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RESUMO 
 

O gênero Scrupocellaria senso lato (Família Candidae) compreende ca. 92 espécies, 
20 fósseis e 72 recentes. Muitas dessas espécies são morfologicamente semelhantes 
ou tratadas como tendo grande plasticidade morfológica, as quais consequentemente 
têm ampla distribuição mundial. Embora o gênero tenha uma longa história 
taxonômica e seus representantes sejam abundantes e comuns desde as regiões 
entremares até mais de 1,000 metros de profundidade, estudos taxonômicos do 
gênero são escassos. Os objetivos desse estudo são: (i) realizar o levantamento das 
espécies de Scrupocellaria, (ii) delimitar a variação morfológica intraespecífica das 
espécies, (iii) analisar a morfologia comparada de Scrupocellaria visando propor uma 
hipótese de relações filogenéticas entre as espécies do gênero. O estudo inclui 
colônias coletadas em vários pontos da costa brasileira, bem como espécimes 
depositados em coleções científicas nacionais e internacionais. Alguns espécimes 
foram selecionados para observação em Microscópio Eletrônico de Varredura. Entre 
os espécimes estudados foram incluídos 32 holótipos, sintipos de 22 espécies e 1 
lectótipo. Várias estruturas morfológicas foram utilizadas pela primeira vez na distinção 
dos táxons, e.g. forma da superfície dos rizoides, tamanho dos vibraculários basais, 
tamanho e forma dos aviculários frontais e laterais. O lectótipo de Scrupocellaria 
reptans foi escolhido para redefinir a identidade dos espécimes descritos por Carolus 
Linnaeus, distintos de uma nova espécie descrita para o Mar do Norte pela forma do 
escudo, tamanho dos zooides e rizoides cilíndricos sem ganchos em sua superfície. 
Scrupocellaria jolloisii é relatada pela primeira vez no Atlântico e classificada no 
gênero Licornia, nome que é ressuscitado para incluir outras 9 espécies: Licornia 
annectens n. comb., Licornia cervicornis n. comb., Licornia cyclostoma n. comb., 
Licornia diadema n. comb., Licornia ferox n. comb., Licornia gaspari n. comb., Licornia 
longispinosa n. comb., Licornia macropora n. comb. e Licornia prolata n. comb. Um 
novo gênero, N.gen.1, é criado para acomodar Scrupocellaria bertholletii (Audouin, 
1826). Outras 26 espécies, 19 das quais descritas como novas, são classificadas em 
N.gen.1, e uma chave dicotômica para as espécies do gênero é apresentada. Um 
estudo filogenético, baseado em 35 caracteres morfológicos de 84 espécies de 
Candidae, indica que o gênero Scrupocellaria compreende um táxon polifilético e que 
o gênero N.gen.1 é monofilético. Scrupocellaria ‘sensu stricto’ é redefinido utilizando 
quatro características morfológicas: câmara vibracular com sulco do vibráculo curvo e 
obliquo, ectooécio com fenestra frontal, 2 vibraculários axiais e opérculo membranoso 
com margem distal distinta. Assim, Scrupocellaria ‘sensu stricto’ inclui 10 espécies: 
Scrupocellaria aegeensis, Scrupocellaria delilii, Scrupocellaria harmeri, Scrupocellaria 
incurvata, Scrupocellaria inermis, Scrupocellaria intermedia, Scrupocellaria jullieni, 
Scrupocellaria minuta, Scrupocellaria scrupea, e Scrupocellaria scruposa. Cinco 
gêneros são criados para acomodar outras espécies classificadas anteriormente como 
Scrupocellaria, distintos pela forma do escudo e espinhos orais, forma do vibraculários 
e forma dos ovicelos. O presente estudo revelou uma diversidade ainda desconhecida 
para vários grupos de Candidae, e mostra a necessidade de mais estudos sobre a 
taxonomia e filogenia da família, para a melhor compreensão da distribuição, variação 
morfológica e relação filogenética entre os táxons. 
  



