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Resumo 

 

Os Nematoda representam cerca de 80 a 99% da abundância total de metazoários em 

mar profundo, contudo, poucas pesquisas são desenvolvidas neste ambiente. Este 

trabalho trata de identificar a Família Oncholaimidae ao nível específico, bem como as 

novas espécies e sua distribuição numa plataforma do Atlântico Sudoeste. As coletas 

foram realizadas na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, em duas Campanhas, a primeira 

em Novembro a Dezembro de 2002 e a segunda em Junho a Julho de 2003. A 

amostragem foi realizada, horizontalmente, em duas áreas (Norte e Sul) e nas isóbatas 

de 750, 1050, 1650, 1650 e 1950 metros. Para uma análise de distribuição vertical o 

sedimento foi dividido em dois estratos (0-2cm e 2-5cm). Oncholaimidae esteve 

composto por quatro Gêneros (Meyersia, Oncholaimellus, Oncholaimus e Viscosia), 

duas espécies válidas e três novas. Estas espécies apresentaram uma distribuição 

horizontal descontínua e a variação intra-anual mostrou uma maior abundância na 

segunda Campanha. Verticalmente, esta Família esteve presente apenas no estrato 

superior, fato que pode estar correlacionado com o nível trófico do táxon (predadores), e 

à disponibilidade de alimento nas camadas superiores, favorecendo e atraindo níveis 

tróficos inferiores (detritívoros e comedores de epistrato). A distribuição horizontal e a 

variação intra-anual de Oncholaimidae pode estar relacionada a um padrão de 

distribuição em mosaico do grupo, o qual depende do aporte temporário de nutrientes 

em agregados e a ausência de turbulência contínua ao nível do fundo sedimentar. Outra 

explicação estaria relacionada à variação nos instrumentos de coleta utilizados e os 

efeitos colaterais envolvidos como o efeito Bow-wave e o de borda. 

PALAVRAS - CHAVE: Nematoda – Bacia de Campos - Taxonomia - Mar Profundo – 

Oncholaimidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Nematoda represent about 80 to 99% of the total abundance of metazoan in deep sea, 

however, little research is carried out in this environment. The aim of this work is 

identify the specimens of the Family Oncholaimidae to the specific level, describe the 

new species and theirs distribution in a platform of the South West Atlantic. The 

samplings were performed at the Campos Basin, Rio de Janeiro, in two Campaigns, the 

first in November - December 2002 and the second in June - July 2003 in both 

situations occurred in two areas (North and South) and at the depth of 750, 1050, 1650, 

1650 and 1950 meters. The vertical was analyzed using two sediment layers (0-2cm and 

2-5cm). Oncholaimidae was composed by four Genera (Meyersia, Oncholaimellus, 

Oncholaimus and Viscosia), two valid and three new species. These species had a 

discontinuous horizontal distribution and the intra-annual variation showed a elevated 

abundance in the second Campaigns. Vertically, the Family was present only in the 

upper sediment layer, a fact that can be correlated with the trophic level of the taxon 

(predators), and availability of food in the upper layer, promoting and attracting animals 

of the lower trophic levels (detritivore). The horizontal distribution and intra-annual 

variation of Oncholaimidae may be related to a mosaic pattern of distribution of the 

group, which depends on the temporary intake of nutrients in the sediment and the lack 

of continuous turbulence at the bottom sediment. Another explanation is related to the 

variation of the instruments used on the sampling and the side effects involved, as the 

Bow-wave and rim effect. 

KEYWORDS: Nematode – Campos Basin - Taxonomy – Deep sea – Oncholaimidae. 
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1. Introdução 

1.1. Meiofauna e Nematoda 

 

À exceção dos espongiários, todos os demais invertebrados marinhos bentônicos, 

retidos entre malhas de 0,044mm e 0,5mm integram, ainda que temporariamente, a 

comunidade meiofaunística (Mare, 1942). Este grupo ecológico de invertebrados foi 

determinado como uma unidade funcional composta por um grande número de espécies 

que desempenham estratégias de sobrevivência diferentes daquelas da macrofauna 

(Warwick, 1984). 

A meiofauna reúne aproximadamente 30 Filos, dos quais os Nematoda são 

quali-quantitativamente os mais importantes (Heip et al., 1982). Os Nematoda marinhos 

estão entre os grupos de animais mais comuns e amplamente distribuídos, ocorrendo 

desde a costa até regiões abissais e sendo responsáveis por mais de 90% da abundância 

total de metazoários bênticos (Abebe, 2004). Este táxon prevalece em número de 

espécies sobre os demais grupos em mar profundo, quando os Foraminifera não são 

considerados (Heip et al., 1985). 

