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Resumo 

 

Bunodosoma é um gênero cosmopolita de anêmonas que apresentam pólipos grandes e 

conspícuos, sendo comuns em ambientes costeiros. Atualmente compreende 14 espécies 

válidas e, apesar de estas serem utilizadas em estudos filogenéticos dentro da ordem 

Actiniaria, não existem abordagens visando resolver os problemas intragenéricos, e o 

conhecimento da diversidade do gênero é limitado por problemas taxonômicos e de 

identificação. Dessa forma, é necessário que se estabeleçam os limites entre a variação inter e 

intraespecífica dos pólipos, e para isso devem-se integrar informações morfológicas e 

moleculares. As espécies B. cangicum, B. caissarum e B. zamponii, endêmicas do Atlântico 

Sul e com diversos registros ao longo da costa, são um interessante modelo para o estudo 

destas variações. Portanto, os objetivos desse projeto são: 1) realizar a revisão sistemática e 

propor uma hipótese filogenética para o gênero Bunodosoma com base em evidências 

moleculares; 2) explorar a viabilidade da utilização do marcador molecular ITS nos estudos 

de populações de anêmonas e testar outros marcadores nucleares que possam representar as 

diferenças genéticas inter e intraespecíficas; e 3) verificar a variabilidade morfológica 

(utilizando dados de tamanhos de cnidocistos) e molecular intraespecífica das espécies B. 

caissarum e B. cangicum. A revisão sistemática, apresentada no Capítulo 1, evidenciou que 

14 espécies podem ser reconhecidas, apesar de o status taxonômico de três delas permanecer 

aberto a testes. A análise filogenética com os dados moleculares disponíveis não fornece 

evidência para o monofiletismo de Bunodosoma, que foi recuperado parafilético em relação a 

outras espécies da família Actiniidae. No Capítulo 2, as análises filogenéticas e 

filogeográficas com o marcador ITS forneceram suporte para o reconhecimento de dois 

clados: o primeiro composto por indivíduos de B. caissarum e o segundo por indivíduos de B. 

cangicum e B. zamponii. Apesar de se mostrar útil na delimitação de grandes grupos, o ITS é 

um marcador eficiente na delimitação de populações. Em relação à variação morfométrica dos 

cnidocistos, os resultados apresentados no Capítulo 3 demonstram que, caso bem empregados 

e analisados, alguns tipos de nematocistos podem ter valor taxonômico na delimitação de 

populações de anêmonas. O conjunto dos resultados do presente estudo contribuem para um 

melhor conhecimento da sistemática e biologia desses organismos, além de gerar subsídios 

para a compreensão de aspectos evolutivos da ordem Actiniaria. 

 

Palavras-chave: taxonomia, sistemática molecular, populações, cnidocysts.  
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Abstract 

 

 

Bunodosoma is a cosmopolite genus of sea anemones of large and conspicuous polyps, 

common in costal environments. It currently comprises 14 species and, despite being 

employed in phylogenetic studies within the order Actiniaria, no study so far has tried to solve 

intrageneric problems in Bunodosoma, so the knowledge about the genus’ diversity is limited 

by problems of taxonomy and identification. Thus, it is necessary to establish the limits of 

inter and intraspecific variation of the polyps. To accomplish that, integrative studies using 

morphological and molecular data must be carried out. The species B. cangicum, B. 

caissarum, and B. zamponii are endemic of the South Atlantic Ocean. They represent an 

interesting model to study the aforementioned variation. Therefore, the goals of this study are: 

1) to review the systematics and to propose a phylogenetic hypothesis for the genus 

Bunodosoma based on molecular evidence; 2) to explore the usage of the molecular marker 

ITS in population studies of sea anemones, as well as to test other nuclear regions that may 

show inter and intraspecific variation; and 3) to access the phenotypic (based on cnidocyst 

size variation) and molecular intraspecific variability of   B. caissarum and B. cangicum. The 

systematic review, presented in Chapter 1, showed that there are 14 recognized species; three 

of them need further analyses. The molecular phylogenetic analysis did not provide evidences 

for the monophyly of Bunodosoma, which was recovered paraphyletic regarding other species 

of the family Actiniidae. In Chapter 2, the phylogenetic and phylogeographic analysis of ITS 

provided support to recognize two major clades: one composed by B. caissarum individuals 

and the other by individuals of B. cangicum plus B. zamponii. Despite been useful to delimit 

major groups, the ITS marker is not efficient to delimit populations. Regarding the 

morphometric variation of the cnidocysts, the results presented in Chapter 3 demonstrated 

that, when employed with caution, some types may present taxonomic value in population 

delimitation. The results of the present study contribute to a better understanding of the 

systematics and the biology of Bunodosoma, and provide support to the comprehension of 

evolutionary aspects of the order Actiniaria. 

 

Key words: taxonomy, molecular systematics, populations, cnidocysts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 As anêmonas-do-mar (Filo Cnidaria, Classe Anthozoa, Ordem Actiniaria) estão entre 

os invertebrados mais conspícuos dos ambientes marinhos costeiros, principalmente em 

costões rochosos e praias arenosas. Tais animais apresentam uma grande diversidade 

morfológica e ecológica, sendo encontrados em diferentes tipos de habitats marinhos, em 

todas as profundidades e latitudes, o que faz com que estejam entre os membros mais diversos 

e bem sucedidos entre os antozoários (Daly et al., 2008).  

