funcionais ao processo fotossintético. As organelas eram 
então estocadas em ramificações do ceco intestinal protegidas por duas abas dérmicas, 
denominadas de parapódios. Os parapódios presentes no dorso de P. ocellatus 
mediavam a intensidade luminosa com que os cloroplastos ficavam em exposição, 
dependendo da demanda energética, ou seja, uma necessidade maior de síntese de 
carboidratos, mantinha os parapódios abertos, expostos a luz solar, caso contrário era 
mantidos cerrados (HIROSE, 2005). Evertsen et al. (2007) publicou uma lista com 
31 espécies de sacoglossos que realizam o mesmo processo, enumerando uma escala 
de um a oito que descrevia a retenção funcional e o tempo em que o cloroplasto era 
mantido no interior do animal.  Os resultados de Evertsen et al., (2007) mostraram 
espécies que mantiveram o plastídeo funcional por quase um ano, complementando o 
ganho energético na alimentação do animal. A retenção do cloroplasto bioativo é uma 
adaptação evolutiva inovadora, que certamente contribuiu para o sucesso evolutivo 
desses opistobrânquios (EVERTSEN et al., 2007). 

A incorporação e produção de compostos químicos de defesa vêm sendo alvo 
de estudos bioquímicos em diversas parte do planeta (GALRITO, 2007). Algumas 
substâncias extraídas das lesmas marinhas apresentam potencial citotóxico, além de 
propriedades antifúngicas, antivirais e antibacterianas (BERLINCK et al., 2000; 2005; 
MARTIN & WALTHER, 2002; CERVERA, 2005; GALVÃO FILHO et al., 2008; 
WAGNER et al., 2009). 

As espécies podem variar a coloração ou adotar formas de ornamentações que 
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as ajudem a se camuflar (BEHRENS, 2005). A variedade morfológica pode ocorrer de 
acordo com o substrato em que estão associadas e sendo estes, geralmente, suas fontes 
alimentares (CERVERA, 2005). As estratégias supracitadas somadas ao mimetismo e 
o potencial químico, contibuem para que esses animais possuam colorações crípticas 
(i.e., similar ao substrato), superfície do corpo similar a sua presa ou ao substrato no 
qual forrageia, confundindo os seus predadores na natureza (CERVERA, 2005).

1.2 Classificação dos opistobrânquios

A sub-classe Opisthobranchia Milne-Edwards, 1848 era considerada um grupo 
natural dentro de Gastropoda Curvier, 1797 (MARCUS & MARCUS, 1952; RIOS, 
1994, 2009; VALDÉS et al., 2006; PADULA, 2007). Entretanto, recentes estudos 
morfológicos e moleculares evidenciaram a parafilia do grupo (SCHRÖDL et al., 
2011). Por isso, recentemente o nome “Opisthobranchia”, vem deixando de ser usado 
nos trabalhos taxonômicos (SCHRÖDL et al., 2011). 

O presente estudo segue a classificação proposta por Wägele et al. (2013), 
os quais trazem em seu trabalho uma longa apresentação de todo o histórico de 
transformações taxonômicas do grupo “Opisthobranchia” ao longo dos dois últimos 
séculos. Wägele et al. (2013) expõem um histórico das propostas de classificações 
desses moluscos, apresentando uma nova proposta de acordo com os mais recentes 
estudos no grupo, baseados inclusive em caracteres moleculares (Fig. 1). De acordo 
com a filogenia e classificação proposta por Wägele et al. (2013) os opistobrânquios 
estão inseridos no grupo Heterobranchia que, por sua vez, é caracterizado por uma série 
de caracteres apomóficos, tal como; hipertrofia da concha no estágio larval, presença 
de rim palial, uma glândula hipobranquial na porção anterior, a ausência de cartilagens 
odontoforais (ou muscular), hermafroditismo, perda de parasesperma, esperma em 
forma espiral, fibras robustas e densos grânulos intra-axonemais. 

Heterobranchia está subdividido em diferentes subgrupos, incluindo membros 
tanto dos tradicionais grupos Pulmonata e Opisthobranchia, em um cenário mais 
complexo do que se acreditava. Dentre os grupos estão os ‘heterobrânquios basais’ 
que possuem como característica compartilhada a presença de neurônios gigantes 
em macroscopia (WÄGELE et al., 2013). Compreende os táxons: Acteonoidea, 
Rissoelloidea, Cimidae, Orbitestellidae, Rhodopemorpha, Murchisonellidae, 
Graphididae, Omalogyroidea, Architectonicoidea e Ectobranchia. Ambos Acteonoidea 
e Rhodopemorpha, por exemplo, eram grupos tradicionalmente incluídos entre os 
“Opisthobranchia” (WÄGELE et al., 2013). Em seguida representado pelo nó número 
três na filogenia, têm-se o táxon Euthyneura cujo tem como principais característica a 
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Figura 1. Árvore Filogenética de Heterobranchia (extraída de Wagele et al., 2013).

presença de rinóforos inervados, exibindo um sistema nervoso peculiar (WÄGELE et 
al., 2013). É considerado válido o táxon Nudipleura (grupo que constitui Nudibranchia 
e Pleurobranchoidea) como o grupo mais basal de Euthyneura por apresentar um 
conjunto de caracteres plesiomórficos, tal como tentáculos na cabeça e sistema 
androdióico reprodutivo ao invés de caracteres derivados (WÄGELE et al., 2013). No 
quarto nó o grupo é denominado de Tectipleura, tendo como característica principal 
o sistema reprodutor monóico (WÄGELE et al., 2013). O quinto nó abrange grupos 
de lesmas marinhas considerados de opistobrânquios, então esse clado é chamado 
de Euopisthobranchia e compartilha a característica de um esôfago cuticularizado 
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(WÄGELE et al., 2013). Os táxons inseridos em Euopisthobranchia são; Tylodinoidea, 
Runcinacea, Cephalaspidea, Anaspidea e Pteropoda que é um grupo comportando 
Gymnossomata e Thecossomata, ambos pelágicos (WÄGELE et al., 2013). O autores 
traz uma consideração sobre os cephalaspídeos, pois o grupo sempre foi considerado 
como basal nas classificações mais antigas, dentre os opistobrânquios (WÄGELE et 
al., 2013). Contudo, a presença do escudo cefálico é considerado um caractere mais 
derivado (WÄGELE et al., 2013). O sexto e último nó traz uma mistura entre os 
pulmonados, alguns dos ‘heterobrânquios basais’ e dois grupos de ‘opistobrânquios’ 
(Sacoglossa e Acochlidia), tal clado é denominado Panpulmonata que por sua vez 
possui principal caractere a presença de nervos rinoforais com raízes bifurcadas 
(WÄGELE et al., 2013).

1.3 Biogeografia de “Opisthobranchia” no Atlântico Oeste

Briggs (1970) baseado nas distribuições de peixes, definiu províncias 
biogeográficas marinhas da regiao tropical do Oceano Atlântico Ocidental (Bermudas 
e sul da Flórida ao Cabo Frio, Rio de Janeiro):  Índias Ocidentais, Caribenha, Brasileira 
e Argentina. A primeira província abrange as ilhas de Bahamas, Granada, Aruba, 
Curaçao e Bonaire. O limite norte da segunda é a península da Flórida e o, sul, o delta 
no rio Orinoco na Venezuela (BRIGGS, 1970). A última provincia se estende do delta 
do Orinoco até Cabo Frio no Rio de Janeiro (BRIGGS, 1970). Devido as dinâmicas 
oceanográficas que regem o Atlântico Oeste, como um todo, sete províncias foram 
subdivididas: a) Oeste Ártico, extremo norte até a Península Labrador (52°37’N); b) 
Oeste Boreal, Península Labrador até o Cabo Hatteras; c) Caroliniana, Cabo Hatteras 
até o Cabo Canaveral; d) Caribenha, de Cabo Canaveral até o Rio Orinoco, Venezuela; 
e) Brasileira, do Rio Orinoco à Cabo Frio, Brasil; f) Argentina, de Cabo Frio ao Chubut 
(44°S); g) Magelânica, de Chubut ao Cabo Hornos, Chile, Oceano Pacífico (BRIGGS, 
1970) (Figura 2).

Baseado nos opistobrânquios, Spalding et al. (2007) definiu 62 ecorregiões e 
232 províncias biogeográficas nos oceanos. A região caribenha, brasileira e argentina 
é dividida em 20 províncias distintas com bases nas variações ambientais. No mesmo 
ano, García e colaboradores (2007), realizaram um estudo biogeográfico voltado para 
“Opisthobranchia” na costa brasileira, citando o fato de quea fauna brasileira ainda é 
pouco conhecida. Contudo, estes autores consideraram que haveriam dados suficientes 
para a definição de províncias biogeográficas nos opistobrânquios. Com base nos dados 
de oceanografia física de Castro & Miranda (1998), García e colaboradores propuseram 
seis regiões para a plataforma continental brasileira: 1) Plataforma Amazônica, do 
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Figura 2. Províncias biogeográficas 
do Oeste Atlântico (zonas determina-
das por García & Bertsch, 2009). OA, 
Oeste Ártico; OB, Oeste Boreal; CR, 
Caroliniana; CB, Caribenha; BR, Bra-
sileira; AR, Argentina; MG; Magalâ-
nica.

Figura 3. Sub-regiões biogeográ-
ficas do Oceano Atlântico Oeste 
(García, Domínguez & Troncoso, 
2007). PA: Plataforma Amazôni-
ca; PN: Plataforma Nordeste; PL: 
Plataforma Leste; AC: Região de 
Abrolhos-Campos; ES: Enseada 
do Sul; PS: Plataforma Sul.
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Amapá ao Maranhão; 2) Plataforma Nordeste, Maranhão à Pernambuco; 3) Plataforma 
Leste, Alagoas, Sergipe, parte da Bahia; 4) Região de Abrolhos-Campos, ao Espírito 
Santo; 5) Enseada do Sul, Rio de Janeiro à Santa Catarina; 6) Plataforma do Sul, Santa 
Catarina ao Rio Grande do Sul (Figura 3) (GARCÍA, DOMÍNGUEZ & TRONCOSO, 
2007).

De acordo com García & Bertsch, (2009), A província Brasileira, dentre as 
zonas do Oceano Atlântico, é que menos apresenta endemismo de todas as demais. 
A mesma possui uma forte relação com as províncias vizinhas; a Caribenha e a 
Argentina, compartilhando muitas espécies de ambas zonas. Analisando as sub-
regiões brasileiras, duas dentre as seis, apresentam um elevado número de espécies e 
endemismo, as localizadas na região sudeste, com destaque para a Enseada do Sul, a 
qual compreende os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Pela carência de trabalhos 
envolvendo os opistobrânquios, as sub-regiões norte e nordeste são as que apresentam 
menor diversidade e por sua vez, fato pelo qual o Rio Grande do Norte há poucas 
espécies registradas. 

1.4 Lesmas marinhas no Brasil

Expedições realizadas no final do século XIX foram as precussoras com os 
primeiros registros de opistobrânquios no litoral brasileiro. (GARCIA, DOMÍNGUEZ-
ÁLVAREZ & TROCOSO, 2008). No princípio, as lesmas marinhas que dotavam de 
conchas eram bem descritas, entretanto Von Ihering, posteriormente foi o pioneiro na 
descrição de espécies que não dotavam de concha, trazendo a tona, no ano de 1896, 
seis espécies do grupo Nudibranchia (MACFARLAND, 1909). Ao longo dos anos, 
alguns trabalhos foram contemplando novos registros isolados em diferentes áreas 
brasileiras, porém os trabalhos que tiveram maior peso, com a adição de 170 espécies 
para a costa brasileira foram realizadas pelo casal alemão Ernst e Eveline Marcus.

Cerca de 90 trabalhos científicos sobre opistobrânquios da costa Oeste Atlântica 
foram realizados pelo casal Marcus, nas décadas de 50 a 80 (MARCUS, 1955; Ev. 
MARCUS, 1985). Grande parte destes estudos trouxeram um maior conhecimento da 
fauna brasileira, além de trazer novas distribuições geográficas para algumas espécies 
e a descrição de outras novas para o meio científico (MARCUS & MARCUS, 1963; 
MARCUS, 1970). Comparando as regiões em que mais o casal investiu tempo, foi a 
região sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo (SIMONE, 2003).

Posteriormente ao falecimento do casal, poucos estudos foram realizados na 
costa brasileira. O malacólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande, 
Eliézer Rios (1994) em seu livro Seashels of Brazil trouxe um compêndio de 195 
espécies de lesmas marinhas catalogadas e distribuídas em todo país. Anos após, 
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trabalhos foram realizados para descrever a fauna de “Opisthobranchia” da ilha de 
Fernando de Noronha, trazendo duas espécies novas para a comunidade científica; 
Aegires absalaoi e Phidiana riosi (GARCÍA, TRONCOSO & DOMÍNGUEZ, 2002) e 
(GARCÍA & TRONCOSO, 2003). Posteriormente, novas espécies foram descritas em 
ordem cronológica: Anetarca brasiliana (GARCÍA & TRONCOSO, 2004); Tambja 
stegosauriformis (PÓLA-PEREZ, CERVERA & GOSLINER, 2005); Hoplodoris 
hansrosaorum (DOMÍNGUEZ, GARCIA & TRONCOSO, 2006a); Chromodoris 
paulomarcioi e Hypselodoris lajensis, esta última foi proposa inicialmente como 
um subspécie de Hypselodoris picta, do Mediterrâneo. Após um estudo mais 
detalhado, foi então considerada uma espécie diferente (DOMÍNGUEZ, GARCIA & 
TRONCOSO, 2006b). No ano seguinte, Flabellina engeli lucianae foi descrita para 
o sudeste brasileiro, através de estudo morfológico tridimensional (DACOSTA et al., 
2007); e em seguida Berghia marcusi (DOMÍNGUEZ, TRONCOSO & GARCÍA, 
2008); Cerberilla potiguara (PADULA & DELGADO, 2010); Hypselodoris juliae 
(DACOSTA, PADULA & SCHRÖDL, 2010); Acteon mirim (CUNHA, 2011); 
Onchidoris brasiliensis (ALVIM, PADULA & PIMENTA, 2011) Marionia limceana 
(DE VASCONCELOS SILVA, MEIRELLES & MATTHEWS-CASCON, 2013); 
Jorunna spongiosa e Taringa iemanja (ALVIM & PIMENTA, 2013) Tritonia khaleesi 
(DE VASCONCELOS SILVA, AZEVEDO & MATTHEWS-CASCON, 2014); 
Pleurobranchaea spiroporphyra (ALVIM, SIMONE & PIMENTA, 2014) e por último 
Cratena minor (PADULA et al., 2014).

Há também trabalhos que apresentaram novos registros para a costa brasileira 
(PADULA & ABSALÃO, 2005; PADULA & SANTOS, 2006); assim como outros 
que realizaram a ampliação da distribuição geográfica regional (WIGGERS & 
MAGALHÃES, 2003; PIMPÃO & MAGALHÃES, 2004). Padula (2008) trouxe uma 
análise morfológica de dois sacoglossos, Oxynoe antillarum e Elysia subornata, sendo 
o primeiro registro do grupo para o estado do Rio de Janeiro.

García García, Domínguez-Álvarez & Troncoso (2008) trazem uma compilação 
de 235 espécies para o Brasil com a publicação do livro Opistobranquios de Brasil, 
realizando um levantamento de todos os trabalhos do país. Adicionando algumas novas 
espécies provindas do trabalho de doutorado de Domínguez-Álvares. Este trabalho 
traz uma nova publicação voltada as questões biogeográficas da fauna de lesmas 
marinhas do Brasil. Contudo é um trabalho inconclusivo, justificada pela escassez de 
conhecimento do grupo. Esse trabalho é um auxílio na compreensão dos padrões de 
distribuições geográficas e as ligações entres as diferentes regiões do país (GARCÍA, 
DOMINGUEZ & TRONCOSO, 2007).

Rios (2009) atualiza as listagem das espécies brasileiras de “Opisthobranchia” 
publicada na edição de 1994 para 208 no total com a publicação de um novo livro 
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intitulado Compendium of Brazilian Sea Shells. Meirelles et al. (2010), traz o primeiro 
registro de Oxynoe antillarum para o estado do Ceará. São realizados dois checklists 
trazendo novas ocorrências para região Sul e Nordeste (PADULA et al. 2011; PADULA 
et al. 2012). Ourivez et al. (2011), Sales et al. (2011) e (2013) trazem novos registros 
de lesmas marinhas para o estado da Bahia. De Lima & Delgado (2011) trazem uma 
nota científica contendo o primeiro registro de Crosslandia daedali para o Oceano 
Atlântico no estado do Rio Grande do Norte. Cunha et al., (2014) traz dois novos 
registros de nudibrânquios para o estado de São Paulo e por fim no ano de 2015 há 
mais novas ocorrências para o estado do Paraná, região com escassez de conhecimento 
(FERREIRA-JR et al., 2015).

Dentre as 235 espécies de lesmas marinhas catalogadas para o Brasil, 
aproximadamente 112 são reportadas para a região Nordeste, grande parte destas estão 
possivelmente enquadradas em outra dinâmica ecológica insular, na ilha de Fernando 
de Noronha/PE. A maior parte das espécies brasileiras é conhecida do sudeste brasileiro, 
devido ao maior número de pesquisas realizados na região (GARCÍA GARCÍA, 
DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008).

No estado do Rio Grande do Norte, o conhecimento da fauna de lesmas marinhas 
é escasso (RIOS, 2009). Constam na literatura 12 espécies de opistobrânquios para 
a costa norte-rio-grandense: Aplysia dactylomela Rang, 1828, Atys sandersoni Dall, 
1881, Bulla ocidentalis A. Adams, 1850, Bulla striata Bruguière, 1792, Cerberilla 
potiguara Padula & Delgado, 2010, Crosslandia daedali Poorman & Mulliner, 1981, 
Cylindrobulla beauii P. Fischer, 1857, Felimare marci (Ev. Marcus, 1971), Flabellina 
dana Millen & Hamann, 2006, Marionia limceana Silva, de Meirelles & Matthews-
Cascon, 2013, Micromelo undatus (Bruguière, 1792) e Thordisa diuda Marcus Er. 
1955 (MARCUS, 1970; MARCUS 1977; GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & 
TRONCOSO, 2008; PADULA & DELGADO, 2010; SALES et al., 2011; DE LIMA 
& DELGADO, 2011; RIOS, 2009; DE VASCONCELOS SILVA, MEIRELLES & 
MATTHEWS-CASCON, 2014).

O levantamento taxonômico realizado no litoral do Rio Grande do Norte preencherá 
as lacunas que há no conhecimento faunístico em torno do grupo Opisthobranchia. Por 
outro lado, a listagem e o reconhecimento de novas espécies no estado são de suma 
relevância para o reconhecimento da biodiversidade da costa brasileira, ações para 
seu manejo e para a implantação de políticas de conservação ambiental voltadas às 
áreas rochosas e dos manguezais, ambos que são fortemente explorados por atividades 
extrativistas e turísticas no RN no Brasil. Os dados serão importantes também para 
revisões taxonômicas e filogenéticas em torno desses moluscos, contribuindo para 
futuros estudos nestas áreas do conhecimento, gerando dados para a comunidade 
científica nacional e internacional. Os trabalhos mais amplos de eventos biológicos, 
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por exemplo, processos ecológicos e biogeográficos, também serão ajudados com o 
surgimento de novos dados levantados. Ambos os estudos são influenciados através 
de dados de distribuição de espécies e suas populações, logo se concentra em 
levantamentos taxonômicos como o aqui proposto.

O estudo envolve grande importância econômica, pois o conhecimento de novas 
ocorrências e novas espécies levará uma forte possibilidade de encontrar substâncias 
ainda não estudas na natureza, uma vez que esses moluscos produzem metabólitos 
secundários para defesa pessoal. Tais substâncias poderão ser alvo de estudos para 
a produção de fármacos naturais e na aplicação de tratamentos terapêuticos como o 
combate às células cancerígenas e até a cura de doenças globais, por exemplo, a AIDS 
(Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida). Portanto justifica-se o presente estudo no 
litoral do Rio Grande do Norte.

2. OBJETIVO GERAL

Realizar um levantamento taxonômico dos moluscos opistobrânquios do litoral do 
Rio Grande do Norte, Brasil, fornecendo também algumas informações ecológicas das 
espécies encontradas e suas respectivas distribuições geográficas.

2.1 Objetivos específicos
– Identificar e caracterizar a morfologia externa de todas as espécies encontradas;
– Caracterizar as relações das espécies com hábitat (alimentação e tipo de substrato).

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de estudo

O estado do Rio Grande do Norte (Fig. 4), encontra-se na região Nordeste 
do Brasil, apresentando uma extensão de 53.077,3 Km², incluindo 3,41% da região 
Nordeste e 0,62% do território nacional (figura 1). O território estadual está localizado 
no hemisfério sul ocidental e seus pontos extremos são 4°49’53” e 6°58’57” S e 
34°58’03” e 38°36’12” O, com uma faixa litorânea contínua com cerca de 410 km de 
praias arenosas, areno-lodosas, e formações rochosas (IDEMA, 2010).  

Geologicamente, no litoral do Rio Grande do Norte estão presentes os conjuntos 
de tabuleiros sedimentares conhecidos como “Formações do Grupo Barreiras” 
(VITAL et al., 2006). Essa denominação foi dada por Branner (1912), que propôs 
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a nomenclatura “Barreiras” para caracterizar as sequências sedimentares contínuas 
levemente consolidadas, que por sua vez variam na granulometria e na coloração. Os 
tabuleiros podem ou não estar cobertos por dunas que se estendem ao longo de toda a 
costa do Rio Grande do Norte (IDEMA, 2010). Elas fazem parte de ambientes frágeis 
quanto ao equilíbrio ecológico, sendo de grande importância para a recarga das águas 
subterrâneas e alimentação de rios, riachos e lagoas costeiras (IDEMA, 2010). Em 
alguns trechos do litoral, as bordas expõem material pertencente ao Grupo Barreiras, 
formando falésias de até 15 m de altura; calcários da “Formação Jandaíra” e os 
arenitos da “Formação Açu” (VITAL et al., 2006). Nessas formações são encontrados 
produtos economicamente importantes como petróleo, calcário, argilas, diatomita, 
feldspato e o caulin, entre outros (IDEMA, 2010). O solo litorâneo é caracterizado 
por “Neossolos” (areias quartzosas, regossolo, solos aluvias, solos litólicos são solos 
não hidromórficos, arenosos, desde ácidos até alcalinos e excessivamente drenados. 
Apresentam grande variação com relação à profundidade efetiva e “Solos de Mangue”, 
geralmente encontrado em áreas estuarinas (IDEMA, 2010).

O litoral do Estado do Rio Grande do Norte é dividido em dois setores distintos; 
o Litoral Oriental (norte-sul) e o Litoral Setentrional (leste-oeste) devido a sua posição 
geográfica, relacionadas a diferentes condições climáticas e dinâmicas de tectônicas 
(VITAL et al., 2006). As diferentes condições influenciam as direções do vento, os 
padrões da circulação oceânica que por sua vez desenham o contorno do litoral do 
RN.  O Litoral Oriental possui 166 km de extensão, limitando-se ao sul na praia de 
Sagi, município de Baia Formosa e ao norte no Cabo do Calcanhar, município de 
Touros (VITAL et al., 2006). Sua extensão está dividida em 101 km de praias arenosas 
e 65 km de falésias ativas quando as porções da Formação Barreiras chegam até o 
mar (VITAL et al., 2006). Há uma marcante presença de sequências de baias que 
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Figura 4. Área de estudo: Litoral Norte, área escura ao norte do rio Potengi. Litoral central, situado na 
cidade de Natal. Litoral Sul, ao sul de Natal. Localidades: 1, Galinhos; 2, Rio do Fogo; 3, Santa Rita; 4, 
Areia Preta; 5, Cotovelo; 6, Pirangi; 7, Pirambúzios; 8, Tabatinga; 9, Pipa; 10, Baia Formosa.
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são oriundas da erosão dos sedimentos do Grupo Barreiras devido ao forte impactos 
das ondas (VITAL et al., 2006). Na porção norte da capital, Natal, o litoral torna-se 
mais plano, sem falésias ativas, predominando praias extensas e um vasto campo de 
dunas (VITAL et al., 2006). O clima predominante é o tropical úmido e a velocidade 
dos ventos variam entre 3,8 e 5 m/s que transportam o sedimento no sentido norte-
sul. O Litoral Setentrional possui 244 km de extensão, limitando a leste pelo Cabo 
do Calcanhar, município de Touros e a oeste na praia de Tibau, município de Tibau, 
fronteira com o estado do Ceará (VITAL et al., 2006). Caracteriza-se por apresentar 
194 km de praias arenosas, 10 km de praias areno-lodosas no delta do Rio Piranhas-
Açu e 40 km de falésias ativas (VITAL et al., 2006). O clima que predomina na área é 
o tropical quente e seco, caracterizado por ventos no sentido L-NE o ano inteiro, com 
uma média de 6,2 m/s que transportam o sedimento do sentido leste-oeste (VITAL et 
al., 2006).