Em mar profundo pode-se encontrar uma comunidade da nematofauna 

característica (Heip et al., 1982), à exemplo de amostras abissais do Golfo de Gascogne 

onde, das 317 espécies apenas três eram conhecidas (Dinet & Vivier, 1979). 

Segundo Vincx et al. (1994), existe uma fraca correlação negativa entre a 

densidade e a diversidade de Nematoda em função da profundidade, tendo sido esses 

organismos registrados até 10.000m. Este padrão em profundidade tem sido associado a 

uma interação não equilibrada entre produtividade, distúrbio (Huston, 1994) e, 

sobretudo, o status trófico do Filo, cuja variedade da cavidade bucal permite o 

aproveitamento de diferentes recursos alimentares (Bouwman, 1983). 

Em mar profundo, os nematódeos são encontrados, em maior abundância, nos 

primeiros cinco centímetros, especialmente, nos dois primeiros centímetros (Thiel, 

1979; Woods & Tietjen, 1985; Jensen, 1988; Vanreusel et al., 1995). O oxigênio não 

parece ser o fator limitante desta distribuição, visto que penetra até alguns decímetros 

no tapete sedimentar (Wilson et al., 1985; Wallace et al., 1988) e, sim o acúmulo de 

detritos na camada superficial (Vincx et al., 1994). Lambshead & Boucher (2003) 

sugerem que a alta diversidade de Nematoda em mar profundo pode ser uma 

conseqüência de um mecanismo de dispersão, ainda desconhecido. 
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O Filo Nematoda apresenta 26.646 espécies (Hugot et al., 2001), sendo cerca de 

quatro a cinco mil espécies de vida livre marinho, vivendo no solo ou em meio aquático 

(Lorenzen, 1994). Segundo Ferris (1994) este grupo é o mais abundante do Reino 

Animal e quatro de cada cinco animais no planeta são Nematoda. As especulações em 

relação ao número de espécies deste Filo se baseiam na pequena quantidade de espécies 

válidas, as quais são provenientes de um número limitado de localidades (Coomans, 

2001). O Filo apresenta um alto número de espécies, com estimativas de que existam 

cerca de um milhão (Hugot et al., 2001) a 100 milhões de espécies (Lambshead, 1993) 

das quais poucas foram descritas até o momento (Vermeeren et al., 2004). 

 

1.2. A Família Oncholaimidae (Filipjev, 1916) 

 

É composta por sete Subfamílias com 28 Gêneros (Lorenzen, 1994), os quais 

somados apresentam, até o momento, 346 espécies (Deprez et al., 2005). Esta Família 

pertence à Superfamília Oncholaimoidea e apresenta como características principais: 

cavidade bucal espaçosa; cutícula lisa; anfídio tipo “bolso”; gônadas, anterior e 

posterior, em ambos os sexos, sempre posicionadas no lado direito do intestino; machos 

com dois testículos; fêmeas com um ou dois ovários, normalmente, anteriores, e 

presença do sistema demaniano, sendo esta última característica compartilhada por três 

subfamílias, sem definição, até o momento, se é um caráter primário ou secundário 

(Lorenzen, 1994). Este sistema consiste em uma rede tubular que conecta o sistema 

reprodutor e o intestino, tendo por finalidade atuar como receptáculo seminal (Rachor, 

1969). Coomans et al. (1988) apresentou uma descrição detalhada do sistema 

demaniano, mostrando que além da função de armazenagem, essa estrutura está ligada a 

outras funções como: secreção; incremento na pressão corporal, o que facilita a 

deposição dos ovos; prover um caminho natural aos espermatozóides para a fertilização 

e utilização do esperma como fonte adicional de alimento, tendo uma válvula de 

segurança (osmosium) para controle. 

A complexidade sistemática do Filo Nematoda reflete-se também nesta Família, 

a exemplo dos Gêneros Mononcholaimus Kreis, 1924 e Meroviscosia Kreis, 1932 que 

se tornaram sinônimos de Viscosia. Segundo Riemann (1966), a espécie tipo de 

Mononcholaimus (M. elegans Kreis, 1924) é muito similar à espécie tipo de Viscosia 

(V. viscosia (Bastian, 1865) De Man, 1890), especialmente, devido à dificuldade, ou 
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mesmo impossibilidade, de detectar o dente dorsal e o subventral esquerdo. As 

diferenças entre os dois Gêneros seriam tão estreitas que não seria conveniente separá-

los. Quanto a Meroviscosia, Kreis (1934) afirma que este difere de Viscosia pelo 

formato e tamanho da cavidade bucal, contudo a descrição feita por este autor confere 

com a descrição de Viscosia, não existindo, portanto, diferença entre esses Gêneros 

(Lorenzen, 1994). 