 Dentre os cnidários, os antozoários compreendem aproximadamente 7.500 espécies 

(Daly et al., 2007), sendo a classe mais diversa do filo. Os antozoários são diagnosticados por 

apresentarem exclusivamente formas polipoides no ciclo de vida, actinofaringe, sifonóglife e 

mesentérios (Daly et al., 2007). Atualmente a classe é definida como apresentando duas 

linhagens monofiléticas caracterizadas basicamente por meio da simetria corporal octâmera, 

no caso dos octocorais, e hexâmera para os hexacorais (embora variações possam existir). 

Stampar et al (2014) propõem que a ordem Ceriantharia, tradicionalmente incluída em 

Hexacorallia, seja considerada como um clado à parte, mas que sua posição dentro de 

Anthozoa ou de Cnidaria deve ser melhor estudada antes de ser definida. 

 

Ordem Actiniaria 

  

Um pólipo de anêmona do mar consiste basicamente em uma coluna, estrutura tubular 

que na maioria das espécies tem grande capacidade de contração, em cuja base (porção 

proximal) geralmente há uma estrutura de adesão ao substrato, o disco pedal. A porção distal 
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da coluna é o disco oral, na qual há uma boca oval ou em forma de fenda circundada pelo 

perístoma. Na ordem Actiniaria, a coluna pode apresentar estruturas (verrugas, vesículas, 

esférulas marginais, etc.), divisões (escapo, escapulo, capítulo, etc.) ou pode ser lisa. Na 

margem distal da coluna estão os tentáculos, que estão frequentemente dispostos em ciclos em 

torno do perístoma.  

 Internamente à boca em sentido distal-proximal segue a actinofaringe, uma estrutura 

tubular e lateralmente comprimida que faz a comunicação do ambiente externo com a 

cavidade gastrovascular. Esta apresenta fundo cego e é multifuncional, pois atua na digestão 

extracelular, circulação, excreção, reprodução e suporte por esqueleto hidrostático (Shick, 

1991). As anêmonas apresentam simetria corporal bilateral ou birradial, evidenciada pelo fato 

de terem a faringe comprimida e pela presença de um ou dois sifonóglifes, sulcos ciliados que 

têm início em cantos opostos da boca e que se estendem ao longo do comprimento da faringe.  

 A cavidade gastrovascular é dividida em câmaras radiais por mesentérios, que são 

dobras longitudinais de gastroderme (endoderme) e mesogléia. Os prolongamentos distais das 

câmaras radiais formam os tentáculos ocos. Os tentáculos dos ciclos mais internos são 

denominados endocélicos, pois suas cavidades são contínuas com as câmaras formadas por 

mesentérios do mesmo par, denominadas endoceles. Já os tentáculos do último ciclo são 

exocélicos, por estarem ligados às exoceles, espaços entre mesentérios de pares distintos.  

Os mesentérios ocorrem aos pares e podem ser de dois tipos: completos ou perfeitos, 

são os que se ligam à parede da coluna da anêmona e à actinofaringe; ou incompletos ou 

imperfeitos, aqueles que se ligam apenas à parede da coluna da anêmona. A margem do 

mesentério é denominada filamento mesentérico, e é formada por três regiões: de ambos os 

lados os tratos ciliados e no meio o trato cnidoglandular. Atrás do filamento mesentérico está 

a porção do mesentério na qual o tecido reprodutivo se desenvolve. O número de mesentérios 
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completos ou incompletos e a presença de tecido reprodutivo em determinados mesentérios 

constitui um caráter taxonômico relevante. 

Os principais músculos utilizados na taxonomia de anêmonas do mar são o esfíncter 

marginal e os músculos retratores, parietobasilares e basilares dos mesentérios. O esfíncter 

marginal, quando presente, está localizado logo abaixo ou um pouco abaixo da margem distal 

da coluna, sendo uma camada de musculatura circular concentrada, que pode ser revestida por 

endoderme ou mesogléia e cuja função primária é dobrar a margem da coluna por cima dos 

tentáculos durante a retração do pólipo. Sua presença, localização (endoderme ou mesogléia) 

e forma são caracteres taxonômicos. Os músculos retratores encontram-se nas faces internas 

dos pares de mesentérios (exceto nos mesentérios diretivos, no qual estão nas faces externas 

dos pares), e se ligam ao disco oral e à base da anêmona com a função principal de puxar a 

parte distal do animal para baixo quando necessário. O músculo parietobasilar está na junção 

entre a base do mesentério e a coluna do pólipo. Suas fibras são diagonais e, geralmente, 

formam uma aba em cada lado do mesentério que pode variar em seu comprimento e 

espessura. Por fim, a musculatura basilar está na extremidade proximal dos mesentérios, 

paralelamente à inserção deste no disco pedal. A direção das fibras desse músculo é horizontal 

e auxiliam na fixação do pólipo ao substrato. Espécies que se enterram (como em 

Edwardsiidae – ver Daly & Ljubenkov, 2008) podem apresentar a musculatura parietal. Esta 

está na junção do mesentério com a coluna, mas se difere da musculatura parietobasilar por 

ser simétrica, não formar abas, e por seus feixes serem longitudinais. Outras descrições de 

morfologia de anêmonas do mar com características relevantes para a taxonomia podem ser 

encontradas em Stephenson (1928), Carlgren (1949), Corrêa (1964) e Shick (1991). 

