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"Rir é correr risco de parecer tolo.  

Chorar é correr o risco de parecer sentimental.  

Estender a mão é correr o risco de se envolver.  

Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu.  

Defender seus sonhos e idéias diante da multidão é correr o risco de perder as pessoas.  

Amar é correr o risco de não ser correspondido.  

Viver é correr o risco de morrer.  

Confiar é correr o risco de se decepcionar.  

Tentar é correr o risco de fracassar.  

Mas os riscos devem ser corridos, porque o maior perigo é não arriscar nada.  

Há pessoas que não correm nenhum risco, não fazem nada, não têm nada e não são nada.  

Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas elas não conseguem nada, não sentem 

nada, não mudam, não crescem, não amam, não vivem.  

Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua liberdade.  

Somente a pessoa que corre riscos é livre!" 

Lucius Annaeus Seneca 
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RESUMO 

Os coralimorfários são definidos como cnidários antozoários com pólipos solitários ou 

clonais, sem esqueleto, sifonóglife ou bandas ciliadas nos filamentos dos mesentérios. Os 

coralimorfários formam um grupo taxonômico relativamente pequeno (compreendendo 45 

espécies válidas) e pouco estudado. Eles ocorrem em todos os oceanos, desde regiões polares 

até equatoriais, e de regiões entre - marés até 5 km de profundidade. Na costa brasileira foram 

realizados poucos trabalhos sobre o grupo com o registro de 3 espécies, Discosoma carlgreni; 

Discosoma sanctithomae e Corynactis viridis. Os objetivos deste estudo foram: inventariar as 

espécies do litoral brasileiro, fornecendo descrições da morfologia externa e interna além de 

apresentar dados do cnidoma e aspectos da reprodução assexuada. O estudo se baseou em 

exemplares do litoral brasileiro recém coletados e espécimes depositados em museus (MNRJ 

e MZUSP). Também se utilizou como material comparativo exemplares preservados de 

museus da Holanda (NNM), Alemanha (ZSM), Argentina (MLP) e animais vivos da França e 

EUA. Animais recém coletados no litoral da Patagônia Argentina também foram utilizados. 

As espécies que ocorrem no litoral do Brasil são: Discosoma carlgreni (ES, BA), Discosoma 

sanctithomae (BA), Corynactis sp. (complexo de espécies Corynactis viridis, RS, SC, SP, RJ) 

e Pseudocorynactis sp. nov. (SP, RJ). Para os materiais recém coletados do litoral argentino 

existem duas espécies,  Corynactis carnea (de amostras do infralitoral) e Corynactis sp. (de 

amostras do entre - marés). As espécies de Discosoma podem ser diferenciadas com base em 

características morfológicas externas. A morfologia externa e interna de exemplares do 

gênero Corynactis não é suficiente para a distinção das diferentes espécies, por haver 

sobreposição nos caracteres. O uso do cnidoma como ferramenta para a diferenciação dos 

exemplares de Corynactis estudados mostrou-se útil. Os gêneros Corynactis e 

Pseudocorynactis apresentam características morfológicas e biológicas distintas que 

permitem o reconhecimento dos dois clados. 
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ABSTRACT 

The corallimorpharians are defined as anthozoan cnidarians with solitary or clonal polyps 

without skeleton, siphoglyphs or ciliated bands in the mesenterial filaments. The 

corallimorpharians form a relatively small taxonomic group (45 valid species) and poorly 

studied. They occur in all oceans, from polar to equatorial regions, and from intert idal to 5 

km deep. Along the Brazilian coast only a few studies were performed about the group, 

counting 3 species: Discosoma carlgreni; Discosoma sanctithomae; and Corynactis viridis. 

The goals of this study were to: list the species of the Brazilian coast, providing external and 

internal morphological descriptions besides data on the cnidome and aspects of the asexual 

reproduction. The study was based on specimens from the Brazilian coast recently collected 

and from individuals deposited at museums (MNRJ and MZUSP). Specimens for 

comparisons were provided by museums from the Netherlands (NNM), Germany (ZSM), 

Argentina (MLP) and living specimens from France and USA. Additionally recently 

collected animals from the Patagonian coast of Argentina were also used. The species that 

occur in Brazil are: Discosoma carlgreni (ES, BA), Discosoma sanctithomae (BA), 

Corynactis sp. (species complex Corynactis viridis, RS, SC, SP, RJ) and Pseudocorynactis 

sp. nov. (SP, RJ). For the Argentinian coast there are two species, Corynactis carnea 

(subtidal samples) and Corynactis sp. (intertidal samples). The Discosoma species can be 

differentiated based on external morphological characters. The external and internal 

morphology of specimens of the genus Corynactis are not adequate for distinguishing the 

different species due to superposition of characters. The application of the cnidome as a tool 

to separate specimens of the studied Corynactis is considered useful. The genera Corynactis 

and Pseudocorynactis do have distinct morphological and biological characters that allow 

recognition of both clades. 
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Capítulo 1: A ordem Corallimorpharia (Cnidaria: Anthozoa) 

 

 

1.1. Introdução  

 

Os membros do filo Cnidaria são metazoários definidos por possuírem uma série de 

características consideradas basais ou pouco derivadas. Algumas delas são: a organização 

tecidual diploblástica, simetria radial, tentáculos ao redor da abertura bucal, cavidade 

gastrovascular (celêntero) com uma única abertura para o meio, presença de células epitélio-

musculares (mioepiteliais); apresentarem alternância de gerações (metagênese); sistema 

nervoso difuso organizado em rede; presença de uma larva plânula. No entanto, a sua 

característica diagnóstica é a presença de produtos de secreção intracelular, denominada 

cnida, que podem ter funçõesadesivas ou urticantes (Brusca & Brusca, 2007). 