 

1.3. A taxonomia 

 

Uma importante ferramenta nos estudos biológicos, e que corrobora os estudos 

ecológicos é a Taxonomia. Esta Ciência de identificação e classificação dos seres vivos 

permite um intercâmbio de informações na área da Biologia (Rapini, 2004). A grande 

maioria dos organismos na Terra apresenta o tamanho corporal menor do que 1mm e, 

assim como alguns Nematoda, cujo tamanho do corpo é inferior, a identificação 

taxonômica fica mais difícil em comparação com outros grupos, como os vertebrados e 

as plantas terrestres (Lambshead & Boucher 2003). Em mar profundo algumas espécies 

demonstram uma diminuição corporal com o aumento da profundidade, o que dificulta 

ainda mais o estudo taxonômico (Lima et al., 2007). 

A classificação dos Nematoda tem tido uma história turbulenta, não só pelo 

desenvolvimento da sua sistemática, mais também pela existência de poucos 

nematologistas que produzam uma proposta de classificação compreensiva (De Ley et 

al., 2006). A sistemática deste grupo tem sofrido grandes mudanças, não sendo ainda, 

bem estabelecida quanto aos níveis taxonômicos mais baixos, em particular, a descrição 

de várias novas espécies tem levado a um contínuo rearranjo e subdivisão do grupo 

(Traunspurger, 2002). Algumas iniciativas foram realizadas para facilitar o estudo do 

grupo, tais como, a lista revisada de todas as referências taxonômicas de Nematoda 

marinhos de vida livre registradas até o inicio da década de 70 do século XX (Gerlach & 

Riemann, 1973, 1974), as chaves pictóricas de Platt & Warwick (1983), Platt & 

Warwick (1988) e Warwick et al. (1998), uma detalhada classificação (baseada em 

sistemática filogenética) dos Nematoda de vida livre em Lorenzen (1994) e 

recentemente, Abebe et al. (2006) compilou informações e propôs uma nova 

classificação para os Nematoda de água doce. Um sistema de informações on line sobre 

Gêneros e espécies pode ser encontrado na página eletrônica do NeMys 
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(http://nemys.ugent.be/). Esta plataforma digital foi desenvolvida pelo Dr. Tim Deprez 

(Universidade de Gent, Bélgica), fornecendo, inicialmente, informações sobre os 

Nematoda marinhos e Mysida (Artropoda) abrangendo, atualmente, outros grupos 

biológicos. 

O advento de técnicas moleculares e a evolução e criação de equipamentos têm 

servido como um suporte para transpor algumas limitações da taxonomia de Nematoda, 

contudo, características morfológicas e biológicas também devem ser utilizadas (De Ley 

et al., 2006; Bhadury et al., 2005). As principais características morfológicas 

empregadas na identificação do grupo são: tipo de cutícula, arranjo das setas cefálicas, 

cabeça, cavidade bucal, anfídio, esôfago e o sistema reprodutor (Lorenzen, 1994). 

 

1.4. O estado da arte da taxonomia dos Nematoda marinhos e da Família Oncholaimidae 

 

Os primeiros estudos taxonômicos de Nematoda marinhos no Brasil foram 

realizados pelo pesquisador americano Nathan Augustus Cobb, em 1920 (Alaimella 

truncata, Litotes minuta e Synonema brasiliensis). A efetivação dos estudos 

taxonômicos nesta área se deu na década de 50 pelos trabalhos de Gerlach e Meyl, que 

resultaram em 209 espécies, sendo 106 novas para a Ciência (Venekey, 2007). 

Após este período, os estudos taxonômicos com Nematoda no Brasil foram 

reiniciados na década de 90 do século XX, resultando em várias monografias, 

dissertações, teses e artigos científicos com as descrições de novas espécies (Venekey, 

2007), inclusive, para ambientes de mar profundo (Botelho et al., 2007). Durante a 13° 

Conferência Internacional de Meiofauna foram apresentados 169 trabalhos em sete 

diferentes temas, sendo 15% referentes à taxonomia (THIRIMCO, 2007). Dentre os 

trabalhos taxonômicos, 38% referiam-se aos Nematoda no Brasil (THIRIMCO, 2007), o 

que reflete o crescimento desta Ciência no País. 