 
 

ABSTRACT 
 

The genus Scrupocellaria sensu lato (Family Candidae) comprises about 92 species, 
20 fossil and 72 Recent. Many of the species are morphologically similar or have been 
treated taxonomically as having a high degree of morphological plasticity, with 
distributions of many of the species being reported to be “worldwide”. Despite the long 
taxonomic history of Scrupocellaria and its occurrence in habitats ranging from 
intertidal to deep water, taxonomic studies of the genus are scarce. Therefore the 
purpose of this study was: (i) to carry out a species survey of Scrupocellaria, (ii) to 
delimit the intraspecific morphological variations of species, (iii) to analyze the 
comparative morphology of Scrupocellaria in order to propose a hypothesis of 
phylogenetic relationships between species of the genus. This study included both 
colonies collected in various localities on Brazilian coast and material of non-Brazilian 
species deposited at scientific collections around the world. All specimens were studied 
by light microscopy. Some specimens were also chosen for study with the scanning 
electron microscope. Specimens  studied included holotypes of 32 species, syntypes of 
22 species and 1 lectotype. Some morphological characters were used for the first time 
to distinguish taxa, e.g. rhizoidal surface, size of abfrontal vibracula, and shape of 
lateral and frontal avicularia. The lectotype of Scrupocellaria reptans was selected to 
redescribe and define the identity of the type species of Scrupocellaria from specimens 
described by Carolus Linnaeus, and to show its distinction from a newly described 
species from North Sea by means of the shape of scuta, size of zooids and, occurence 
of rhizoids with retroussé hooks. Scrupocellaria jolloisii is reported by first time in the 
Atlantic Ocean and placed in the genus Licornia, a name resurrected to acommodate 9 
species formerly placed in Scrupocellaria: Licornia annectens n. comb., Licornia 
cervicornis n. comb., Licornia cyclostoma n. comb., Licornia diadema n. comb., 
Licornia ferox n. comb., Licornia gaspari n. comb., Licornia longispinosa n. comb., 
Licornia macropora n. comb. e Licornia prolata n. comb. A new genus, N.gen.1, is 
described to include Scrupocellaria bertholletii. Twenty-six species, 19 of them 
described as new, are assigned to N.gen.1, and a taxonomic key for species of that 
genus is presented. A phylogenetic study using 35 morphological characters of 84 
Candidae species suggests that the genus Scrupocellaria is a polyphyletic taxa and the 
genus N.gen.1 is a monophyletic taxa. Scrupocellaria ‘sensu stricto’ is redefined 
according to four morphological features: vibracular chamber with curved setal groove, 
ooecium with a single ectooecial fenestra, two axillary vibracula and a membranous 
operculum with a distinct distal rim. Thus Scrupocellaria ‘sensu stricto’ includes 10 
species: Scrupocellaria aegeensis, Scrupocellaria delilii, Scrupocellaria harmeri, 
Scrupocellaria incurvata, Scrupocellaria inermis, Scrupocellaria intermedia, 
Scrupocellaria jullieni, Scrupocellaria minuta, Scrupocellaria scrupea, and 
Scrupocellaria scruposa. Five genera are erected to include other species previously 
assigned to Scrupocellaria; they are distinct in the shape of scuta and oral spines, the 
shape of vibracular chamber and the surface of ovicells. The study revealed a high 
diversity in some groups of Candidae and the necessity of additional studies on 
taxonomy and phylogeny of the family to provide a better understanding of 
distributions, morphological variation, and phylogenetic relationships between the taxa. 
 
 

 

  



 
 

INTRODUÇÃO GERAL 
 

O gênero Scrupocellaria foi primeiramente proposto por VAN BENEDEN (1845) para 

acomodar Sertularia scruposa Linnaeus, 1758. Durante anos o gênero tem agrupado 

espécies com colônias eretas, bisseriais, articuladas, com campo de abertura oval 

ocupando grande parte da parede frontal, presença de aviculário lateral e vibraculário 

basal (HARMER, 1923). Ao menos três gêneros foram sinonimizados com 

Scrupocellaria—Cellarina van Beneden (1848), Crisina van Beneden (1850) e Licornia 

van Beneden (1850) (HARMER, 1926)—e várias espécies anteriormente descritas no 

gênero foram realocadas em outros gêneros, tais como Amastigia Busk, 1852 e 

Notoplites Harmer, 1923 (HARMER, 1923, 1926; HASTINGS, 1943). HARMER (1923) 

distinguiu vários grupos de briozoários eretos a partir do padrão de bifurcação da 

colônia, incluindo as disposições dos zooides que participam na formação dos novos 

ramos. 

Segundo BOCK (2012), Scrupocellaria compreende atualmente c. 92 espécies, 

20 das quais fósseis. Muitas delas são morfologicamente semelhantes, o que levanta 

a suspeita de que ao menos algumas sejam coespecíficas ou que uma espécie 

nominal corresponda a mais de uma espécie morfológica (FRANSEN, 1986). 