Os cnidários são atualmente subdivididos em dois grupos: os Medusozoa e os 

Anthozoa. Os antozoários se caracterizam por apresentarem apenas o estágio de pólipo no 

ciclo de vida, presença de estomodeu (actinofaringe) e musculatura gastrodérmica organizada 

(Marques & Collins, 2004). 

 Na grande maioria dos antozoários é possível distinguir ao menos três partes ao longo 

do pólipo (Figura 01): um disco basal, a coluna e um disco oral incluindo a faringe (Berking, 

2007). Os pólipos de Anthozoa são basicamente cilíndricos (coluna), circundando um 

segundo cilindro de menor tamanho (faringe), no espaço entre ambos encontram-se 

mesentérios radiais (Sebens, 1998). 

 Os antozoários são tradicionalmente divididos em dois grandes grupos: os octocorais 

(com simetria octâmera) e os hexacorais (com simetria em geral hexâmera ou nunca com 

base no número 8) (Hyman, 1940). Os Hexacorallia por sua vez subdividem-se em vários 

grupos dentre os quais se destacam como mais diversos os Scleractinia (corais) e os 
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Actiniaria (anêmonas-do-mar) (Daly et al., 2007). Os demais grupos possuem poucas 

espécies e são menos conhecidos. 

Os coralimorfários (ordem Corallimorpharia Carlgren, 1940) formam um grupo 

taxonômico relativamente pequeno e negligenciado (Fautin et al., 2009). Os exemplares da 

ordem Corallimorpharia se assemelham aos da ordem Actiniaria por não apresentarem 

esqueleto calcário, porém histologicamente são mais relacionados a ordem Scleractinia 

(Fukami & Knowlton, 2005). A distribuição dos coralimorfários pode variar dependendo da 

qualidade da água como de outros fatores ambientais, sendo conhecidos por suportar 

condições ambientais mais extremas, tais como a exposição ao ar durante as marés baixas 

(Muhando et al., 2002). 

Eles ocorrem em todos os oceanos, de regiões polares às equatoriais, e da zona entre-

marés até 5 km de profundidade (Fautin et al., 2009). Corallimorpharia possui de longe 

menos espécies quando comparados com os dois grupos com os quais se assemelha, 

compreendendo por volta de 45 espécies válidas (Tab. I) distribuídas em onze gêneros 

(Hartog et al. 1993; Fautin et al., 2007; Fautin et al., 2009) em relação a 1632 espécies de 

Scleractinia e 1069 de Actiniaria (Fautin et al., 2009). Apesar de sua baixa representatividade 

como grupo, são comuns e estão presentes em diversos inventários, catálogos faunísticos ou 

apenas como registro para determinada região em estudo (ver Fautin, 1988; Cutress, 1971; 

Riemann-Zürneck, 1972; Moreno, 1981; Pires et al., 1992; Vafidis, 1997; Williams, 1997; 

Sebens, 1998; Wirtz, 2001; Ocaña & Hartog, 2002; Barrios-Suárez et al., 2002; Herrera-

Moreno & Betancourt, 2002; Paulay et al., 2003; Pérez-Hernández & Varela, 2003; Acuña & 

Griffiths, 2004; Fautin & Glasssom, 2007). 

  Em Corallimorpharia os pólipos apresentam a extremidade aboral achatada, aderente 

e sem musculatura basilar, não cristalizam carbonato de cálcio como ocorre em Scleractinia 

(Cuif & Dauphin, 2005); coluna lisa sem vesículas, verrugas ou esférulas, algumas vezes com 
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músculos longitudinais fracos; com esfíncter fraco e difuso ou ausente; tentáculos não 

retráteis, simples ou ramificados, os primeiros freqüentemente com acrosfera na sua 

extremidade distal, usualmente dispostos em séries radiais; músculos longitudinais dos 

tentáculos e músculos radiais do disco oral usualmente fraco e ectodérmico; mesentérios 

perfeitos geralmente numerosos pareados ocorrendo próximos uns aos outros, sendo a 

cavidade formada entre eles denominada endocele e as cavidades externas de exocele; 

diretivos, pares ligados a sifonoglife, presentes ou não; músculos retratores e parietobasilares 

fracos; gônadas na mesma localização dos filamentos (Hyman, 1940; Corrêa, 1964). 
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Figura 01: Esquema da morfologia interna em Anthozoa, modificado de Hyman (1940). 

Figura superior corte na altura do estomodeu e inferior na região da coluna. 2) Sifonoglife; 6) 

Epiderme; 7) Mesogléia; 8) Musculatura circular; 9) Gastroderme; 10) Septo primário; 11) 

Septo secundário; 12) Septo terciário; 13) Musculo retrator; 14) Diretivos; 15) Estomodeu 

(faringe); 16) Filamento. 
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O primeiro registro de uma espécie de Corallimorpharia data de 1775 (Forskål, 1775), 

com uma descrição simplificada de Priapus albus Forskål, 1775. Esta espécie foi 

posteriormente transferida para o gênero Discosoma Rüppell & Leuckart, 1828 como D. 

album (Forskål, 1775) (Andres, 1883). O grupo era considerado como parte dos 

Madreporaria (sob a denominação de Asclerocorallia) (Hartog, 1980). Carlgren (1940) elevou 

Corallimorpharia para o ranking de ordem, julgando que as características presentes no grupo 

separam os mesmos de Scleractinia. 