Na porção litorânea além de apresentarem arenitos supra Barreiras e praias 
arenosas planas, estão presentes, também, o ecossistema estuarino, apresentando a 
vegetação sob a forma de mangues e os longos arrecifes praiais de arenito consolidado, 
chamados de Beachrocks. (IDEMA, 2003). O recife de arenito ou cordão de arenito, 
estão presentes em paralelo à linha da costa, é formado por arenito, resultado da 
consolidação de antigas linhas de praias, ou podendo ser originado pela formação de 
um ou mais bancos de areia consolidados. A medida que ocorre uma sedimentação 
com carbonato de cálcio ou óxido de ferro, reagindo quimicamente com a sílica 
da água do mar, forma-se, então, substratos recifais bastante rígidos (CORREIA & 
SOVIERZOSKI, 2009). Esses ambientes recifais ocorrem desde o litoral norte do Rio 
Grande do Norte (próximo de 6º S) até o delta do Rio São Francisco (aproximadamente 
10º S), apresentando inúmeros recifes costeiros. Mais ao sul de Natal, estão presentes 
em fortes descontinuidade (CORREIA & SOVIERZOSKI, 2009). O total da área de 
arrecifes ao longo da costa, é cerca de 600 Km de comprimento, chamada por Laborel 
“costa dos arrecifes”. Tem como característica marcante a ocorrência de longas linhas 
de arenito de praia que, por sua vez, emergem durante a baixa mar. Há também registros 
de inúmeras linhas de arenito de praia paralelas a costa, presentes profundidades 
distintas, formadas através das diferentes oscilações do nível do mar (MABESOONE, 
1964; LABOREL, 1970).
 No Rio Grande do Norte, há apenas uma unidade de conservação ambiental 
estadual relacionada ao ecossistema marinho, denominada Área de Proteção Ambiental 
dos Recifes de Corais (APARC – Fig. 1). Essa unidade foi criada em junho de 2001 
pelo Decreto nº 15.476 sob a Lei 6.902 de 1981. Tal unidade fica situada entre os 
municípios de Rio do Fogo, Touros e Maxaranguape, tendo pouco mais de 136.000 ha 
de extensão (IDEMA, 2010; MARTINEZ et al., 2012). 
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Figura 5. Comu-
nidade incrustante 
sob rocha solta em 
poça de maré na 
localidade de San-
ta Rita, Extremoz.

Figura 6. Localidades de coleta: A. Praia de Galinhos; B. Parrachos de Rio do Fogo; C. Praia de Santa 
Rita e D. Praia de Areia Preta.

    26



3.2 Trabalho de campo

  As coletas foram realizadas tanto na região entre-marés como no infralitoral, 
no período de Julho de 2008 a Setembro de 2014. Os pontos de coletas incluiram praias 
com formações rochosas no supralitoral e na zona intertidal, entre profundidades 0,4 
a 12 m. Nestes ambientes são encontrados os substrato específicos para cada grupo 
de opistobrânquio, e.g., esponjas, tunicados, cnidários e algas (BERTSCH, 2011). As 
formações rochosas de “arenitos de praia” (i.e. beachrocks) estão presentes tanto na 
região entre-marés como no sublitoral, neste último caso, situam-se de 4 a 10 km 
das praias. As coletas na região entre-marés foi realizada com auxílio de pinças, os 
fragmentos de rochas foram revirados, pois os opistobrânquios costumam ficar na parte 
inferior destas (Fig. 5). O infralitoral foi amostrado de forma análoga à região ente-
marés, mas através de mergulho livre e autônomo. A única variável ambiental medida 
foi a temperatura da água. As medições foram realizadas nas praias de Pirangi, no 
infralitoral; Cabeço de Barreirinhas e na praia de Pirambúzios, através do computador 
de mergulho Cressi, modelo Archimede 2.
 O litoral norte-rio-grandense costuma ser dividido em Litoral Setentrional e 
Litoral Oriental (IDEMA, 2010). No presente trabalho, o litoral do estado foi dividido 
em três partes; a primeira denominada Litoral Norte, ao norte do Rio Potengi, a partir 
da Praia da Redinha, município de Natal até a Praia de Tibau, município de Tibau. 
A segunda, denominada de Litoral Central, a partir da Praia do Forte, no município 
de Natal até a Praia de Ponta Negra, e o Litoral Sul, a partir da praia de Cotovelo, no 
município de Parnamirim até a praia de Sagi, no município de Baia Formosa. Cada 
praia foi amostrada em três coletas em diferentes dias por um grupo de três ou quatro 
integrantes. Abaixo estão todos os sítios de coleta:

A) Praia de Galinhos (Fig. 6.A), Galinhos, RN, litoral norte, beachrock (5º05’19’’S 
/ 36º16’31’’O), 1 m de profundidade, duas coletas em 21.09.2008 e 22.09.2008, 
mergulho livre.

B) Praia de Rio do Fogo (Fig. 6.B), Rio do Fogo, RN, litoral norte, A) beachrock 
(5°16’16”S / 35°22’55”O), 0,3 a 1 m de profundidade, uma coleta em 28.01.2010, 
mergulho livre. B) Parrachos de Rio do Fogo, parracho (5º14’48’’S / 35º22’41’’O), 1 a 
3 m de profundidade, duas coletas em 25.06.2009 e 26.06.2009, mergulho livre.

C) Praia de Santa Rita (Fig. 6.C), Extremoz, RN, litoral norte, beachrock 
(5°41’40.57’’S / 35°11’57.58”O), 0,2 a 1 m de profundidade, oito coletas em 
11.03.2009, 26.04.2009, 24.06.2009, 09.07.2009, 22.08.2009, 05.01.2011, 04.01.2014, 
e 01.02.2014, coleta em poças de maré.

D) Praia de Areia Preta (Fig. 6.D), Natal, RN, litoral central, beachrock (5º47’35’’S 

    27



Figura 7. Localidades de coleta: A. Praia de Cotovelo; B. Praia de Pirambúzios; C. Cabeço de Barrei-
rinhas; D. Praia de Tabatinga; E. Praia de Pipa; F. Praia de Baia Formosa.

/ 35º11’05’’O), 0,3 m de profundidade, três coletas em 21, 22 e 23.06.2009, coleta em 
poças de maré.

E) Praia de Cotovelo (Fig. 7.A), Parnamirim, RN, litoral sul, beachrock (5º57’53’’S 
/ 35º08’31’’O), 0,2 a 1,3 m de profundidade, três coletas em 28.07.2009, 29.07.2009 e 
01.02.2014, coleta em poças de maré.

F) Cabeço de Barreirinhas (Fig. 7.B), Nísia Floresta, RN, litoral sul, beachrock 
(5º57’22.09’’S / 35º02’20.06’’O), localizado aproximadamente 10 quilômetros da 
Praia de Pirangi (GARCIA JR., 2006), 12 a 14 m de profundidade. Temperatura 
da água 27ºC, cinco coletas em 10.03.2009; 20.06.2009; 18.08.2009; 31.10.2009 e 
03.12.2009, mergulho autônomo.

G) Praia de Pirambúzios (Fig. 7.C), Nísia Floresta, RN, litoral sul, beachrock, 
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parrachos (6° 0’6.73”S / 35° 6’24.53”O), 0,6 a 2 m de profundidade. Temperatura da 
água 27ºC, 10 coletas em 06.05.2008, 12.03.09, 11.07.09, 13.02.2010, 12.04.2011, 
05.01.2012, 27.04.2013, 08.12.2013, 29.01.2014 e 15.05.2014, mergulho livre.

H) Praia de Tabatinga (Fig. 7.D), Nísia Floresta, RN, litoral sul, beachrock 
(6º03’30’’S / 35º05’44’’O), 0,5 a 1 m de profundidade, três coletas 14.02.2014, 
15.02.2014 e 01.04.2014, mergulho livre.

I) Praia de Pipa (Fig. 7.E), Tibau do Sul, RN, litoral sul, beachrock (6º13’37’’S 
/ 35º03’00’’O), 0,5 m de profundidade, duas coletas em 15.05.2014 e 16.05.2014, 
mergulho livre.

J) Praia de Bahia Formosa (Fig. 7.F), Baia Formosa, RN, litoral sul, beachrock 
(6°22’18.08”S / 34°59’30.89”O), 0,2 a 1 m de profundidade, quatro coletas 04.07.2009, 
03.01.2011, 13.05.2014 e 14.05.2014, coleta em poças de maré.

3.3 Trabalho em laboratório

Os exemplares coletados diretamente dos substratos foram condicionados em 
sacolas plásticas com água do mar. Coletou-se também algas dos gêneros Caulerpa, 
Bryopsis e Sargassum, para posterior obtenção dos moluscos associados. As algas 
foram levadas em sacolas plásticas para o laboratório, onde foram acondicionadas em 
bandejas cobertas com pano preto (Fig. 8). Esse procedimento faz com que as espécies 
(que são todas fotonegativas), migrem das algas para as bandejas de coloração branca, 
facilitando sua captura.

Em seguida, todos os espécimes de opistobrânquios coletados foram medidos 
e fotografados (Fig. 9) com a câmera Sony Cyber-shot S730 (modo macro) acoplada 
à lente ocular de estereomicroscópio Tecnival, modelo Sqf-F. Em seguida, os animais 
foram congelados em água salgada, descongelados, e fixados em álcool 70% para 
caráter morfológico ou álcool 100% para preservar dados moleculares (Fig. 10). 
Os exemplares foram identificados de acordo com Valdés et al. (2006), e tombados 
em coleções de moluscos de três instituições brasileiras: (1) Museu Nacional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN-RJ), na cidade do Rio de Janeiro; (2) 
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), na cidade de Sao Paulo; 
e (3) na coleção de bentos do Grupo de Estudos em Ecologia e Fisiologia de Animais 
Aquáticos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GEEFAA) na cidade de 
Natal (Anexo 1).

Todos os mapas de distribuição das espécies foram elaborados no programa 
Ocean Data View (SCHLITZER, 2015).
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Figura 8. Amostras 
de macroalgas cober-
tas por pano preto.

Figura 9. Indivíduos captura-
dos preparados para registro 
fotográfico e medições.

Figura 10. Exemplares fixa-
dos em álcool 70%, aguardan-
do identificação e tombo.
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4. RESULTADOS

4.1. Dados gerais

 Durante as coletas no litoral norte rio-grandense, foram capturados 1458 
exemplares de 36 espécies, em 30 gêneros e 21 famílias (Tabela 1). Dos 1408 
exemplares, um exemplar foi coletado na praia de Galinhos, 66 da praia de Rio do 
Fogo, 82 da praia de Santa Rita, três da praia de Areia Preta, 11 da praia de Cotovelo, 
11 da praia de Pirangi, 1158 da praia de Pirambúzios, 81 da praia de Tabatinga, 15 da 
praia de Pipa, 58 da praia de Baia Formosa. As praias com maior número de espécies 
coletadas e também com maior abundância foram Pirambúzios e Baia Formosa. 
Na praia de Pirambúzios foram capturados 1158 indivíduos compreendidos em 22 
espécies, 19 gêneros e 16 famílias. Na praia de Baia Formosa foi coletado o segundo 
maior número de espécimens (i.e., 58 indivíduos) em 18 espécies, 16 gêneros e 14 
famílias. Em terceiro lugar, está a praia de Santa Rita, litoral norte, com 82 exemplares 
de 16 espécies, 14 gêneros e 11 famílias. As espécies coletadas em cada praia, assim 
como suas abundâncias encontram-se na Tabela 2. 

 Das 36 espécies, seis foram identificadas apenas até o nível de gênero. Em 
próximos estudos, serão realizadas análises necessárias para identificação até o nível 
de espécies. Dentre as seis espécies estão o pleurobrânquio Berthellina sp. (figura 
17)e Thuridilla sp. (figura 74), que são possíveis espécies novas. Das 36 espécies 
encontradas 34 são novos registros para o Rio Grande do Norte, três para o Brasil, três 
para o Atlântico sudoeste. Com os dados do presente estudo, a diversidade de lesmas 
marinhas conhecida para o estado passa de 12 para 46 espécies.

Na sessão taxonômica da presente dissertação são apresentadas, para cada 
espécie, morfologia externa, informações ecológicas, distribuição geográfica, fotos 
dos exemplares in vivo, lista de material examinado, a localidade tipo.

Acteo-
noidea

Anaspi-
dea

Cepha-
laspidea

Saco-
glossa

Preurobran-
choidea

Nudi-
branchia

Total

Família 1 1 2 4 1 12 21
Gênero 1 3 3 5 2 15 28
Espécie 1 4 3 7 3 18 36

Tabela 1. Diversidade taxonômica dos opistobrânquios do Rio Grande do Norte.
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4.2. Taxonomia

Classe GASTROPODA Cuvier, 1795
Subclasse HETEROBRANCHIA Gray, 1840

Superfamília ACTEONOIDEA d’Orbigny, 1843
Família APLUSTRIDAE Gray, 1847

Gênero Micromelo Pilsbry, 1895
Espécie tipo: Bulla undata Bruguière, 1792

Micromelo undatus (Bruguière, 1792)
(Figs 11, 12)

Bullina elegans Menke, 1830: p. 13, 125, 715, fig. 74.
Bulla nitidula Dillwyn, 1817: p. 483, pl. 715, fig. 74; Martini, 1769, text-fig. 4-5, p. 
274. 
Bulla undata Bruguière, 1792: p. 380. 

Figura 11. Morfologia externa de Micromelo undatus (Bruguière, 1792). A, vista lateral do espécime 
em seu ambiente natural (GEEFAA 327). B, vista dorsal (GEEFAA 294). C, detalhe da concha (GEE-
FAA 294). Escalas: 10 mm.
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Material examinado: Parrachos de Rio do Fogo, Rio do Fogo, 25 de junho de 2009, 
dois exemplares, 14-15 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 294). Praia de Santa Rita, 
Extremoz, Rio Grande do Norte, 11 de outubro de 2008, um exemplar, 14 mm, leg. 
C. Cunha (MZSP 97052), 9 de julho de 2009, um exemplar, 13 mm, leg. M. Delgado 
(GEEFAA 361a), 22 de agosto de 2009, um exemplar, 18 mm, leg. Marlon Delgado 
(GEEFAA 339). Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 11 de julho de 2009, um 
exemplar, 30 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 275), 8 de dezembro de 2013, quarto 
exemplares, 30-40 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 320), 18 de janeiro de 2014, dois 
exemplares, 20-30 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 323). Praia de Tabatinga, Nísia 
Floresta, 1 de abril de 2014, um exemplar, 20 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 327), 
50 exemplares, 2 de maio de 2015, 10-24 mm, fot. reg. M. Delgado.

Localidade tipo: Indeterminada.

Figura 12. Distribuição geográfica de Micromelo undatus (Bruguière, 1792).
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Distribuição geográfica:
Atlântico Leste: Ilha de Ascensão (ROSEWATER, 1975; PADULA et al., 2014) e 
Ilhas de Cabo Verde (NICKLÉS, 1958). 

Atlântico Noroeste (VALDÉS et al., 2006): EUA: Flórida (WARMKE & ABBOTT, 
1961); Honduras; Costa Rica; Panamá; Colômbia (ARDILA, BÁEZ & VALDÉS, 
2007); Curaçao, Bonaire; Venezuela; Bermudas (ROSENBERG et al., 2009); Cuba; 
Jamaica (THOMPSON, l977); Haiti; Porto Rico (MENKE, 1830: como: Bullina 
elegans); Ilhas Virgens; Martinique; Stª. Lúcia; Barbados; São Vicente e Granadinas 
(A. ADAMS, 1850: como Bulla nitidula).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Alagoas, Bahia (RIOS, 2009); Pernambuco (PADULA et 
al., 2012); Fernando de Noronha (GARCÍA, TRONCOSO & DOMÍNGUEZ, 2002); 
Rio Grande do Norte – Parrachos de Maracajaú (MARTINEZ et al., 2012); Parrachos 
de Rio do Fogo, Praia de Santa Rita, Praia de Pirambúzios e Praia de Tabatinga 
(presente estudo).

Ecologia: Nas coletas realizadas no estado do Rio Grande do Norte, esta espécies foi 
encontrada na zona intertidal sobre rochas, cascalho junto a algas pardas, algas e areia 
no período diurno. 

Diagnose: (modificado de VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009). Apresenta um padrão 
corpóreo ovalado, coloração translúcida acinzentada com grandes manchas ovais 
opacas da cor branca distribuídas em todo corpo. Bordas do manto, lóbulos do escudo 
cefálico do corpo apresentando um tom esverdeado, graduando em tom esbranquiçado, 
amarelado e rubro no ápice das bordas. Anteriormente, o animal apresenta um escudo 
cefálico bilobado, como um par de olhos na porção médio-frontal e no ponto central 
entre lóbulos iniciam projeções do manto onduladas partindo em direção a concha, 
cobrindo-a na porção mais anterior. Na porção medial dorsal há uma concha semi-
globular, fina de coloração esbranquiçada com distribuição de traços rubros em forma 
de rede em toda superfície, cobrindo apenas uma parcela do corpo do animal. Na porção 
posterior, há projeções do manto que cobrem uma parcela oblíquo da terminação da 
concha. O pé apresenta o mesmo tom de cores do corpo e possui forma achatada, oval 
e sua extensão maior que o corpo.

Observações: Os exemplares vivos examinados no presente trabalho variam de 13 a 40 
mm de comprimento e as conchas apresentam, coloração branca, creme ou amarela-
escura. Em alguns exemplares, a região oral apresenta coloração escura na região dos 
lábios.
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EUTHYNEURA Spengel, 1881
Superordem NUDIPLEURA Wägele & Willan, 2000
Superfamília PLEUROBRANCHOIDEA Gray, 1827

Família PLEUROBRANCHIDAE Gray, 1827
Gênero Berthella Blainville, 1824

Espécie tipo: Berthella porosa Blainville, 1824 

Berthella agassizii (MacFarland, 1909)
(Figs 13, 14)

Pleurobranchus agassizii MacFarland, 1909: p. 59-64, pls. 11-12, figs. 43-57.

Figura 13. Morfologia externa de Berthella agassizii Blainville, 1824. A, Vista lateral do espécime 
(MZSP 97047). B, vista dorsal (MZSP 97047). C, vista ventral (MZSP 97047). Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 11 de março de 2009, um 
exemplar, 11 mm, leg. M. Delgado (MZSP 97047). Praia de Pirambúzios – mangue, 
Nísia Floresta, 13 de março de 2009, dois exemplares, 6-9 mm, leg. M. Delgado 
(MZSP 97066) (GEEFAA 269). Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 4 de julho de 
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2009, dois exemplares, 13-15 mm, leg. M. Delgado (MZSP 97067) (GEEFAA 333).

Localidade tipo: Praia de Riacho Doce, Alagoas (MACFARLAND, 1909).

Figura 14. Distribuição geográfica de Berthella agassizii Blainville, 1824. 
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Distribuição geográfica:
Atlântico Noroeste (VALDÉS et al., 2006):  Belize, Colômbia (ARDILA, BÁEZ 
& VALDÉS, 2007; MARCUS, 1976); Curaçao (MARCUS, 1955; 1970); Bermudas 
(VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Alagoas 
(MACFARLAND, 1909), Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo (GARCÍA GARCÍA 
et al., 2008; PADULA et al., 2012). 

Ecologia: No estado do Rio Grande do Norte, esta espécies foi encontrada na zona 
intertidal, sob rochas rolantes próximo de briozoários.

Diagnose: (modificado de VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009; MARCUS, 1955). 
Possui corpo ovalado com, aproximadamente, 25 mm de comprimento. Apresenta uma 
coloração rosa levemente mesclado com um tom de marrom avermelhado e inúmeros 
pequenos pontos brancos distribuídos no noto ovalado do animal. Na porção anterior 
ventral há um véu oral em forma trapezoide e bem proeminente, um par de rinóforos 
retráteis e lobulados. O noto é serpenteado com pequenas rugas na porção terminal, 
próximo a borda, quando o animal está relaxado. Há ausência das rugas quando o 
indivíduo apresenta-se na forma contraída, com o noto esticado e rente ao substrato. 
Presença de uma coloração branca acinzentada na porção centro-dorsal por haver a 
posição da massa visceral sob proteção da concha interna. Brânquias localizadas entre 
a porção inferior do manto e superior do pé, no lado direito do corpo. Posteriormente, 
há uma evidente “cauda” que é representada pela porção final do pé muscular que não 
é visto facilmente por ser coberto pelo noto ovalado do animal.
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Berthella stellata (Risso, 1926)
(Figs 15, 16)

Berthella albocrossata Heller & Thompson T., 1983: (Gosliner & Bertsch, 1988); 
Berthella postrema Burn, 1962: (Gosliner & Bertsch, 1988); 
Berthella stellata albocrossata Heller & Thompson, 1983; 
Berthella tupala Er. Marcus, 1957: p. 416-419, figs. 58-69; 
Pleurobranchus pellucida Pease, 1860: (Gosliner & Bertsch, 1988); 
Pleurobranchus stellatus Risso, 1826: p. 41.

Figura 15. Morfologia externa de Berthella stellata (Risso, 1926). A, vista dorsal de espécime relaxado 
(MZSP 97065). B, vista dorsal de espécime contraído (GEEFAA 343). C, vista ventral (GEEFAA 304). 
Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 26 de abril de 2009, um 
exemplar, 10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 273), 4 de janeiro de 2014, um exemplar, 
5 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 343). Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 13 de 
fevereiro de 2010, um exemplar, 8 mm, (material perdido). Praia de Baia Formosa, 
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Baia Formosa, 5 de julho de 2009, dois exemplares, 10-14 mm, leg. M. Delgado 
(GEEFAA 304) (MZSP 97065).

Localidade tipo: Mar Mediterrâneo (RISSO, 1826).

Figura 16. Distribuição geográfica de Berthella stellata (Risso, 1926). 

Distribuição geográfica: 
Mar Mediterrâneo: (RISSO, 1826); Grécia (GOSLINER & BERTSCH 1988); 
Iugoslávia (THOMPSON, 1981).

Pacífico Leste: México (GOSLINER & BERTSCH 1988) e Havaí (PEASE, 1860; 
KAY, 1979: como B. pelucida).

Indo-Pacífico: África do Sul (GOSLINER, 1987: como B. tupala); Sudão (HELLER 
& THOMPSON, 1983: como B. stellata albocrossata); Austrália (BURN, 1962: como 
B. postrema; THOMPSON, 1970: como B. pelucida); Ilhas Marshall (WILLAN, 1984: 
como B. pelucida); Nova Caledônia (RISBEC, 1928: como B. pelucida).

Atlântico Leste: Ilha da Madeira (SEGERS, SWINNER & ABREU, 2009) e Ilha de 
Açores (MALAQUIAS et al., 2009; 2014).

Atlântico Noroeste: [EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 1967a); México 
(GOSLINER & BERTSCH 1988)]; [Belize, Honduras; Panamá (BERTSCH, 1975); 
Colômbia (Ev. MARCUS, 1985); Venezuela, Barramas, Curaçao, Ilhas Cayman, Porto 
Rico (Er. MARCUS & Ev. MARCUS, 1970a), Ilhas Virgens, Stª. Lúcia, Martinique, 
Granada (VALDÉS et al., 2006)]. 

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco 
- Fernando de Noronha (GARCÍA, TRONCOSO & DOMÍNGUEZ, 2002), Rio de 
Janeiro (RIOS, 2009), São Paulo (MARCUS, 1957: como B. tupala).
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Ecologia: No estado do Rio Grande do Norte, essa espécie foi encontrada na zona 
intertidal, sob rochas rolantes, junto a briozoários e esponjas.