Várias espécies de Scrupocellaria foram relatadas para águas rasas no 

Atlântico. No Atlântico Norte, destacam-se os relatos para a costa e mares da Europa 

(NORMAN, 1868; BUSK, 1852; HARMER, 1926; HASTINGS, 1943; HAYWARD & RYLAND, 

1998), e para a costa ocidental americana e Caribe (SMITT, 1872; MARCUS 1937, 1955; 

HASTINGS, 1943; LAGAAIJ, 1963; OSBURN, 1912, 1914, 1940, 1947; FRANSEN, 1986; 

WINSTON, 1977, 1982, 2005; MCCANN et al., 2007). No Atlântico Sul, os estudos são 

escassos, com apenas uma espécie, Scrupocellaria scrupea, relatada para a costa 

ocidental africana (COOK, 1985), além de outras 11 para o litoral brasileiro, das quais 

uma nova espécie, até o momento não descrita, foi relatada por VIEIRA et al. (2007) e 

outras 10 espécies foram listadas por VIEIRA et al. (2008). Apenas três revisões das 

espécies de Scrupocellaria foram realizadas, todas tratando de espécies do Indo-

Pacífico (MENON, 1972; LIU, 1984; TILBROOK & VIEIRA, no prelo); entre estes, apenas 

TILBROOK & VIEIRA (no prelo) utilizaram imagens de microscopia eletrônica de 

varredura para o estudo de caracteres ultraestruturais da colônia, sendo, até o 

momento, o único levantamento de espécies de Scrupocellaria que incluiu 

comparações entre espécimes-tipo depositados em diferentes coleções científicas. 

 



 
 

Morfologia 

A notação utilizada para classificar os zooides na bifurcação foi baseada em 

colônias bisseriais: zooides “A” e “B”, para os dois zooides mais proximais que formam 

a bifurcação; zooides “C” e “D”, aqueles situados nas margens externas da bifurcação 

e originados dos zooides “A” e “B”, respectivamente; zooide “E”, ou zooide axial, 

derivado de “A” e em contato com lado interno de “C”; zooides “F” e “G”, posicionados 

no lado interno após a bifurcação e adjacente aos zooides “D” e “C”, respectivamente; 

zooides “J” e “K”, formados pelos zooides “D” e “C”, respectivamente (Figura 1; 

HARMER, 1923). Entre os táxons caracterizados, Scrupocellaria distingue-se pela 

presença de colônias bisseriais, com articulações passando através dos zooides CG e 

DF, e através do opésio dos zooides externos (bifurcação do tipo 8, acc. HARMER, 

1923). 

 

Figura 1. Notação utilizada para diferenciar os zooides formadores da bifurcação em 
nas espécies de Candidae; note em j a articulação da colônia 
 

Apesar da notação proposta por HARMER (1923) para caracterizar espécies do 

gênero Scrupocellaria, também denominada bifurcação do tipo 8, o gênero apresenta 

uma ampla variação na posição das articulações (ver HARMER, 1923, 1926; OSBURN, 

1950; TILBROOK & VIEIRA, no prelo). As articulações, que são importantes na distinção 

de espécies (HARMER 1923, 1926), podem ocorrer em três posições distintas: (i) no 

ponto mediano do comprimento do opésio dos zooides externos, (ii) na parte proximal 

do opésio, e (iii) no gimnocisto, como ocorre nas espécies do gênero Tricellaria 

Fleming, 1828. 



 
 

 Ao contrário de outras espécies da família, as espécies do gênero 

Scrupocellaria tendem a perder estruturas morfológicas importantes para identificação 

específica, tais como escudo, espinhos orais, aviculários frontais e laterais (Figura 2A). 

Quando presente, tais estruturas apresentam uma grande variedade morfológica 

(Figura 2B–L), sem um padrão característico como descrito para outros gêneros, como 

Caberea ou Canda (OSBURN, 1950; GORDON, 1984). 

 

 

Figura 2. Variedade morfológica encontrada em espécies de Scrupocellaria. Veja em 
A uma espécie sem escudo e espinhos orais. Diferentes formas de espinhos orais 
podem ser vistas em B, C e D. A forma do escudo é totalmente variável entre as 
espécies, assim como seu local de origem, inseridos na margem mediana externa do 
opésio (E–H) ou situados no terço distal, próximo ao espinho oral interno proximal (I–
L). 
 

 Algumas espécies de Candidae apresentam aviculários abfrontais, i.e. zooides 

modificados sem polipídio funcional e com opérculo modificado (mandíbula) (RYLAND 

1970, WINSTON 1984, CARTER et al. 2010). Dois tipos de aviculários abfrontais podem 



 
 

ocorrer: (a) aviculários adventícios, com mandíbula aguda e um poro na parede da 

câmara do aviculário, e (b) vibraculários, com mandibular setiforme (seta) e orifício 

tubular (CARTER et al. 2010). Apesar da ausência de algumas estruturas zoeciais em 

Scrupocellaria, vibraculários abfrontais são geralmente presentes, ocorrendo 

regularmente em cada zoécio do ramo (Figura 3C, E–I). 