Como comentado anteriormente, os coralimorfários não são muito estudados 

mundialmente; esse panorama não é diferente no Brasil. Como o litoral brasileiro é 

extremamente diversificado em termos de microhabitats, existem dificuldades naturais em se 

ter acesso à maior parte da extensa costa, os grupos Actiniaria e Corallimorpharia são pouco 

conhecidos (Zamponi et al., 1997). O primeiro relato da ocorrência de um coralimorfário no 

país foi realizado por Hartog (1980: 18) que registrou espécimes do gênero Corynactis 

Allman, 1846 para a região de Cabo Frio (RJ), sem contudo identificar o material até espécie 

(Corynactis spec. 2). Schlenz & Belém (1982) registraram e descreveram exemplares da 

espécie Discosoma carlgreni (Watzl, 1922) para o litoral do Espírito Santo. A espécie 

Discosoma sanctithomae (Duchassaing & Michelotti, 1860) foi abordada por alguns autores 

que descreveram aspectos de sua anatomia (Pinto, 1995 e Pinto & Belém, 1997, 2000). 

Hartog et al. (1993: 6) ao reanalisar o material proveniente do Brasil [identificado por Hartog 

(1980) como Corynactis spec. 2] o classificam como Corynactis viridis Allman, 1846. 

 

1.2. Diversidade na Ordem Corallimorpharia 

 Diferentes fontes bibliográficas foram estudadas com o intuito de se criar uma base de 

informações que facilitassem o reconhecimento e diferenciação dos animais examinados 

provenientes do litoral brasileiro. Com isso, é oportuno apresentar essas informações abaixo, 
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uma vez que quase não existe literatura em língua portuguesa. Ressalta-se que as informações 

foram compiladas de diversas fontes (Stephenson, 1920; Carlgren, 1943, 1947, 1949, 1950; 

Cutress, 1979; Hartog, 1980; Fautin, 1984; Pinto & Belém, 1997; Fautin et al. 2002; Hartog 

& Grebelny, 2003; Riemann-Zürneck & Iken, 2003; Ocaña et al., 2010). 

Família Corallimorphidae Hertwig, 1882 

 Animais de águas rasas ou profundas; consistência corporal baixa a muito rígida em 

algumas espécies; diferenciação da coluna em escapo e escápulo pouco distinta; tentáculos 

providos de uma acrosféra distinta, pelo menos dois tentáculos arranjados radialmente nas 

endoceles mais antigas; mesentérios diretivos presentes; musculatura ectodermal presente ou 

ausente (Hartog, 1980). 

  Gênero Corallimorphus Moseley, 1877 

 Animais de porte médio à grande (pode execer 100mm), de coloração lilas 

transparente, solitários, geralmente com coluna curta e disco oral amplo, mesogléia da coluna 

espessa; tentáculos com acrosferas, sendo divididos em tentáculos marginais e discais com 

número e associação aos ciclos muito variável, na maioria das vezes apenas um tentáculo 

discal e um marginal surgindo de uma mesma endocele, os tentáculos exocélicos menores na 

série marginal; parede do corpo espessa e fibrosa, geralmente cartilaginosa com musculatura 

longitudinal mais ou menos distinta; não possuem sifonoglife; o arranjo dos mesentérios é 

hexamero, mas com organização irregular e músculos retratores muito fracos, dois pares de 

mesentérios diretivos podem estar presentes; musculatura dos mesentérios fraca; 

actinofaringe rugosa (Stephenson, 1920; Carlgren, 1943; Fautin, 1984; Fautin et al. 2002; 

Hartog & Grebelny, 2003; Riemann-Zürneck & Iken, 2003; Fautin, 2011).  

Gênero Corynactis Allman, 1846 

 Animais pequenos e gregários; forma do corpo muito variável, quando totalmente 

distendido apresenta um formato de trompete, quando retraído apresenta um formato 
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mamiliforme; base raramente excedendo 1 cm de diâmetro; o disco oral pode retrair ao ponto 

de entrar na coluna; os tentáculos retráteis bem desenvolvidos e com grande mobilidade, 

apresentam uma acrosfera bem desenvolvida, tentáculos exocélicos são distinguíveis dos 

endocélicos por serem mais longos, tentáculos endocélicos em sua maioria dispostos em 

fileiras radiais de dois a cinco tentáculos; sifonoglife e mesentérios diretivos podem ou não 

estar presentes, variando em cada espécie; mesentérios nunca possuem cristas mesogleais 

parietais circunscritas, pelo menos alguns mesentérios são imperfeitos; esfíncter presente; 

cnidoma: espirocisto, holótrico, microbásico p e b mastigóforo (Carlgren, 1947, 1949; 

Hartog, 1980). 

  Gênero Paracorynactis Ocaña et al., 2010 

 Animais solitários com tamanho relativamente grande (disco oral com diâmetro de 10 

a 15 cm); de 3 a 5 fileiras concêntricas de tentáculos, sendo os mais desenvolvidos 

concentrados na periferia; todos mesentérios são perfeitos; espirocistos grandes na acrosfera 

(>100μm); clones nunca foram observados (Ocaña et al., 2010). 