Em mar profundo, o número de estudos desenvolvidos é pequeno quando 

comparado com outros ambientes marinhos, tais como costões rochosos e praias 

arenosas. Somado a isso, evidência-se uma carência destes estudos no Atlântico Sul 

com relação a outras regiões do globo (ex.: Tietjen, 1971; 1976; 1984 e 1989; Vitiello, 

1976; Dinet, 1979; Thistle & Sherman, 1985; Jensen, 1988 e 1991; Decraemer & 

Soetaert, 1989; Busseau, 1995; Soetaert & Heip, 1995; Muthumbi et al., 1997; 

Vanaverbeke et al., 1997a; Vanohover et al., 1999; Mutumbi & Vincx, 1999; Cook et 
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al., 2000; Vopel & Thiel, 2001; Gambi et al., 2003; Lambshead, 2003; Vermeeren et al, 

2004; Vanreusel & Decraemer, 2006; Sebastian et al., 2007). 

O estado da arte dos Nematoda marinhos em mar profundo revela que o Atlântico 

Sul brasileiro detém poucas informações, estando os resultados restritos, para a Bacia de 

Campos e para o Talude de Sergipe. Para Campos, registram-se os trabalhos de Netto et 

al. (2004 e 2005) com 157 gêneros listados e o de Fonseca - Genevois et al. (2007), o 

qual registrou 176 gêneros. Para essa área existe, também, a descrição de quatro 

espécies novas do Gênero Sabatieria (Botelho et al., 2007). No Talude de Sergipe, 

Fonseca - Genevois et al. (2005) registrou a ocorrência de 162 gêneros. As principais 

causas de poucos estudos em relação à região costeira recaem sobre as dificuldades 

operacionais de coleta e os altos custos relacionados às mesmas. Tais obstáculos foram 

contornados, em parte, com o início, em 2001, do “Projeto Caracterização Ambiental de 

Águas Profundas da Bacia de Campos”, financiado pela PETROBRAS (Petróleo 

Brasileiro S.A.) e coordenado pelo CENPES- PETROBRAS, o que possibilitou o início 

dos estudos dos Nematoda de mar profundo no Talude do Brasil.  

A Família Oncholaimidae pode ser encontrada tanto em águas rasas como em 

mar profundo, com registros neste último ambiente em profundidades que variam de 

540m e 4.170m (Vanreusel, 2000; Vopel, 2001; Gambi, 2003). Há registros de 

Oncholaimidae em águas profundas no Ártico (Vanaverbeke et al., 1997b), Atlântico 

Norte (Vanaverbeke, 1997a; Vanhover et al., 1999; Abebe et al., 2004; Sebastian et al., 

2007), Mar da Noruega (Jensen, 1988), Mar do Norte (Vincx et al., 1990) e Pacífico 

(Busseau, 1995; Vopel & Thiel, 2001; Gambi et al., 2003). 

No Brasil existe o registro de nove Gêneros e 12 espécies da Família 

Oncholaimidae em diferentes ambientes (Venekey, 2007) (Anexo I). Especificamente 

em mar profundo, registraram-se cinco Gêneros (Metoncholaimus, Meyersia, 

Oncholaimellus, Oncholaimus, e Viscosia) para a Bacia de Campos, em isóbatas de 

750m a 1950m (Netto, 2004; Fonsêca-Genevois et al., 2007). 

Justifica-se, portanto, uma crescente necessidade de prospecções em águas 

profundas brasileiras, a fim de que se possa ampliar o atual conhecimento sobre a nossa 

biodiversidade marinha. Este trabalho representa o primeiro estudo taxonômico 

específico da Família Oncholaimidae, descrevendo os padrões de distribuição de suas 

espécies, na Bacia de Campos (RJ-Brasil). 
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2. Material e Métodos 

2.1 Descrição da Área 

 

A Bacia de Campos (21o30'W e 23o30'S) encontra-se na região Sudeste do Brasil 

(Figura 1), apresentando largura que varia de 120km a 150km e profundidades máximas 

entre 2.400 e 3.000 metros (Soares-Gomes et al., 1999). É considerada relativamente 

jovem em termos de idade geológica, possuindo por volta de 140 – 130 milhões de anos 

(Defeo, 2002). O talude dessa região é coberto por sedimentos finos terrígenos e por 

uma fração arenosa, além de uma predominância de foraminíferos nos sedimentos 

(Soares-Gomes et al., 1999). 

 
Figura 1: Bacia de Campos (Rio de Janeiro, Brasil) com localização das estações de coleta na área Sul e 

Norte (PETROBRAS, 2004). 