Diagnose: (modificado de RISSO, 1826; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009). Apresenta 
um corpo ovalado chegando a 12 mm de comprimento. Possui coloração translúcida 
leitosa, apresentando o noto coberto por pequenas manchas esbranquiçadas disformes, 
uma mancha opaca branca na forma transversal na porção central do noto (tal mancha 
opaca fez muitos pesquisadores ver a forma de uma estrela alva no dorso do animal, 
concluindo, então, o nome da espécie como B. stellata). Anteriormente é localizado 
o véu oral em forma trapezoidal bem avantajado, manchados pelos pontos brancos 
disformes, um par de rinóforos retráteis, lobulados e proeminentes e arquejados. A 
porção médio-dorsal é, em sua totalidade, coberta pelo noto pregueado e rugoso que 
apresenta coloração creme amarronzada no centro, por apresentar a massa visceral sob 
a proteção da concha interna no animal. Brânquias localizadas entre a porção inferior 
do manto e superior do pé, no lado direito do corpo. Na parte posterior, o molusco 
apresenta uma longa cauda com manchas esbranquiçadas, representada pela porção 
distal do pé musculoso. O pé fica encoberto pelo noto na maior parte, sendo exposto 
na porção posterior.
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Gênero Berthellina Gardiner, 1936
Espécie tipo:  Berthellina engeli Gardiner, 1936

Berthellina sp.
(Fig. 17)

Figura 17. Morfologia externa de Berthellina sp. A, vista dorsal (MZSP 97042). B, vista dorsal do 
espécime em ambiente natural (GEEFAA 335). Escalas: 10 mm.

Material Examinado: Cabeço de Barreirinhas, Nísia Floresta, 10 de março de 2009, 
seis exemplares, 4-10 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97042) (GEEFAA 335), 20 de junho 
de 2009, um exemplar, 25 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97039), 3 de julho de 2009, um 
exemplar, 5 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA).

Distribuição geográfica: 
Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo).

Ecologia: No estado do Rio Grande do Norte, o animal foi localizado vivendo a 15 
metros de profundidade, sob rocha rolante, junto a briozoários e esponjas.

Descrição: Corpo ovalado variando entre 4-25 mm de comprimento, em exemplares 
vivos. Animal translúcido com coloração laranja avermelhada, apresentando pequenos 
pontos ovalados em tom de branco e bem espaçados. Anteriormente, é presente um 
véu oral na forma de trapézio, na poção anterior do véu, a borda varia ao longo da 
margem, deixando-a levemente ondulada, presença de um par de rinóforos retráteis, 
lobulados e bem evidentes em forma de “V”. Na região centro-dorsal, o molusco é 
coberto pelo noto com pequeninas papilas, imperceptíveis a olhos nus, no centro há 
uma coloração enegrecida, por estar situado a massa visceral sob a proteção da concha 
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interna. Há presença das brânquias que se localizam entre a porção inferior do manto e 
superior do pé, no lado direito do corpo do animal. Na porção ventral, presença de um 
pé muscular de forma achatada e totalmente encoberta pelo noto. 

Considerações:
 Apenas uma espécies do gênero Berthellina no Atlântico Sudoeste (i.e., 
B. quadridens Mörch, 1893), que ocorre também no Brasil (Valdés et al. 2006). O 
exemplar encontrado no Rio Grande do Norte pertence provavelmente a uma espécie 
nova. 
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 Família CADLINIDAE Bergh, 1891
Gênero Cadlina Bergh, 1878

Espécie tipo: Cadlina laevis Linnaeus, 1767

Cadlina rumia Er. Marcus, 1955
(Figs 18, 19)

Figura 18. Morfologia externa de Cadlina rumia Er. Marcus, 1955. A, vista dorso-lateral do espécime 
em ambiente natural (MZSP 97064). B, vista dorsal (GEEFAA 311). Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Pirambúzios – mangue, Nísia Floresta, 13 de março de 
2009, um exemplar, 12 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97064). Praia de Baia Formosa, 
Baia Formosa, 4 de julho de 2009, um exemplar, 10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 
311).

Localidade tipo: Ilha de São Sebastião, São Paulo (MARCUS, 1955).

Distribuição geográfica:
Atlântico Leste: Gana (EDMUNDS, 1981).
 

Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 1967a; MARCUS, 1977); 
Belize; Panamá (BERTSCH, 1975; JOHNSON, 2011); Jamaica (THOMPSON, 1980); 
Porto Rico (RIOS, 1994); República Dominicana, Curaçao, S. Martín (MARCUS & 
MARCUS, 1963), Stª. Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada (VALDÉS et al., 
2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Alagoas 
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Figura 19. Distribuição geográfica de Cadlina rumia Er. Marcus, 1955. 

(PADULA et al., 2012); Bahia (OURIVES et al., 2011; SALES et al., 2013); Rio 
de Janeiro (DOMÍNGUEZ, GARCÍA & TRONCOSO, 2008); São Paulo (MARCUS, 
1955; GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008).
 
Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares foram encontrados habitando em 
zona intertidal, sob rochas rolantes, junto a esponjas.

Diagnose: (modificado de MARCUS, 1955; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009). 
Corpo achatado elíptico, com cerca de 13 mm de comprimento. Apresenta coloração 
branca, sendo mesclada pelas glândulas do manto de cor amarela, margeando toda a 

    44



borda do manto. Os rinóforos apresentam variação de cor, começando com um tom 
branco em sua base e nas mediações terminais varia para um marrom até a extremidade. 
Anteriormente apresenta a borda do noto acentuada que esconde o pé do animal. 
Localiza-se um par de rinóforos retráteis, laminados oblíquos com oito lâminas e par 
de olhos na base dos rinóforos. Na região centro-dorsal do noto há presença do anel 
de glândulas em torno do noto. Posteriormente, é situado o ânus envolto por um grupo 
de cinco filamentos branquiais na forma de folha e retrátil. O pé muscular é achatado 
e longilíneo, sendo totalmente coberto pelo noto.

Observações próprias: Exemplares vivos com tamanho variando entre 10-12 mm de 
comprimento. Rinóforos com 8 a 12 lâminas.
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Família CHROMODORIDIDAE Bergh, 1891
Gênero Felimida Ev. Marcus, 1971

Espécie tipo: Felimida sphoni Ev. Marcus, 1971

Felimida binza (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963)
(Figs 20, 21)

Chromodoris binza Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963: p. 25-26, figs. 30-31

Figura 20. Morfologia externa de Felimida binza (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963). A, vista de exem-
plares adultos e juvenis (GEEFAA 329). B, vista dorsal (material perdido). C, vista dorsal de espécime 
juvenil em ambiente natural (GEEFAA 263a). Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 9 de março de 2009, um 
exemplar, 4 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97081). Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 
6 de maio de 2008, um exemplar, 10 mm, (material perdido). Praia de Baia Formosa, 
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Figura 21. Distribuição geográfica de Felimida binza (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963). 

Baia Formosa, 4 de julho de 2009, dois exemplares exemplar, 6-9 mm, leg. C. Cunha 
(MZSP 97070), 5 de julho de 2009, seis exemplares, 4-15 mm, leg. M. Delgado 
(GEEFAA 263a; 329). 3 de janeiro de 2011, um exemplar, 10 mm, leg. M. Delgado 
(GEEFAA 332).
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Localidade tipo: Próximo à entrada da Baia de Piscadera, Curaçao (MARCUS & 
MARCUS, 1967b) 

Distribuição geográfica:
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 1967b); Costa Rica 
(CAMACHO-GARCÍA et al., 2014); Colômbia (MARCUS, 1976b; BANDEL, 
1976; DOMÍNGUEZ & TABORDA, 2002; ARDILA, BÁEZ & VALDÉS, 2007); 
Cuba (ORTEA et al., 1994); Jamaica (THOMPSON, 1980); [Ilhas Virgens; Curaçao 
(MARCUS & MARCUS, 1963); São Vicente e Granadinas (VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Alagoas 
(PADULA et al., 2012); Bahia (SALES et al., 2013); Rio de Janeiro (DOMÍNGUEZ, 
GARCÍA & TRONCOSO, 2008); São Paulo (MARCUS, 1957; GARCÍA GARCÍA, 
DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008). 

Ecologia:  No Rio Grande do Norte, os exemplares foram encontrados em zona 
intertidal, sob rocha rolante alimentando-se de esponja.

Diagnose: (modificado de VALDÉS et al., 2006; DOMÍNGUEZ, GARCÍA & 
TRONCOSO, 2006; RIOS, 2009) Corpo oblongo, com até 25 mm de comprimento. 
Coloração de fundo, branca com uma complexa rede de linhas rubras, graduando 
em tom de laranja e amarelo; os rinóforos e as brânquias possuem coloração branca 
intercalando com um forte tom de púrpura, coloração alaranjada na extremidade 
da borda do manto, formando um anel em volta do animal. Na porção anterior está 
localizado a borda do noto de forma acentuada, formando uma aba na qual oculta 
a cabeça do animal, um par de rinóforos retráteis, laminados de forma obliquo com 
18 lamelas e encurvados para porção posterior. Na porção medial do noto apresenta 
uma coloração escurecida do centro em direção a porção final, tal coloração escura 
fica situada a massa visceral da espécie. Posteriormente, apresenta o ânus envolto por 
um grupo de 12 filamentos branquiais em forma de folha unipenada e retráteis, cauda 
pontiaguda de coloração laranja ou laranja avermelhada na porção dorsal e na porção 
ventral apresente com a cor branca, a cauda é representada por uma continuação do pé 
do animal. O pé não é visível e escondido pelas bordas do noto.

Considerações: 
 Johnson & Gosliner (2012) realizaram uma nova classificação taxonômica, 
através de análises genéticas de todas as espécies do gênero Chromodoris do Pacífico 
Oeste e Atlântico Leste, denominando de Felimida. Os exemplares coletados no Rio 
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Grande do Norte foram identificados e tombados, primeiramente, como Chromodoris 
binza, de acordo com a descrição taxonômica de Valdés et al. (2006), porém passaram 
a ser reclassificados como Felimida Binza.
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Gênero Felimare Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967 

Felimare sp.
(Fig. 22)

Figura 22. Morfologia externa de Felimare sp. A, vista lateral (GEEFAA 313). B, vista dorsal (GEE-
FAA 313). C, brânquias (GEEFAA 313). Escalas: 10 mm.

Material examinado: Cabeço de Barreirinhas, Nísia Floresta, 20 de junho de 2009, um 
exemplar, 14 mm, leg. V. Padula (MNRJ 13896), 18 de agosto de 2009, um exemplar, 
13 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 313), 31 de outubro de 2009, um exemplar, 15 
mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 262a).

Localidade tipo: Desconhecida, espécie não identificada.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo).
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Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares encontrados estavam presentes em 
15 metros de profundidade, vivendo sob rochas rolantes e forrageando sobre esponjas 
de coloração branca.

Descrição: Corpo alongado e estreito, exemplares vivos com tamanhos entre 13-15 
mm de comprimento Apresenta coloração de fundo em tom de azul em todo corpo, 
com três linhas dorsais descontínuas amareladas e púrpuras dispostas em forma 
longitudinais, formando uma rede paralela de linhas que margeiam toda a borda do 
manto passando pela base dos rinóforos e da brânquias. Possui uma disposição de 
manchas enegrecidas na cabeça que preenche a coloração dos rinóforos desde sua 
base até sua extremidade que possui pequenas manchas brancas e amarelas dispostas 
aleatoriamente. Há uma outra mancha negra bem acentuada na posição mais medial, 
dividindo o animal em duas partes (posterior-anterior) e na porção mais posterior do 
manto há uma terceira mancha preta de pequeno porte, no mesmo tom das anteriores. 
A brânquia é translúcida com coloração creme. A coloração do pé na porção lateral, 
há uma predominância do tom azul-enegrecido com disposição de manchas ovaladas 
e oblíquas na cor de amarela no centro com as bordas no tom de branco- leitoso, na 
porção mais posterior do pé (cauda) apresenta um tom de azul com o mesmo padrão de 
manchas amarelas que preenchem a lateral e o dorso da cauda. A cor da porção ventral 
do pé é no tom de branco. A porção anterior do animal está revestida com o noto que 
cobre a cabeça do animal, um par de pequeninos olhos, um par de rinóforos retráteis, 
laminados com 13 lamelas e um par de pequenos tentáculos orais, muito próximo da 
boca. Na porção posterior há presença do ânus circulado por sete filamentos branquiais 
unipinados e retráteis, na porção mais posterior há a presença da extremidade do pé 
dando uma formação de cauda no animal.

Considerações:
 Johnson & Gosliner (2012) realizaram uma nova classificação taxonômica, 
através de análises genéticas de todas as espécies do gênero Hypselodoris do Pacífico 
Oeste e Atlântico Leste e Mar Mediterrâneo, denominando de Felimare, classificando 
como um grupo irmão de Hypselodoris. Os exemplares coletados no Rio Grande do 
Norte foram identificados e tombados, primeiramente, como Hypselodoris sp., de 
acordo com a descrição taxonômica de Valdés et al. (2006), porém passaram a ser 
reclassificados como Felimare sp.
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Família DISCODORIDIDAE Bergh, 1891
Gênero Diaulula Bergh, 1878

Espécie tipo: Doris sandiegensis J. G. Cooper, 1863

Diaulula greeleyi (MacFarland, 1909)
(Figs 23, 24)

Peltodoris greeleyi MacFarland, 1909: p. 84-88, pl. 15, figs. 77-82;

Figura 23. Morfologia externa de Diaulula greeleyi (MacFarland, 1909). A, vista de espécime jovem 
em ambiente natural (GEEFAA 283). B, vista dorso-lateral (GEEFAA 259a). C, vista ventral (GEEFAA 
317). Escalas: 10 mm.

Material Examinado: Praia de Rio do Fogo, Rio do Fogo, Rio 28 de janeiro de 2010, 
um exemplar, 7 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 302). Praia de Santa Rita, Extremoz, 
11 de outubro de 2008, dois exemplares, 5-9 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97046), 26 
de março de 2009, dois exemplares, 7-10 mm, leg. M. Delgado, 28 de março de 2009, 
dois exemplares, 6-13 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA lote 316), 26 de abril de 2009, 
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cinco exemplares, 3-20 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 259a), 24 de junho de 2009, 
quatro exemplares, 3-14 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA lote 316), 9 de julho de 2009, 
três exemplares, 7-11 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA lote 316), 5 de janeiro de 2011, 
um exemplar, 11 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 290). Praia de Pirambúzios, Nísia 
Floresta, 11 de julho de 2009, três exemplares, 5-10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 
317), 8 de dezembro de 2013, um exemplar, 6 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 348), 
15 de dezembro de 2013, três exemplares, 5-10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 283), 
18 de janeiro de 2014, dois exemplares, 8-10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 341). 
Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 4 de julho de 2009, 15 exemplares, 4-10 mm, 
leg. M. Delgado 13 expl. (GEEFAA 288) e leg. C. Cunha 2 expl. (MZSP 97045), 5 de 
julho de 2009, três exemplares, 3-4 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 301).

Figura 24. Distribuição geográfica de Diaulula greeleyi (MacFarland, 1909).
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Localidade tipo: Praia de Riacho Doce, Alagoas (MACFARLAND, 1909). 

Distribuição geográfica: 
Pacífico Oeste: México, Costa Rica (CAMACHO-GARCÍA & VALDÉS, 2003; 
ROSENBERG et al., 2009).

Atlântico Noroeste: EUA: Carolina do Sul (EYSTER, 1980); Flórida (MARCUS 
& MARCUS, 1967: como Peltodoris greeleyi; VALDÉS, 2004b); Costa Rica 
(CAMACHO-GARCÍA et al., 2014); Barramas (VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Alagoas 
(MACFARLAND, 1909: como P. greeleyi; PADULA et al., 2012); Pernambuco 
(ALVIM et al., 2013); Rio de Janeiro (Ev. MARCUS & Er. MARCUS, 1967a; 
GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ & TRONCOSO, 2008); São Paulo (MARCUS, 
1955; DAYRAT, 2010; RIOS, 1994).

Ecologia:  No Rio Grande do Norte, o animal foi localizado em zona intertidal, sob 
rochas rolantes, se alimentando de esponjas de coloração amarelada. 

Diagnose: (modificado de MACFARLAND, 1909; VALDÉS et al., 2006; ALVIM & 
PIMENTA, 2013). Corpo achatado elíptico. Apresenta coloração de fundo amarelo-
alaranjado, com uma distribuição de pequenas manchas marrons enegrecida de forma 
circular e duas grandes linhas longitudinais e paralelas que saem as base dos rinóforos 
até as brânquias na coloração marrom enegrecido. A coloração dos rinóforos é de 
um tom marrom escuro na porção laminar e na base coloração amarela alaranjada 
e a brânquias e coloração translúcida levemente alaranjada nas bordas e no centro 
do filamento, apresenta uma coloração marrom enegrecida. A porção anterior do 
animal possui uma cabeça revestida com o noto que a cobre por inteiro com pequenos 
tentáculos orais cônicos, um par de olhos, um par de rinóforos retráteis, laminados 
horizontal com 13 lamelas, apresentando em sua base uma bainha elevada com bordas 
em ramos. Na porção medial do noto apresenta pequenas projeções em formas de 
tubérculos dispostas de forma aleatória e abundante, na borda do manto apresenta um 
feixe de glândulas que margeiam todo o círculo do animal, formando uma espécie de 
anel na borda. Na porção posterior, há o cone anal circulado pela brânquia com 10-12 
filamentos de brânquias unipenadas e retráteis. Um pé muscular mais estreito que o 
noto, posteriormente ultrapassando o noto em forma de pequena cauda arredondada, 
na porção anterior é bifurcado em dois pequeninos tentáculos.
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Gênero Discodoris Bergh, 1877
Espécie tipo: Discodoris boholiensis Bergh, 1877

Discodoris branneri MacFarland, 1909
(Figs 25, 26)

Doris (Dendrodoris) crucis Mörch, 1863: 33 (parcialmente; de acorco com Dayrat, 
2010).
Discodoris notha Bergh, 1877: 530, plt. LXI–LXII, figs. 3–9; 29–30; Bergh (1884b: 
92); Bergh, 1904: 53, plt. IV, figs. 7–14 (parcialmente; de acorco com Dayrat, 2010);
Discodoris branneri MacFarland, 1909: 66, plt. XII, figs. 58–65;
Carminodoris branneri: Perrone & Duneddu 1997: 52;
Discodoris evelinae Er. Marcus, 1955: 143, figs. 141–150; 
Discodoris hedgpethi Ev. Marcus & Er. Marcus, 1960: 254, figs. 7–11;
Discodoris spetteda Ev. Marcus & Er. Marcus, 1966: 181 Nomen nudum;
Montereina branneri Dayrat, 2010: 234, fig. 241–257.

Figura 25. Morfologia externa de Discodoris branneri MacFarland, 1909. A, vista ventral (MZSP 
97063). B, rinóforo (MZSP 97063). C, vista dorsal (MZSP 97063). D, brânquias (MZSP 97063). Esca-
las: 50 mm.

    55



Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 12 de março de 2009, três 
exemplares, 40-70 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97063), leg. M. Delgado (GEEFAA 309) 
e um fragmento, leg. C. Cunha (MZSP 97053); 26 de março de 2009, um exemplar, 90 
mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 326), 28 de fevereiro de 2010, um exemplar, 64 mm, 
leg. M. Delgado (GEEFAA 325). Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 4 de julho 
de 2009, um exemplar, 4 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 266).

Localidade tipo: Praia de Riacho Doce, Alagoas (MACFARLAND, 1909).

Figura 26. Distribuição geográfica de Discodoris branneri MacFarland, 1909.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 1967a; 1960; MARCUS. 
1970); México: (ROSENBERG et al., 2009; ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 
2012); [Barramas, Ilhas Cayman, Honduras, Jamaica (VALDÉS et al., 2006)], 
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Porto Rico (MARCUS, 1970), Barbados (MARCUS & HUGHES, 1974); Costa 
Rica (CAMACHO-GARCÍA, 2009; CAMACHO-GARCÍA et al., 2014), Panamá 
(BERTSCH, 1976), Colômbia (ARDILA, BAÉZ & VALDÉS, 2007); Santa Marta, 
Venezuela; Ilhas Virgens, Guadalupe, Martinique, Stª. Lúcia, São Vicente e Granadinas 
(VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco 
(MARCUS, 1970 como Discodoris evelinae); Alagoas (MACFARLAND, 1909; 
PADULA et al., 2012; ALVIM et al., 2013); Bahia (ALVIM et al., 2013); Rio de 
Janeiro (GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVARES & TRONCOSO, 2008 como 
D. evelinae); São Paulo (MARCUS, 1955).

Ecologia:  No Rio Grande do Norte, o animal foi encontrado na zona intertidal, inserido 
em poça de maré com baixo nível de água, sob rochas rolantes, próximo a esponjas e 
briozoários.

Diagnose: (modificado de MACFARLAND, 1909; DAYRAT, 2010; ALVIM & 
PIMENTA, 2013) Corpo elíptico achatado. Coloração de fundo marrom com pequenas 
manchas castanha escuras, duas ou três filas com três manchas ovais, paralelas e 
longitudinais de cor preta e manchas aleatórias e maiores dispostas em todo noto de 
coloração esbranquiçada. A cor dos rinóforos é marrom com pequeninas manchas 
esbranquiçadas e brânquias translúcidas de coloração marrom claro com pequeninas 
manchas circulares marrom. Na face ventral o noto é creme com pequeninas manchas 
disformes e bem espaçadas em coloração marrom escura, no pé manchas marrom 
escuras disformes bem próximas umas das outras formando uma rede de manchas bem 
distribuídas. Na porção anterior está presente a borda do manto que cobre a cabeça que 
possui lábios bilobados e uma separação em lábio superior. Um par de olhos, um par de 
rinóforos retráteis, laminados horizontais com 20 lamelas, bem afastados um do outro 
e uma bainha elevada protegendo a sua base. Na porção medial, o noto é revestido 
com inúmeros tubérculos cônicos de diferentes tamanhos que tornam o animal com a 
textura rugosa. Na porção posterior há o cone anal alto circulados por seis filamentos 
de brânquias foliáceas tripinadas e retráteis, na face ventral, um pé muscular liso é 
mais estreito que o noto.
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Gênero Geitodoris Bergh, 1891
Espécie tipo: Doris complanata Verrill, 1880.

Geitodoris pusae (Er. Marcus, 1955)
(Figs 27, 28)

Discodoris pusae Er. Marcus, 1955: 147, fig. 151–165;
Geitodoris planata auct non Alder & Hancock, 1846: García García, Domínguez-
Álvarez & Troncoso, (2008: 209); Rios (2009: 427).

Figura 27. Morfologia externa de Geitodoris pusae (Er. Marcus, 1955). A, vista dorsal (GEEFAA 338). 
B, vista lateral (GEEFAA 338). C, vista ventral (GEEFAA 338). Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 28 de fevereiro de 2009, 
um exemplar, 14 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 338).

Localidade tipo: Ilha de São Sebastião, São Paulo (MARCUS, 1955).

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (DAYRAT, 2010), Porto Rico (MARCUS & 
MARCUS, 1969b: como Discodoris pusae, Curaçao (ORTEA et al., 1988), Costa Rica 
(CAMACHO-GARCÍA et al., 2014); Martinique (VALDÉS, et al., 2006) Jamaica 
(THOMPSON, 1980).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Pará (Ev. MARCUS, 1970: como D. pusae; Rio 
Grande do Norte (presente estudo); Alagoas (PADULA et al., 2012); Rio de Janeiro 
(DOMÍNGUEZ, GARCÍA & TRONCOSO, 2006; ALVIM et al., 2013); São Paulo 
(MARCUS, 1955: como D. pusae); Argentina (MARCUS, 1977: como D. pusae). 
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Figura 28. Distribuição geográfica de Geitodoris pusae (Er. Marcus, 1955).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, o exemplar foi encontrado em poça de maré, sob 
rochas rolantes e próximo a esponjas e tunicados.

Diagnose: (modificado de MARCUS, 1955; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009; 
DAYRAT, 2010; ALVIM & PIMENTA, 2013). Corpo elíptico achatado, podendo 
chegar a 60 mm de comprimento. Coloração de fundo alaranjado com disposição 
de pequenas manchas disformes amarronzadas em todo o noto distribuídas de forma 
irregular e na posição mais medial uma mancha laranja escura, sendo representada 
pela massa visceral. A cor das brânquias é creme com pequeninas manchas marrom 
escuras, os rinóforos são laranja escuro na base e nas lamelas um tom de marrom 
escuro. A porção anterior está presente um par de olhos coberto pelo noto e um par de 
pequenos lábios, um par de rinóforos retráteis, laminados de forma obliqua com 13 
lamelas e uma bainha alta e lisa presente na base do mesmo. Na porção medial o noto 
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é revestido por pequeninos tubérculos arredondados de diferentes tamanhos e pouco 
espaçados entre eles que passam pela margem até as bordas do manto, deixando a 
textura do animal rugosa. Na porção posterior está presente o ânus circulado por seis 
filamentos branquiais retráteis e tripinados que são posicionados simetricamente ao 
eixo longitudinal do animal. Um pé mais estreito que o noto, projetando um pequena 
cauda arredondada na extremidade posterior.
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Gênero Taringa Er. Marcus, 1955
Espécie tipo: Taringa telopia Er. Marcus, 1955.