Gênero Pseudocorynactis Hartog, 1980 

 Animais grandes e solitários (aproximadamente 4 cm); corpo em formato de trompete 

quando totalmente distendido e mamiliforme quando contraído; coluna diferenciada em 

escapo e escápulo; base com aproximadamente 4 cm de diâmetro; tentáculos bem 

desenvolvidos, móveis e retráteis com a presença de acrosfera, tentáculos exocélicos são os 

mais longos do conjunto, tentáculos endocélicos arranjados em fileiras radiais de 3 a 5 

tentáculos, em cada fileira o penúltimo tentáculos excede o mais externo em comprimento; 

sifonoglife ausente; dois pares de mesentérios diretivos presentes; todos os mesentérios são 

perfeitos e férteis; esfíncter distinto (Hartog, 1980). 

 

Família Discosomatidae Duchassaing de Fombressin & Michelotti, 1864 
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 Animais de corpo caliciforme ou achatado, consistência macia a muito rígida; disco 

oral geralmente de formato circular ou com contorno elíptico; coluna sem músculos 

longitudinais; tentáculos discais e marginais presentes, sendo os tentáculos discais arranjados 

de forma radial, variando no formato podendo ser protuberâncias inconspícuas bem como 

saliências com ramificações; tentáculos marginais na maioria das vezes reduzidos, quando 

presentes, são pequenos apêndices digitiformes; mesentérios numerosos, muitos são 

perfeitos; faringe muito pregueada; mesogléia usualmente espessa à muito espessa; 

sifonoglife, se presente, indistinta; esfíncter muito fraco à possivelmente ausente; 

musculatura ectodermal ausente, processos desmoidais estão presentes (Carlgren, 1943; 

Hartog, 1980; Pinto & Belém, 1997). 

Gênero Amplexidiscus Dunn and Hamner, 1980 

 Animal gregário ou solitário sem esfíncter; com a musculatura circular mais forte na 

região anterior da coluna; tentáculos discais pequenos de formato cônico e arranjados em 

fileiras, os tentáculos marginais se apresentam em menor número e são semelhantes a 

projeções lobulares do disco oral; não apresenta sifonoglife (Dunn & Hamner, 1980). 

Gênero Discosoma Rüppell and Leuckart, 1828 

 Animais com a margem sem lobulações; tentáculos simples, pequenos e às vezes 

rudimentares (não chegando à superfície do disco oral), apesar de todos os tentáculos serem 

simples parecem existir diferenças histológicas entre os tentáculos marginais e discais; coluna 

curta e ampla; mesentérios numerosos (Carlgren, 1943; Cutress, 1979). 

Gênero Metarhodactis Carlgren, 1943 

 Animais com o disco pedal e oral amplos; sem esfíncter ou tentáculos marginais; 

tentáculos ocupando todo o disco oral, em sua maioria ramificados na região central e 

simples na região mais externa do disco; músculos dos mesentérios fracos (Carlgren, 1943). 

Gênero Rhodactis Milne Edwards & Haime, 1851 
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 Animais com o hábito de viver em grandes agrupamentos; tentáculos de dois tipos: 

marginais e discais, sendo os marginais simples e os discais parcialmente ramificados, muitas 

vezes surgindo de reentrâncias do disco, arranjados de forma radial, a distribuição no disco é 

interrompida por uma região nua (sem tentáculos) entre a porção mais externa dos tentáculos 

discais e dos tentáculos marginais; esfíncter fraco, difuso ou ausente; mesogléia espessa; 

presença de mais de uma boca é raro; cnidoma: átrico, holótrico, microbásico p e b 

mastigóforo (Carlgren, 1943, 1949 e 1950). 

Família Ricordeidae Watzl, 1922 

 Animais de corpo achatado com pouca firmeza corpórea; tentáculos simples e 

pequenos, nunca com a presença de uma acrosféra bem diferenciada, mas com pontas 

clavadas ou capitadas; por volta de 20 tentáculos digitiformes por fileira em cada endocele; 

devido a sobreposição do arranjo radial dos tentáculos é indiferenciável os discais dos 

marginais, tanto o disco oral quanto os tentáculos não podem ser contraídos; mesentérios 

diretivos podem estar presentes ou ausentes (Hartog, 1980). 

Gênero Ricordea Duchassaing & Michelotti, 1860 

 A diagnose do gênero é a mesma que a da família Ricordeidae (Hartog, 1980). 

 

Família Sideractiniidae Danielssen, 1890 

 Animais com disco pedal mais ou menos desenvolvido; não apresentam esfíncter; 

tentáculos arranjados em ciclos, não ocorre mais de um tentáculo por exo e endocele, todos 

tentáculos com um acrosféra distinta; espirocistos numerosos (Carlgren, 1949). 

Gênero Nectactis Gravier, 1918 

 Sideractiniidae com base pequena geralmente em formato de taça; corpo pequeno e 

liso; apresentam por volta de sessenta tentáculos muito curtos com uma protuberância no 
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ápice, estão arranjados provavelmente em dois ciclos próximos da margem, não apresentam 

tentáculos discais; apresentam duas sifonoglifes; músculos dos mesentérios fracos; cnidoma: 

espirocisto, átrico, holótrico, microbásico p mastigóforo e possivelmente microbásico b 

mastigóforo (Carlgren, 1949).   