 

A área de estudo está sujeita à influência das Correntes do Brasil (CB), que até 

os 200m de profundidade corre paralela à costa e transporta a massa de água conhecida 

como Água Tropical (AT). Abaixo dos 300m de profundidade há uma inversão na 

direção da corrente, transportando grande parte de massas de água provenientes da 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS) (Metzler et al., 1997). 
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As águas brasileiras do Atlântico Sul apresentam concentração de nutrientes, 

biomassa e níveis de produtividade baixos. Estes fatos estão associados com a presença 

de massas de AT oligotrófica, com águas superficiais quentes e alta salinidade 

transportada pela CB da isobata de 200m (Signorini, 1978 apud Metzler et al., 1997). 

Contudo, incrementos na biomassa planctônica e na produtividade têm sido observados 

freqüentemente devido à entrada de uma massa de água profunda (ACAS) fria e rica em 

nutrientes entre 200 e 600m de profundidade. Essa massa de água origina-se em uma 

convergência subtropical próximo aos 300S (Brandini, 1991 apud Metzler et al., 1997). 

A área também é sujeita a influência das massas de água de Contorno 

Intermediário (CCI), de Contorno Profundo (CCP), Água Intermediária Antártica (AIA) 

e Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) (PETROBRAS, 2001 e 2003). 

 

2.2 Procedimento de Campo 

 

As coletas foram realizadas em duas Campanhas, nos meses de Novembro e 

Dezembro de 2002 (OCEANPROF I) e em Junho e Julho de 2003 (OCEANPROF II), a 

bordo do navio Prof. W. Besnard. 

A região estudada foi dividida em duas áreas: Norte (19 estações prospectadas) e 

Sul (24 estações prospectadas), as quais cobriram, respectivamente, uma área de 

765Km2 e 1305Km2 (Figura 1). Essas estações, tanto na área Norte quanto na área Sul, 

foram posicionadas ao longo de cinco diferentes profundidades (isóbatas): 750, 1050, 

1350, 1650 e 1950 metros. 

Em cada estação, as amostras foram obtidas através de um Box-corer da Ocean 

Instruments, do tipo USNEL SPADE CORER modificada para coleta de 0,25m2 de 

sedimento e sub-dividida em 25 testemunhos (Figura 2). Desses, três (denominados 

células F, K e P) foram utilizados para a análise da meiofauna. Uma subamostragem foi 

realizada com o auxílio de seringa de 2,0cm de diâmetro (aqui denominada amostrador 

2), inserida horizontalmente no perfil sedimentar. O sedimento foi estratificado (0-2cm 

e 2-5cm) e fixado com formol 10% tamponado com bórax. 

Na Campanha OCEANPROF II foram utilizadas, adicionalmente, as células 

inteiras do Box-corer (10x10cm) (aqui denominado amostrador 10) em cinco estações 

para cada área e em cada isóbata. O modo de estratificação e fixação repetiu-se como 

descrito anteriormente. 
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Figura 2: Box-corer tipo colméia (A), sua divisão interna em várias células (B) e estratificação 

sedimentar (C) (PETROBRAS, 2004). 

 

2.3 Procedimento de Laboratório 

 

 Em laboratório foi utilizada a metodologia de Boisseau (1957), sendo as 

amostras submetidas a peneiramento úmido em peneiras geológicas com aberturas de 

malha de 0,044mm e 0,5mm para a separação da meiofauna. A triagem da meiofauna 

foi realizada em placa de Dolffus, sob microscópio estereoscópico COLEMAN. A partir 

de cada amostra foram retirados, aleatoriamente, 100 indivíduos de Nematoda, sendo 

submetidos ao processo de diafanização proposto por De Grisse (1969). No caso de 

amostras com menos de 100 Nematoda, todos foram submetidos ao processo de 

diafanização. Para confecção de lâminas permanentes, estas eram previamente 

preparadas com um círculo de parafina e uma gota de glicerina, sendo disposto um 

Nematoda por lâmina e fechado com lamínula. O conjunto foi levado ao aquecimento 

até a parafina derreter. 

 A taxonomia dos Gêneros foi realizada com o auxílio de microscópio óptico 

OLYMPUS CX 31 e identificados através da chave pictórica de Warwick et al (1998). 

Para o estudo das espécies e desenhos de novos táxons, foram realizadas análises 

morfométricas, sendo estas traçadas em papel através da câmera clara acoplada ao 

microscópio e medidas com curvímetro analógico para cartografia da marca HB. As 

espécies foram identificadas através da bibliografia especializada (descrições originais) 

obtida da Seção de Biologia Marinha da Universidade de Ghent (Bélgica) e da página 

eletrônica do NeMys (Deprez et al., 2005). 