 

 

Figura 3. Diferentes tipos de câmaras aviculárias abfrontais encontrados em 
Scrupocellaria. Compare A, uma espécie sem aviculários, B, uma espécie com 
aviculário adventício, e C,E–I, diferentes formas de vibraculários (setas brancas), com 
distinção no número nos zooides axiais (setas pretas), D, uma espécie com câmara do 
rizoide, porém sem aviculário. 
 



 
 

 Espécies de Scrupocellaria apresentam estruturas globulares para o 

desenvolvimento dos embriões, denominados ovicelos (Figura 4). Tais estruturas 

apresentam duas paredes calcárias, uma interna (endooécio) e outra externa 

(ectooécio). Entretanto, a parede externa apresenta calcificação variada, com um poro 

irregular simples (Figura 4A), bem como uma grande abertura frontal, o que torna o 

endooécio visível (Figura 4B). Em outras espécies, a superfície do ectooécio pode 

apresentar vários poros regulares em toda a superfície (Figura 4C). Um pequeno 

aviculário pode ser encontrado na parede distal do ectooécio (Figura 4A), mas em 

muitas espécies tal aviculário é ausente. 

 

 

Figura 4. Três diferentes tipos de ovicelos encontrados em Scrupocellaria. A, ovicelo 
com um poro irregular na margem proximal; observe o pequeno aviculário na parede 
distal; B, ectooecio incompleto, deixando exposto o endooécio; C, ectooécio perfurado 
por vários poros redondos. 
 

 A grande variação morfológica encontrada no gênero Scrupocellaria, a 

ausência de estudos utilizando técnicas adequadas para a caracterização morfológica 

(e.g. observação em microscópio eletrônica de varredura), o número relativamente 

pequeno de espécies, e a existência de coleções zoológicas representativas da 

diversidade do gênero são alguns dos aspectos que possibilitam, dentro do prazo 

limitado disponível, a realização de um estudo sistemático de revisão, o que motivou a 

escolha desse táxon para a consecução do presente estudo. 

 

 

Objetivos gerais 

Este estudo tem como objetivo realizar o levantamento das espécies de Scrupocellaria 

descritas e investigar a sua distribuição, delimitando a variação intraespecífica dos 

táxons através de dados morfológicos, e fornecer a morfologia comparada de 



 
 

Scrupocellaria com uma hipótese de relações filogenéticas entre as espécies do 

gênero. Nesse sentido, a presente Tese é apresentada em quatro capítulos. 

O Capítulo 1, intitulado “The identity of Sertularia reptans Linnaeus, 1758 

(Bryozoa, Candidae)”, refere-se à redescrição de Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 

1758) baseado nos espécimes estudados por Linnaeus (1758). O histórico sobre a 

origem dos espécimes descritos por Linnaeus é discutido. No capítulo é citada a 

importância da utilização de alguns caracteres morfológicos na distinção de outras 

espécies do gênero, incluindo uma nova espécie, Scrupocellaria n. sp.1, amplamente 

relatada no Mar do Norte sob o nome de S. reptans. 

O Capítulo 2, intitulado “Redescription of Achamarchis jolloisii, a new 

nonindigenous bryozoan species in Atlantic waters, and the resurrection of the genus 

Licornia van Beneden, 1850”, refere-se à redescrição de Scrupocellaria jolloisii 

(Audouin, 1826) a partir da escolha do neótipo, incluindo o primeiro registro da espécie 

no Atlântico Ocidental (Flórida, EUA e Brasil). O estudo também inclui informações 

taxonômicas sobre o subgênero Retiscrupocellaria d’Hondt, 1988, considerado 

sinônimo júnior de Licornia van Beneden, 1850, criado para acomodar Achamarchis 

jolloisii. Além de Licornia jolloisii, nove espécies anteriormente tratadas como 

Scrupocellaria são incluídas no gênero Licornia: Licornia annectens (MacGillivray, 

1887) n. comb., Licornia cervicornis (Busk, 1852) n. comb., Licornia cyclostoma (Busk, 

1852) n. comb., Licornia diadema (Busk, 1852) n, comb., Licornia ferox (Busk, 1852) n. 

comb., Licornia gaspari (Thornely, 1907) n. comb., Licornia longispinosa (Harmer, 

1926) n. comb., Licornia macropora (Osburn, 1950) n. comb. e Licornia prolata 

(Tilbrook & Vieira, no prelo). A distribuição de cada uma das espécies de Licornia é 

discutida. 