Gênero Sideractis Danielssen, 1890 

 Sideractiniidae com coluna alongada; faringe provida com uma musculatura 

ectodermal fraca estendendo-se até o disco pedal; ao menos vinte e quatro tentáculos 

arranjados em ciclos, possuem formato cônico, são longos, sendo os interiores mais longos se 

comparados com os mais externos, no ápice está presente uma acrosféra (Carlgren, 1949a). 
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A Tabela I apresenta uma lista, compilada de diversas fontes, contendo as espécies 

consideradas válidas para a ordem Corallimorpharia. Esta lista apresenta algumas 

disparidades em relação à apresentada por Fautin (2011b). Estas diferenças são 

principalmente na sinonímia do gênero Pseudocorynactis com Corynactis (proposta por 

Fautin, 2011a); no rearranjo das espécies no gênero Pseudocorynactis, Paracorynactis e 

novas descrições (Ocaña et al., 2010) e na espécie Discosoma sanctithomae considerada 

como sinônimo de Rhodactis osculifera (Fautin, 2011b). 

 

Tabela I: Lista taxonômica da ordem Corallimorpharia com as espécies válidas (segundo 

Pinto, 1995; Pinto & Belém, 2000; Ocaña et al. 2010; Fautin, 2011b). 

 

Filo Cnidaria Hatschek, 1888 

Classe Anthozoa Ehrenberg, 1834 

Sub Classe Hexacorallia Haeckel, 1866 

Ordem Corallimorpharia Carlgren, 1940 

Família Corallimorphidae Hertwig, 1882 

Gênero Corallimorphus Moseley, 1877 

Corallimorphus denhartogi Fautin, White & Pearson, 2002 

Corallimorphus ingens Gravier, 1918 

Corallimorphus niwa Fautin, 2011 

Corallimorphus pilatus Fautin, White & Pearson, 2002 

Corallimorphus profundus Moseley, 1877 

Corallimorphus rigidus Moseley, 1877 

Gênero Corynactis Allman, 1846 

Corynactis annulata (Verrill, 1867) 

Corynactis australis Haddon & Duerden, 1896 

Corynactis caboverdensis (Hartog, Ocaña & Brito, 1993) 

Corynactis californica Carlgren, 1936 

Corynactis carnea Studer, 1879 

Corynactis chilensis Carlgren, 1941 

Corynactis delawarei Widersten, 1976 

Corynactis denhartogi Ocaña, 2003 

Corynactis denticulosa (Le Sueur, 1817) 

Corynactis mediterranea Sars, 1857 

Corynactis parvula Duchassaing & Michelotti, 1860 

Corynactis viridis Allman, 1846 

Gênero Paracorynactis Ocaña et al., 2010 

 Paracorynactis hoplites (Haddon & Shackleton, 1893) 

Gênero Pseudocorynactis Hartog, 1980 

Pseudocorynactis caribbeorum Hartog, 1980 

Pseudocorynactis globulifera (Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834) 

Pseudocorynactis tuberculata Ocaña, Hartog & Brito, 2010  
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Família Discosomatidae Duchassaing de Fombressin & Michelotti, 1864 

Gênero Amplexidiscus Dunn and Hamner, 1980 

Amplexidiscus fenestrafer Dunn and Hamner, 1980 

Gênero Discosoma Rüppell and Leuckart, 1828 

Discosoma album (Forsskål, 1775) 

Discosoma carlgreni (Watzl, 1922) 

Discosoma dawydoffi Carlgren, 1943 

Discosoma fowleri (Fowler, 1888) 

Discosoma fungiforme (Verrill, 1869) 

Discosoma molle (Couthouy in Dana, 1846) 

Discosoma neglecta (Duchassaing & Michelotti, 1860) 

Discosoma nummiforme Rüppell and Leuckart, 1828 

Discosoma rubraoris (Saville-Kent, 1893) 

Discosoma sanctithomae (Duchassaing & Michelotti, 1860) 

Discosoma unguja Carlgren, 1900 

Discosoma viridescens (Quoy and Gaimard, 1833) 

Gênero Metarhodactis Carlgren, 1943 

Metarhodactis boninensis Carlgren, 1943 

Gênero Rhodactis Milne Edwards & Haime, 1851 

Rhodactis bryoides Haddon & Shackleton, 1893 

Rhodactis howesii Saville-Kent, 1893 

Rhodactis inchoata Carlgren, 1943 

Rhodactis indosinensis Carlgren, 1943 

Rhodactis musciformis Duchassaing and Michelotti, 1864 

Rhodactis osculifera (Le Sueur, 1817) 

Rhodactis rhodostoma (Hemprich and Ehrenberg in Ehrenberg, 1834) 

Família Ricordeidae Watzl, 1922 

Gênero Ricordea Duchassaing & Michelotti, 1860 

Ricordea florida Duchassaing & Michelotti, 1860 

Ricordea yuma (Carlgren, 1900) 

Família Sideractiidae Danielssen, 1890 

Gênero Nectactis Gravier, 1918 

Nectactis singularis Gravier, 1918 

Gênero Sideractis Danielssen, 1890 

Sideractis glacialis Danielssen, 1890 
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1.3. Biologia de Corallimorpharia (interações, reprodução e importância) 

 

Associações 

Existe pouca informação sobre a importância ecológica de Corallimorpharia, sabe-se 

que em alguns biomas podem representar 59% do conteúdo estomacal de tartarugas marinhas 

(León & Bjorndal, 2002), conhecidas por predarem algumas espécies de cnidários tanto 

bentônicos (Stampar et al., 2007) quanto planctônicos (Graham et al., 2010). Grandes 

agregados de Corynactis californica influenciam na predação de algumas espécies de 

estrelas-do-mar, que evitam passar por cima destes agrupamentos (Patton et al., 1991), sendo 

documentada apenas uma espécie (Dermasterias imbricata (Gruber, 1857)) responsável por 

predar Corallimorpharia (Annett & Pierotti, 1984). Diversas espécies de crustáceos tendem a 

se associar com anêmonas (Actiniaria), de forma a obter proteção contra predação (Brooks & 

Gwaltney, 1993), o mesmo pode ser observado com algumas espécies de discosomatídeos 

(Hartog, 1990), acredita-se que para proteção. 

