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Synopsis 

Two species of PaZmyridae were found'in coZonies of the bryozoan Schizoponetta 
unicon~ (Johnston): Bhawania bnunn~ new for the science~ and Chny~opetalurn 
occidentale Johnson~ cited for the first time for the BraziZian coast. These two 
species are described and their distribution is estabZished. Bhawania b~unn~ sp. 
novo is conspicuousZy characterized by the structures on the prostomium and the 
configuration of the paZeae. 

Introdução 

Nesta segunda contribuição ao conhec i
mento dos ane1ideos po1iquetos associa
dos ao briozoário Schizoponella uni
con~ (Johnston), são descritas duas es
pec~es da família Pa1myridae: Bhawania 
b~nn~ sp. nov. e ChnyMpe..ta..turn occiden
We Johnson. 

Os pa1mirideos são geralmente delgados 
e de pequeno tamanho, com a região dorsal 
coberta por pá1eas (cerdasmodificadas, 
largas e planas). Sua biologia tem sido 
pouco estudada e se desconhece seu regime 
alimentar. O gênero Bhawania e ocasional
mente encontrado em fissuras de rochas ou 
em coral e o gênero Chny~ope;ta.furn ocorre 
tanto em fundos moles quanto consolidados. 

Originalmente foram descritas como fa
mílias distintas Pa1myridae Kinberg (1858) 
(com um único gênero descrito, PaimYM) e 
Chrysopeta1idae Eh1ers (1864) (com os gê
neros Vy~pone;t~, Bhawania, Pa.feonot~, e 
Chny~ope;ta.furn). Recentemente, alguns au
tores como Day (1967) e Orenzanz (1972) 
incluíram os Chrysopetalidae na f am i 1 i a 
Pa1myridae. Essa sinonímia tem sido acei
ta, uma vez que as duas famílias são mui
to semelhantes, tendo como diferença bá
sica, apenas o número de antenas. 

Estudo Sistemático 

FamiZia PALMYRIDAE Kinberg~ 1858 
Gênero Bhawania Schmarda~ 1861 

Bha.wa.nia b~unnea sp. noVo 
(Pigs 1-6) 

Onze exemplares, todos completos, o maior 
com cerca de 220 setígeros, medindo 20 mm 
de comprimento. 

Pubt. n9 577 do I~t. oceanog~. da. U~p. 

Descrição 

Corpo alongado, com numerosos segmentos. 
Região dorsal completamente coberta por 
páleas (Fig. 1). Prostômio retraido, en
volto pelos setígeros anteriores, total
mente oculto pelas páleas. Quatro olhos 
grandes, reniformes, dispostos linearmen
te dois a dois, muito próximos entre si; 
três antenas curtas e um par de paI p o s 
subulados em posição ventral (F ig. 2). 
Carúncula ausente. Parapódios birremes; 
neuropódio com lóbulo truncado obliqua
mente, com um cirro ventral bem desenvol
vido, provido de um curtocirróforo. Noto
pódio com cirro dorsal usualmente retraí
do na cavidade do cirroforo (Fig. 3). 

Pá1eas de dois tipos: a) dorsais maio
res e mais largas, com 5 coste1asprinci
pais providas de dentes largos, voltados 
para a região distaI, e aproximadamente 14 
costelas secundárias, quase tão espessas 
quanto as principais (Fig. 4); b) laterais, 
menores e mais delgadas (Fig. 5). 

Cerdas neuropodiais compostas, com a
pêndices pectinados, de diferentes tama
nhos (Fig. 6); com dentes relativamen
te maiores na porção basal. 

Discussão 

Em relação às quatro espec~es de Bhawania 
consideradas válidas (,(3. amboine~~ Horst; 
B. goodu Webster; B. Ob~cuM (Grube) e B. 
niveti (Gravier», B. b~nn~ sp. novo as
semelha-se, quanto à configuração das pa-
leas e dos parapódios, a B. goodei 
Webster (1884). Porém, difere completamen
te desta espécie quanto às característi
cas do prostômio. 

Bha.wa.nia ob~c~, descrita original
mente para a costa do Brasil como P~ec:tJta. 
ob~cMa, é uma espécie, a no.sso ver, in
determinável; a descrição de Grube (1868) 
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Bhawarl"ia bfWnYI.e.a sp . nov . 

Fig. 1. Região anterior, vista dorsal < 

Fig. 2 . Detalhe da cabeça. 
Fig. 4 . Pilea dorsal . 
Fig. 5. pilea lateral. 

6 

Fig. 3. Segmento mediano, em corte Fig. 6. Cerdas neuropodiais. 
---_. __ ... __ ._---------
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é excessivamente breve e insuficiente pa
ra caracterizar a espécie. 

Gênero C h!ty.60 petai.um Eh 1 er s , 1864 
Ch!ty~opetai.um occidentale 

Johnson, 1897 
Ch!ty~opetai.um occidentale: Johnson, 1897: 
161-162, est. 5,figs.15-16; est. 6, figs. 
17-19; Hartman, 1961: 56; lmaj ima & 
Hartman, 1964: 47-48, est. 9, figs. a-g. 

Setenta exemplares, dos quais vários co~ 
pletos, o maior com cerca de 45 setigeros, 
medindo 6 mm de comprimento. 

Descrição 

Corpo eliptico alongado, com o dorso com
pletamente recoberto por páleas. Prostô
mio pequeno, arredondado, com 4 olho s, 
sendo os anteriores ligeiramente maiores 
que os posteriores. Antena mediana entre 
os olhos anteriores e com cerca da metade 
do comprimento do prostômio; antenas late
rais tão longas quanto o prostôiíiio. Um par 
de palpos robustos, mais longos que as an
tenas laterais. Carúncula g lo bu 1 a r, na 
parte posterior do prostômid. Parapôdios 
com lôbulos notopodiais e neuropodiais 
sub-iguais, com cirro ventral quase tão 
longo quanto o dorsal. 

pãleas petalôides com bordos serrilha
dos, em número de cerca de 30 .em cada pa
rapôdio, sendo as dorsais mais longas e 
largas que as laterais. . . . ~ Cerdas neuropod1a1s compostas, esp1n1-
geras heterogonfas com apêndice unidenta
do e margens serrilhadas . 

Distribuição 

Sul da Califórnia a oeste do México; 
Austrália; Oceano Ártico Siberiano; Norte 
do Japão; Sul do Brasil. 
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