O Capítulo 3, intitulado “A new bryozoan genus for Scrupocellaria bertholletii 

(Audouin) (Cheilostomata, Candidae): taxonomy, biodiversity and distribution”, refere-

se à descrição de um gênero novo, ereto para acomodar Scrupocellaria bertholletii 

(Audouin, 1826), espécie-tipo do gênero, e outras 26 espécies, 19 das quais descritas 

como novas. Oito espécies previamente tratadas como Scrupocellaria são incluídas no 

novo gênero: Scrupocellaria curacaoensis Fransen, 1986, Scrupocellaria hirsuta Jullien 

& Calvet, 1903, Scrupocellaria macrorhyncha Gautier, 1962, Scrupocellaria 

nanshaensis Liu, 1991, Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 1758), Scrupocellaria serrata 

Waters, 1909, Scrupocellaria tenuirostris Osburn, 1950 e Scrupocellaria n.sp.1 Vieira & 

Spencer Jones. O capítulo apresenta uma chave dicotômica para as espécies do 

gênero e a discussão da distribuição das espécies. 



 
 

O Capítulo 4, intitulado “Evidence of polyphyly of the genus Scrupocellaria 

(Bryozoa, Candidae) on the basis of phylogenetic analysis of morphological 

characters”, inclui um estudo filogenético baseado em 35 caracteres morfológicos de 

84 espécies de Candidae. O gênero Scrupocellaria é redefinido e outros 5 novos 

gêneros são propostos para acomodar espécies anteriormente classificadas como 

Scrupocellaria. 

Para a consecução do trabalho, foram realizadas coletas de espécimes em 

vários pontos da costa brasileira, mas grande parte do material examinado 

compreende espécimes depositados em coleções científicas nacionais e 

internacionais. Nove instituições foram visitadas durante o estudo: American Museum 

of Natural History (AMNH, EUA), Musée océanographique de Monaco (MOM, 

Monaco), Museum of Comparative Zoology, Harvard University (MCZ, EUA), Muséum 

national d’Histoire naturelle (MNHN, França), Museu de Zoologia da Universidade 

Federal da Bahia (MZUFBA, Brasil), Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

(MZUSP, Brasil), Natural History Museum of London (NHMUK, Reino Unido), 

Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (Naturalis, Holanda), Smithsonian Institution 

National Museum of Natural History (NMNH, EUA), Virginia Museum of Natural History 

(VMNH, EUA). Espécimens identificados por OSBURN (1947, 1950), depositados na 

coleção de Bryozoa do Santa Barbara Museum of Natural History (SBMNH, EUA), 

foram enviados como empréstimo durante a visita no VMNH. 

As colônias foram examinadas preliminarmente sob estereomicroscópio. 

Alguns espécimes (incluindo tipos) foram selecionados para observação em 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Os espécimes fotografados no NHMUK e 

NMNH foram observados em microscopia eletrônica de varredura (MEV) de baixo 

vácuo, enquanto espécimes depositados no VMNH e MZUSP foram metalizados para 

a aquisição das imagens em MEV de alto vácuo. Vários espécimes coletados por 

outros pesquisadores foram enviados para comparação e, quando possível, 

depositados no NHMUK e no MZUSP. 

Como anexo (Anexo 1) é apresentado um catálogo das espécies (exceto 

fósseis) relatadas como Scrupocellaria, incluindo dados dos espécimes-tipo. Na 

análise preliminar dos exemplares-tipo das espécies de Scrupocellaria (82 espécies, 

incluindo 10 tratadas anteriormente como sinônimos de espécies válidas), foram 

encontrados holótipos de 32 espécies, sintipos de 22 espécies, e lectótipo de 1 

espécie (Anexo 1). Para 11 espécies, os espécimes-tipo são considerados perdidos, 

enquanto os de outras 15 não foram localizados.  