A distribuição de Corallimorpharia indica um grande sucesso em suportar condições 

que podem ser estressantes para Scleractinia, mostrando vantagens competitivas sobre muitos 

organismos bentônicos sésseis (Muhando et al., 2002; Muhando, 2002), os quais ocupam 

principalmente grande parte do espaço (disputa por luz e/ou alimento) no substrato 

consolidado (Jackson, 1977; Knowlton & Jackson, 2001). Podem crescer sobre rochas e 

também esqueletos de corais mortos, dessa forma reduzindo o espaço para o recrutamento de 

larvas de corais (Chadwick-Furman & Spiegel, 2000). São muito abundantes em locais de 

correntes moderadas (Lilly et al., 1953), com águas limpas e sem presença de sedimentos 

finos (Muntz et al., 1972). Nos coralimorfários zooxantelados existem mecanismos que 

auxiliam na aclimatação em relação a presença de luz (Kuguru et al., 2007). 
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Segundo Morrow & Carpenter (2008a) macroalgas podem facilitar o estabelecimento 

de agrupamentos de espécies de Corynactis, por fornecer proteção contra predação, redução 

na velocidade do fluxo de água e aumento na disponibilidade de alimento.No entanto, a 

interação entre algas foliosas (tais como Dyctyopteris undulata) com pólipos de Corynactis, 

pode influenciar na redução (cerca de 118% em 21 cms⁻¹) da taxa de obtenção de alimento 

em suspensão na coluna d’água, por redirecionar o fluxo de partículas e o contato com os 

pólipos pode acarretar a retração do mesmo (Morrow & Carpenter, 2008b). 

Em determinados grupos de Anthozoa (p. ex. Scleractinia) é possível reconhecer um 

comportamento agressivo/defensivo quando estes entram em contato com outros animais 

(Lang, 1973; Bak et al., 1982; Logan, 1984, 1986). Em alguns grupos ocorre o aparecimento 

de estruturas especializadas para tais comportamentos agressivos (Lang & Chornesky, 1990; 

Williams, 1991). Representantes de Actiniaria investem em defesas através dos nematocistos 

em estruturas especializadas (Francis, 1973; Williams, 1975), Zoanthidea investem em 

nematocistos e defesas químicas (Hines & Pawlik, 2012). Porém, exemplares de 

Corallimorpharia (Corynactis californica) quando estimulados extruem filamentos 

mesentéricos bela boca (69%), aberturas na coluna (7%) ou através das junções entre a 

coluna e a base (24%) (Chadwick, 1987). Também ocorre uma significante transformação na 

morfologia dos tentáculos marginais em Rhodactis rhodostoma (Langmead & Chadwick-

Furman, 1999b) e Discosoma sanctithomae (Hartog, 1977). Quando esse tipo de interação 

ocorre com corais escleractíneos os danos aos corais são intensos causando lesões, necroses e 

cicatrizes, podendo haver a completa substituição do coral pelos indivíduos de 

Corallimorpharia (Kuguru et al., 2004). Porém, há evidências que apontam não ocorrer danos 

teciduais em outros tipos de organismos que entram em contato: esponjas, macroalgas e 

hidrocorais (Langmead & Chadwick-Furman, 1999a). Em C. californica ocorre também a 

constante expressão de uma proteína relacionada com o estresse de interação competitiva 
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(HSP70), tornando os pólipos constantemente aptos para “entrar em combate” (Rossi & 

Synder, 2001). 

Reprodução 

Pouco se sabe sobre a reprodução em Corallimorpharia (Holst & Bauchamp, 1993), 

diferentemente do que ocorre com anêmonas e corais que vem sendo alvo de diversos estudos 

nestas últimas décadas (Fadlallah, 1983). Pare estes últimos grupos sabe-se bastante como os 

fatores ambientais estão relacionados com o momento da liberação dos gametas (Plathong et 

al., 2006). Para algumas espécies de coralimorfários que formam grandes agrupamentos, a 

maioria dos pólipos femininos está localizada no centro enquanto a maioria dos masculinos e 

apenas alguns poucos sem a presença de gônadas se localizam às margens do agrupamento 

(Chadwick-Furman et al., 2000). 

Em Corallimorpharia, a maturação das gônadas e liberação de gametas indica 

consistentemente um ciclo sazonal e anual de reprodução sexuada, com a formação de uma 

pequena larva planctônica (Holst & Bauchamp, 1993). Muitas espécies de antozoários 

zooxantelados apresentam crescimento e taxas de divisão maiores quando o tempo de 

exposição à luz e/ou temperatura são altos. Nas espécies tropicais de Rhodactis a reprodução 

sexual se dá em um ciclo anual, com a desova ocorrendo no meio do verão onde os dias são 

mais longos (Chadwick-Furman & Spiegel, 2000). Em Corynactis californica (com ciclo 

reprodutivo anual com a produção sazonal de ovócitos no final do verão), todos os pólipos 

dentro de um agrupamento são do mesmo sexo e os gametas se desenvolvem na mesogléia 

adjacente aos filamentos mesentéricos (Holst & Bauchamp, 1993). 