 Dentro dos hexacorais, as anêmonas estão agrupadas na ordem Actiniaria Hertwig, 

1882 (com ~ 1.100 espécies válidas, segundo Fautin et al., 2007), para a qual diferentes 

autores apresentam distintas propostas classificatórias (e.g. Stephenson, 1921; Carlgren, 1949; 
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Schmidt, 1974, Rodríguez et al., 2014). A proposta de classificação sugerida por Carlgren é 

historicamente a mais aceita (Daly et al., 2007), e divide as anêmonas em três subordens: 

Protantheae Carlgren, 1891, Endocoelantheae Carlgren, 1925 e Nynantheae Carlgren, 1899. 

Os caracteres morfológicos utilizados na separação das subordens são: grau de 

desenvolvimento do disco pedal e musculatura basilar; presença e tipo de esfíncter; presença 

ou ausência de tratos ciliados nos filamentos mesentéricos; e arranjo dos mesentérios. No 

entanto, Rodríguez et al. (2014) sugerem que esta classificação pode não refletir a história 

evolutiva do grupo e, baseado em dados moleculares, propuseram a separação das anêmonas 

em duas subordens, Anenthemonae Rodríguez & Daly, 2014 e Enthemonae Rodríguez & 

Daly, 2014, que se diferenciam pelo arranjo dos mesentérios. 

 A monofilia de Actiniaria foi testada recentemente (Rodríguez et al., 2014), apesar 

de alguns trabalhos já terem indicado que seus agrupamentos são polifiléticos, inclusive 

grande parte das famílias (e.g. Bernston et al., 1999; Won et al., 2001; Daly et al., 2003, 

2008; Rodríguez et al., 2012). De acordo com a análise de Rodríguez et al. (2014), a ordem 

Actiniaria não é monofilética devido à espécie Relicanthus daphneae (Daly, 2006) (que antes 

pertencia à infraordem Boloceroidaria Carlgren, 1924, dentro de Nynantheae) ter sido 

recuperada como grupo irmão de um clado que contém os membros da ordem Zoanthidea. 

Neste cenário, Actiniaria é caracterizada pelas seguintes características, sendo nenhuma delas 

exclusivas para a ordem: ausência de esqueleto, pólipos solitários, presença de apenas um 

ciclo marginal de tentáculos (Rodríguez et al. 2014). Um possível caráter fenotípico para os 

membros da ordem, o que também depende do posicionamento de R. daphneae, é a presença 

de abas apicais nos nematocistos, que consistem em três elementos triangulares no ápice das 

cápsulas que se dobram para fora no momento do disparo (ver Reft & Daly, 2012; Rodríguez 

et al., 2014). 
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 A subordem Enthemonae contém a maioria das espécies de Actiniaria, incluindo a 

maioria dos membros de Nynantheae (sensu Carlgren, 1949), e seus representantes 

apresentam o típico arranjo de mesentérios dos actiniários: ciclos de mesentérios dispostos de 

forma hexâmera, sendo que os pares novos de mesentérios surgem das exoceles (Rodríguez et 

al., 2014).  Dentro desta subordem estão contidas três superfamílias: Actinostoloidea 

Carlgren, 1932, Metridioidea Carlgen, 1893 e Actinioidea Rafinesque, 1815. Esta última 

compreende espécies que apresentam musculatura basilar e esfíncter marginal endodérmico 

ou ausente. Além disso, a maioria dos membros habita ambientes rasos, e grande parte 

apresenta algum tipo de protuberância na coluna ou margem (vesículas, verrugas, esférulas 

marginais, etc.) (Rodríguez et al., 2014). Actinioidea inclui membros da subtribo Endomyaria 

Stephenson, 1921 (sensu Carlgren, 1949; inclui espécies com musculatura basilar – tribo 

Thenaria - e que possuem esfíncter marginal endodérmico) e algumas famílias da tribo 

Athenaria Carlgren, 1899 (sensu Carlgren, 1949; maioria das espécies de anêmonas sem 

musculatura basilar). Carlgren (1949) dividiu Endomyaria em famílias sem a intenção de 

refletir a filogenia do grupo, de forma que os caracteres morfológicos escolhidos geraram 

agrupamentos artificiais em estudos posteriores (Daly et al., 2008; Rodríguez et al., 2012, 

2014), apesar de muitas das famílias ainda serem válidas (Fautin, 2013). 

 

A família Actiniidae 

 

 A família Actiniidae Rafinesque, 1815 compreende 44 gêneros e mais de 200 

espécies (Daly et al., 2007), sendo um dos maiores grupos da ordem. Constitui a família 

melhor representada em levantamentos faunísticos realizados no mundo, inclusive no Brasil 

(e.g. Zamponi et al., 1998; Amaral et al., 2000), e seus representantes são encontrados 

principalmente em ambientes de águas rasas e costões rochosos (Häussermann, 2004). Apesar 
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disso, assim como no restante da ordem Actiniaria, a distinção de gêneros e espécies dentro de 

Actiniidae é bastante complicada e muitos grupos necessitam ser reexaminados (Daly, 2003, 

2004; Daly et al., 2008; Gomes et al., 2012).  