 
 

Pelo menos três subespécies e uma variação foram consideradas como 

espécies distintas: Scrupocellaria bertholleti tenuirostris Osburn, 1950 [=Scrupocellaria 

tenuirostris stat. nov.], Scrupocellaria elongata congesta Norman, 1903 

[=Scrupocellaria congesta stat. nov.], Scrupocellaria scabra paenulata Norman, 1903 

[=Scrupocellaria paenulata stat. nov.] e Scrupocellaria scabra paenulata var. orientalis 

Norman, 1903 [=Scrupocellaria orientalis stat. nov.]. Entre os táxons anteriormente 

sinonimizados por HARMER (1926) com Scrupocellaria diadema Busk, 1852 e 

Scrupocellaria maderensis Busk, 1860, ao menos cinco espécies são 

morfologicamente distintas: Scrupocellaria annectens MacGillivray, 1887, 

Scrupocellaria cervicornis Busk, 1852, Scrupocellaria gaspari Thornely, 1907, 

Scrupocellaria dongolensis Waters, 1909 e Scrupocellaria gilbertensis Maplestone, 

1909. 

Ao menos três espécies classificadas como Scrupocellaria pertencem a 

gêneros diferentes: Scrupocellaria arctica (Busk, 1855) [=Tricellaria Fleming, 1828], 

Scrupocellaria elegantissima David & Pouyet, 1986 [=Notoplites Harmer, 1923], 

Scrupocellaria muricata (Lamouroux, 1816) [=Tricellaria Fleming, 1828]. A comparação 

entre os tipos examinados revelou que ao menos três espécies podem ser tratadas 

como sinônimos: Scrupocellaria grimaldii Jullien & Calvet, 1903 [=Scrupocellaria 

inermis Norman, 1867], Scrupocellaria mansueta Waters, 1909 [=Scrupocellaria jolloisii 

(Audouin, 1826)] e Scrupocellaria ulrichi Canu & Bassler, 1929 [=Scrupocellaria 

curvata Harmer, 1926]. Duas espécies, Scrupocellaria brevisetis Hincks, 1882 e 

Scrupocellaria spatulata (d’Orbigny, 1851), são aqui consideradas nomina dubia pela 

ausência de material tipo e descrição/figuras insuficientes para caracterização do 

material. 

Após a análise dos tipos, foi observada a necessidade de uma revisão em nível 

mundial das espécies do gênero Scrupocellaria, devido à grande plasticidade 

morfológica e ampla distribuição relatada para vários dos táxons reportados no 

Atlântico. A abordagem global visa contribuir na compreensão da sistemática de 

Scrupocellaria, bem como comparar a morfologia e conhecer a diversidade do gênero 

até então sem estudos taxonômicos para o grupo. 
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CAPÍTULO 1 

 

THE IDENTITY OF SERTULARIA REPTANS LINNAEUS, 1758 (BRYOZOA, 
CANDIDAE) 

 

O capítulo corresponde ao manuscrito de autoria de Leandro M. Vieira e Mary E. Spencer 

Jones, submetido no periódico Zootaxa. 

  



 
 

 

The identity of the Sertularia reptans Linnaeus, 1758 (Bryozoa, Candidae) 

 

ABSTRACT 

This paper includes the reassessment of Scrupocellaria reptans (Linnaeus, 

1758) based on Linnaeus’s Sertularia reptans, whose lectotype is selected and 

figured from among the herbarium sheet specimens held at the Linnean Society 

of London. Material previously assigned to S. reptans, was examined and 

provided morphological characteristics to distinguish a newly described species 

Scrupocellaria n.sp.1. Scrupocellaria reptans has a geographically limited 

distribution in the United Kingdom, while Scrupocellaria n.sp.1 is more 

widespread in the North Sea, Northeast Atlantic, Adriatic and Tasmania. 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO 2 

 

REDESCRIPTION OF ACHAMARCHIS JOLLOISII, A NEW NONINDIGENOUS 

BRYOZOAN SPECIES IN ATLANTIC WATERS, AND THE RESURRECTION OF 

THE GENUS LICORNIA VAN BENEDEN, 1850 
 

O capítulo corresponde ao manuscrito de autoria de Leandro M. Vieira, Mary E. Spencer Jones 

e Judith E. Winston, submetido no periódico Journal of the Marine Biological Association of the 

United Kingdom. 

 

  



 
 

Redescription of Scrupocellaria (Retiscrupocellaria) jolloisii, a new 

nonindigenous bryozoan species in Atlantic waters, and the resurrection 

of the genus Licornia 

 

ABSTRACT 

Recent study of the genus Scrupocellaria has shown a greater degree of 

taxonomically informative morphological variation in zooids, opesia, and 

polymorphic structures than previously recognized. Only one subgenus has 

been named within the genus, Retiscrupocellaria d’Hondt, 1988, erected for 

Scrupocellaria jolloisii. In this work we further analyze S. jolloisii and its related 

species, resurrecting an earlier genus name, Licornia van Beneden, 1850 for 

Licornia jolloisii, and nine relatives, L. annectens, L. cervicornis, L. cyclostoma, 