B 

A C 
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 As abreviações, segundo Coomans (1979), de algumas características e medidas 

utilizadas na identificação das espécies estão listadas abaixo. 

 

abd: diâmetro do corpo na região anal 

a: comprimento do corpo dividido pelo diâmetro máximo do corpo 

b: comprimento do corpo dividido pelo comprimento da faringe 

c: comprimento do corpo dividido pelo comprimento da cauda 

spic: comprimento da espícula 

t: comprimento da cauda 

 

2.4 Análise dos dados 

 

 Os procedimentos estatísticos seguiram uma abordagem descritiva e, para tal, os 

dados foram organizados em tabelas e, construídos gráficos para facilitar a visualização 

dos padrões de composição e abundância. A abundância relativa (%) de cada táxon foi 

calculada na base de seu percentual em relação ao total de indivíduos na amostra. 
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3. Hipóteses 

 

• As espécies da Família Oncholaimidae apresentam uma distribuição 

horizontal descontínua entre as isóbatas de 750, 1050, 1350, 1650 e 1950 

metros. 

• As espécies da Família Oncholaimidae apresentam uma distribuição 

horizontal distinta entre as áreas Norte e Sul da Bacia de Campos (Rio de 

Janeiro – Brasil). 

• As espécies da Família Oncholaimidae apresentam distribuição vertical 

diferenciada entre os estratos sedimentológicos de 0-2cm e 2-5cm. 

• Existem variações nas Campanhas quanto à riqueza das espécies de 

Oncholaimidae na Bacia de Campos. 

 

4. Objetivos 

 

• Identificar ao nível de espécie os indivíduos da Família Oncholaimidae da 

Bacia de Campos - RJ. 

• Descrever possíveis novas espécies. 

• Determinar as distribuições verticais (estratos) e horizontais 

(profundidades e áreas de coleta) das espécies. 

• Caracterizar as possíveis variações na distribuição das espécies de 

Oncholaimidae nas Campanhas realizadas. 
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5. Resultados e Discussão 

 

Apesar da importância quali-quantitativa dos Nematoda, muitos ecologistas ao 

identificar táxons carecem de conhecimento especializado. Além disso, eles encontram 

mais formas morfológicas do que gostariam e que poderiam identificar (Vincx, 1990). 

Consequentemente, em suas publicações ecológicas eles referem-se aos táxons como 

“Gênero 1” e “espécie 1” (Steyaert et al., 1999; Lambshead, 2003). Como resultado, 

estas publicações são difíceis de interpretar e de considerar as formas morfológicas 

envolvidas sob o ponto de vista taxonômico (Abebe et al., 2004). A taxonomia do Filo 

ainda é imatura, com poucas descrições e, estas, tendem a serem feitas em regiões que 

agrupam taxonomistas, notadamente, o Noroeste europeu (Lambshead & Boucher, 

2003). 

Na Bacia de Campos foram encontrados 139 indivíduos da Família 

Oncholaimidae. Entre os indivíduos desta Família encontraram-se quatro Gêneros 

(Meyersia, Oncholaimellus, Oncholaimus e Viscosia), duas espécies válidas e três 

novas. As descrições dos Gêneros e das espécies válidas, bem como das espécies novas 

encontradas neste trabalho são apresentadas abaixo. Os juvenis não foram passíveis de 

identificação ao nível de espécie, devido à necessidade de se utilizar estruturas presente 

apenas em adultos, tais como: espícula e gubernáculo. 

 

5.1. Taxonomia das espécies de Oncholaimidae na Bacia de Campos 

 

5.1.1. Subfamília Adoncholaiminae Gerlach & Riemann, 1974 

   Meyersia Hopper, 1967 

 Cutícula lisa e anfídio tipo bolso. Presença de um círculo de setas cefálicas 

externas. Cavidade bucal ampla com três dentes, sendo os subventrais grandes, de 

tamanhos iguais e, posicionados anteriormente a um dente dorsal menor. Um par de 

ovários refletidos. Sistema demaniano bem desenvolvido, com um poro conector no 

lado direito do corpo, ao nível da vulva. Espícula longa, sempre com gubernáculo. 

Presença de quatro a cinco pares de poros pré-cloacais. 
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Meyersia sp. n. (Figura 03 e 04). 

Material estudado: um macho, presente no Laboratório de Meiofauna da Universidade 

Federal de Pernambuco, e que será depositado no Museu de História Nacional do Rio de 

Janeiro. 