 Os representantes da família são em geral pólipos relativamente grandes (diâmetro 

maior que 2 cm) e algumas espécies apresentam características diagnósticas facilmente 

observadas. Projeções da coluna são umas das características mais relevantes para a 

sistemática do grupo. Tradicionalmente, estruturas na coluna como verrugas, vesículas, 

acrorrágios e pseudoacrorrágios são usados para distinguir os gêneros de Actiniidae, enquanto 

caracteres histológicos e distribuição dos tipos de nematocistos separam as espécies 

(Stephenson, 1921, 1935; Carlgren, 1949; Häussermann, 2004). No entanto, a simplicidade do 

pólipo faz com que exista um baixo número de características taxonomicamente informativas, 

e a escassez de descrições detalhadas e chaves de identificação dificulta o reconhecimento da 

grande maioria das espécies (Daly, 2003; Häussermann, 2004) 

 Estudos propondo filogenias moleculares para Actiniaria sugerem a parafilia da 

família Actiniidae (Won et al., 2001; Daly et al., 2003, 2008, Rodríguez et al., 2014), e uma 

das principais causas apontadas é o fato da família ser definida, assim como de toda a ordem, 

com base na ausência de características ao invés da utilização de sinapomorfias (Daly et al. 

2008; Gusmão & Daly, 2010). Outro problema encontrado nesta família é a interpretação das 

projeções das colunas que, além de apresentarem uma grande plasticidade (Daly, 2003, 2004; 

Gomes et al., 2012), são geralmente difíceis de diferenciar em espécimes preservados 

(Häussermann, 2004). Devido a isso, as definições dos diferentes tipos de projeções da coluna 

são controversas o que torna difícil a tarefa de inferir uma direção para a evolução desses 

caracteres (Daly, 2003, 2004).  
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Gênero Bunodosoma 

 

 Segundo Fautin (2013), o gênero Bunodosoma Verrill, 1899 apresenta atualmente 13 

espécies válidas. Estas são, em sua maioria, de águas tropicais e subtropicais e ocorrem em 

ambas as costas do oceano Atlântico, na costa leste do Oceano Pacífico e no Indo-Pacífico 

(Fautin, 2013; Gomes et al., 2012). Gomes et al. (2012) descreveram uma nova espécie para o 

gênero, Bunodosoma zamponii Gomes, Schama & Solé-Cava, 2012, encontrada na costa da 

Argentina, e que até então era identificada equivocadamente como Phymactis papillosa 

(Lesson, 1830) (Gomes et al., 2012). Portanto, as espécies válidas do gênero Bunodosoma 

são: Bunodosoma biscayense (Fisher, 1874), Bunodosoma caissarum Corrêa in Belém, 1987, 

Bunodosoma californicum (Carlgren, 1951), Bunodosoma cangicum Corrêa in Belém & 

Preslercravo, 1973, Bunodosoma capense (Lesson, 1830), Bunodosoma cavernatum (Bosc, 

1802), Bunodosoma diadema (Drayton in Dana, 1846), Bunodosoma fallax (Pax, 1922), 

Bunodosoma goanense den Hartog & Vennam, 1993, Bunodosoma grande (Verrill, 1869), 

Bunodosoma granuliferum (Le Sueur, 1817), Bunodosoma kuekenthali Pax, 1910, 

Bunodosoma sphaerulatum Duerden, 1902 e B. zamponii. 

 Os representantes do gênero Bunodosoma são caracterizados pela presença de um 

esfíncter marginal circunscrito e endodérmico, acrorrágios, vesículas não aderentes e  

mesentérios férteis com musculatura bem desenvolvida (Haussermann, 2004; Gomes et al., 

2012). A presença de acrorrágios e vesículas não aderentes, as principais características de 

morfologia externa utilizadas na identificação deste gênero, são compartilhadas com os 

gêneros Phymactis Milne-Edwards, 1857 e Phymanthea Carlgren, 1959, e têm sido a principal 

causa de identificações equivocadas (Häussermann, 2004; Gomes et al., 2012). A relação 

filogenética entre os três gêneros ainda não foi explorada. 
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 As semelhanças entre os gêneros Anthopleura Duchassaing de Fobressin & 

Michelotti, 1860 e Bunodosoma foram exploradas em trabalhos direcionados para o estudo do 

primeiro gênero (e.g. Daly, 2004; Heestand, 2009). Segundo Daly (2004), Anthopleura é 

atualmente reconhecido pela presença de acrorrágios e verrugas adesivas. Daly (2003) infere 

que o acrorrágio é homólogo entre os membros dos gêneros Actinia Linnaeus, 1767, 

Anemonia Risso, 1826, Anthopleura e Bunodosoma, e outros trabalhos sugerem que 

Anthopleura é parafilético com relação a Bunodosoma (McCommas, 1991; Daly, 2004). 

Segundo Daly (2004), as vesículas arredondadas e não adesivas são uma característica 

derivada compartilhada (sinapomorfia) de Bunodosoma, enquanto as verrugas adesivas, 

encontradas em Anthopleura, seriam a condição primitiva compartilhada (simplesiomorfia) 

deste caráter.  

 Häussermann (2004) fornece uma lista de questões dentro do gênero Bunodosoma 

que necessitam ser analisadas. Segundo a autora algumas das espécies atualmente válidas 

necessitam ser reexaminadas, pois podem pertencer a outro gênero, como é o caso de B. 

capense (Lesson, 1830). B. fallax (Pax, 1922) tem um status desconhecido, pois a autora 

afirma que o material depositado em coleção não permite identificar o espécime como sendo 

pertencente ao gênero Bunodosoma. Já a espécie B. biscayense pode pertencer ao gênero 

Anthopleura (Häussermann, 2004; Daly, 2004), pois apresenta atributos anatômicos 

característicos desse gênero: os acrorrágios e as verrugas adesivas. O problema da espécie B. 

cavernatum (Bosc, 1802) foi apontado por McCommas (1991), que observou espécimes 

capazes de aderir pedaços de conchas quebradas às suas “vesículas” que, quando analisadas 

em cortes finos, mostram a aparência esperada de uma verruga adesiva.  