Taringa sp. 1
(Fig. 29)

Figura 29. Morfologia externa de Taringa sp.1. A, vista dorsal (MZSP 97071). B, vista ventral (MZSP 
97071). C, brânquia (MZSP 97071). Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Areia Preta, Natal, 22 de junho de 2009, um exemplar, 
18 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97071).

Distribuição geográfica: 
Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, o exemplar encontrado estava presente em zona 
intertidal, sob rocha rolante junto a esponjas de coloração amarela, em praia urbana 
com despejo de matéria orgânica (esgoto doméstico) de forma intensa.

Descrição: Corpo elíptico achatado, com um exemplar vivo com 18 mm de comprimento. 
Apresente uma cor de fundo amarelada em todo noto salpicado por pequenas manchas 
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circulares marrom escuras que preenche a porção medial até a borda do manto. Os 
rinóforos possuem a base amarelada e marrom claro nas lamelas, as brânquias possuem 
coloração bege amarelada. Na porção anterior a cabeça do animal apresenta um par 
de olhos que são cobertos pela projeção do noto, um par de lábios e diferenciados 
em dois lábios, um par de rinóforos retráteis, laminados e oblíquos com 10 lamelas, 
apresentando uma bainha baixa e regular que protege a base do rinóforo. Na porção 
medial está presente uma série de pequenos tubérculos dispostos aleatoriamente 
de forma arredondada que saem do centro do noto até as suas margens. Na porção 
posterior há o ânus circulado com um grupo de seis filamentos branquiais foliculados, 
retráteis e tripinados que são posicionados simetricamente ao eixo longitudinal do 
animal. O pé musculoso é mais estreito que o noto, sendo totalmente coberto.
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Taringa sp. 2
(Fig. 30)

Figura 30. Morfologia externa de Taringa sp.2. A, diferença de coloração entre morfotipos (MZSP 
97062 e GEEFAA 337). B, vista dorso-lateral (GEEFAA 337). C, vista ventral (MZSP 97062). Escalas: 
10 mm.

Material examinado: Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 5 de julho de 2009, dois 
exemplares, 24-25 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97062) e leg. M. Delgado (GEEFAA 
337).

Distribuição geográfica: 
Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares foram encontrados habitando em 
zona intertidal, em poça de maré, sob rocha rolante e junto de esponjas.

Descrição: Corpo elíptico e achatado, variando o tamanho entre 24-25 mm de 
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comprimento em exemplares vivos. A coloração de fundo é predominantemente 
marrom escuro em todo noto com presença de manchas ovaladas marrom escuras que 
são distribuídas de forma aleatória. Os rinóforos e as brânquias possuem a coloração 
bege claro com pequenas manchas disformes no tom de marrom escuro. A cor da face 
ventral é castanho claro no noto e o pé possui a coloração bege e ambos salpicados com 
pequenas manchas marrons ovaladas. Na porção anterior a cabeça é contém um par de 
olhos que são cobertos pelo a projeção do noto, um par de pequenos lábios conífero, 
divididos em duas partes; superior e inferior, um par de rinóforos, bem espaçados 
entre si, retráteis, laminados e oblíquos com 14 lamelas, presença de uma bainha baixa 
e regular, protegendo a base do rinóforo. Na porção medial, o noto e revestido por 
pequenos tubérculos em forma arredondada que são distribuídos desde o centro até as 
bordas do manto e variando seus tamanhos entre si. Na porção posterior, há um ânus 
envolto por um grupo de sete filamentos branquiais foliculares, tripinados que são 
posicionados simetricamente ao eixo longitudinal do animal. Na posição posterior, 
presença de um pé musculoso e liso, mais estreito que o noto, sendo totalmente coberto 
pelo mesmo.
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Família DORIDIDAE Rafinesque, 1815
Gênero Doris Linnaeus, 1758

Espécie tipo: Doris verrucosa Linnaeus, 1758

Doris sp.
(Fig. 31)

Material examinado: Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 4 de julho de 2009, um 
exemplar, 8 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 347).

Distribuição geográfica: 
Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte Brasil (presente estudo).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, o exemplar encontrado estava presente em poça 
de maré na zona intertidal, sob pequenas rochas, estilo cascalho, próximo a esponjas 
e tunicados.

Figura 31. Morfologia externa de Doris sp. A, vista dorsal (GEEFAA 347). B, vista lateral (GEEFAA 
347). C, vista dorsal (GEEFAA 347). Escalas: 5 mm.
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Descrição: Corpo alongado e achatado, um exemplar vivo com 8 mm de comprimento. 
Coloração de fundo predominantemente bege leitosa, como pequenas manchas 
leitosas, ovaladas distribuídas de forma aleatória em todo noto. A cor das brânquias 
e dos rinóforos são de um tom de amarelo claro da base ao ápice. A porção anterior, 
possui um par de olhos cobertos pela projeção do noto, pequenos pares de lábios 
cilindriformes inferiores e um longitudinal superior, um par de rinóforos retráteis, 
laminados horizontais com 14 lamelas presentes. Na porção medial, há projeções 
verticais em formas de tubérculos arredondados dispostos aleatória do centro às 
margens do noto. Na porção posterior, o ânus está envolto por 16 filamentos branquiais 
retráteis e foliares que são posicionados simetricamente ao eixo longitudinal do animal. 
O pé musculoso liso é mais estreito que a borda do manto, ficando encoberto pelo noto.
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Doris kyolis (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967)
(Figs 32, 33)

Siraius kyolis Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967a: 64-66, figs. 80-84.

Figura 32. Morfologia externa de Doris kyolis (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967). A, brânquia (GEE-
FAA 340). B, vista dorsal (GEEFAA 340). C, vista ventral (GEEFAA 340). Escalas: 5 mm.
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Material Examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 4 de janeiro de 2014, um 
exemplar, 6 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 340). Praia de Pirambúzios - mangue, 
Nísia Floresta, 13 de março de 2009, um exemplar, 14 mm, leg. V. Padula (MZSP 
96905), 11 de julho de 2009, fotoregistro: um exemplar, 10 mm, foto: M. Delgado.

Localidade tipo:  MacArthur Causeway, Baia de Biscayne, Flórida (MARCUS & 
MARCUS, 1967).

Figura 33. Distribuição geográfica de Doris kyolis (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967). 
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Distribuição geográfica:
Atlântico Noroeste (VALDÉS et al., 2006): EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 
1967: Siraius; kyolis), Venezuela, Porto Rico, Ilhas Virgens, Barramas, Curaçao, 
Barbados, Stª. Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada. 

Atlântico Sudoeste: Brasil: e Rio Grande do Norte (presente estudo); Fernando 
de Noronha; Rio de Janeiro (GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & 
TRONCOSO, 2008).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, exemplares encontrados estavam presentes em 
zona intertidal em pequenas poças de maré com nível muito baixo de água, sob rochas 
rolantes junto a esponjas em área de manguezal.

Diagnose: (modificado de MARCUS & MARCUS, 1967; VALDÉS et al., 2006). Corpo 
oblíquo e achatado. Coloração de fundo em um tom de amarelo escuro com manchas 
escuras disformes, dispostas em todo noto até as bordas e duas manchas escuras entre 
os rinóforos, margeando as bainhas. A porção anterior apresenta um par de olhos 
encoberto pela projeção do noto, um par de tentáculos orais cilindriforme e um sulco 
no lado externo, um par de rinóforos retráteis e laminados com 13 lamelas oblíquas, 
uma bainha bem espaçada com bordas lobadas que protegem a base do rinóforo. Na 
porção medial, está presente o noto salpicado por vários tubérculos arredondados de 
tamanho variado que saem do centro às margens do manto. Na porção posterior, está 
presente um ânus envolto por 15 filamentos branquiais retráteis e foliares e bipenados. 
O pé musculoso liso é mais estreito que a largura do noto e posteriormente se alonga 
formando uma cauda arredondada e translúcida.

    69



Gênero Sclerodoris Eliot, 1904
Espécie tipo: Sclerodoris tuberculata Eliot, 1904.

Sclerodoris prea (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967)
(Figs 34, 35)

Anisodoris prea Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967a: 70-72, figs. 90-93;
Atagema prea Thompson, 1980: 86-87, figs. 7-9.

Figura 34. Morfologia externa de Sclerodoris prea (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967). A, vista lateral 
(MZSP 97037). B, vista dorsal (MZSP 97037). C, vista ventral (MZSP 97037). Escalas: 5 mm.

Material examinado: Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 5 de julho de 2009, um 
exemplar, 12 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97037).

Localidade tipo: Baia Biscayne, Flórida (MARCUS & MARCUS, 1967b).
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Figura 35. Distribuição geográfica de Sclerodoris prea Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967).

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste (VALDÉS et al., 2006): EUA: Flórida (MARCUS & 
MARCUS, 1967b: como Anisodoris prea; EYSTER, 1980), Bahamas, Jamaica 
(THOMPSON, 1980: como A. prea; DAYRAT, 2010), Barbados. 

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, o exemplar encontrado estava presente na zona 
intertidal, em poça de maré sob rocha rolante se movimentando sobre um briozoário.

Diagnose: (modificado de MARCUS & MARCUS, 1967; VALDÉS et al., 2006; 
DAYRAT, 2010) Corpo elíptico, achatado com porção mais medial do dorso elevada. 
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Coloração de fundo predominantemente bege claro, com três fileiras de grandes 
manchas marrom escuras em disposição paralelas longitudinais, manchas menores 
marrons, distribuídas aleatoriamente em todo noto e manchas amarelas ovaladas nas 
extremidades da borda do manto. A cor dos rinóforos da base a porção mediana é da 
mesma cor predominante e dessa posição ao ápice possui um tom de marrom claro 
e no ápice a cor bege novamente, brânquias translúcidas brancas, salpicadas com 
pequenos manchas opacas no tom de branco. A cor da face ventral é de um tom de 
branco leitosos tanto no noto como no pé, com pequenas manchas brancas distribuídas 
em todo ventre. Na porção anterior, há um par de olhos por baixo da projeção do 
noto, um pá de pequenos lábios coníferos, um par de rinóforos alongados, retráteis e 
laminados, com 15 lamelas oblíquas, protegidas por uma bainha mediana em sua base. 
Na porção mediana, o noto é salpicado por diversos tubérculos, o primeiro são maiores 
e robustos em forma cilíndrica espaçados em duas filas paralelas e longitudinais e o 
segundo por tubérculos pequeninos que são arredondados que salpicam todo o noto de 
forma aleatória. Há também a presença de dois sulcos mediais nas bordas das filas dos 
tubérculos e um maior e mais central que está disposto entre as filas dos tubérculos, 
gerando uma certa aparência de profundidade no dorso. Na porção posterior, é presente 
o ânus do animal envolto por seis filamentos de brânquias foliculares e retráteis que 
são posicionados simetricamente ao eixo longitudinal do animal. O pé musculoso é 
liso, mais estreito do que a largura do noto.

Observações próprias: Exemplar vivo com 12 mm de comprimento. Coloração em tom 
de cinza claro.

Considerações:
 A identificação primária deste exemplar, foi baseada nas características dada 
por Valdés et al. (2006), sendo tombada como Sclerodoris prea Marcus & Marcus, 
1967. Contudo, Camacho & Gosliner (2008) trouxeram o nome de Sclerodoris prea 
como Doris prea, discutindo uma comparação com exemplares de Doris tanya 
Marcus,1971, mostrando semelhanças da morfologia externa entre ambas. Neste 
mesmo estudo os autores trazem evidências morfológicas pertencentes a S. prea que 
diferenciam das demais espécies pertencentes a família Discodorididae, tal como a 
presença de cariofilidia, um pênis armado com ganchos e uma glândula acessória 
lobada sem espinho. 

A descrição original dada por Marcus & Marcus (1967) traz a descrição dos 
tentáculos orais como planos, sendo mais largos que longos, característica comum 
entre as espécies da família Dorididae. As características mencionadas anteriormente 
sugerem que S. prea seja, provavelmente, pertencente à família Dorididae, inserida no 
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gênero Doris.
Dayrat (2010) trouxe a espécie Sclerodoris prea como uma espécie que não 

pertence a família Discodorididae, propondo uma nova combinação como “Doris” 
prea e Doridina prea. No mesmo trabalho Dayrat (2010) realizou testes filogenéticos, 
confirmando que prea não pertence ao gênero Atagema ou Anisiodoris e muito menos 
a família Discodorididae, ficando incerto o seu gênero e sua posição taxonômica.

No presente trabalho, a nomenclatura da espécie foi mantida na proposta dada 
por Valdés et al. (2006), como Sclerodoris prea, sendo reposicionada para a família 
Dorididae pelas divergências das características da espécie com a sua antiga família.
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Subordem DEXIARCHIA Schrödl, Wägele & Willan, 2001
Superfamília TRITONIOIDEA Lamarck, 1809

Família DOTIDAE Gray, 1853
Gênero Doto Oken, 1815

Espécie tipo: Doris coronata Gmelin, 1791

Doto divae Marcus & Marcus, 1960
(Figs 36, 37)

Figura 36. Morfologia externa de Doto divae Marcus & Marcus, 1960. A, vista dorso-lateral (GEEFAA 
285). B, rinóforos (GEEFAA 285). C, vista detalhada das ceratas (GEEFAA 285). Escalas: 1 mm.

    74



Material examinado: Parrachos de Rio do Fogo, Rio do Fogo, 25 de junho de 2010, 
um exemplar, 2 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 285).

Localidade tipo: Píer do Laboratório Marinho da Universidade de Miami, costa leste 
da Virginia Key, Flórida (MARCUS & MARCUS, 1960a).

Figura 37. Distribuição geográfica de Doto divae Marcus & Marcus, 1960.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 1960a); México 
(ROSENBERG et al., 2009); Porto Rico, Bonaire, Stª. Lúcia (VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste:  Brasil: Ceará (RIOS, 2009); Rio Grande do Norte (presente 
estudo) e Bahia (RIOS, 2009). 
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Ecologia: No Rio Grande do Norte, o exemplar que foi encontrado estava presente 
em hidrozoário associado a alga Sargassum sp., na zona pelágica na coluna d’água do 
arrecife coralino.

Diagnose: (modificado de MARCUS & MARCUS, 19060; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 
2009). Corpo alongado e cilíndrico, medindo entre 3 a 6 mm. Apresenta uma coloração 
de fundo translúcida leitosa, apresentando manchas verde escuras com distribuição 
aleatória, as manchas verdes sobem pelas bases das ceratas, preenchendo-as, nos anéis 
tuberculares o tom de verde está disposto em ponto redondos bem no centro apical 
do tubérculo. A cor dos rinóforos é translúcida esbranquiçada com manchas verde 
escuras da bainha ao ápice. Na porção anterior, a cabeça é bem evidente com um par 
de pequenos olhos próximo a base dos rinóforos, um par de longos rinóforos retráteis, 
lisos com uma bainha bem elevada e robusta. Na porção médio-lateral direita, há a 
presença do poro anal, bem desenvolvido abaixo da primeira cerata e poro genital 
elevado e abaixo do intermédio da primeira e segunda cerata. Duas fileiras de ceratas 
dispostas paralelamente e longitudinais, com a base estreita e presença de 9-10 
tubérculos globulares e a segunda cerata apresenta um tubérculo bem desenvolvido 
e alongado verticalmente, pequeninas brânquias foliares estão presentes por entre os 
tubérculos dispostas aleatoriamente. Na porção posterior, o pé musculoso é alongado 
que forma uma longa cauda fina e translúcida.
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Doto chica Marcus & Marcus, 1960
(Figs 38, 39)

Doto fragilis umia Ev. Marcus & Er. Marcus, 1969:  p. 27-28, figs. 38-39;  
Doto umia Ev. Marcus & Er. Marcus, 1969: p. 27-28, figs. 38-39.

Figura 38. Morfologia externa de Doto chica Marcus & Marcus, 1960. A, vista dorso-lateral (GEEFAA 
315). B, vista ventral (GEEFAA 315). C, ceratas (GEEFAA 315). Escalas: 1 mm.

Material examinado: Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 3 de janeiro de 2011, 
três exemplares, 5-6 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 315).

Localidade tipo: Costa leste da Virginia Key, em frente ao Laboratório Marinho da 
Universidade de Miami, Flórida (MARCUS & MARCUS, 1960a).
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Figura 39. Distribuição geográfica de Doto chica Marcus & Marcus, 1960.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 1960a; ROSENBERG 
et al., 2009); Barramas (REDFERN, 2001; 2013); Curaçao, Porto Rico (MARCUS, 
1972a), (VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo) e São Paulo 
(GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ -ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares foram encontrados na zona intertidal, 
em poça de maré dentro locas (orifício) na porção inferior da rocha. Vivendo associado 
a hidrozoário.

Diagnose: (modificado de MARCUS & MARCUS; 1960; VALDÉS et al., 2006) 
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Corpo alongado e cilíndrico, tamanho variando entre 5-6 mm de comprimento. Animal 
translúcido, predominantemente branco leitoso, revestido todo o noto com manchas 
castanhas disformes que partem da cabeça a cauda, presença de pequeninas manchas 
brancas arredondadas no dorso, nos tubérculos das ceratas, nas bainhas dos rinóforos e 
em toda face ventral do pé. A coloração das ceratas é leitoso em sua base e os tubérculos 
com tons de rosa claro e várias manchas azuis dispostas da base ao ápice da cerata. A 
cor dos rinóforos são envoltos por tecido translúcido com pequenos pontos brancos na 
superfície e em seu interior preenchido com coloração marrom escuro tal como a cor 
do dorso. Na porção anterior está presente uma cabeça bem desenvolvida com um par 
de olhos em baixo dos rinóforos, um par de pequenos tentáculos orais coníferos, um 
par de rinóforos retráteis, liso e bem alongados, com presença de uma bainha alta, fina 
e semicerrada dorsalmente, na qual não se fecha um círculo em volta do rinóforo, mas 
protege apenas a base ventral e laterais, deixando a face dorsal exposta. Na porção 
medial, há a presença dos dois poros, genital e anal bem elevados, entre a primeira e 
segunda cerata na face lateral direita. Apresenta duas fileiras de cinco ceratas dispostas 
paralelamente longitudinais, as quatro primeiras com 13-14 tubérculos globulares 
e uma no ápice mais alongada e robusta, e as últimas menores com 7-8 tubérculos 
alongados e estreitos com uma mais alongada no ápice. Há projeções entre os tubérculos 
semelhantes a filamentos branquiais dispostos aleatoriamente. Na porção posterior, o 
pé é alongado, formando uma cauda bem proeminente que vai se afunilando até a 
extremidade do animal terminal.
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Superfamília AEOLIDIOIDEA Gray, 1827
Família FACELINIDAE Bergh, 1889

Gênero Phidiana Gray, 1850
Espécie tipo: Eolidia patagonica d’Orbigny, 1836.

Phidiana lynceus Bergh, 1867
(Figs 40, 41)

Figura 40. Morfologia externa de Phidiana lynceus Bergh, 1867. A, vista lateral (MZSP 97035). B, 
vista detalhada de espécime em ambiente natural (MZSP 97035). C, tentáculos orais (GEEFAA 306). 
D, rinóforos (GEEFAA 306). Escalas: 5 e 10 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 9 de março de 2009, dois 
exemplares, 19-27 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97035) e leg. M. Delgado (GEEFAA 
299), 26 de abril de 2009, três exemplares, 15-21 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 314), 
24 de junho de 2009, foto registro: quatro exemplares, 5-14 mm, foto: M. Delgado, 5 
de janeiro de 2011, um exemplar, 16 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 287). Praia de 
Cotovelo, Parnamirim, 29 de julho de 2009, um exemplar, 14 mm, leg. M. Delgado 
(GEEFAA 280), 1 de fevereiro de 2014, três exemplares, 12-14 mm, leg. M. Delgado 
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(GEEFAA 271). Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 13 de fevereiro de 2010, um 
exemplar, 18 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 274), 7 de abril de 2011, um exemplar, 
10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 284), 1 de dezembro de 2013, um exemplar, 18 
mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 306). Praia de Tabatinga, Nísia Floresta, 15 de 
fevereiro de 2014, um exemplar, 12 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 291), 2 de maio 
de 2015, um exemplar, 12 mm, fot. reg. M. Delgado. Praia de Baia Formosa, Baia 
Formosa, 5 de julho de 2009, um exemplar, 3 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 303).

Localidade tipo: Ilhas Virgens, Caribe (BERGH, 1867).

Figura 41. Distribuição geográfica de Phidiana lynceus Bergh, 1867.

Distribuição geográfica: 
Pacífico Leste: Galápagos (GOSLINER, 1991 apud PADULA, 2007); Panamá 
(MARCUS & MARCUS, 1967a).
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Atlântico Leste: Ilhas Canárias, Ilhas Selvagens (CERVERA et al., 2004) e Gana 
(EDMUNDS, 1975).

Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 1967a); México 
(VALDÉS et al., 2006); Costa Rica (CAMACHO-GARCÍA, 2009; 2014); Colômbia 
(ARDILA, BAÉZ & VALDÉS, 2007), Venezuela, Barramas (REDFERN, 2001; 
MALAQUIAS, 2014); Curaçao, Bonaire (MARCUS & MARCUS, 1963); Jamaica 
(EDMUNDS, 1964; GARCÍA & TRONCOSO, 2003); Ilhas Virgens (BERGH, 1867), 
Barbados (EDMUNDS & JUST, 1963); Aruba, Guadalupe, Martinique, Stª. Marta/S. 
Martin, Stª. Lúcia, São Vicente e Granadinas (VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Alagoas (PADULA 
et al., 2012); Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo (RIOS, 1994; 2009; GARCÍA GARCÍA, 
DOMÍNGUEZ -ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, exemplares foram encontrados na zona intertidal, 
sob rocha rolante e vagando próximo a cnidários zoantídeos.

Diagnose: (modificado de BERGH, 1867; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009) Corpo 
alongado e cilíndrico, chegando aos 25 mm de comprimento. A coloração de fundo é 
translúcida esbranquiçada, apresentando três linhas brancas sendo uma dorsal espessa, 
saindo da extremidade da cauda até a base dos rinóforos, e duas laterais que saem da 
base das últimas ceratas até a base da primeira. A linha dorsal bifurca em duas linhas 
delgadas no seguimento dos tentáculos orais, subindo, formando uma linha delgada 
e branca na face anterior de cada rinóforo. Uma mancha vermelha ou alaranjada 
que acompanha da linha dorsal à cabeça, preenchendo as cinco primeiras lamelas 
dos rinóforos e toda a cabeça desde ápice à região mediana dos tentáculos orais. 
Coloração marrom escura ou preta nas bases ceratas, dependendo do morfotipo, e as 
extremidades em tom de marrom claro e cnidossacos em coloração esbranquiçadas nas 
extremidades. Na região anterior, há uma cabeça desenvolvida com um par de olhos 
negros posteriores às bases dos rinóforos, um par de lisos tentáculos orais e alongados, 
maiores que o dobro do tamanho do rinóforo, iniciando bem espesso e afinando em 
sua extremidade, inseridos no ângulo horizontal oblíquo. Um par de rinóforos retráteis 
laminados oblíquos em forma levemente cônica, com 17 lamelas. Na região medial, o 
dorso apresenta-se liso com ceratas laterais que estão dispostas em 18 fileiras em um 
animal de 20 mm, sendo elas lisas e bem alongadas. O pé é estreito e longo, formando 
uma fina cauda.
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Observações próprias: Exemplares variando o tamanho entre 3-27 mm de comprimento 
em exemplares vivos. Coloração das ceratas pode ser amarronzadas em uns exemplares 
e outros apresenta tom enegrecido. A cor dos tentáculos orais varia entre alguns 
exemplares, alguns apresetam um tom de laranja-avermelhado e em outros um tom 
amarelo-amarronzado.
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Gênero Cratena Bergh, 1864
Espécie tipo: Doris peregrina Gmelin, 1791

Cratena minor Padula, Araújo, Matthews-Cascon & Schrödl, 2014
(Figs 42, 43)

Cratena peregrina Galvão Filho, Meirelles & Mathews-Cascon, 2011: 105;
? Cratena cf. peregrina Valdés et al., 2006: 258.