A reprodução assexuada, também chamada de replicação clonal, envolve diversos 

modos e se pode se apresentar de formas diferentes em cada espécie, incluindo laceração 

pedal, fissão longitudinal e brotamento, contrastando com as espécies dentro de Actiniaria 

que geralmente usam apenas um desses tipos de replicação clonal (Chia, 1976; Hartog, 1980; 
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Chen et al., 1995b;). Contudo, apesar da reprodução assexuada oferecer um proliferamento 

rápido, sem que haja a necessidade de singamia, acaba por implicar em uma diversidade 

genética reduzida sendo essa considerada prejudicial para responder a novas condições 

ambientais (Williams, 1975; Bell, 1982). Mesmo assim, tal limitação aparentemente não 

resultou em uma supressão desse tipo de estratégia reprodutiva na história evolutiva de 

muitas linhagens (Edmunds, 2007). É provável que ocorra com mais freqüência em 

ambientes com alto grau de estabilidade por um longo período, e em algumas vezes a 

reprodução sexuada ocorrendo em períodos de desestabilização ambiental (Hughes, 1989). 

Importância econômica 

Para algumas espécies de Corallimorpharia pode-se destacar alguma importância 

econômica quando leva-se em consideração seu valor para o aquarismo. Nos últimos anos 

ocorreu uma mudança no perfil dos aquários, passando de exclusivamente de peixes para uma 

composição de mesocosmos de recifes de corais (Rhyne et al., 2009), onde os invertebrados 

ganham destaque com elemento decorativo. Por apresentarem formas exuberantes e muitas 

vezes colorações mais atraentes das que são encontradas em anêmonas, o interesse por 

utilizar as espécies de coralimorfários em aquários tem aumentado (Ates, 1987). 

 

1.4. Posicionamento do grupo dentro de Cnidaria 

 O posicionamento de Corallimorpharia dentro de Anthozoa sempre foi (e 

aparentemente ainda será) de certa forma controverso, e intimamente ligado ao caráter 

morfológico analisado. Os coralimorfários foram descritos como um subgrupo de Scleractinia 

(Stephenson, 1920), e posteriormente tiveram seu status elevado ao nível de ordem (Carlgren, 

1943). No entanto, historicamente os coralimorfários já foram sugeridos serem mais 

próximos tanto de anêmonas quanto de corais (Schmidt, 1974; Pires & Castro, 1997). 

Carlgren (1943) não concordava com o posicionamento de Corallimorpharia como sendo 
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uma subordem de Madreporaria (Schmidt, 1974) por apresentarem diferenças em sua 

estrutura: Corallimorpharia nunca desenvolve esqueleto; o arranjo dos tentáculos são 

diferentes dos encontrados em Madreporaria; a mesogléia em Madreporaria raramente 

apresenta células, ao contrário do que ocorre em Corallimorpharia. 

A relação de Corallimorpharia com Scleractinia como sendo um clado monofilético é 

discutida por diversos autores. Alguns acreditam que os coralimorfários fazem parte de 

Scleractinia (Medina et al., 2006) ou apenas são um grupo-irmão (Daly et al., 2003; Brugler 

& France, 2007).  

 A possibilidade de que tanto Corallimorpharia quanto Actiniariateriam surgido de 

subgrupos de Scleractinia já foi aventada com base em dados radioimmunológicos (Fautin & 

Lowenstein, 1992). No entando, uma hipótese moleculare recente, denominada de “Corais 

nus” (Naked Corals Hypothesis) demonstrou que o aparecimento do esqueleto calcário pode 

ter ocorrido em mais de um momento evolutivo, ao menos surgido por volta de quatro vezes 

no registro em Scleractinia (Romano & Cairns, 2000), e desaparecido no ancestral de 

Corallimorpharia (Medina et al., 2006). Esses dados concordam com um período de baixa 

saturação de CaCO2 nos oceanos (Fine & Tchernov, 2007).  

 As relações sistemáticas entre os coralimorfários e outros grupos são variáveis nas 

diferentes propostas (Figura 02), principalmente pelo fato de apresentarem poucos caracteres 

morfológicos informativos (Chen et al. 1996). O uso de dados moleculares e o rápido 

crescimento de projetos envolvendo estes tipos de análises poderão revolucionar o 

entendimento de Hexacorallia (Johansen et al., 2010).  

 

Figura 02: Hipóteses filogenéticas evidenciando a posição de Corallimorpharia dentro de 

Anthozoa segundo diversos autores, adaptado de Cha (2004): A) Fautin & Lowestein (1994); 

B) Chen et al. (1995); C) Won et al. (2001); D) Daly et al. (2003); E) Medina et al. (2006). 
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1.5. Considerações a respeito do Cnidoma 

 Em cnidários todos os membros possuem nematocistos, tipicamente na epiderme, que 

funcionam evertendo um filamento que penetra na presa liberando toxinas, paralisando e 

matando (Hamner & Dunn, 1980). A membrana das cápsulas das cnidas não é rígida, 

podendo ser distendida, porém não é certo que a membrana das cápsulas seja permeável a 

água (Picken, 1953). Aparentemente não existe relação definida entre o volume inicial da 

cápsula em comparação quando o filamento é descarregado (Weill, 1934). A simples 

suposição de que o filamento na eversão reage com o contato imediato com a água, não deve 

excluir a possibilidade do disparo dos filamentos ocorrerem mediados por enzimas (Robson, 
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1953). Após terem sido descarregadas, a reposição da cnidas pode levar vários dias (Robson, 

2004). 

Por muito tempo os nematocistos e seu valor na sistemática de Anthozoa eram pouco 

conhecidos, devido ao fato de que os microscópios ópticos antigos não forneciam grande 

nitidez dos filamentos e características internas das capsulas (Schmidt, 1972). 