 O gênero Bunodosoma é comumente representado nas propostas de filogenia que 

utilizam dados moleculares (McCommas, 1991; Daly, 2004; Daly et al., 2008; Rodríguez et 

al., 2014), no entanto, a amostragem taxonômica é bastante restrita. McCommas (1991) 
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incluiu B. cavernatum, B. californicum e B. granuliferum em suas análises, enquanto a análise 

de Daly (2004) incluiu as duas primeiras espécies e B. biscayense. Daly et al. (2008) e 

Rodríguez et al. (2014) incluíram apenas B. grande (Verrill, 1869) em sua análise da ordem 

Actiniaria. As espécies brasileiras do gênero, B. cangicum e B. caissarum, e a argentina B. 

zamponii foram incluídas apenas nas análises de Gomes et al. (2012). Ou seja, os problemas 

do gênero não foram foco de nenhum trabalho e o conhecimento de sua diversidade é limitado 

por problemas taxonômicos e de identificação.  

 

Cnidocistos como caracteres taxonômicos  

 

 A utilização das cnidas (espirocistos, pticocistos e nematocistos) como ferramenta 

para estudos filogenéticos em Cnidaria sempre entusiasmou os pesquisadores principalmente 

devido à complexidade e variação encontrada nestas organelas, o que contrasta com a 

simplicidade estrutural da maioria dos representantes do filo (Fautin, 2009). Os estudos para a 

diferenciação de nematocistos (onde a variabilidade é maior) em Cnidaria iniciaram com 

trabalhos em Actiniaria de Möbius (1866), Bedot (1896) e Will (1909 apud Shostak et al., 

2005) e na ordem Trachymedusae com Iwanzoff (1895 apud Shostak et al., 2005). Contudo, 

Weill (1934) foi o primeiro a propor uma classificação formal baseando-se na forma e 

tamanho das cápsulas dos nematocistos e da ornamentação (espinhos) que pode estar presente 

ou não nos filamentos. O sistema de classificação proposto por Weill (1934) sofreu diversas 

modificações desde sua publicação (e.g. Werner, 1965; Mariscal, 1974; England, 1991; 

Östman, 2000). Especificamente para Anthozoa, Schmidt (1972, 1974) criou uma nova 

proposta ao realizar um estudo detalhado dos nematocistos levando em conta as variações dos 

arranjos dos espinhos na base do túbulo do nematocisto. Schmidt (1974) propôs uma filogenia 

para Anthozoa baseando-se em sua proposta de classificação dos nematocistos. Sua proposta 
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de nomenclatura é até hoje utilizada por alguns autores e para alguns grupos específicos, 

como para as anêmonas Acontiaria (Acuña et al., 2003). No entanto, a terminologia proposta 

por Weill (1934), com suas subsequentes modificações, é a mais utilizada em trabalhos 

recentes de descrição de anêmonas (e.g. Rodriguez et al., 2009; Gusmão, 2010). Östman 

(2000) realizou a mais recente redefinição de categorias de nematocistos baseando-se 

principalmente na classificação de Weill e nas posteriores modificações realizadas por 

Carlgren (1940, 1945), Cutress (1955), Mariscal (1974) e Calder (1977 apud Östman, 2000). 

Estudos continuam sendo realizados para tentar melhorar a compreensão da evolução das 

formas dos cnidocistos (e.g. Reft et al., 2009).  

 Os representantes de Anthozoa apresentam menos tipos de nematocistos do que os 

medusozoários (Fautin, 2009), mas, apesar disso, as cnidas são parte essencial da sistemática 

deste primeiro táxon. Segundo a proposta de classificação de Weill (1934) os diferentes tipos 

de nematocistos podem ser divididos em 16 categorias agrupadas em dois conjuntos mais 

amplos: haplonemos e heteronemos. Os haplonemos se caracterizam por apresentarem 

filamento e espinhos (quando presentes) sem distinção de regiões, enquanto os heteronemos 

sempre possuem espinhos e um espessamento basal no filamento denominado shaft (ressalta-

se que na literatura em língua portuguesa raramente se utilizam termos específicos para as 

diferentes partes dos nematocistos, e, quando isso ocorre, preferencialmente se utilizam os 

termos em inglês). Dentre os haplonemos há dois tipos: os átricos, que não apresentam 

espinhos, e os holótricos, que apresentam espinhos geralmente ao longo de todo o 

comprimento do filamento. O holótricos por sua vez podem ser isorriza ou anisorriza, sendo 

que estes últimos apresentam uma gradual, porém óbvia mudança no diâmetro ou nos 

espinhos ao longo de seu comprimento. 

 Entre os heteronemos há duas características importantes que definem a nomenclatura 

do nematocisto: o comprimento do filamento em comparação com a cápsula e a forma da 
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região que conecta o shaft ao restante do filamento. O nematocisto é denominado 

macrobásico quando o shaft é mais longo que a cápsula (e encontra-se dobrado dentro da 

cápsula não disparada), e microbásico quando o shaft é mais curto que a cápsula. Se o shaft 

for mais largo que o restante do filamento e na junção entre as duas partes formar-se um funil 

em forma de V, bastante característico na cnida não disparada, ele é denominado p-

mastigóforo. Caso essa forma de funil esteja ausente, ele será denominado b-mastigóforo ou 

basítrico, sendo que este último apresentará espinhos na base do shaft e o primeiro não. Caso 

ocorra um nematocisto p-mastigóforo em que não exista filamento após o shaft este é 

denominado amastigóforo. A modificação mais relevante proposta por Östman (2000) para 

esses nematocistos foi a modificação do termo amastigóforo para p-amastigóforo. Dessa 

forma geram-se os seguintes nomes para os nematocistos: átricos, holótricos isorrizas e 

anisorrizas, macrobásico p-mastigóforo, macrobásico b-mastigóforo, macrobásico p-

amastigóforo, microbásico p-mastigóforo, microbásico b-mastigóforo, microbásico p-

amastigóforo e basítrico. Todos esses tipos de cnidas são possíveis de serem encontrados em 

anêmonas do mar, além dos espirocistos. 