L. diadema, L. ferox, L. gaspari, L. longispiosa, L. macropora, and L. prolata. 

Licornia jolloisii was originally described from the Red Sea, and most species of 

the genus occur in the Indo-Pacific region. The species, however, has now 

been found in the Western Atlantic, in the Florida Keys, US, and in Bahia de 

Todos Santos, Brazil. 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO 3 

 

A NEW BRYOZOAN GENUS FOR SCRUPOCELLARIA BERTHOLLETII 

(AUDOUIN) (CHEILOSTOMATA, CANDIDAE): TAXONOMY, BIODIVERSITY AND 

DISTRIBUTION 
 

O capítulo corresponde ao manuscrito de autoria de Leandro M. Vieira, Mary E. Spencer Jones 

e Judith E. Winston, a ser submetido no periódico Zootaxa. 

 

 

  



 
 

A new bryozoan genus for Scrupocellaria bertholletii (Audouin) 

(Cheilostomata, Candidae): taxonomy, biodiversity and distribution 

 

ABSTRACT 

A new genus, N.gen.1, is erected for Scrupocellaria betholletii (Audouin, 1826), 

a species that has been reported as widespread in tropical and subtropical 

waters. Here we select a neotype of this species to establish its identity and 

distinguish it from other morphologically similar species. We include the 

redescription and figures of additional species, now assigned to this new genus: 

N.gen.1 curacaoensis (Fransen, 1986) n. comb., N.gen.1 hirsuta (Jullien & 

Calvet, 1903) n. comb., and N.gen.1 macrorhyncha (Gautier, 1962) n. comb. 

Five additional species are assigned to the genus: N.gen.1 n.sp.1 (Vieira & 

Spencer Jones) n. comb., N.gen.1 nanshaensis (Liu, 1991) n. comb., N.gen.1 

reptans (Linnaeus, 1758) n. comb., N.gen.1 serrata (Waters, 1909) n. comb., 

and N.gen.1 tenuirostris (Osburn, 1950) n. comb. Nineteen new species are 

described: N.gen.1 n.sp.2, N.gen.1 n.sp.3, N.gen.1 n.sp.4, N.gen.1 n.sp.5, 

N.gen.1 n.sp.6, N.gen.1 n.sp.7, N.gen.1 n.sp.8, N.gen.1 n.sp.9, N.gen.1 

n.sp.10, N.gen.1 n.sp.11, N.gen.1 n.sp.12, N.gen.1 n.sp.13, N.gen.1 n.sp.14, 

N.gen.1 n.sp.15, N.gen.1 n.sp.16, N.gen.1 n.sp.17, N.gen.1 n.sp.18, and 

N.gen.1 n.sp.19. 

  



 
 

CAPÍTULO 4 

 

EVIDENCE OF POLYPHYLY OF THE GENUS SCRUPOCELLARIA (BRYOZOA, 
CANDIDAE) BASED ON A PHYLOGENETIC ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL 

CHARACTERS 
 

O capítulo corresponde ao manuscrito de autoria de Leandro M. Vieira, Alvaro E. Migotto, 

Judith E. Winston & Antonio C. Marques, a ser submetido no periódico Invertebrate Zoology. 

 

 

  



 
 

Evidence for polyphyly of the genus Scrupocellaria (Bryozoa, Candidae) 

based on a phylogenetic analysis of morphological characters 

 

ABSTRACT 

We proposed a hypothesis of the phylogenetic relationships among 

Scrupocellaria to serve as framework for a phylogenetic classification of the 

group using 35 morphological characters. Our results suggest that the genus 

Scrupocellaria is polyphyletic. Scrupocellaria ‘sensu stricto’ is redefined 

according to four morphological features: vibracular chamber with curved setal 

groove, ooecium with a single ectooecial fenestra, two axillary vibracula and 

membranous operculum with a distinct distal rim. Thus, the genus includes 10 

species: Scrupocellaria aegeensis, Scrupocellaria delilii, Scrupocellaria harmeri, 

Scrupocellaria incurvata, Scrupocellaria inermis, Scrupocellaria intermedia, 

Scrupocellaria jullieni, Scrupocellaria minuta, Scrupocellaria scrupea and 

Scrupocellaria scruposa. The monophyly of N.gen.1 is supported and five new 

genera are erected. 