Figura 42. Morfologia externa de Cratena minor Padula, Araújo, Matthews-Cascon & Schrödl, 2014. 
A, vista dorsal (GEEFAA 334). B, vista ventral (GEEFAA 334). C, vista lateral (GEEFAA 334). Esca-
las: 10 mm.
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Material Examinado: Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 4 de janeiro de 2011, 
dois exemplares, 17-18 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 334).

Localidade tipo: Praia da Caponga, Cascavel, Ceará (PADULA et al., 2014).

Figura 43. Distribuição geográfica de Cratena minor Padula, Araújo, Matthews-Cascon & Schrödl, 
2014.

Distribuição geográfica:
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (VALDÉS et al., 2006: como Cratena peregrina).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Ceará, Rio Grande do Norte (presente estudo), Pernambuco 
(PADULA et al., 2014). 

Ecologia: No Rio Grande do Norte, exemplares foram encontrados na borda de poça 
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de maré, junto à hidrozoários e zoantídeos na zona intertidal.

Diagnose: (modificado de PADULA et al., 2014) Corpo alongado e cilíndrico, A 
coloração é translúcida leitosa, apresentando um par de manchas opacas e trapezoides 
em tom alaranjado na lateral da cabeça, abaixo dos rinóforos e acima dos tentáculos 
orais. A cor dos rinóforos é preenchida com 2/3 alaranjada da base e 1/3 esbranquiçados 
no ápice à extremidade, com pequena faixa branca na região esbranquiçada formada por 
pequenas manchas, também presente na porção medial dos tentáculos orais, tornando-
os mais claros. Um vermelho vivo preenche a coloração das ceratas por completo, 
com exceção do ápice que apresenta os cnidossacos de coloração esbranquiçadas. Na 
porção posterior, a cabeça é bem desenvolvida com um par de olhos negros laterais 
abaixo dos rinóforos, um par de tentáculos orais lisos e bem alongados com a base 
espessa e afinando na extremidade inseridos em um ângulo horizontal obliquo, um 
par de rinóforos longos, lisos e afilados. Na porção medial, há ceratas dispostas em 
seis fileiras, sendo maiores as mais dorsais e menores as dispostas lateralmente. O pé 
musculoso é liso, estreito e alongado, na porção anterior ele é bilobado que formam 
duas projeções delgadas e trapezoides, semelhantes a tentáculos orais, que servem para 
se manter fixos ao substrato, na porção posterior o pé se estreita, formando uma longa 
cauda no animal.
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Família AEOLIDIIDAE Gray, 1827
Gênero Berghia Trinchese, 1877 

Berghia Trinchese, 1877. Espécie tipo: Eolidia coerulescens Laurillard, 1830.

Berghia rissodominguezi Muniain & Ortea, 1999
(Figs 44, 45)

Figura 44. Morfologia externa de Berghia rissodominguezi Muniain & Ortea, 1999. A, vista dorso-late-
ral (GEEFAA 289). B, padrão de cores (GEEFAA 289). C, vista dorsal (GEEFAA 289). Escalas: 1 mm.

Material examinado: Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 5 de julho de 2009, um 
exemplar, 3 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 289).

Localidade tipo: Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina (MUNIAIN & ORTEA, 
1999).
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Figura 45. Distribuição geográfica de Berghia rissodominguesi Muniain & Ortea, 1999.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida, Curaçao, Jamaica, Stª. Lúcia (VALDÉS et al., 
2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Alagoas (PADULA 
et al., 2012); São Paulo (como Berghia coerulescens por MARCUS, 1957), Santa 
Catarina (PADULA, et al., 2011) e Argentina (MUNIAIN & ORTEA, 1999).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, o exemplar foi encontrado na zona intertidal, 
abaixo de rochas rolantes em poças de maré, junto a hidrozoários.

Diagnose: (modificado de MUNIAIN & ORTEA, 1999; VALDÉS et al., 2006) 
Corpo alongado e cilindriforme. Apresenta uma coloração de fundo translúcida 
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esbranquiçada, com o dorso esbranquiçados cortados por duas linhas alaranjadas 
laterais que dos tentáculos orais até a base da última cerata, sendo bem translúcido no 
início dos tentáculos orais e da região mediana para a extremidade a cor muda para um 
amarelo claro quase bege, os rinóforos possui a base alaranjada, amarelada na região 
medial e translúcida na região apical, as ceratas possuem uma coloração translúcida 
com manchas suaves em tom de laranja claro, com cnidossacos amarelados. Na 
porção anterior a uma cabeça proeminente com um par de olhos laterais e abaixo da 
base dos rinóforos, um par de tentáculos orais lisos e espessura gradualmente fina na 
extremidade, são inseridos no ângulo horizontal oblíquo, um par de rinóforos longos e 
laminados com extremidades mais finas que a base, com 13 lamelas em ângulo oblíquo. 
Na região medial, há ceratas bem longas e delgadas, dispostas em pares de seis fileiras 
na face lateral. O pé musculoso é largo e achatado, tornando-se bem afilado na porção 
mais posterior, formando uma cauda delgada.

Considerações:
Marcus (1957) trouxe uma denominação de B. rissodominguezi como B. 

coerulescens para o estado de São Paulo anteriormente a Padula et al. (2011) que traz 
o primeiro registro da espécie com o nome Berghia rissodominguezi para o litoral 
brasileiro, no estado de Santa Catarina. 

Carmona et al. (2013) trouxe uma forte combinação de evidências genéticas 
que mostraram uma proximidade entre as espécies Aeolidiella stephanieae Valdés, 
2005 e B. rissodominguezi, ambas classificadas como sinônimas junior de Berghia 
coerulescens Laurillard, 1830 por Valdés et al. (2006). Porém no mesmo estudo ele 
expõe uma série de diferenças morfológicas, confirmando ambas como espécies 
distintas, sugerindo o nome de A. stephanieae para Berghia stephanieae.
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Gênero Spurilla Bergh, 1864
Espécie tipo: Eolis neapolitana Delle Chiaje, 1841

Spurilla braziliana MacFarland, 1909
(Figs 46, 47)

Eolidina gabriellae Vannucci, 1952: 284–288, figs 1–4.
Spurilla neapolitana var. braziliana Er. Marcus, 1955: 184, pl. 29, figs 270–274.
Aeolidiella albopunctata Lin, 1992: 184, figs 4–5.

Figura 46. Morfologia externa de Spurilla braziliana MacFarland, 1909. A, vista dorsal (MZSP 97034). 
B, diferentes morfotipos; 1(acima - MZSP 97034) e 2 (abaixo - GEEFAA 293). C, pericárdio, morfotipo 
2 (GEEFAA 293). D, pericárdio, morfotipo 1 (MZSP 97034). Escalas: 5 e 10 mm.

Material Examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 26 de abril de 2009, dois 
exemplares, 15-22 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97051) e foto: M. Delgado, 5 de janeiro 
de 2011, três exemplares, 14-30 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 293), 1 de fevereiro 
de 2014, um exemplar, 18 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 258a).  Praia de Areia 
Preta, Natal, dois exemplares, 8-13 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97034) e leg. M. 
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Delgado (GEEFAA 267). Praia de Rio do Fogo, Rio do Fogo, um exemplar, 10 mm, 
leg. M. Delgado (GEEFAA 268).

Localidade tipo: Praia de Riacho Doce, Alagoas (MACFARLAND, 1909). 

Figura 47. Distribuição geográfica de Spurilla braziliana MacFarland, 1909.

Distribuição geográfica:
Pacífico Leste: Havaí (KAY, 1979; GOSLINER, 1980; PITTMAN & FIENE, 2013: 
como Spurilla neapolitana); México (BERTSCH, 1979; BERTSCH & KERSTITCH, 
1984: como S. neapolitana); Costa Rica (RODRÍGUEZ, VARGAS & CORTEZ, 2003; 
(CAMACHO-GARCÍA et al., 2005: como S. neapolitana); Ilha de Coiba, Panamá 
(HERMOSILLO, 2004: como S. neapolitana); Peru (URIBE & PACHECO, 2012: 
como S. neapolitana); Japão (HAMATANI, 2000; CARMONA et al., 2013); China 
(LIN, 1992: como Aeolidiella albopunctata) e Austrália (WILLAN, 2006).

Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (MARCUS & MARCUS, 1960a; MIKKELSEN et 
al., 1995; REED & MIKKELSEN, 1987: como S. neapolitana); México (MARCUS 
& MARCUS, 1966; ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 2012: como S. neapolitana); 
Colômbia (ARDILA, BÁEZ & VALDÉS, 2007: como S. neapolitana); Cuba 
(CARMONA et al., 2014); Jamaica (EDMUNDS, 1964; MARCUS & MARCUS, 1966: 
como S. neapolitana); Porto Rico (MILOSLAVICH et al., 2010: como S. neapolitana); 
Belize, Honduras, Venezuela, Barramas, Curaçao, Bermudas, Ilhas Virgens, Barbados, 
S. Vicente e Granadinas (VALDÉS et al., 2006: como S. neapolitana). 

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco 
(GARCÍA GARCÍA DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008; DOMÍNGUEZ 
et al., 2008: como S. neapolitana);  Alagoas (MACFARLAND, 1909; PADULA et al., 
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2012: como S. neapolitana); Bahia, Rio de Janeiro (GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-
ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008; DOMÍNGUEZ et al., 2008: como S. neapolitana), 
São Paulo (VANNUCCI, 1952: como Spurilla gabriellae), Paraná (FERREIRA-JR et 
al., 2015), Santa Catarina (PIMPÃO & MAGALHÃES, 2004: como S neapolitana) e 
Argentina (SCHRÖDL, 2003).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares encontrados estavaampresentes em 
área intertidal, sob rochas rolantes e forrageando sobre os cnidários ou próximo de 
áreas com anêmonas, alimentando- se das mesmas.

Diagnose: (modificado de MACFARLAND, 1909; VALDÉS et al., 2006; URIBE & 
PACHECO, 2012; CARMONA et al., 2014). Corpo alongado e cilíndrico, chegando 
até 85 mm de comprimento. A coloração varia entre os morfotipo, o morfotipo um 
apresenta predominantemente o laranja translúcido com manchas brancas ovaladas 
que partem da cabeça até a cauda do animal, tentáculos orais e rinóforos alaranjados 
com suas extremidades esbranquiçadas, as ceratas apresentam coloração castanha 
clara, salpicadas por manchas ovaladas esbranquiçadas, sendo os cnidossacos com 
cor branca leitosa. O morfotipo dois, apresenta coloração predominantemente amarelo 
translúcido com uma linha dorsal, preenchida por feixes circulares de manchas 
ovaladas no tom de branco, o feixe mais evidente, encontra-se sobre o pericárdio, 
outro de forma trapezóide posterior aos rinóforos e o último que preenche toda cabeça 
do animal. Os rinóforos possuem uma base translúcida com a região medial e apical 
no tom de laranja com uma mancha branca na face anterior das lamelas, tentáculos 
orais translúcidos com as extremidades levemente alaranjada, ceratas marrom claras, 
salpicadas por inúmeras manchas ovaladas no tom de branco leitoso, o cnidossaco 
apresenta coloração branca e um pé branco com uma cauda translúcida. Na porção 
anterior, ambas possuem um par de olhos laterais e abaixo dos rinóforos, um par 
de tentáculos alongados e lisos, inseridos em ângulo horizontal oblíquo, um par 
de rinóforos longos, retráteis e laminados horizontais, com 15 lamelas em formato 
levemente cônico. Na porção medial, o dorso é coberto por ceratas lisas encurvadas, 
formando uma espécie de anzol, estão dispostas em sete pares laterais que cobrem o 
dorso nu, presença de um pericárdio bem proeminente de forma arredondada, situado 
entre o primeiro e segundo par de ceratas. O pé musculoso é largo na porção anterior 
que por sua vez é bilobado em dois tentáculos em forma de um trapézio horizontal, 
o pé vai se afinando ao passo que se chega na extremidade posterior, formando uma 
cauda bem acentuada e cilíndrica.

Observações próprias: Tamanho variando entre 8-30 mm de comprimento em 
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exemplares vivos. Apresenta dois morfotipos, de coloração alaranjada e outra de 
coloração translúcida.

Considerações:
 Recentemente, Carmona et al. (2014) elaborou uma ampla revisão taxonômica 
da espécie Spurilla neapolitana (Delle Chiaje, 1823), inferindo análise de gene 
mitocondrial, atribuindo sinônimos, separando e descrevendo novas espécies. Coletando 
os dados de ambos os lados do Atlântico, o autor apresentou a S. neapolitana como 
um complexo de cinco espécies. Neste mesmo trabalho ele mostrou a distribuição 
de cada espécie pertencente a este complexo; S. neapolitana têm sua distribuição no 
Atlântico Leste, no noroeste da África e norte europeu, assim como no Mediterrâneo; 
a S. sargassicola possui ocorrência apenas na região caribenha; as espécies novas S. 
onubensis e S. dupontae possuem distribuições respectivamente para o Atlântico Leste, 
norte africano e Caribe. S. braziliana, por fim, é a que apresenta maior distribuição 
geográfica, sendo a única espécie reportada para o litoral brasileiro.
 Uribe & Pacheco (2012) trouxeram novas ocorrências de S. neapolitana para 
a costa do Peru, descrevendo sua morfologia externa muito similar ao da S. braziliana 
morfotipo 1 presente no estado do Rio Grande do Norte, confirmando a presença e 
ampliação da distribuição S. braziliana na costa pacífica Sul-americana.
 Ortigosa, Simões & Calado (2013) reportaram a S. neapolitana para o México, 
mostrando que os exemplares se alimentavam de anêmonas do gênero Aiptasia 
conforme registrado por Valdés et al., (2006). Contudo, a espécie de Spurilla presente 
no México deve ser uma das três presentes na região caribenha.
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Superfamília FIONOIDEA Gray, 1857 
Família TERGIPEDIDAE Bergh. 1889

Gênero Cuthona Alder & Hancock, 1855
Espécie tipo: Eolis nana Alder & Hancock, 1842

Cuthona barbadiana Edmunds & Just, 1983
(Figs 48, 49)

Figura 48. Morfologia externa de Cuthona barbadiana Edmunds & Just, 1983. A, vista dorsal das cera-
tas (GEEFAA 257). B, pericárdio (GEEFAA 257). C, vista dorso-lateral (GEEFAA 257). Escalas: 1 mm.

Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 1 de dezembro de 2013, 
um exemplar, 5 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 257).

Localidade tipo: Fora do Instituto de Pesquisa Bellairs, St. James, Barbados 
(EDMUNDS & JUST, 1983).
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Figura 49. Distribuição geográfica de Cuthona barbadiana Edmunds & Just, 1983.

Distribuição geográfica:
Atlântico Noroeste: Barbados (EDMUNDS & JUST, 1983), Barramas (VALDÉS et 
al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, o exemplar foi encontrado na zona intertidal sob 
rocha rolante vivendo associado à hidrozoário.

Diagnose: (modificado de EDMUNDS & JUST, 1983; VALDÉS et al., 2006). 
Corpo alongado e cilíndrico. Coloração de fundo translúcida, predominantemente 
acinzentada, apresentando uma rede de linhas opacas no tom de branco partindo da 
cauda em uma única linha dorsal, entrando no noto em forma de rede complexa, 
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margeando o pericárdio passando entre os rinóforos e subindo neles até a metade, na 
cabeça a linha se bifurca em duas linhas laterais e delgadas, chegando até a metade dos 
tentáculos orais, onde é interrompida por um anel medial, espesso e opaco no tom de 
púrpura, na porção mais terminal a faixa branca continua preenchendo o tentáculo até 
a extremidade. Os rinóforos possuem as bases esbranquiçadas interrompidos por um 
anel medial, espesso e opaco no tom de púrpura, em seguida continua o tom branco 
até a extremidade. As ceratas são de coloração marrom escuras na inserção e base, 
modificando para castanho claro na porção medial cortado por uma rede de linhas 
delgadas longitudinais na coloração branca e cnidossacos com cor esbranquiçadas. Na 
porção anterior, há uma cabeça bem proeminente arredondada com um par de olhos 
negros dispostos lateralmente, abaixo dos rinóforos, um par de tentáculos orais bem 
alongados e lisos, inseridos em ângulo horizontal, levemente inclinados, um par de 
rinóforos lisos e alongados, com a base levemente mais espessa que as extremidades. 
Na porção medial, as ceratas são oblongas com a porção medial bem espessa e a 
inserção bem estreita. O pé musculoso é estreito, na porção anterior é arredondado, 
formando dois pequeninos tentáculos e na porção posterior vai se afinando, torando 
uma longa cauda translúcida.
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Ordem CEPHALASPIDEA Fischer, 1887
Superfamília HAMINOEOIDEA Pilsbry, 1895

Família HAMINOEIDAE Pilsbry, 1895
Gênero Haminoea Turton & Kingston in Carrington, 1830

Espécie tipo: Bulla hydatis Linnaeus, 1758. 

Haminoea antillarum (d’Orbigny, 1841)
(Figs 50, 51)

Bulla antillarum d’Orbigny, 1841: p. 124-125, pl. 4, figs. 9-12;
Bulla cerina Menke, 1853: p. 142;
Haminea guadaloupensis G.B. Sowerby II, 1868:  pl. 3, fig. 14.

Figura 50. Morfologia externa de Haminoea antillarum (d’Orbigny, 1841). A, vista ventral (GEEFAA 
344). B, concha externa (GEEFAA 344). C, vista dorsal (GEEFAA 256a). Escalas: 1 mm.
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Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 14 de março de 2010, 
um exemplar, 2 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 344), 14 de abril de 2010, dois 
exemplares, 2-4 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 256a).

Localidade tipo: Saint Thomas, Ilhas Virgens (VALDÉS et al., 2006).

Figura 51. Distribuição geográfica de Haminoea antillarum (d’Orbigny, 1841).

Distribuição geográfica:
Atlântico Leste: Gabão (MARCUS & MARCUS, 1967a; FELDER & CAMP, 2009); 
Províncias Zoogeográficas: Mauritiana, Senegalense e Sudeste Atlântico (GARCÍA & 
BERTSCH, 2009; RIOS, 2009).

Atlântico Noroeste: EUA: Indian River, Flórida (REY & STONER, 1984), Texas 
(RIOS, 2009); México: Arrecife Lobos, Veracruz (DE LA CRUZ & GONZÁLEZ-
GÁNDARA, 2006); Belize (RIOS, 2009); Honduras (VALDÉS et al., 2006); Panamá: 
Bocas del Toro (COLLIN et al., 2005); Cuba; Porto Rico (GARCÍA GARCÍA, 
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DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008); Bahamas (DOWGIALLO, 2004); 
Jamaica (THOMPSON, 1977); Colômbia: Magdalena, Tayrona (ARDILA, BÁEZ & 
VALDÉS, 2007),; Curaçao, Bonaire, Granada (ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 
2012) Venezuela Bermudas, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens, Guadalupe (ORTIGOSA, 
SIMÕES & CALADO, 2013).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Ceará; (RIOS, 2009); Rio Grande do Norte (presente 
estudo); [Pernambuco; Alagoas; Rio de Janeiro (RIOS, 2009); São Paulo e Rio Grande 
do Sul (GARCÌA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008; PADULA, et 
al., 2012; ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 2012)].

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares foram encontrados entre os rizóides 
de algas clorofíceas Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh, 1873. Os indivíduos 
foram, também encontrados, na zona intertidal, na base de algas pardas

Diagnose: (modificado de VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009). Corpo oblíquo. 
Coloração predominantemente translúcida bege claro, apresentando um padrão de 
manchas circulares, pretas e opacas distribuídas e todo o dorso, manchas redondas 
alaranjadas dispostas no centro dorsal, partindo da cabeça a porção posterior, abaixo 
da concha, manchas brancas disformes na porção posterior e abaixo da concha. Concha 
de coloração transparente e a face ventral tem um tom de bege escuro, salpicado por 
várias manchas pretas circulares. Na porção anterior, há um escudo cefálico em peça 
única que se estreita em direção a concha, na face lateral o escudo se aproxima do pé, 
formando um sulco, na porção dorsal do escudo há par de olhos pretos bem próximos 
um do outro, semelhante a olhos de planárias. Na região medial, há uma concha pouco 
calcificada, achatada em seu ápice e arredondada em sua base, possui uma cavidade 
bem ampla, contudo o animal não consegue se retrair por completo para seu interior.
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Superfamília PHILINOIDEA Gray, 1850 (1815)
Família AGLAJIDAE Pilsbry, 1895 (1847) 

Gênero Chelidonura A. Adams, 1850 
Espécie tipo: Bulla hirundinina Quoy & Gaimard, 1833

Chelidonura berolina Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970
(Figs 52, 53)

Aglaja hummelincki Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970: p. 10-11, figs. 4-6 

Figura 52. Morfologia externa de Chelidonura berolina Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970. A, vista dor-
sal (GEEFAA 270). B, vista dorsal do espécime em ambiente natural (GEEFAA 260a). C, vista ventral 
(GEEFAA 270). Escalas: 5 mm.
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Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 13 de fevereiro de 2014, 
um exemplar, 7 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 270), 13 de março de 2014, um 
exemplar, 6 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 260a), 3 de abril de 2014, um exemplar, 
10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 265a).

Localidade tipo: Májimo Reef, Parguera, Porto Rico (MARCUS & MARCUS,1970).

Figura 53. Distribuição geográfica de Chelidonura berolina Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (ORNELAS-GATDULA, DUPONT & VALDÉS, 
2011); México: Yucatán (CAMACHO-GARCÍA et al., 2014); Belize, Honduras, 
Colômbia, Ilhas Cayman, Cuba, Jamaica, Martinique (VALDÉS et al., 2006); 
Barramas (ORNELAS-GATDULA & VALDÉS, 2012, MALAQUIAS, 2014); Porto 
Rico (MARCUS & MARCUS, 1970); Bermudas (VALDÉS et al., 2006). 
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Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo) e Bahia (GARCÍA 
GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares encontrados estavam presentes na 
zona intertidal, forrageando sobre algas do gênero Dictyota sp.

Diagnose: (modificado de MARCUS & MARCUS, 1970; VALDÉS et al., 2006; 
ORNELAS-GATDULA et al., 2011). Corpo alongado e cilíndrico. Coloração de 
fundo preta com as bordas dos parapódios, assim como a região anterior e posterior, 
preenchidos por uma linha opaca no tom de amarelo alaranjado, presença de manchas 
circulares e opacas no tom de azul turquesa, distribuídas nas regiões laterais, anterior 
e posterior. Na porção anterior, o escudo cefálico é bem robusto e alongado, presença 
de um par de olhos desenvolvidos, um par de tufos ciliares em cada lado da boca. 
Na porção medial, está localizado a divisão do término do escudo cefálico e porção 
posterior do corpo, presença dos parapódios que cobrem a lateral do animal. Na porção 
posterior, há dois lóbulos, sendo o esquerdo bem desenvolvo e pontiagudo, formando 
uma cauda proeminente. O pé muscular é liso e bem amplo, na região anterior, se eleva 
pela lateral, dando origem aos parapódios, na porção posterior, sua borda volta para 
região ventral no plano do substrato.

Considerações:
 Ornela-Gatdula, Dupont & Valdés (2011) realizaram uma análise filogenética 
nos exemplares de Chelidonura da região caribenha, concluindo que todas as variações 
de cinco espécies, pertenciam a C. berolina. Essas análises trouxeram uma nova 
espécie denominada C. normani, possuindo diferenças morfológicas imperceptíveis, 
porém geneticamente díspares. Ambas possuem padrões de colorações bem similares 
e suas distribuições restritas ao Atlântico Leste, contudo C. normani tem ocorrência 
apenas para as Barramas. Concluíram também que todas as Chelidonuras do Atlântico 
Noroeste, são pertencentes a espécie C. africana. 

García García, Domínguez-Álvarez & Troncoso (2008) registraram a primeira 
ocorrência de C. berolina no Atlântico Sul no estado da Bahia, com isso a descrição 
dada pelo autor em comparação com os exemplares do estado do Rio Grande do Norte, 
confirma a ampliação geográfica da espécie a partir da região caribenha ao nordeste 
brasileiro.