 Denomina-se cnidoma o conjunto de cnidocistos presentes nas diversas estruturas 

corporais de um indivíduo ou espécie de cnidário. Na descrição de uma espécie de anêmona 

do mar informações detalhadas referentes ao cnidoma são essenciais, tanto com relação aos 

tipos de cnidocistos encontrados quanto seus tamanhos (Fautin, 1988; 2009) e especifica-se o 

conjunto de cnidocistos para cada região do pólipo (tentáculos, coluna, actinofaringe, 

filamentos, especializações). Um dos motivos para isso é que a ordem Actiniaria é a que 

possui o cnidoma mais variado entre os demais Anthozoa (Schmidt, 1974). Em decorrência 

desse fato as cnidas se tornaram características taxonômicas importantes dentre as anêmonas 

não somente para definir táxons menos inclusivos como também para identificar espécies em 
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grupos complexos (ver exemplos em Manuel, 1981). No entanto, a tradição em se dar um 

grande peso taxonômico ao cnidoma gera bastante discussão.   

 O valor dos dados de distribuição qualitativa (tipos de nematocistos) nos tecidos para 

definir espécies ou táxons superiores é constantemente questionado, pois se sabe que existem 

fatores biológicos que podem afetar as categorias de cnidas que uma espécie ou indivíduo 

apresenta. Um exemplo disso é o nematocisto do tipo holótrico: algumas espécies são 

definidas pela presença deste nematocisto em seus tentáculos ou em estruturas especializadas. 

No entanto, Watson & Mariscal (1983) observaram que em Diadumene lineata (= 

Haliplanella luciae) eles aparecem em resposta a condições externas (agressão 

intraespecífica), quando há formação dos catch-tentacles. Além disso, há diversos casos de 

presença de uma determinada cnida em somente parte de uma população (Fautin, 1988). Já o 

uso de informações referentes ao tamanho das cnidas é ainda mais problemático. A 

apresentação destes valores é uma prática bem estabelecida, mas muitos autores discutem a 

importância destes dados (Fautin, 1988). Uma das principais justificativas para se a utilização 

destes é que se presume que as cnidas tenham seu crescimento determinado e, portanto, só são 

reconhecidas depois de estarem prontas, podendo ter um tamanho mais ou menos definido 

para uma determinada espécie (Fautin, 1988). No entanto, enquanto Ardelean & Fautin (2004) 

observaram que o tamanho do nematocisto em um mesmo tecido tem tamanhos semelhantes, 

Acuña et al., (2003) registram a alta variabilidade nos tamanhos dos nematocistos entre 

indivíduos da mesma espécie. Além disso, já se demonstrou que o tamanho da cnida pode 

variar com a idade ou tamanho dos pólipos (Francis, 2004; Acuña et al. 2003) e com a 

variação em parâmetros ecológicos ou geográficos, como profundidade ou latitude (Zamponi 

& Acuña, 1994). Como o tamanho das cnidas pode ser afetado por características intrínsecas 

ao indivíduo e pelas condições do hábitat, as informações quantitativas (tamanho) das cnidas 

são as que causam maior desconfiança entre os pesquisadores.    



19 
 

 Tantos impedimentos levam à conclusão de que não se deve dar um peso taxonômico 

muito grande para o cnidoma. No entanto, devido à existência de tão poucas alternativas de 

caracteres taxonômicos em anêmonas, o potencial dos cnidocistos como indicador de 

informações filogenéticas ou filogeográficas ainda deve ser estudado e melhor compreendido. 

Uma abordagem ainda pouco explorada para se delimitar variações interespecíficas, 

interpopulacionais e interindividuais é a integração de dados de morfologia do pólipo e 

cnidoma com dados moleculares. Poucas famílias ou gêneros têm sido foco de estudos 

filogenéticos (e.g. Gusmão, 2010) e estudos levando em conta as variações populacionais são 

extremamente escassos (e.g. Gomes, 2002). Neste contexto, o gênero Bunodosoma pode ser 

uma fonte de informações bastante interessantes para elucidar diversas questões, já que as 

espécies B. caissarum e B. cangicum apresentam distribuição ampla ao longo da costa 

brasileira, o que possibilita a observação de variações populacionais ao longo de uma ampla 

escala geográfica.  