Comparativamente as cnidas presentes em Corallimorpharia (Figura 03) apresentam grandes 

semelhanças com relação ao tamanho, distribuição e forma que as presentes em Scleractinia 

(Schmidt, 1974). 

A nomenclatura dada para cada tipo de cnida também variou com o tempo, refletindo 

o interesse de cada autor (Tabela II). 

 Segue abaixo a descrição dos tipos de cnidas encontradas na Ordem Corallimorpharia: 

1.6.1. Espirocisto 

O espirocisto pode ser considerado como uma cnida glutinante (Schmidt, 1974). 

Caracterizado por uma fina cápsula de parede única, contendo um filamento longo de 

diâmetro uniforme formando uma espiral enrolada (Cha, 2007). 

 1.6.2. Holótrico 

 Cnida penetrante caracterizada por possuir um filamento com espinhos ao longo de 

todo o comprimento (Cha, 2007), essas cnidas possuem os espinhos mais diferenciados 

dentre os nematocistos de Anthozoa (Schmidt, 1974). 

 1.6.3. Microbásico b Mastigóforo 

 Cnida penetrante caracterizada por não apresentar um funil em forma de “V” e com 

uma transição cônica entre a base e o filamento (England, 1991). 

 1.6.4. Microbásico p Mastigóforo 

Cnida penetrante caracterizada por apresentar um funil em forma de “V” na junção da 

base não disparada e o filamento (England, 1991). 
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Figura 03: Representação esquemática das cnidas presentes em Corallimorpharia, adaptado de Schmidt (1974). 
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Tabela II: Comparação entre as nomenclaturas, em língua inglesa, utilizadas por diversos autores para Anthozoa (modificado de England, 

1991). 

 

 

WEILL CARLGREN CUTRESS SCHMIDT HARTOG ENGLAND NESTE TRABALHO 

Atrich Atrich Holotrich Holotrich I Homotrich Atrich ---------- 

Basitrich Basitrich Microbasic 

b-mastigophore 

b-rhabdoid I Spirula 1 or 2 Basitrich ---------- 

Holotrich Holotrich Macrobasic 

p-mastigophore 

Holotrich I Penicilli E Holotrich Holotrich 

(Holótrico) 

Heterotrich & 
Homotrich 

Heterotrich & 
Homotrich 

Basitrich Holotrich II Homotrich Heterotrich & Homotrich ----------- 

Microbasic 

mastigophore 

Microbasic 

p-mastigophore  

 

Microbasic 

p-mastigophore 

p-rhabdoid 

A, B1a, B2a, D 

Penicilli B1, D Microbasic p mastigophore 

 A, B1a, B2a, D 

Microbasic p-mastigophore 

(Microbásico p-mastigóforo) 

------ ------ ------ p-rhabdoid 

B2a 

------ Mesobasic p-mastigophore 

B2a 

----------- 

------ Microbasic 

b-mastigophore  

Microbasic 

b-mastigophore 

b-rhabdoid Spirulae 1,2 Microbasic b-mastigophore Microbasic b-mastigophore 

(Microbásico b-mastigóforo) 

Macrobasic 

mastigophore 

Macrobasic 

amastigophore  

Macrobasic 

p-mastigophore 

p-rhabdoid B2b Penicilli 1 or 2 Macrobasic amastigophore 

B2b 

------------ 

------ Macrobasic 

b-mastigophore 

------ b-rhabdoid II Penicilli 2 Macrobasic amastigophore 

b-mastigophore 

----------- 

Macrobasic 

amastigophore 

Microbasic 

amastigophore  

Microbasic 

p-mastigophore 

p-rhabdoid 

A, B1b, B2a, C 

Penicilli A Microbasic amastigophore 

A, B1b, B2a, C 

------------ 

------ ------ ------ p-rhabdoid 

A. B2a, C 

------ Mesobasic amastigophore 

A, B2a, C 

------------ 

Macrobasic 

amastigophore 

Macrobasic 

amastigophore  

Macrobasic 

p-mastigophore 

p-rhabdoid 

B2b 

Penicilli 1 or 2 Macrobasic amastigophore 

B2b 

------------- 

------ ------ Microbasic 

q-mastigophore 

p-rhabdoid 

B2a 

------ ------ ------------- 
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Capítulo 6. Conclusões 

 

 A falta de caracteres morfológicos diagnósticos dificulta a classificação ao nível 

específico dentro da ordem Corallimorpharia. 

 

 Os gêneros Corynactis e Pseudocorynactis apresentam características morfológicas e 

biológicas distintas bem marcantes permitindo a separação dos dois clados. 

 

 Para o litoral brasileiro estão presentes as seguintes espécies da Ordem 

Corallimorpharia: Discosoma carlgreni (ES, BA), Discosoma sanctithomae (BA), Corynactis 

sp. (complexo de espécies Corynactis viridis, RS, SC, SP, RJ) e Pseudocorynactis sp. nov. 

(SP, RJ). Materiais recém coletados do litoral argentino indicam a existência de duas 

espécies,  Corynactis carnea (de amostras do infralitoral) e Corynactis sp. (de amostras do 

entre-marés). 

 

 O uso do cnidoma como ferramenta para a diferenciação dos animais estudados 

mostrou-se relevante.  

 

 São necessários mais estudos principalmente de cunho molecular para esclarecer o 

relacionamento das espécies dentro do gênero Corynactis, especialmente focando no 

complexo de espécies Corynactis viridis. 
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