  



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo revela uma fauna e diversidade desconhecidas de briozoários 

(Candidae). Em relação ao gênero Scrupocellaria, estudos taxonômicos utilizando 

microscopia eletrônica de varredura são escassos (TILBROOK & VIEIRA, no prelo), o que 

redunda em pouco conhecimento na distribuição das espécies, que muitas vezes são 

tratadas como cosmopolitas ou de ampla variação morfológica (TILBROOK, 2006; 

BERNING & KUKLINSKI, 2008; VIEIRA et al., 2010, 2012). Nossos resultados revelaram 

que a utilização de microscopia eletrônica de varredura e comparações morfométricas 

de estruturas coloniais são indispensáveis para distinção de espécies de 

Scrupocellaria lato sensu. Para as espécies estudadas, a plasticidade intraespecífica é 

menor que a relatada anteriormente por diversos autores (e.g. HARMER, 1923, 1926; 

GAUTIER, 1962; PRENANT & BOBIN, 1966). 

 O estudo taxonômico das espécies do gênero Scrupocellaria, com a análise 

filogenética de 84 espécies de Candidae utilizando 35 caracteres morfológicos 

mostrou que Scrupocellaria é um táxon polifilético, compreendendo espécies 

pertencentes a 7 grupos morfológicos distintos. Tais grupos morfológicos são 

caracterizados pela forma do vibraculário abfrontal, forma dos aviculários laterais, 

forma do ovicelo, forma e posição do escudo, e forma dos espinhos orais (ramificados 

ou não). 

Apesar da ausência de suporte na análise filogenética morfológica, 

provavelmente resultante pelo número elevado de caracteres polimórficos, o gênero 

Licornia van Beneden, 1850 é redefinido para incluir espécies com oécios com vários 

poros, ramos conectados entre si através de tubos transversais, articulações 

atravessando os opésios dos zooides externos da bifurcação, câmara vibracular 

triangular com sulco do vibráculo obliquo e 1 vibráculo axial. A espécie Licornia jolloisii 

é relatada pela primeira vez para o Atlântico (Flórida, EUA e Brasil). A ocorrência de 

Licornia diadema na costa brasileira é questionada; a espécie é morfologicamente 

distinta dos espécimes da Austrália e necessita de comparações morfológicas 

adicionais (TILBROOK & VIEIRA, no prelo). 

 Um novo gênero (N.gen.1) é descrito para acomodar Scrupocellaria bertholletii 

e outras 8 espécies anteriormente tratadas no Scrupocellaria. Tais espécies são 

caracterizadas pelo escudo ramificado, espinhos orais não ramificados, câmara do 

vibraculário trapezoidal e ovicelos com vários poros frontais. Dezenove espécies 

novas são descritas para N.gen.1, muitas das quais relatadas em águas rasas sob o 



 
 

nomes Scrupocellaria bertholletii e Scrupocellaria reptans. Espécies de N.gen.1 são 

distintas entre si pela posição das articulações em relação à bifurcação, forma do 

escudo, forma e posição do aviculário dimórfico frontal, presença e posição dos 

aviculários laterais e tamanho da câmara do vibraculário. A maioria das espécies de 

N.gen.1 são conhecidas para águas tropicais e subtropicais, com apenas 4 espécies 

relatadas para águas temperadas do Atlântico Norte e Mar do Norte. Uma espécie, 

N.gen.1 bertholletii tem uma ampla distribuição no Canal de Suez, Mediterrâneo e 

Atlântico, porém muitos dos registros da espécies para outras localidades representam 

táxons morfologicamente distintos. O elevado número de espécies novas de N.gen.1 e 

a distribuição restrita dessas espécies sugerem que um maior esforço amostral pode 

revelar uma diversidade ainda maior para o gênero. 

 O gênero Scrupocellaria, anteriormente caracterizado pela presença de câmara 

vibracular basal e bifurcação do tipo 8 (HARMER, 1926), é redefinido para incluir 10 

espécies caracterizadas por oécios com fenestra ectooecial simples e com um 

aviculário associado, opérculo colocado na membrana frontal sem côndilos proximais 

distintos, câmara vibracular com fenestra obliqua e zooide axial com dois vibraculários. 

Com base em dados morfológicos, outros cinco gêneros foram criados: N.gen.2 (com 

4 espécies), N.gen.3 (com 6 espécies), N.gen.4 (com 8 espécies) N.gen.5 (com 4 

espécies) e N.gen.6 (com 5 espécies). A análise preliminar de espécimes depositados 

em coleções científicas revelou que uma diversidade maior para estes táxons está por 

ser descrita. Portanto, futuros estudos taxonômicos e filogenéticos, a partir de dados 

morfológicos e ferramentas moleculares, serão importantes para a melhor 

compreensão da diversidade, distribuição e relação filogenética entre as espécies de 

Candidae. 
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