 

Dificuldades no estudo das anêmonas do mar e o uso de dados moleculares 

 

 O fato de as anêmonas apresentarem um pólipo bastante simples, aliado à elevada 

riqueza em espécies, faz com que os taxonomistas do grupo tenham dificuldade para 

estabelecer caracteres taxonômicos suficientes para serem utilizados na separação dos táxons 

(Fautin, 1988). Como comentado anteriormente, as descrições atuais de espécies de anêmonas 

incluem caracteres taxonômicos baseados na morfologia e anatomia do pólipo, além de 

informações sobre os tipos e medidas (variação e média do tamanho) das cnidas presentes em 

cada região do pólipo. Há, no entanto, controvérsias a respeito da forma com que os 

caracteres têm sido utilizados tanto na separação de espécies quanto de grupos em níveis 

hierárquicos mais elevados (Daly et al., 2007).   
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 Certos caracteres de morfologia do pólipo aos quais tem se dado valor taxonômico, 

como musculatura do esfíncter marginal e projeções da coluna, estão sujeitos a reavaliações 

ou são difíceis de serem distinguidos, o que torna sua utilização bastante problemática (Daly 

et al., 2007). Alguns autores vêm sugerindo novas formas de estudar as cnidas, tanto com 

relação às características morfológicas dos diferentes tipos de nematocistos, com a utilização 

da técnica de microscopia eletrônica de varredura e transmissão (e.g. Reft et al., 2009), quanto 

com relação à análise das medidas, com a utilização de tratamentos estatísticos mais 

adequados como os Modelos Lineares Generalizados (em inglês GLM) (Nelder & 

Wedderburn, 1972) (e.g. Acuña et al., 2004). Esses dois tipos de abordagens ainda são pouco 

utilizadas nos estudos dentro do grupo e, portanto, sua eficácia na resolução dos problemas do 

estudo do cnidoma ainda não é bem conhecida. 

 Poucas famílias ou gêneros têm sido foco de estudos filogenéticos (e.g. Daly, 2004; 

Gusmão, 2010), e há uma grande necessidade de revisões de espécies e gêneros, para que se 

possa definir quais os limites entre a variação inter e intraespecífica (Rodriguez et al., 2012). 

A alta plasticidade morfológica encontrada em espécies de anêmonas aliada à falta de um 

consenso para a filogenia baseada em caracteres morfológicos faz com que a utilização de 

dados moleculares seja uma ferramenta importante (Daly et al., 2010). Portanto, no panorama 

atual dos estudos em Actiniaria é fundamental a realização de estudos que integrem 

informações morfológicas e dados moleculares para que seja possível a determinação de uma 

espécie de anêmona. 

 Estudos moleculares tem se mostrado particularmente interessantes para resolver 

questões de delimitação de espécies de anêmonas, pois muito do que se considera como sendo 

variação morfológica entre indivíduos de uma mesma espécie pode representar de fato 

diferenças entre espécies (Knowlton, 2000; Gomes et al., 2012). Problemas de definição de 

espécies em grupos que apresentam poucos caracteres taxonômicos e grande plasticidade 
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morfológica ocorrem em outros grupos de Cnidaria, como, por exemplo, Zoantharia (Sinniger 

et al., 2008), Ceriantharia (Stampar et al., 2012) e Scyphozoa (Dawson, 2005).  

 A classe Anthozoa apresenta uma das taxas de relógio molecular mais baixas dentre 

os metazoários para marcadores mitocondriais (Shearer et al., 2002). Entretanto, a utilização 

de marcadores nucleares vem se mostrando extremamente efetiva para a delimitação de 

espécies em Anthozoa (Torres-Pratts et al., 2011; Stampar et al., 2012). A estimativa de 

divergências acumuladas nas regiões espaçadoras (ITSs) dos genes ribossomais (rDNA 

nuclear) permite, muitas vezes, a detecção de diferenças entre espécimes coespecíficos e 

portanto, pode ser uma ferramenta útil para o estudo de populações ou espécies proximamente 

relacionadas de antozoários (referências em Daly et al., 2010). A variação do marcador ITS 

foi explorada em alguns grupos de anêmonas até o momento, apresentando uma grande 

diversidade intraespecífica e, até mesmo, intragenômica nas espécies Diadumene lineata 

(Verrill, 1869) (Ting & Geller, 2000) e Condylactis gigantea (Weinland, 1860) (Stoletzki & 

Schierwater, 2005). Porém, estes marcadores apresentaram pouca variação intraespecífica em 

espécies dos gêneros Aulactinia Verrill, 1864 (Acuña et al., 2007) e Calliactis Verrill, 1869 

(Gusmão, 2010), sendo, portanto, necessário que outros marcadores moleculares sejam 

explorados para reforçar ou se contrapor aos resultados encontrados para o marcador ITS.  

 As espécies endêmicas da América do Sul, B. caissarum e B. cangicum, apresentam 

uma ampla distribuição ao longo da costa brasileira e um estudo integrando informações 

morfológicas e moleculares em suas populações pode auxiliar na compreensão dos limites 

entre a variação interespecífica, entre populações e entre indivíduos de uma mesma espécie. 

Gomes (2002) estudou características morfológicas e genéticas (isoenzimas e ITS) de 

populações de B. cangicum, B. caissarum e B. zamponii, e relacionou estes fatores a 

características biológicas, ecológicas e de distribuição destas espécies. No atual estudo, 

complementamos seus resultados com amostragem mais ampla das espécies brasileiras, 
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buscamos novos marcadores moleculares de interesse para estudos em nível populacional e 

específico em anêmonas do mar, e relacionamos isso com a variação do tamanho dos 

cnidocistos entre populações, um conjunto de estudos essencial para compreensão das 

variações entre espécies próximas e a variação intraespecífica em anêmonas do mar. 