 

Diagnose 

Cutícula lisa o anfídio do tipo bolso. Presença de dez setas cefálicas de 7µm em 

um mesmo círculo. Cavidade bucal ampla (51µm de comprimento e 28µm de largura), 

armada com três dentes. Dois dentes subventrais do mesmo tamanho e, maiores (41µm) 

que o dente dorsal (20µm). Faringe (259µm) fortemente muscular, terminando numa 

cárdia com formato abaulado, achatada anteriormente. Espículas curvadas, longas, de 

tamanhos iguais (71µm e 1,3 vezes o “abd”), contudo, de formato desigual na região 

anterior, sendo uma pontiaguda e outra achatada. Gubernáculo alarga-se proximalmente, 

formando uma espécie de “bainha”, desprovido de apófise. Cauda cônica-cilíndrica, 

sendo duas vezes o “abd”. 
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Figura 03: Meyersia sp. n. Macho: A – Corpo inteiro; B – Região anterior; C – Região da cloaca 

com o aparato copulatório em evidência; D - Região da cloaca com gubernáculo em evidência. 
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Figura 04: Fotos de microscopia óptica de Meyersia sp. n. Macho: A – Corpo inteiro; B –Região 

anterior; C – Região posterior; D - Região da cloaca com a espícula em foco; E – Aparato copulatório 

com o gubernáculo em evidência. 

 

Diagnose diferencial 

 Segundo a chave dicotômica proposta por Hopper (1967), as quatro espécies 

válidas do Gênero Meyersia podem ser separadas de acordo com o número de setas 

cefálicas e presença/ausência de gubernáculo, sendo este dotado ou não de apófise 

dorsal (Figura 05). 
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Figura 05: Região posterior das espécies Meyersia meridionales e M. major com espículas e 

gubernáculo em evidência. 

 

Seguindo esta linha, Meyersia sp. n. é próxima de M. minus Hopper, 1967, 

contudo, algumas medidas morfométricas díspares como “t”, “spic”, “c” e o formato do 

gubernáculo tornam-na diferente. O gubernáculo apresenta-se envolvendo, como uma 

bainha, a região distal da espícula (Figura 03 e 04). A cauda e espícula de Meyersia sp. 

n. são cerca de 50% menor que em M. minus, porém o “c” é duas vezes maior. 

 

5.1.2. Subfamília Oncholaimellinae de Coninck, 1965 

  Oncholaimellus de Man, 1890 

Cutícula lisa e anfídio tipo bolso. Dez setas cefálicas localizadas no mesmo 

círculo. Cavidade bucal ampla, dividida por bandas transversais cuticularizadas. 

Apresenta três dentes, sendo o subventral direito sólido e maior que os demais. Fêmeas 

didélficas, com sistema demaniano simples (Rachor, 1969). Espículas longas (quando 

comparadas a outros Gêneros da Família), sendo estas de tamanhos iguais, ou não, e 

gubernáculo ausente. Bursa copulatória presente ou ausente. 
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Oncholaimellus sp. n. (Figura 06 e 07). 

Material estudado: 25 machos e seis fêmeas, presentes no Laboratório de Meiofauna da 

Universidade Federal de Pernambuco, e que serão depositados no Museu de História 

Nacional do Rio de Janeiro. 

 

Diagnose 

Macho 

 Cutícula lisa e anfídio tipo bolso. Presença de um círculo com dez setas 

cefálicas. Cavidade bucal ampla e dividida por bandas transversais cuticularisadas onde 

se observa um “anel” no meio da boca. Presença de três dentes, sendo o subventral 

direito sólido e maior que os demais. Espículas longas, de tamanhos iguais ou não e 

gubernáculo ausente. Cloaca rodeada por oito setas, sendo quatro pré-cloacais e quatro 

pós-cloacais. Bursa copulatória ausente. 

 

Fêmea 

Sem dimorfismo sexual. Vulva localizada a 49,3% da região anterior e sistema 

demaniano não visualizado. Cauda cilíndrica e com duas glândulas pré-anais. 
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Figura 06: Oncholaimellus sp. n. Macho. A – Corpo inteiro; B – Região anterior; C – Região da 

cloaca com o aparato copulatório e glândulas caudais; Fêmea: D – Corpo inteiro; E – Região anterior. 
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Figura 07: Fotos de microscopia óptica de Oncholaimellus sp. n. Macho: A– Corpo inteiro; B – 

Região anterior; C – Região da cloaca com o aparato copulatório em destaque; Fêmea: D – Corpo inteiro. 