      102



Gênero Navanax Pilsbry, 1895
Espécie tipo: Strategus inermis J. G. Cooper, 1862

Navanax gemmatus (Mörch, 1863)
(Figs 54, 55)

Doridium gemmatum Mörch 1863: 25–26; (combinação original)
Doridium punctilucens Bergh 1893: 131–133, pl. 8, fig. 16;
Chelidonura evelinae Marcus 1955: 95–101, figs 8–19;
Chelidonura evelinae dica Marcus & Marcus 1970: 14–15, figs 11–13.

Figura 54. Morfologia externa de Navanax gemmatus (Mörch, 1893). A, vista dorsal (MZUSP 97068). 
B, vista lateral de espécime em ambiente natural (GEEFAA 328). C, vista ventral (MZUSP 97068). 
Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 28 de abril de 2009, um 
exemplar, 40 mm, leg. C. Cunha (MZUSP 97068), 24 de junho de 2009, um exemplar, 
28 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 319). Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 14 
de abril de 2010, um exemplar, 20 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 300), 29 de janeiro 
de 2014, um exemplar, 45 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 328), 15 de maio de 2014, 
foto registro: um exemplar, 30 mm, foto: M. Delgado.
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Localidade tipo: St. Thomas, Ilhas Virgens (VALDÉS et al., 2006).

Figura 55. Distribuição geográfica de Navanax gemmatus (Mörch, 1893).

Distribuição geográfica:
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (ORNELAS-GATDULA et al., 2012); México 
(ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 2012); Belize, Honduras (VALDÉS et al., 
2006); Costa Rica (CAMACHO-GARCÍA et al., 2013; CAMACHO-GARCÍA et al., 
2014); Colômbia; Venezuela, Barramas, Curaçao (VALDÉS et al., 2006); Jamaica 
(CAMACHO-GARCÍA et al., 2013); Ilhas Virgens, Guadalupe, Martinique, Barbuda, 
São Bartolomeu, São Vicente e Granadinas, Granada e Barbados (VALDÉS et al., 
2006; ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 2012). 

Atlântico Sudoeste: Brasil:  Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco, Rio 
de Janeiro e São Paulo (ORNELAS-GATDULA et al., 2012; VALDÉS et al., 2006; 
GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008).
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Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares localizados viviam em zona 
intertidal, forrageando sobre algas do tipo Thallasia sp. e Gracilaria sp.

Dignose: (modificado de VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009; ORNELAS-GATDULA 
et al., 2012). Corpo alongado e cilíndrico, chegando até 60 mm de comprimento. A cor 
predominante castanha esverdeada, com inúmeras linhas delgadas longitudinais na cor 
bege em todo dorso, três manchas dorsais, transversais e opacas no tom de branco, no 
início da cabeça, no fim do escudo cefálico e na região médio posterior, uma mancha 
densa e longitudinal na coloração branca, situada na cauda, duas manchas brancas entre 
o par de olhos e duas na porção lateral dos parapódios. A face ventral é salpicada de 
manchas circulares de tom branco e linhas longitudinais bem delgadas e a margem do 
pé na face ventral anterior é no tom de branco. Na borda dos parapódios há um padrão 
de revezamento de cores intercaladas entre amarela e preta, ao longo de toda borda é 
preenchido com uma linha de pequenas manchas circulares no tom de azul turquesa, 
tais manchas estão presentes na cabeça em duas linhas em direção aos olhos, na cauda 
que margeiam a mancha branca e na última mancha branca transversal posterior. 
Na região anterior, está presente o escudo cefálico bem alongado e arredondado na 
extremidade anterior, um par de olhos retráteis bem desenvolvido, um par de lóbulos 
laterais e uma estrutura de boca bem desenvolvida. Na região medial, está localizada 
o término do escudo cefálico, parapódios laterais que cobrem 80% do dorso, deixando 
uma pequena parte exposta. Na região posterior, está presente os lóbulos terminais 
divididos em duas abas semicirculares, formando uma cauda robusta. O pé musculoso 
é liso e bem amplo, na porção anterior, este é espesso abaixo da boca, e se eleva nas 
laterais, formando os parapódios. Na porção posterior, o pé musculoso desce na altura 
do plano do substrato em formato arredondado e fino.

Considerações:
 Os exemplares do Rio Grande do Norte foram identificados primariamente 
como Navanax aenigmaticus Bergh 1893, contudo Ornela-Gatula et al. (2012) realizou 
uma análise filogenética na qual trouxe um desmembramento de um complexo de 
três espécies identificadas como N. aenigmaticus spp. O complexo apresentava 
algumas diferenças morfológicas entre os exemplares do Pacífico e do leste-oeste 
Atlântico e nessas diferenças, os indivíduos ocorrentes no Brasil foram identificados 
como Navanax gemmatus Mörch, 1863 que possui distribuição da Flórida ao sudeste 
brasileiro. Camacho-García et al. (2014) confirmou o registro de N. gemmatus no 
litoral atlântico da Costa Rica.
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Ordem ANASPIDEA Fischer, 1883
Superfamília APLYSIOIDEA Lamarck, 1809 

Família APLYSIIDAE Lamarck, 1809
Gênero Aplysia Linnaeus, 1767

Espécie tipo: Aplysia depilans Gmelin, 1791

Aplysia cervina (Dall & Simpson, 1901)
(Figs 56, 57)

Figura 56. Morfologia externa de Aplysia cervina (Dall & Simpson, 1901). A, vista lateral (GEEFAA 
321). B, vista dorso-lateral (MZSP 97074). C, dois espécimes em ambiente natural (MZSP 97074). 
Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 11 de março de 2009, quatro 
exemplares, 30-70 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97074 – 2 exps.) e leg. M. Delgado 
(GEEFAA 305; 308 – 2 exps.), 4 de janeiro de 2014, um exemplar, 29 mm, leg. M. 
Delgado (GEEFAA 322). Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 7 de abril de 2011, 
um exemplar, 30 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 321); 1 de fevereiro de 2015, um 
exemplar, 26 mm, leg. M. Delgado (Fotoregistro).
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Localidade tipo: Mayaguez, Porto Rico (como Tethys cervina) (DALL & SIMPSON, 
1901).

Figura 57. Distribuição geográfica de Aplysia cervina (Dall & Simpson, 1901).

Distribuição geográfica:
Atlântico Noroeste: EUA: Carolina do Sul (EALES, 1957), Flórida (MARCUS 
& MARCUS, 1960a); México (ROSENBERG et al., 2009); Porto Rico (DALL & 
SIMPSON, 1901); Colômbia (MARCUS, 1977); Curaçao (ENGEL, 1936);

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco 
(RIOS, 1994; 2009; Alagoas (MACFARLAND, 1909; RIOS, 1994, 2009; PADULA 
et al., 2012); São Paulo (MARCUS & MARCUS, 1957). 

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares encontrados habitavam na intertidal, 
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abaixo de rochas, próximo a algas do gênero Sargassum.

Diagnose: (modificada de DALL & SIMPSON, 1901; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 
2009) Corpo alongado e bojudo, tamanho podendo atingir até 100 mm de comprimento. 
A coloração é predominantemente marrom avermelhada, salpicada por manchas 
circulares e opacas no tom preto e manchas disformes na coloração branca que abrange 
a lateral e toda região interna dos parapódios. Na região anterior, uma cabeça bem 
desenvolvida com um par de olhos pretos, posicionados antero-lateralmente aos 
rinóforos, um par de rinóforos retráteis cilíndricos e alongados, um véu oral que é 
formado pela fusão dos tentáculos cefálicos. Na região medial, estão localizados os 
parapódios que passam a maior parte do tempo semicerrados, entre eles há o manto que 
cobre a concha interna preenchida pela massa visceral, o poro do manto é localizado 
em posição central, no qual está localizado o ânus. Na região posterior, os parapódios 
descem para o plano do substrato, formando uma pequena cauda junto com o pé 
musculoso que é relativamente estreito em ralação ao corpo. Na região antero-ventral 
o pé sobe lateralmente formando os parapódios.
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Aplysia dactylomela Rang, 1928
(Figs 58, 59)

Aplysia aequorea Heilprin, 1888: p. 325-327, pl. 16, figs. 2-2b; 
Aplysia angasi G.B. Sowerby II, 1869: pl. 8, fig. 35a-b; 
Aplysia annulifera Thiele, 1930: p. 586; 
Aplysia benedicti Eliot, 1899: p. 513; 
Aplysia bourailli Risbec, 1951: (em: Eales, 1860: p. 307); 
Aplysia fimbriata Adams & Reeve, 1850: p. 63-64, pl. 17, fig. 2;  
Aplysia megaptera Verrill, 1900: p. 545-546, pl. 66, fig. 6;  
Aplysia ocellata d’Orbigny, 1839: p. 44, pl. 5 (non Adams, 1861); 
Aplysia odorata Risbec, 1928: p. 51 e 1951: 123 var. bourailli; 
Aplysia operta Burne, 1906: p. 51; 
Aplysia protea Rang, 1828: p. 56-57, pl. 10, figs. 1-3;  
Aplysia radiata Ehrenberg, 1831: (páginas não numeradas)(em: Eales, 1860: p. 307); 
Aplysia schrammi Deshayes, 1857: p. 140; 
Aplysia scutellata Ehrenberg, 1831; (em: Eales, 1860: p. 307); 
Aplysia tigrina Rang, 1828: p. 57, Pl. 11; 
Aplysia velifer Bergh, 1905: p. 12, pl. 5, fig. 2; pl. 7, fig. 14-21. 

Figura 58. Morfologia externa de Aplysia dactylomela Rang, 1828. A, vista lateral (MZSP 97073). B, 
vista dorsal de espécime em ambiente natural. C, desova em ambiente natural. D vista ventral de espé-
cime jovem (GEEFAA 286). Escalas: 50 e 100 mm.
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Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 26 de abril de 2009, um exemplar, 
76 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97073), 5 de janeiro de 2011, um exemplar, 15 mm, 
leg. M. Delgado (GEEFAA 286). Praia de Cotovelo, Parnamirim, 1 de fevereiro de 
2014, um exemplar, 30 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 350). Praia de Pirambúzios, 
Nísia Floresta, 13 de fevereiro de 2014, foto-registro: 45 exemplares, 80-280 mm, 
foto: M. Delgado. Praia de Tabatinga, Nísia Floresta, 15 de fevereiro de 2014, foto-
registro: mais de 60 exemplares, 90-250 mm, foto: M. Delgado. Praia de Pipa, Tibau 
do Sul, 15 de maio de 2014, foto-registro: oito exemplares, 100-300 mm, foto: M. 
Delgado. Praia do Amor-Pipa, Tibau do Sul, 16 de maio de 2014, foto-registro: sete 
exemplares, 120-270 mm, foto: M. Delgado. Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 
14 de maio de 2014, foto-registro: 15 exemplares, 120-220 mm, foto: M. Delgado.

Localidade tipo:  Porto de São Thiago da Praia, Ilha de Cabo Verde (RANG, 1928).

Figura 59. Distribuição geográfica de Aplysia dactylomela Rang, 1828.

Distribuição geográfica: 
Mar Mediterrâneo: Grécia: (POUSARNIDIS et al., 2007) Acrotíri, Rodes, Stoupa, 
Chaniá, Creta, Paros, Saronikos, Kalamaki, Koufonisia, Cárpatos, Antíparos, Hora 
Sfakion (VALDÉS et al., 2013); Turquia: Baia Iskenderun (YOKES, 2006), Kaş, 
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Meydan Köyü, Üç Adalar, Fethiye (VALDÉS et al., 2013); Itália: Lampedusa, Catania, 
Sicília, Taormina, Golfo de Taranto (CROCETTA & COLAMONACO, 2008), Estreito 
de Messina, Ilha de Pantelária, Ilha de Linosa, Gallipoli, Santa Maria al Bagno, 
Diamante-Cosenza, Baia de Riaci (VALDÉS et al., 2013); Chipre: Girne, Kissonerga, 
Kayalar, Makronisos (VALDÉS et al., 2013); Malta: Cirkewwa; Croácia: Sušac, Mljet, 
Montenegro: Boka Kotorska; Líbano: Ilha de Ramkine, Khaizaran, Saadiyat, Tiro; 
Israel: Akhziv, Rosh Hanikra, Nahariya, Michmoret (VALDÉS et al., 2013).

Atlântico Leste: Portugal: Ilha da Madeira; Ilhas Selvagens (CERVERA et al., 2004; 
SEGERS et al., 2009); Espanha: Ilhas Canárias (CERVERA et al., 2004); Ilha Ascensão 
(ROSEWATER, 1975; PADULA et al., 2014).

Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (CLARK, 1995), Nova Jersey, Texas (ZAMORA-
SILVA & ORTIGOSA, 2012); México: Campeche (ZAMORA-SILVA & NARANJO-
GARCÍA, 2008), Vera Cruz, Quintana Roo, (ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 
2012); Belize (VALDÉS et al., 2006); Bermudas (KICKLIGHTER et al., 2007); 
Jamaica (CAREFOOT, PENNINGS & DANKO, 1999); República Dominicana 
(KLUSSMANN-KOLB, 2004); Honduras; Costa Rica; Panamá (CAMACHO-
GARCÍA, 2009) Curaçao (MARCUS & MARCUS, 1970); Colômbia (ARDILA, 
BÁEZ & VALDÉS, 2007); Venezuela (MARCUS & MARCUS, 1967a; ZAMORA-
SILVA & ORTIGOSA, 2012); Ilhas Cayman, Ilhas Virgens, Guadalupe, São Martinho, 
Stª. Lúcia, Martinique, São Vicente e Granadinas, Granada, Trinidad e Tobago, Aruba, 
Bonaire (VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Ceará, Rio Grande do Norte: Parrachos de Maracajaú 
(MARTINEZ et al., 2012), Praia de Cotovelo, Praia de Pirangi, Praia de Pirambúzios, 
Praia de Tabatinga, Praia de Pipa e Praia de Baia Formosa (presente estudo), 
Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo (MACFARLAND, 1909; 
BEZERRA et al., 2006b; RIOS, 1994; 2009; OURIVES et al., 2011); Santa Catarina 
(FERREIRA-JR et al., 2015).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares foram encontrados na zona intertidal 
ou em poças de maré, forrageando sobre bancos de macroalgas pardas ou junto às 
rochas rolantes com algas.

Diagnose: (modificada de RANG, 1928; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009). Corpo 
alongado e bojudo, tamanho variando entre 100-130 mm de comprimento. A coloração 
é predominantemente amarelo escuro, salpicada por manchas circulares de tamanhos 
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variados em forma de anel no tom preto e um complexo de linhas delgadas nas laterais 
dos parapódios. Na região anterior, uma cabeça bem desenvolvida com um par de 
olhos pretos proeminentes, posicionados antero-lateralmente aos rinóforos, um par de 
rinóforos retráteis cilíndricos e alongados com o ápice em forma de folha aberta, um 
véu oral que é formado pela fusão dos tentáculos cefálicos. Na região medial, estão 
localizados os parapódios que passam a maior parte do tempo abertos, entre eles há o 
manto que cobre a concha interna preenchida pela massa visceral, o poro do manto é 
localizado em posição central, no qual está localizado o ânus. Na região posterior, os 
parapódios descem para o plano do substrato, formando uma pequena cauda junto com 
o pé musculoso que é relativamente estreito em ralação ao corpo. Na região antero-
ventral o pé sobe lateralmente formando os parapódios.

Considerações:
O malacólogo Eliézer Rios (1994) trouxe o registro de Aplysia dactylomela 

Rang, 1828 para o litoral do Rio Grande do Norte fruto dos trabalhos do casal alemão 
Marcus na década de 60. Anos após Martinez et al. (2012) registra a ocorrência da espécie 
nos parrachos de Maracajaú, através de um estudo com comunidade marcobentônica 
do parracho. Este trabalho traz a primeira ocorrência de A. dactylomela no litoral sul, 
extendendo a distribuição da espécie para todo o litoral norte-rio-grandense.

A espécie Aplysia dactylomela Rang, 1828 possuía uma distribuição geográfica, 
considerada como circuntropical (VALDÉS et al., 2006; PADULA et al., 2012). 
Alexander & Valdés (2013) realizaram um estudo comparando dados moleculares e 
morfológicos entre os exemplares de A. dactylomela do Oceano Atlântico, Pacífico 
e outras espécies do gênero Aplysia. As demais espécies estudadas foram; A. 
pulmonica Gould, 1852, A. kurodai Baba, 1937 e A. oculifera Adams & Reeve, 1850. 
Através de seus resultados, eles declararam que as espécies de A. dactylomela com 
distribuição para Oceano pacífico apresentam dados morfológicos e moleculares bem 
semelhantes as espécies de A. pulmonica, considerando ambas sinônimas. Alexander 
& Valdés (2013) expuseram, através de análises filogenéticas, que as populações de A. 
dactylomela do Oceano Pacífico são parafiléticas, possuindo diferenças morfológicas 
entre as populações do Oceano Atlântico, logo consideradas espécies distintas. Sendo 
assim, as espécies de Aplysia do Oceano Indo-Pacífico são, atualmente, consideradas 
como Aplysia argus Rüppell & Leuckart, 1830, transferindo a distribuição geográfica 
de A. dactylomela de circuntropical para o Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo.
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Gênero Bursatella Blainville, 1817
Espécie tipo: Bursatella leachii Blainville, 1817

Bursatella leachii Blainville, 1817
(Figs 60, 61)

Aclesia africana Engel, 1926: (em Eales et al., 1935: p. 279-303, pl. 31);
Aclesia glauca Cheeseman, 1878: p.12-35; P1. 282;
Aclesia rosea Engel, 1926 (Combinação original - p. 180; 1927);
Aplysia bursatella Rang, 1834: (em Eales et al., 1935: p. 279-303, pl. 31);
Bursatella lacinulata Gould, 1852: p. 223-224, (em Gould 1860, pl. 16, fig. 269-
269a);  
Bursatella leachii africana (Engel, 1926): p. 180; 1927, p. 100;
Bursatella leachii lacinulata Gould, 1852: p. 301-02;
Bursatella leachii rosea (Engel, 1926): p. 180; 1927; 
Notarchus (Bursatella) leachii (Blainville, 1817): (em Lin & Tchang, 1965: p. 7:1-
20, pl.1-3); 
Notarchus intrapictus Cockerell, 1893: (em Eales et al., 1935: p. 279-303, pl. 31); 
Notarchus laciniatus Rüppell & Leuckart, 1826: p. 24, fig. 2.a.b.c;

Figura 60. Morfologia externa de Bursatella leachii Blainville, 1817. A, vista dorsal (GEEFAA 324). 
B, vista ventral (GEEFAA 324). C, vista lateral (GEEFAA 324). Escalas: 50 mm.
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Material examinado: Praia de Galinhos, Galinhos, 21 de setembro de 2008, um 
exemplo, 75 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 324).

Localidade tipo: Oceano Indo-Pacífico (BEBBINGTON, 1974).

Figura 61. Distribuição geográfica de Bursatella leachii Blainville, 1817.

Distribuição Geográfica: 
Indo-Pacífico: Austrália: Moreton Bay-Queensland (CAPPER et al., 2006), Sydney-
New South Wales (CLARKE, 2004); Tanzânia (BEBBINGTON, 1974); África do Sul: 
False Bay, Knysna, Port Elizabeth, Durban, Sodwana (GOSLINER, 1987).

Mar Mediterrâneo: Espanha: Ilhas Baleares (CERVERA et al., 2004);

Atlântico Noroeste: EUA: Carolina do Norte (ROSENBERG et al., 2009), Flórida 
(PAIGE, 1988), Texas (VALDÉS et al., 2006); México: Ilha Aguada-Campeche 
(ZAMORA-SILVA & NARANJO-GARCÍA, 2008), Arrecife Lobos-Veracruz (DE 
LA CRUZ & GONZÁLEZ-GANDARA, 2006); Costa Rica (CAMACHO-GARCIA, 
2009); Curaçao: Piscadera Bay (MARCUS & MARCUS, 1970); Bonaire, Porto Rico 
(ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 2012); Panamá: Bocas Del Toro (COLLÍN et al., 
2005); Colômbia: Guajira, Tayrona (MARCUS, 1972b; ARDILA, BÁEZ & VALDÉS, 
2007); Venezuela, Ilhas Virgens, Jamaica, Aruba, Bermudas, Trinidad Tobago 
(VALDÉS et al., 2006). 

Atlântico Sudoeste: Brasil: Ceará (BARROSO & MATTHEWS-CASCON, 2009); 
Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco (MARCUS, 1972b), Alagoas, 
Rio de Janeiro (RIOS, 2009), São Paulo (PADULA et al., 2012), Paraná (FERREIRA-
JR et al., 2015) e Rio Grande do Sul (MARCUS, 1955).
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Ecologia: No Rio Grande do Norte, o exemplar encontrado estava presente na zona 
intertidal, junto à algas incrustrada em Beachrock, próximo ao estuário.

Diagnose: (modificada de MARCUS, 1955; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009). Corpo 
encurtado e bojudo. Exemplares vivos medindo cerca de 100 mm de comprimento. 
Coloração predominantemente verde claro, apresentando manchas disformes e bem 
espaçada no tom de verde escuro. A cor dos rinóforos é marrom claro na base e 
ápice marrom escuro até a extremidade, da mesma forma é a coloração das papilas 
ramificados na derme do animal. A cor da face ventral do pé é um tom de verde claro 
translúcido. Na porção anterior, apresenta uma cabeça bem desenvolvida com um 
par de olhos inseridos antero-lateralmente, abaixo dos rinóforos que por sua vez são 
retráteis e coníferos, sendo a base mais espessa que o ápice que por sua vez é aberto 
na extremidade, apresentando papilas ramificadas como “galhos”, um par de tentáculo 
cefálicos que são salpicados por pequenas papilas ramificadas, na face ventral apresenta 
lábios espessos em forma de anel ao redor da boca com dois palpos labiais inseridos 
horizontais, laterais e opostos. Na região medial, o dorso é aberto com a presença 
de parapódios semiabertos salpicados latero-dorsalmente por papilas ramificadas 
de diversos tamanhos, semelhantes a “galhos de árvore”. Os parapódios fazem uma 
curva no centro dorsal, abrindo um poro onde fica situado o ânus do animal. Na região 
posterior, há presença da extremidade terminal de forma arredondada, coberta pelas 
papilas de diversos tamanho. O pé musculoso é estreito com cílios na margem.

      115



Gênero Phyllaplysia P. Fischer 1872
Espécie tipo: Phyllaplysia lafonti P. Fischer, 1872

Phyllaplysia engeli Er. Marcus, 1955
(Figs 62, 63)

Figura 62. Morfologia externa de Phyllaplysia engeli Er. Marcus, 1955. A, vista dorsal morfotipo 
1(GEEFAA 342). B, vista frontal (GEEFAA 346). C, vista dorsal do morfotipo 2 (GEEFAA 346). Es-
calas: 5 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 4 de abril de 2014, três 
exemplares, 5-6 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 342). Praia de Pirambúzios, Nísia 
Floresta, 12 de março de 2009, um exemplar, 15 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 347). 
Praia de Pirambúzios (Mangue), 13 de março de 2009, um exemplar, 2 mm, leg. C. 
Cunha (MZSP 97036 como Dolabella sp.), 28 de fevereiro de 2010, foto registro: um 
exemplar, 6 mm, foto: M. Delgado, 12 de abril de 2010, três exemplares, 2-8 mm, leg. 
M. Delgado (GEEFAA 346). Praia de Baia Formosa, Baia Formosa, 13 de maio de 
2014, dois exemplares, 5-6 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 351).
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Localidade tipo: Ilha de São Sebastião; Ubatuba, São Paulo (MARCUS, 1955).

Figura 63. Distribuição geográfica de Phyllaplysia engeli Er. Marcus, 1955.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste (VALDÉS et al., 2006): EUA: Flórida (CLARK, 1995), México 
(ROSENBERG et al., 2009), Costa Rica (CAMACHO-GARCIA, 2009), Curaçao 
(MARCUS & MARCUS, 1970), Bahamas, Porto Rico, Jamaica, (ORTIGOSA-
GUTIERREZ, 2009), Barbados (MARCUS, 1976), Colômbia (ARDILA, BÁEZ & 
VALDÉS, 2007), San Martín. 

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco, 
Espírito Santo (MARCUS, 1972b), Rio de Janeiro (GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-
ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008), São Paulo (MARCUS, 1955).
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Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares localizados estavam presentes na 
zona intertidal, habitando em associação com algas pardas do gênero Sargassum sp.