 

Estrutura da Tese 

 

 No Capítulo 1, apresento a revisão taxonômica do gênero Bunodosoma, realizada por 

meio de observações morfológicas, anatômicas e de cnidoma, e proponho uma hipótese 

filogenética para parte do gênero Bunodosoma, utilizando dados moleculares. No Capítulo 2, 

testo a viabilidade da utilização do marcador ITS nos estudos de populações de Bunodosoma, 

além de testar outros dois marcadores moleculares nucleares com o intuito de representar as 

diferenças genéticas existentes entre espécies, populações e indivíduos de uma mesma 

população de B. caissarum, B. cangicum e B. zamponii. No Capítulo 3, dados de morfometria 

dos cnidocistos  são usados para buscar diferenças entre as populações de B. caissarum e B. 

cangicum. Desta forma, analisamos a variação dentro do gênero Bunodosoma e propomos que 

seus resultados sejam utilizados como modelo a ser testado na delimitação de espécies e 

populações de outras anêmonas do mar. 
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Conclusão geral 

 

A partir das evidências disponíveis, pudemos concluir no Capítulo 1 que o gênero 

Bunodosoma engloba 14 espécies válidas e é parafilético em relação a outras espécies da 

Família Actiniidae. Além disso, os dados evidenciam que três espécies reconhecidas (B. 

biscayense, B. fallax e B. sphaerulatum) seguem apresentando problemas taxonômicos, e uma 

revisão mais detalhada focada nas mesmas é necessária. Em B. biscayense é necessário 

compreender melhor a natureza das projeções da coluna. Já para B. fallax e B. sphaerulatum é 

necessário que mais material seja coletado em suas localidades tipo para que possa se realizar 

estudos mais completos de seus aspectos de anatomia interna e cnidoma. Não há evidências 

até o momento que suportem o posicionamento de B. fallax como pertencente ou não a 

Bunodosoma. Bunodosoma sphaerulatum por outro lado apresenta caracteres que permitem 

sua alocação no gênero Bunodosoma, no entanto, existe a possibilidade de que os espécimes 

associados e está espécie sejam na realidade pólipos juvenis de alguma das outras espécies 

que ocorrem no mar do Caribe (B. cavernatum, B. granuliferum e B. kuekenthali). 

Em nossa hipótese filogenética apresentada no Capítulo 1, as espécies B. cavernatum e 

B. granuliferum formaram um clado, porém, com nosso conjunto de evidências, não podemos 

afirmar nada acerca de seus relacionamentos internos, e o consenso estrito resulta em uma 

politomia. Associado a isso, ambas espécies são fenotipicamente muito similares, 

compartilhando características de morfologia externa, interna e, em grande parte, de cnidoma. 

Estas espécies são diferenciadas apenas por bandas/listras longitudinais presentes na segunda 

espécie e ausentes na primeira. Dessa forma, apenas com o uso de uma quantidade maior de 

evidências moleculares se pode testar de forma robusta a validade taxonômica dessas 

espécies. 
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As espécies do Atlântico Sul, B. caissarum, B. cangicum e B. zamponii, também 

formaram um clado em nossa hipótese filogenética do Capítulo 1. Bunodosoma caissarum 

pode ser fenotipicamente e geneticamente (com o uso do marcador molecular ITS) 

diferenciada das outras espécies do clado. Já as espécies B. cangicum e B. zamponii são 

fenotipicamente semelhantes e mesmo com o uso do marcador molecular ITS (Capítulo 2) 

não podemos afirmar nada conclusivo acerca de suas relações, que devem ser mais bem 

exploradas em estudos futuros. 

No capítulo 2 concluímos que os marcadores moleculares nucleares ITS (espaçador 

transcrito interno), ALG11(em inglês, asparagine-linked glycosylation 11 homolog ) e MAT 

(em inglês, methionine adenosyltransferase) não são apropriados para a realização de estudos 

populacionais no gênero Bunodosoma. Enquanto o primeiro marcador apresentou variação 

suficiente para separar B. caissarum de B. cangicum e B. zamponii, os outros dois marcadores 

não apresentaram variabilidade entre as espécies analisadas. Mais testes com outros 

marcadores nucleares ou técnicas alternativas, como as de sequenciamento de nova geração 

(NGS, sigla em inglês) necessitam ser realizados para que se possa encontrar um marcador 

que permita a realização de estudos filogeográficos em anêmonas do mar.  

Por fim, no capítulo 3 conseguimos detectar alguns tipos de nematocistos que podem 

auxiliar no estudo de populações de B. caissarum e B. cangicum. Para a primeira espécie, o 

único tipo de cnidocisto que parece ter potencial para esses estudos são os basítricos dos 

tentáculos. Já para B. cangicum, os resultados dos seguintes nematocistos se destacaram: 

holótricos dos acrorrágios, basítricos dos tentáculos externos e microbásico b-mastigóforo dos 

filamentos. Sugerimos que os dados levantados para esses tipos detectados sejam analisados 

com maior detalhe, para que se possa compreender se realmente contribuem para estudos de 

população. Além disso, verificamos que na espécie B. cangicum, há diferenças significativas 
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nos tamanhos dos basítricos e dos espirocistos dos tentáculos do ciclo mais externo e mais 

interno. Este resultado deve ser levando em conta em futuras descrições de anêmonas do mar.  

De forma geral, podemos concluir que o conjunto de resultados do presente estudo 

contribui para um melhor conhecimento da sistemática e biologia das anêmonas do mar. É de 

grande importância que estudos integrativos sejam realizados com outros grupos desta ordem, 

para gerar subsídios para a compreensão de aspectos evolutivos da ordem Actiniaria. 
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