Diagnose: (modificada de MARCUS, 1955; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009). Corpo 
alongado e achatado, tamanho variando entre 5-26 mm de comprimento em exemplares 
vivos. Coloração de fundo amarela escura, salpicados por manchas circulares na cor 
vermelha em volta dos tubérculos, coloração centro dorsal da cabeça aos anéis do 
parapódio é um tom de amarelo escuro. Na porção anterior, formação da cabeça bem 
desenvolvida com um par de olhos negros bem vistosos, um par de pequenos rinóforos 
retráteis, oblíquos de base cilíndrica e ápice cuneiforme, inseridos de forma inclinada 
em direção às laterais do corpo, um par de tentáculos cefálicos espesso na porção 
proximal e afinando na porção distal, projetados para frente, um par de palpos labiais 
que são inseridos horizontalmente em lados opostos. Na região medial, é presente a 
parede do corpo em forma de parapódios que se fusionam dorsalmente, com o parapódio 
direito sobrepondo o esquerdo, formando dois poros de igual tamanho, o mais anterior 
e denominado de fenda inalante e o posterior de fenda exalante. O pé musculoso é tem 
a forma arredondada na porção posterior e na porção anterior é levemente bilobado.
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PANPULMONATA Jörger et al., 2010
Ordem SACOGLOSSA Ihering, 1876

Superfamília OXYNOOIDEA Stoliczka, 1868 (1847) 
Família VOLVATELLIDAE Pilsbry, 1895 

Gênero Ascobulla Ev. Marcus, 1972 
Espécie tipo: Cylindrobulla ulla Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970 

Ascobulla ulla (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1970)
(Figs 64, 65)

Cylindrobulla ulla Er. Marcus & Ev. Marcus, 1970: 25-26, fig. 33.

Figura 64. Morfologia externa de Ascobulla ulla (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1970). A, vista dorsal 
(MZSP 97049). B, concha (MZSP 97049). C, escudo cefálico (MZSP 97049). Escalas: 1 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 24 de junho de 2009, seis 
exemplares, 2-7 mm, leg C. Cunha (MZSP 97049 – 2 exps.), 4 exemplares perdidos.
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Localidade tipo:  Guarujá, Praia de Santos, São Paulo (MARCUS & MARCUS, 1970). 

Figura 65. Distribuição geográfica de Ascobulla ulla (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1970).

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste (VALDÉS et al., 2006): EUA: Flórida (JENSEN & CLARK, 
1983; MARCUS, 1972a; CLARK, 1995); México (GAVAGNIN et al., 2000); Costa 
Rica (CAMACHO-GARCÍA et al, 2014); Bermudas (ROSENBERG et al., 2009); 
Barramas (MALAQUIAS, 2014); Ilhas Virgens; Ilhas Cayman, Ilhas Turcas e Caicó; 
Belize; Venezuela (MIKKELSEN, 1998).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco, 
Abrolhos-Bahia (RIOS, 2009) Espírito Santo, São Paulo (MARCUS & MARCUS, 
1970; MIKKELSEN, 1998). 

      120



Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares encontrados estavam situados 
em zona intertidal nas poças de marés, associado às bases de algas verdes Caulerpa 
racemosa (Forsskål) J. Agardh, 1873.

Diagnose: (modificado de MARCUS & MARCUS, 1970; MIKKELSEN, 1998; 
VALDÉS et al., 2006).  Corpo alongado e bojudo. A coloração de fundo é translúcida 
leitosa com a concha apresentando um tom de laranja claro com duas grandes linhas 
horizontais em sua extremidade. E escudo cefálico com ambos lóbulos salpicados por 
manchas esbranquiçadas. Na região anterior, a cabeça é bem desenvolvida com um 
escudo cefálico bem evidente, apresentando dois grandes lóbulos de forma trapezoide 
divididos por um sulco mediano profundo, um par de olhos na parte superior. Na região 
medial e posterior está presente uma concha externa cilíndrica, pouco calcificada com 
a região apical achatada. Há a presença da protoconcha de forma externa e medial no 
ápice, sendo os lábios externo e interno bem aproximados, formando uma sulco que 
une o ápice até a abertura da concha.

Considerações:
 Assim como exposto por Malaquias (2014) e Camacho et al. (2014), os 
exemplares de Ascobulla ulla foram encontrados habitando nos rizóides de algas do 
gênero Caulerpa, exclusivamente na praia de Santa Rita. O gênero Ascobulla, no 
Atlântico Noroeste, só possui este único representante (GARCÍA & BERTSCH, 2009).
 Por apresentar uma concha externa e mais volumosa que o escudo cefálico, A. 
ulla é considerada uma das espécies mais primitivas dentro de Sacoglossa (CIMINO 
& GHISELIN, 1998).
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Família OXYNOIDAE G. & H. Nevill, 1869
Gênero Oxynoe Rafinesque, 1819

Espécie tipo: Oxynoe olivacea Rafinesque, 1814 

Oxynoe antillarum Morch, 1863
(Figs 66, 67)

Figura 66 Morfologia externa de Oxynoe antillarum Mörch, 1863. A, espécime praticando autotomia 
da cauda (GEEFAA 352). B, vista dorsal da concha translúcida (GEEFAA 352). C, vista ventral (GEE-
FAA 352). Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Santa Rita, Extremoz, 24 de junho de 2009, seis 
exemplares, 4-20 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97055) e leg. M. Delgado (GEEFAA 
276), 9 de julho de 2009, seis exemplares, 6-15 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 312), 
22 de agosto de 2009, seis exemplares, 3-7 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 279). 
Praia de Cotovelo, Parnamirim, 29 de setembro de 2009, cinco exemplares, 4-6 mm, 
leg. M. Delgado (GEEFAA 281). Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 12 de março 
de 2009, 20 exemplares, 1-5 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97043), 21 de junho de 2009, 
foto registro: cinco exemplares, 2-5 mm, foto: M. Delgado, 21 de julho de 2009, sete 
exemplares, 4-12 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 277), 13 de fevereiro de 2010, 310 
exemplares, 1-10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 278; 292), 28 de fevereiro de 2010, 
615 exemplares, 1-11 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 307), 7 de abril de 2011, 38 
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exemplares, 2-10 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 296), 27 de abril de 2013, foto 
registro: 68 exemplares, 1-13 mm, foto: M. Delgado. Praia de Baia Formosa, Baia 
Formosa, 4 de janeiro de 2011, três exemplares, 2-17 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 
331), 13 de maio de 2014, dois exemplares, 15-25 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 
352), 14 de maio de 2014, três exemplares, 4-7 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 353).

Localidade tipo: St. Thomas, Ilhas Virgens (MORCH, 1863).

Figura 67. Distribuição geográfica de Oxynoe antillarum Mörch, 1863.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (JENSEN & CLARKE, 1983; MARCUS & 
MARCUS, 1970); México (ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 2012); Saint Thomas-
Ilhas Virgens (MORCH, 1863); Costa Rica (CAMACHO-GARCÍA et al. 2014); 
Panamá (MARCUS & MARCUS, 1970); Curaçao (MARCUS & MARCUS, 1970); 
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Porto Rico (WARMKE & ALMODOVAR, 1972); Barbados (MARCUS & HUGHES, 
1974); Jamaica (THOMPSON, 1977); Bermudas (ROSENBERG et al., 2009), 
Barramas (PADULA et al., 2012); Belize, Honduras, Venezuela, Ilhas Cayman, 
República Dominicana, Martinique, Stª. Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada e 
Trinidad Tobago (VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Ceará (RIOS, 1994; 2009; MEIRELLES et al., 2010); 
Rio Grande do Norte (presente estudo); Pernambuco, Alagoas, Bahia Rio de Janeiro 
(PADULA, 2008), São Paulo (RIOS, 1994; 2009) (PADULA et al., 2012). .

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares encontrados estavam presente na 
zona intertidal, vivendo em associação com algas verdes Caulerpa racemosa (Forsskål) 
J. Agardh, 1873.

Diagnose: (modificado de MORCH, 1863; VALDÉS et al., 2006; MEIRELLES et al., 
2010). Corpo alongado e bojudo no centro. O tamanho variando entre 1-19 mm em 
exemplares vivos. A coloração de fundo é predominantemente verde, com a concha 
translúcida, salpicados por pontos de cor azul por toda a parede do corpo e na borda 
dos pés, apresentando manchas marrom claras e escuras nos rinóforos e nas bordas 
dos parapódios. A cor da face ventral dos pés é um tom translúcido leitoso. A região 
anterior, é presente uma cabeça bem formada com um par de pequeninos olhos negros 
situados na região terminal do sulco lateral da cabeça bem próximo a concha, um 
par de rinóforos alongados e enrolados, presença de um sulco lateral que atravessa a 
região cefálica por inteiro. Na região medial, há uma concha translúcida e bojuda, com 
paredes finas e de abertura bem ampla, os parapódios é elevado, cobrindo parcialmente 
a concha em exemplares adultos, presença de pequenos tubérculos esbranquiçados 
na lateral dos parapódios e na borda da cauda. Na região posterior, as margens dos 
parapódios seguem posteriores à linha da concha, formando uma grande cauda, que 
pode ser perdida quando o animal se sente ameaçado. O pé musculoso é estreito, 
posteriormente segue a linha formando a cauda e anteriormente é levemente ondulado.

Considerações
 Oxynoe antillarum Morch, 1863 teve sua presença em grande parte dos pontos 
de coleta, vivendo em associação com a alga clorófita Caulerpa. A sazonalidade das 
coletas proporcionaram um diferencia no número de espécimes coletados, sendo bem 
abundante em meados de janeiro a março e menos abundante nos demais meses do 
ano. Tal sazonalidade pode estar diretamente ligado a sazonalidade da algas, uma vez 
que vivem em associação co-evolutiva de alimentação ancestral (JENSEN, 1997). 
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 Recentemente, O. antillarum vem sendo reportado por todo Brasil e os mais 
recentes registros para o Nordeste com Meirelles et al. (2010) para o estado do Ceará 
e Padula et al. (2012) no estado de Alagoas.
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Superfamília PLAKOBRANCHOIDEA Gray, 1840
Família PLAKOBRANCHIDAE Gray, 1840

Gênero Elysia Risso, 1818
Espécie tipo: Notarchus timidus Risso, 1818

Elysia canguzua Er. Marcus, 1955
(Figs 68, 69)

Elysia eugeniae Ortea & Espinosa, 2002: 130-133, figs. 1A-C, 2A-D; pl. 1, fig. A.

Figura 68. Morfologia externa de Elysia canguzua Er. Marcus, 1955. A, vista dorsal (GEEFAA 295). 
B, vista lateral da porção anterior (GEEFAA 295). C, vista dorsal de espécime jovem (GEEFAA 297). 
Escalas: 1 e 10 mm.

Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 7 de abril de 2011, 41 
exemplares, 2-15 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 295). Praia de Baia Formosa, Baia 
Formosa, 13 de abril de 2014, dois exemplares, 4-5 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 
297).

Localidade tipo: Ilha de São Sebastião, São Paulo (MARCUS, 1955).
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Figura 69. Distribuição geográfica de Elysia canguzua Er. Marcus, 1955.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (JENSEN & CLARK, 1983); México, Costa Rica 
(ORTEA & ESPINOSA, 2002 – como E. eugeniae; VALDÉS et al., 2006; CAMACHO-
GARCÍA et al. 2014) (ORTIGOSA-GUTIERREZ, 2009). 

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo) e São Paulo 
(MARCUS, 1955; RIOS, 2009).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares foram encontrados na zona intertidal, 
em associação com alga verde Bryopsis sp.

Diagnose: (modificado de MARCUS, 1955; VALDÉS et al., 2006; RIOS, 2009) Corpo 
alongado e cilíndrico. Tamanho podendo chegar a 6 mm de comprimento em exemplares 
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vivos.  Coloração de fundo branca translúcida, apresentando grandes manchas verde 
musgas que percorrem a porção anterior e posterior, presença de manchas vermelhas 
arredondadas por todo corpo. Na porção anterior, há uma cabeça bem alongada com 
um par de olhos pequenos, despigmentados posteriores a um par de rinóforos que 
são alongados e enrolados prostrados para a frente do animal, apresentando um 
sulco longitudinal em direção às laterais. Na região medial, é presente a cavidade do 
pericárdio de forma ovalada e proeminente, presença do ânus no lado direito superior, 
no ápice de uma papila. Há longos vasos que parte do pericárdio na parte interior 
dos parapódios, formando uma rede de ramificações de diferentes espessuras. Os 
parapódios são alongados e inseridos posteriores a cabeça, formando duas abas laterais 
na porção mais medial, seguindo em projeção de uma longa cauda junto com o pé que 
por sua vez é estreito e na região anterior é de forma bilobada.

Considerações:
 A espécie Elysia canguzua foi descrita originalmente para o Brasil por Marcus 
(1955) no estado de São Paulo. Recentemente, Camacho et al. (2014) trouxe uma 
ocorrência da E. canguzua na região caribenha para Costa Rica. O registro para o Rio 
Grande do Norte, além de ser uma nova ocorrência para a região Nordeste, preenche 
uma lacuna de distribuição que parte do sudeste brasileiro à região caribenha. 
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 Elysia papillosa A. E. Verrill, 1901
(Figs 70, 71)

Figura 70. Morfologia externa de Elysia papillosa A. E. Verril, 1901. A, vista dorsal com parapó-
dios cerrados (MZSP 97061). B, vista dorsal com parapódios abertos (GEEFAA 318). C, vista ventral 
(MZSP 97061). Escalas: 10 mm.

Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 12 de março de 2009, 
um exemplar, 25 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97061). Praia de Baia Formosa, Baia 
Formosa, um exemplar, 25 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 318).

Localidade tipo:  Hungry Bay, Bermudas (VERRIL, 1901).

Distribuição geográfica:
Atlântico Leste: Ilha da Madeira (SEGERS, SWINNER & ABREU, 2009).

Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (CLARK, 1994), México, Antilhas (ROSENBERG 
et al., 2009); Costa Rica (CAMACHO-GARCÍA et al., 2014); Belize, Honduras, 
Panamá, Colômbia (CARMONA et al., 2011), Venezuela, Ilhas Cayman, Curacao, 
Barramas, Stª. Lúcia, Martinique, Trinidad Tobago, Granada, Bermudas (VERRIL, 
1901) (VALDÉS et al., 2006). 
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Figura 71. Distribuição geográfica de Elysia papillosa A. E. Verril, 1901.

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, presentes em zona intertidal, forrageando, em poça 
de maré, próximo as algas clorofíceas no período noturno.

Diagnose: (modificada de VERRIL, 1901; VALDÉS et al., 2006). Corpo alongado 
e disforme. Coloração de fundo verde oliva, apresentando os rinóforos, cabeça e 
parapódios com uma coloração bege claro e pequenos pontos no tom de marrom. 
Na porção anterior, a cabeça e bem alongada e desenvolvida, com um par de olhos 
pequenos e enegrecidos, inseridos na região lateral e posterior ao par de rinóforos 
que são alongados e enrolados, prostrados para face anterior, apresentando vários 
tubérculos da base ao ápice, deixando este revestido por uma textura crespa. Na porção 
medial, posterior à cabeça está presente a cavidade pericárdica em formato arredondado 
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salpicados por pequenos tubérculos que dá uma textura crespa nessa região, no lado 
direito superior está presente o ânus. Presença da inserção dos parapódios que partem 
em direção posterior, apresentando margens ondulados e disformes, com paredes 
preenchidas e revestidas pelos tubérculos de diferentes tamanhos, tornando a aparência 
do animal como uma “folha velha”, posterior ao pericárdio sai um vaso dorsal 
espesso, ramificando em outros vasos menores na porção interior dos parapódios. O 
pé musculoso é liso, estreito e bilobado na porção anterior e difuso na porção posterior, 
formando uma calda ondulada e disforme.

Considerações:
 Originalmente, Elysia papillosa é reportada para a região caribenha, nas 
Bermudas, consequentemente, Segers, Swinner & Abreu, (2009) trouxeram um 
checklist contendo o primeiro registro de E. papillosa para o Atlântico Leste, na Ilha 
da Madeira, entre outras espécies de opistobrânquios. Recentemente, Carmona et al. 
(2014) reportou um exemplar de Elysia sp., sugerindo a identificação entre E. papillosa 
A. E. Verrill, 1901 ou E. subornata Verril, 1901. Com os registros do presente trabalho, 
E. papillosa possui distribuição em ambas as direções, sentido leste-oeste, do Oceano 
Atlântico, trazendo uma distribuição anfiatlântica ou registros pertencentes a um 
complexo de espécies crípticas que precisam de uma análise mlecular. A possibilidade 
de ser um complexo de espécies não é remota, pois Carmona et al. (2011) afirma que “O 
gênero Elysia é um exemplo de complexidade e confusão taxonômica de Sacoglossa”, 
sendo o problema não só a nível de espécie, mas de um gênero inteiro.
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Elysia subornata Verril, 1901
(Figs 72, 73)

Elysia cauze Er. Marcus, 1957: p. 405-410, figs. 35-44. 

Figura 72. Morfologia externa de Elysia subornata A. E. Verril, 1901. A, vista dorsal de espécime jo-
vem (GEEFAA 310). B, vista dorsal de espécime adulto (MZSP 97050). Escalas: 1 e 10 mm.

Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 21 de junho de 2009, um 
exemplar, 14 mm, leg. C. Cunha (MZSP 97050), 13 de fevereiro de 2010, 5 exemplares, 
1-3 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 310), 28 de fevereiro de 2010, foto registro: dois 
exemplares, 4 mm, foto: M. Delgado; 14 de abril de 2010, três exemplares, 7-10 mm, 
leg. M. Delgado (GEEFAA 264a). 7 de abril de 2011, dois exemplares, 8-19 mm, leg. 
M. Delgado (GEEFAA 282), 5 de janeiro de 2012, um exemplar, 8 mm, (material 
perdido), 27 de abril de 2013, foto registro: cinco exemplares, 2-10 mm, foto: M. 
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Delgado.

Localidade tipo: Castle Harbor, Bermudas (JENSEN, 2007).

Figura 73. Distribuição geográfica de Elysia subornata A. E. Verril, 1901.

Distribuição geográfica: 
Atlântico Leste: Ilhas Canárias, Cabo Verde (PADULA et al., 2012); Ilha da Madeira 
(SEGERS, SWINNER & ABREU, 2009); Ilhas Selvagens (CERVERA et al., 2004, 
como E. cauze)]. 

Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (MARCUS, 1977, como E. cauze Marcus, 1957; 
JENSEN & CLARK, 1983; PADULA et al., 2012); México: (DE LA CRUZ & 
GÁNDARA, 2006; ROSENBERG et al., 2009); Barramas (MALAQUIAS, 2014); 
Bermudas (JENSEN, 2007); Barbados (MARCUS & HUGHES, 1974, como E. cauze); 
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Jamaica (THOMPSON, 1977, como E. cauze); Costa Rica (CAMACHO-GARCÍA 
et al., 2014); Belize, Aruba, Ilhas Cayman, Porto Rico, Ilhas Virgens, Martinique, 
Granada, Trinidad Tobago (VALDÉS et al., 2006; ZAMORA-SILVA & ORTIGOSA, 
2012).

Atlântico Sudoeste: Brasil: Rio Grande do Norte (presente estudo); Alagoas, Rio de 
Janeiro (PADULA, 2008), São Paulo (MARCUS, 1957, como E. cauze) (PADULA et 
al., 2012).

Ecologia: No Rio Grande do Norte, os exemplares encontrados estavam presentes 
na zona intertidal em associação com alga verde Caulerpa racemosa (Forsskål) J. 
Agardh, 1873.

Diagnose: (modificada de VERRIL, 1901; VALDÉS et al., 2006; PADULA, 2008) 
Corpo alongado e cilíndrico. Apresenta cor de fundo verde claro, salpicado de pontos 
pretos em todo corpo do animal. Na região anterior, está presente uma cabeça bem 
proeminente com um par de olhos pretos na base dos rinóforos, um par de rinóforos 
oblíquos, alongados e enrolados, prostrados para as laterais, com a presença de um 
sulco com face anterior, entre os rinóforos, a base até o ápice são revestidos por 
pequenos tubérculos de coloração bege claro. Na porção medial, estão presentes os 
parapódios com margens bem amplas e onduladas de forma irregular até a extremidade 
do pé. No dorso é visível um pericárdio inicialmente bem volumoso com tubérculos 
sobre ele, e se afinando a medida que segue em direção posterior. Um ânus presente na 
porção direita superior do pericárdio. Há vasos que saem posterior ao pericárdio e se 
ramificam em outros vasos menores na face interior dos parapódios. O pé musculoso é 
liso e estreito, formando uma cauda proeminente na região posterior.

Considerações: 
 Padula (2008) analisou exemplares do gênero Elysia, observando as 
características morfológicas externas e interna em comparação com a espécie E. cauze 
Marcus, 1967. Diferenciando-as, concluiu que E. cauze é sinônimo de E. subornata 
Verril, 1901 e todas as espécies do Atlântico Noroeste fazem parte de um complexo de 
E. subornata. 
 Malaquias (2014) traz o mais recente registro da espécie nas ilhas das Barramas. 
A espécie E. subornata é um novo registro para o estado do RN, tal como outras 
espécies, E. subornata no RN vem preencher uma lacuna que parte de São Paulo à 
região caribenha.
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Gênero Thuridilla Bergh, 1872
Espécie tipo: Elysia splendida Grube, 1861 (tipo por monotipia)

Thuridilla sp.
(Fig. 74)

Figura 74. Morfologia externa de Thuridilla sp.  A, vista lateral. B, vista antero-dorsal. C, vista deta-
lhada da margem dos parapódios e D, indivíduo em ambiente natural (Fotoregistro).

Material examinado: Parrachos de Rio do Fogo, Rio do Fogo, 28 de abril de 2015, 
um exemplar), 15 mm, fot. reg. T. Aciolly.

Ecologia: O exemplar encontrado foi observado se deslocando sobre substrato rochoso 
sob luz solar. Em profundidade de 1 m e próximo de algas do gênero Dictyota J.V. 
Lamour, 1809.

Descrição: Corpo alongado e cilíndrico. Apresenta a cor de fundo verde acinzentado 
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na região anterior e verde musgo na região posterior até a cauda, marcado com 
inúmeros tubérculos arredondados de cor amarela, presentes em ambas laterais do 
corpo. Na porção anterior encontra-se a cabeça, bem evidente e com um par de olhos 
enegrecidos na base dos rinóforos. Os rinóforos são oblíquos, enrolados de forma 
robusta e alongados. A cabeça é inteiramente revestida com uma coloração creme 
até o ápice dos rinóforos, além da coloração creme, a extremidade dos rinóforos tem 
cor de fundo branca e a borda do ápice com um tom púrpura bem evidente. A face 
ventral da cabeça há presença de lábios com cor laranja vívida. Na porção medial até a 
posterior estão presentes os parapódios com margens espessas, amplas e onduladas de 
forma irregular que mantém o padrão de ondulações até a extremidade do pé. Ambos 
parapódios possuem a margem com cor creme esbranquiçada, quando cerrados, eles 
cobrem um terço do pericárdio próximo a região da cabeça. O pericárdio é volumoso 
com a mesma coloração creme que reveste todo o dorso do animal.

Considerações:
 O gênero Thuridilla Bergh, 1872 possui apenas três espécies conhecidas para o 
Oceano Atlântico: T. hopei (Vérany, 1853) que ocorre no Mar Mediterrâneo e Atlântico 
Leste para as Ilhas dos Açores, Madeira e Canárias; a segunda é T. mazda Ortea & 
Espinosa, 2000 que tem ocorrência para o Caribe e Ilha de Açores e por último T. picta 
(Verril, 1901) que possui registro para o Caribe e Bermudas (CAMACHO-GARCÍA et 
al., 2014). O gênero não possui registro para a costa brasileira, sendo então a primeira 
ocorrência para o Brasil. O indivíduo encontrado no estado do Rio Grande do Norte 
é similar ao Thuridilla sp. publicado por Valdés et al. (2006) que por sua vez possui 
ocorrências para Flórida (EUA), Colômbia e Granada, todas no Atlântico Norte.
 Camacho-García et al. (2014) trazem uma ocorrência da mesma espécie do 
estado do RN para a Costa Rica. Nesse trabalho os autores fazem uma ponte com a 
espécie publicada por Valdés et al. (2006), concluindo que pode ser a mesma espécie, 
contudo há uma necessidade de um estudo anatômico e genética para tal afirmação.
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Superfamília LIMAPONTIOIDEA Gray, 1847 
Família CALIPHYLLIDAE Tiberi, 1881

Gênero Caliphylla A. Costa, 1867
. Espécie tipo: Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867 

Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867 
(Figs 75, 76)

Figura 75. Morfologia externa de Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867.  A, vista dorso-lateral 
(GEEFAA 349). B, vista dorsal e ventral de dois espécimes (GEEFAA 349). C, vista dorsal (GEEFAA 
349). Escalas: 5 mm.

Material examinado: Praia de Pirambúzios, Nísia Floresta, 5 de janeiro de 2012, três 
exemplares, 5-9 mm, leg. M. Delgado (GEEFAA 349).

Localidade tipo: Baia de Napoli, Itália (GASCOIGNE, 1979).

      137



Figura 76. Distribuição geográfica de Caliphylla mediterranea A. Costa, 1867.

Distribuição geográfica: 
Mar Mediterrâneo: Espanha (CERVERA et al., 2004), Itália (GASCOIGNE, 1979; 
JENSEN, 2007) (PADULA et al., 2012; 2014).

Atlântico Leste: Ilhas Canárias, Ilhas Selvagens (CERVERA et al., 2004); Senegal 
(MARCUS, 1977), Ilha de Ascensão (PADULA et al., 2014).

Atlântico Noroeste: EUA: Flórida (JESEN & CLARK, 1983; PADULA et al., 2012); 
México (ROSENBERG et al., 2009); Costa Rica (CAMACHO-GARCÍA, 2009); Ilhas 
Virgens (MARCUS, 1977), Curaçao, Trinidad Tobago (VALDÉS et al., 2006).

Atlântico Sudoeste: Brasil: (ROSENBERG et al., 2009); Rio Grande do Norte 
(presente estudo); Fernando de Noronha (PE) (GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-
ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008); Alagoas (PADULA et al., 2012); São Paulo 
(MARCUS, 1977). 

Ecologia: No estado do Rio Grande do Norte, exemplares foram coletados na zona 
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intertidal, em associação com alga verde Bryopsis sp.

Diagnose: (modificado de VALDÉS et al., 2006). Corpo alongado e cilíndrico. 
Coloração translúcida esverdeada, apresentando pequenos pontos pretos e manchas 
esbranquiçadas em todo corpo. Na região anterior, a cabeça é proeminente, porém, 
pode ser confundida com outras ramificações, com um par de olhos pretos mediais e 
posteriores aos rinóforos que são longos de forma bifurcada e enrolada, apresentando 
o sulco com a face ventral. Uma boca ventral com um par de tentáculos orais curtos 
em sentidos opostos. Na região medial, há uma região pericárdica arredondada e bem 
volumosa, sendo o ânus no lado superior direito, em cima de uma papila. Presença de 
ceratas achatadas em formato de folhas de diversos tamanhos devido as ramificações 
da glândula digestiva como nervuras ramificadas, sendo as maiores mais dorsais e as 
menos mais laterais, a linha dorsal é totalmente nua, no entanto as ceratas se deslocam 
protegendo esta linha nua. Na porção posterior, o pé musculoso é liso, estreito e 
longo, na porção anterior é bilobada e quadricular e a porção posterior bem alongada, 
formando uma longa cauda.

Considerações:
 Caliphylla mediterrânea foi reportada pela primeira vez no Mar Mediterrâneo, 
e tem sido registrada em diversas localidades no Atlântico Leste e Oeste (CERVERA 
et al., 2004; VALDÉS et al., 2006). Padula et al. (2014) registrou esta espécie para a 
Ilha de Ascensão, no Atlântico Leste, mas considera sua identificação como dúbia. 
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 5. DISCUSSÃO

 A fauna de opistobrânquios do estado do Rio Grande do Norte era conhecida 
por apresentar 12 espécies, fruto de trabalhos do casal alemão Marcus nas décadas 
de 60 e 70, assim como os trabalhos de Delgado et al. No século XXI (PADULA 
& DELGADO, 2010; SALES et al., 2011; de LIMA & DELGADO, 2011). Após o 
presente estudo a lista de espécies do estado do Rio Grande do Norte aumentou para 
46 espécies registradas, sendo 34 novas ocorrências para o estado. É entendido que a 
fauna de opistobrânquios do RN está subesrestimada, pois ainda há inúmeros habitats 
que não foram explorados que por sua vez são apropriados para a existências de muitos 
grupos de Heterobranchia, como por exemplo áreas estuarinas (Tabela 1).

Dentre os novos registros para o estado do Rio Grande do Norte, destacam-se os 
novos registros para a região nordeste, tal como Elysia canguzua Er. Marcus, 1955 e 
Doto chica Marcus & Marcus, 1960, ambos reportados no Brasil apenas para a região 
Sudeste (MARCUS, 1955; GARCÍA GARCÍA, 2008; RIOS, 2009).  A Elysia canguzua 
foi descrita para a Ilha de São Sebastião, São Paulo, localidade tipo (MARCUS, 1955).  
Doto chica foi reportado, no Brasil, apenas para o estado de São Paulo (GARCÍA 
GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008). Ambas espécies têm 
ocorrência no Caribe, com uma vasta lacuna em sua distribuição de São Paulo à Costa 
Rica. 

O pleurobranquídeo Berthella stellata Risso, 1926 e o nudibrânquio Doris kyolis 
Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967 ocorrem no Caribe, na região Sudeste do Brasil e 
na Ilha de Fernando Noronha (GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & 
TRONCOSO, 2008). Assim sendo, o presente trabalho confirma a distribuição de 
ambas para a costa da região Nordeste.

Além das novas ocorrências para o estado e para a região Nordeste, o presente 
estudo traz três novas ocorrências para o litoral brasileiro e para o Oceano Atlântico 
Sul. A primeira é a sacoglossa Elysia papillosa A. E. Verrill, 1901 que ocorre na região 
caribenha (VALDÉS et al., 2006). Existe a possibilidade dos espécimes de Camacho 
et al. (2014) registrados como Elysia sp. para a Costa Rica serem conspecíficos com 
o material estudado no presente estudo. Segers, Swinner & Abreu (2009) expõem o 
único registro da espécie E. papillosa para o Atlântico Leste na Ilha da Madeira. Desta 
forma, esse registro traz uma distribuição anfiatlântica para Elysia papillosa ou, então, 
o exemplar coletado na Ilha da Madeira pode ser pertencente a uma outra espécie 
ou sub-espécie do gênero Elysia. A segunda nova ocorrência para o Brasil e para o 
Atlântico Sul é o nudibrânquio doridídeo Sclerodoris prea Ev. Marcus & Er. Marcus, 
1967 que teve registro original para a Flórida nos Estados Unidos e posteriormente para 
algumas ilhas caribenhas. S. prea possui poucos registros de distribuição, constando 
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apenas quatro destes no Caribe (VALDÉS et al., 2006). A escassez de dados sobre S. 
prea ocorre pela dificuldade de encontrá-la na natureza por possuir cores crípticas que 
confundem-se com o substrato. A espécie quando coletada mantém as brânquias e o 
par de rinóforos totalmente retraídos, tornando assim maior dificuldade em coletá-la. 
Tal estratégia mimética confundem até especialistas, pois torna-se muito similar com o 
gastrópode pulmonado do gênero Onchidella J.E. Gray, 1850 que não se trata de uma 
espécie de Nudibranchia. A presença dessa espécie no Brasil, permite uma ampliação 
na distribuição geográfica da ilha de Barbados até o Rio Grande do Norte. A terceira 
e última espécie com nova ocorrência para o Atlântico Sul é o aeolidídeo Cuthona 
barbadiana Edmunds & Just, 1983 com distribuição restrita para a região caribenha, 
apresentando registros para Flórida e Barbados (VALDÉS et al., 2006). Tal espécie é 
extremamente pequena, com apenas 3 a 5 mm de comprimento em exemplares adultos. 
Apresentam-se associados a hidrozoários residentes no interior de orifícios em rochas 
e em poças de maré (BEHRENS, 2005). O exemplar coletado permaneceu estático tal 
como o hidróide, porém o suave movimento de contração das ceratas fizeram-no ser 
visto e capturado. As três ocorrências inéditas para o Brasil amplia a distribuição dessas 
espécies do Atlântico Norte para o Atlântico Sudoeste, aumentando consideravelmente 
suas distribuições e preenchendo novos registros para a fauna brasileira que passa de 
235 (GARCÍA GARCÍA, DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ & TRONCOSO, 2008) para 238 
espécies registradas.

Entre as espécies listadas, duas não se enquadram em novas ocorrências para o 
estado do Rio Grande do Norte; Aplysia dactylomela Rang, 1828 que anteriormente foi 
reportada pelos trabalhos do casal alemão Ernst e Eveline Marcus. Mesmo assim, este 
trabalho traz novas localidades de distribuição para o litoral do RN. A. dactylomela 
esteve presente na maioria dos pontos de coleta, com exceção da praia de Rio do 
Fogo, Areia Preta e no Cabeço de Barreirinhas. A ausência se deve a escassez de 
algas encontradas nesses pontos de coleta, na qual a espécie se alimenta. No entanto, 
exemplares foram encontrados abundantemente nas regiões com vastos bancos 
de algas, principalmente nas praias de Pirambúzios e Baia Formosa, entre 40 a 50 
indivíduos por sub-pontos de coletas. A segunda espécia já registrada para o litoral 
do Rio Grande do Norte é Micromelo undatus Bruguière, 1792 cujo foi reportada por 
Martinez et al. (2012) na Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais – APARC, 
nos Parrachos de Maracajaú. Com o achado de M. undatus no presente trabalho, é 
ampliada sua distribuição para o litoral sul do Rio Grande do Norte.

O nudibrânquio do gênero Spurilla Bergh, 1864 até então listado e tombado 
para o RN fora identificado por Spurilla neapolitana Delle Chiaje, 1841. Contudo, 
um estudo recente de análise morfológica e molecular deste grupo, realizado por 
Carmona et al. (2014), verificou que a espécie S. neapolitana está presente apenas 
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no mar Mediterrâneo e no Atlântico Leste. A espécie listada para o Pacífico, parte do 
Caribe e da costa brasileira é a espécie denominada de Spurilla braziliana MacFarland, 
1909 que originalmente foi descrito para o estado de Alagoas e posteriormente foi 
considerada uma sinonímia da S. neapolitana. Logo a espécie do RN por estar dentro 
da zona biogeográfica brasileira, é considerada como S. braziliana.

A disparidade nos dados de riqueza para o litoral norte e sul é provável por duas 
vertentes; a primeira delas se deve ao fato de que o litoral sul há uma maior abundância 
de praias com substrato consolidado de arenito ferruginoso. Nesses ambientes por 
sua vez formam uma maior quantidade de microhabitats pela presença de diferentes 
organismos sésseis nas poças de maré que incrustam na rocha, modificando o ambiente 
natural. (MATTHEWS-CASCON & LOFUTO, 2006). A segunda é possivelmente 
influenciada pela quantidade de pontos de coletas escolhidos, sendo apenas três 
para o litoral norte e seis ao sul. A diferença na escolha das localidades, se deu pelo 
fácil acesso de proceder a coleta e pela quantidade de microhabitas propícios para o 
grupo Opistobrânquia”, tal como pedras rolantes, banco de algas, agrupamentos de 
poríferos e colônias de cnidários. A diferença no esforço amostral para inventariar 
uma determinada área, pode influenciar nos resultados de um estudo (ESBÉRARD & 
BERGALLO, 2008).

     O litoral sul apresentou maior número de espécies por localidade. Contrapondo 
essa afirmativa, a praia de Pipa apresentou um baixo número de espécies, apenas uma 
presente; Aplysia dactylomela Rang, 1828. A hipótese para esta baixa riqueza seria 
pela sazonalidade dos moluscos, uma vez que a coleta foi realizada no período de 
maio, onde há águas mais frias e um denso período chuvoso no litoral.  Por outro lado a 
área sofre visíveis impactos pela exploração da área por parte do turismo desenfreado e 
pelos nativos que praticam atividades extrativistas de forma desordenada. Além desses 
impactos há presença de tubulações clandestinas de esgotos a beira mar, causando uma 
possível poluição por dejetos de matéria orgânica. Moraes em 1999, no seu trabalho 
afirmou que esse tipo de impacto afeta o ecossistema marinho e toda a comunidade 
bentônica da respectiva praia. Entretanto, essa afirmação ainda é levantada sob 
hipótese, pois há uma necessidade de realizar uma análise de impactos ambientais 
mais afundo no ambiente em evidência.
      A tabela 2 mostra a representatividade total de famílias, gêneros e espécies 
dentre as 36 listadas para o RN. O grupo que se destacou com 18 espécies (51,42%) 
é Nudibranchia, uma vez que o grupo é contemplado com cerca de 3.000 das 6.000 
espécies de opistobrânquios em todo planeta. Sua representatividade é evidente 
porque o grupo pode explorar diferentes tipos de microhabitats, tal como poríferos, 
colônias de cnidários, imersão em solo arenoso, sobre ou sob rochas associados a 
diferentes faunas incrustantes, além de estarem associados à diferentes hidróides que 

      142



por sua vez estão associados à distintas algas. (WÄGELE & WILLAN, 2000). Em 
contrapartida, o grupo menos representativo, com apenas uma espécie (2,82%) foi 
Acteonoidea o qual é considerado um grupo mais basal, denominado informalmente 
de Lower Heterobranchia dentro dos gastrópodes, possuindo cerca de 156 espécies 
registradas no mundo. (GÖBBELER & KLUSSMANN-KOLB, 2010; GOFAS, 
2014). A representatividade das espécies dos demais grupos foram 8,57% para 
Pleurobranchoidea com três espécies, 8,57% para Cephalaspidea também com três 
espécies, 11,42% para Anaspidea com quatro espécies e 19,99% para Sacoglossa com 
sete espécies.
 A abundância dos 1.458 indivíduos coletados por cada grupo está em exposição 
no gráfico 2. O táxon mais abundante com 1.152 indivíduos (82,22%) foi Sacoglossa. 
A razão da desproporcional quantidade de indivíduos em relação aos demais táxons se 
dá, pelo fato de que o grupo vive em associação com macroalgas clorofíceas, fazendo-
as de moradia e fonte alimentícia (GALVÃO-FILHO, et al., 2008) e as mesmas são 
abundantes nos pontos de coleta deste estudo. A presença e distribuição de espécies 
viventes em associação, depende da estrutura e morfologia das algas (JACOBI & 
LANGEVIN 1996) e das condições em que elas estão inseridas. A elevada abundância 
dos sacoglossos coletados pode ser justificada pelo estudo de moluscos associados à 
macroalgas por Leite et al. (2009) o qual aponta que as possíveis influências das forças 
hidrodinâmicas, e a retenção de sedimento pelos rizoides, promovem um aumento na 
densidade populacional de algumas espécies de moluscos. Somado a isso, a associação 
dos sacoglossos também é promovida por uma forte ligação co-evolutiva de ambas as 
espécies ao longo da história evolutiva de ambas as espécies (JENSEN, 1996).
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Aplysia cervina 2 5 MZSP 97074, GEEFAA 
305, 308, 321, 322 X

Aplysia dactylomela 1 45 60 15 15 2 MZSP 97073, GEEFAA 
286, GEEFAA 350

Ascobulla ulla 6 MZSP 97067 X

Berghia rissodominguezi 1 GEEFAA 289 X

Berthella agazissi 2 2 1 MZSP 97047, 97066, 97067; 
GEEFAA 269, 333 X

Berthella stellata 1 2 2 MZSP 97065; GEEFAA 
273, 304, 343 X X

Berthellina sp. 8 MZSP 97042, 97049; 
GEEFAA 335 X

Bursatella leachii 1 GEEFAA 324 X

Cadlina rumia 1 1 MZSP 97064; GEEFAA 311 X

Caliphylla mediterranea 3 GEEFAA 349 X

Chellidonura berolina 3 GEEFAA 260, 265, 270 X

Cratena minor 2 GEEFAA 334 X

Cuthona barbadiana 1 GEEFAA 257 X X X X

Diaulula greeleyi 9 18 19 1 MZSP 97045, 97046; GEEFAA 259, 
283, 288, 301, 316, 317 X

Discodoris branneri 5 1 MZSP 97053, 97063; GEEFAA 266, 
309, 325, 326 X

Doris kyolis 2 1 GEEFAA 340 X X

Doris sp. 1 GEEFAA 347 X

Doto chica 3 GEEFAA 315 X X

Doto divea 1 GEEFAA 285 X

Elysia canguzua 41 2 GEEFAA 295, 297 X X

Elysia papillosa 1 1 MZSP 97061; GEEFAA 318 X X X X

Elysia subornata 18 MZSP 97050, GEEFAA 
264, 282, 310 X

Felimare sp. 3 MNRJ 13896; GEEFAA 262 X

Felimida binza 1 9 1 MZSP 97070, 97081; 
GEEFAA 263, 329, 332 X

Geitodoris pusae 1 GEEFAA 338 X

Haminoea antillarum 3 GEEFAA 256, 344, 345 X

Micromelo undatus 7 51 3 2 MZSP 97052; GEEFAA 261, 275, 
294, 320, 323, 327, 339

Navanax gemmatus 3 2 MZSP 97068; GEEFAA 
300, 319, 328 X

Oxynoe antillarun 5 1063 8 18 MZSP 97055, 97043; GEEFAA 276 
a 279, 281, 292, 331 X

Phiadiana lynceus 4 3 2 1 10 MZSP 97035; GEEFAA 271, 280, 
284, 287, 291, 299, 303, 306 X

Phyllaplysia engeli 6 2 3 GEEFAA 342, 346 X

Sclerodoris prea 1 MZSP 97037 X X X X

Spurilla braziliana 2 6 1 MZSP 97034, 97051; GEEFAA 258, 
267, 268, 293 X

Taringa sp. 2 2 MZSP 97062; GEEFAA 337 X

Taringa sp.1 1 MZSP 97071 X
Thuridilla sp. 1 foto registro X
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Tabela 2. Abundância de Opistobrânquios nas localidades estudadas e novas ocorrências para o 
estado do Rio Grande do Norte (RN), para a região Nordeste, para o Brasil e para o Atlântico Sul.



6. CONCLUSÃO

1) Com os dados da presente dissertação, o número de espécies de opistobrânquios 
no estado do Rio Grande do Norte passou de 12 para 46 espécies.

2) O presente estudo registra 33 novas ocorrências para o estado do Rio Grande 
do Norte, 4 para a costa do Nordeste brasileiro e 3 para o Brasil e o Atlântico 
sudoeste.

3) Devido ao grande percentual de novos registros para o estado (34 do total de 
36 espécies encontradas), conclui-se que a diversidade de “Opisthobranchia” 
esteja subestimada para a região de estudo.

4) O litoral do RN se mostra interessante para o estudo de Sacoglossa, devido a 
alta diversidade deste grupo na área de estudo.
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Anexo. Opistobrânquios estudado na presente dissertação.

PLEUROBRANCHOIDEA

Berthella agassizii 
(MacFarland, 1909) Praia de Santa Rita, Pirambúzios e Baía Formosa

MZSP 97047, 97066, 
97067; GEEFAA 
269, 333

GEEFAA 315

Doris sp.

GEEFAA 340

Felimida binza  (Marcus & 
Marcus, 1963) Praia de Santa Rita, Pirambúzios e Baía Formosa

MZSP 97070, 97081; 
GEEFAA 263, 329, 
332

Diaulula greeleyi 
(MacFarland, 1909)

NUDIBRANCHIA, EUCTENIDIACEA, DORIDACEA

Berthellina sp. Cabeço de Barreirinhas - Pirangi MZSP 97042, 97049; 
GEEFAA 335

Cadlina rumia  (Er. Marcus, 
1955) Praia de Santa Rita e Pirambúzios MZSP 97064; 

GEEFAA 311

Praia de Rio do Fogo, Santa Rita, Pirambúzios e Baía 
Formosa

ACTEONOIDEA

Micromelo undatus 
(Bruguiere, 1792)

Praia de Santa Rita, Pirambúzios, Parrachos de Pirangi, 
Praia de Tabatinga e Baía Formosa

MZSP 97052; 
GEEFAA 261, 275, 
294, 320, 323, 327, 
339

Berthella stellata  (Risso, 
1826) Praia de Santa Rita e Baía Formosa

MZSP 97065; 
GEEFAA 273, 304, 
343

Discodoris branneri  (Er. 
Marcus, 1955)

Praia de Santa Rita, Pirambúzios e Baía Formosa (sobre 
comunidade incrustante)

MZSP 97053, 97063; 
GEEFAA 266, 309, 
325, 326

Doris kyolis (Ev. Marcus & 
Er. Marcus, 1967) Praia de Santa Rita e Pirambúzios

Praia de Baía Formosa

GEEFAA 285

Praia de Baía Formosa GEEFAA 347

Taringa  sp. 2 Praia de Baía Formosa MZSP 97062; 
GEEFAA 337

Sclerodoris cf. prea  (Marcus 
& Marcus, 1967) Praia de Baía Formosa (sobre comunidade incrustante) MZSP 97037

Taringa  sp. 1 Praia de Areia Preta (sobre comunidade incrustante) MZSP 97071

Geitodoris pulsae  (Er. 
Marcus, 1955) Praia de Pirambúzios GEEFAA 338

Felimare  sp. Cabeço de Barreirinhas - Pirangi MNRJ 13896; 
GEEFAA 262

Doto chica  (Marcus & 
Marcus, 1960)

Taxon Localidade(s) no RN Número(s) de 
tombo(s)

DEXIARCHIA, DENDRONOTIDA
Doto divae  (Marcus & 
Marcus, 1960) Parrachos de Rio do Fogo

MZSP 97045, 97046; 
GEEFAA 259, 283, 
288, 301, 316, 317
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Anexo (continuação).

Thuridilla sp. Parrachos de Rio do Fogo Fotoregistro

Chellidonura
berolina (Marcus & Marcus, 
1970)

Praia de Pirambúzios GEEFAA 260, 265, 
270

Taxon Localidade(s) no RN Número(s) de 
tombo(s)

Caliphylla mediterranea (A.
Costa, 1867) Praia de Pirambúzios GEEFAA 349

CEPHALASPIDEA

Praia de Santa Rita, Pirambúzios e Baía Formosa GEEFAA 342, 346

Navanax gemmatus (Mörch,
1863) Praia de Santa Rita e Pirambúzios

MZSP 97068; 
GEEFAA 300, 319, 
328

Haminoea antillarum 
(d'Orbigny, 1841) Praia de Pirambúzios GEEFAA 256, 344, 

345

ANASPIDEA

Aplysia cervina  (Dall & 
Stimpson, 1901) Praia de Santa Rita e Pirambúzios

MZSP 97074, 
GEEFAA 305, 308, 
321, 322

Elysia subornata  (Verril, 
1901) Praia de Pirambúzios

MZSP 97050, 
GEEFAA 264, 282, 
310

Oxynoe antillarum  (Mörch, 
1863) Praia de Cotovelo, Pirambúzios, Baia Formosa e Santa Rita

MZSP 97055, 97043; 
GEEFAA 276 a 279, 
281, 292, 331

Elysia canguzua  (Er. Marcus, 
1955) Praia de Pirambúzios e Baía Formosa GEEFAA 295, 297

Elysia papillosa  (Verril, 
1901) Praia de Pirambúzios e Baía Formosa MZSP 97061; 

GEEFAA 318

SACOGLOSSA
Ascobulla ulla (Marcus & 
Marcus, 1970) Santa Rita MZSP 97067

Bursatella leachii  (Blainville, 
1817) Praia de Galinhos

GEEFAA 324

Phyllaplysia engeli (Er.
Marcus, 1955) 

Spurilla braziliana 
(MacFarland, 1909) Praia de Rio do Fogo, Santa Rita e Areia Preta

MZSP 97034, 97051; 
GEEFAA 258, 267, 
268, 293

Cuthona barbadiana 
(Edmunds & Just, 1983) Praia de Pirambúzios GEEFAA 257

Phidiana lynceus  (Bergh, 
1867)

Praia de Santa Rita, Cotovelo, Pirambúzios, Tabatinga e 
Baía Formosa

MZSP 97035; 
GEEFAA 271, 280, 
284, 287, 291, 299, 
303, 306

AEOLIDIDA
Berghia rissodominguezi 
(Muniain & Ortea, 1999) Praia de Baía Formosa GEEFAA 289

Cratena minor  (Padula, 
Araújo, Mattwhes-Cascon & 
Schrödl, 2014)

Praia de Baía Formosa GEEFAA 334