 

Diagnose diferencial 

Os espécimes estudados são similares a outras espécies do Gênero diferindo na 

região posterior do corpo. Oncholaimellus sp. n. não apresenta bursa copulatória, sendo 

esta característica também observada em O. carlbergi Wieser, 1953 e O. meteori 

Gerlach, 1967 (Figura 08). 
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Figura 08: A - Oncholaimellus meteori com espícula evidenciada e setas cloacais demarcadas; B 

– O. carlbergi com esclerotização da cavidade bucal e região posterior com a espícula em evidência. 

 

No lugar da bursa, as espécies citadas possuem quatro pares de setas ao redor da 

cloaca, que segundo Gerlach (1967), tem a mesma função na cópula. No entanto, em O. 

meteori, o par de setas anterior e o posterior são mais robustos que os do meio, padrão 

não observada em O. carlbergi e Oncholaimellus sp. n. 

Diferentemente da espécie nova, O. meteori possui setas ventrais, tanto na região 

anterior, imediatamente, ao lado do poro excretor, quanto na cauda. Também diferindo 

da espécie nova, O. carlbergi apresenta uma cavidade bucal, onde a parede ventral é 

mais cuticularizada que a dorsal e uma elevação pós-anal não caracterizada como bursa. 

O tamanho da cauda da espécie nova é 3,9 vezes o “abd”, em O. carlbergi e O. 

meteori são cerca de oito vezes o “abd”. As espículas de Oncholaimellus sp. n., 

apresentam um tamanho proporcional ao “abd”, sendo superior (8,3 vezes) ao tamanho 

das duas outras espécies, tendo O. carlbergi cinco vezes e O. meteori três vezes o 

“abd”. 
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5.1.3. Subfamília Oncholaiminae Filipjev, 1916 

  Oncholaimus Dujardin, 1845 

Cutícula lisa e anfídio tipo bolso. Cavidade bucal ampla, com três dentes, sendo 

o subventral esquerdo maior que os demais. Fêmeas monodélficas. Sistema demaniano 

presente. Espícula curta e gubernáculo ausente. Cauda relativamente curta. 

 

Oncholaimus cobbi (Kreis, 1932) (Figura 09). 

Material estudado: 11 machos e 17 fêmeas, presentes no Laboratório de Meiofauna da 

Universidade Federal de Pernambuco, e que serão depositados no Museu de História 

Nacional do Rio de Janeiro. 

 

Holótipo 

Corpo delgado, cilíndrico com estreitamento na região anterior. Cutícula lisa e 

anfídio tipo bolso. Cabeça rodeada por seis papilas labiais cônicas e dez setas cefálicas. 

Presença de setas somáticas. Cavidade bucal com 45µm de comprimento, armada com 

três dentes, dos quais, o subventral esquerdo maior. 

Espículas retas, com uma dilatação na região anterior, conferindo-lhe um 

aspecto de “clava”. Gubernáculo ausente. Região anal rodeada por setas subventrais. 

Cauda cônica - cilíndrica, com uma pequena dilatação na região posterior, sendo 2,3 

vezes o “abd”. Papila proeminente presente no meio da cauda. 

 

Alótipo 

Corpo similar ao dos machos variando apenas no comprimento de algumas 

partes. Ovário anterior à vulva. Sistema demaniano visível, porém, o ducto é 

obscurecido pelo intestino. Cauda também similar a dos machos, variando na ausência 

da papila proeminente encontrada no meio da cauda. 
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Figura 09: Fotos de microscopia óptica de Oncholaimus cobbi. Macho: A – Corpo inteiro; B – 

Região anterior; C – Região da cloaca com o aparato copulatório e papila caudal em evidência. Fêmea: D 

– Região anterior; E - Região posterior. Intersexual: F - Região posterior com espículas referenciadas; G – 

Meio do corpo com vulva em destaque. 

 

A descrição original da espécie de Oncholaimus cobbi Kreis 1932 foi realizada 

com apenas um macho, contudo, a maioria das características dos indivíduos 

encontrados é semelhante a O. cobbi. Deste modo, a similaridade morfológica com os 

machos encontrados neste trabalho deve ser levada em consideração e as variações 

morfométricas devem ser somadas às apresentadas pela descrição original. 

O estudo dos espécimes de O. cobbi revelou a presença de um indivíduo dotado 

dos dois sexos. O fenômeno da intersexualidade é incomum em Nematoda marinho e 

foi registrado por Nigon (1965) o qual agrupou todos os casos em uma síntese sobre 
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desenvolvimento e reprodução dos Nematoda. Após este trabalho houve registros em 

Dorilaimopsis mediterranea De Zio, 1968, Spirobolbolaimus boucherorum Gourbalt & 

Vincx, 1990 e Sabatieria maboyae Gourbalt & Vincx, 1990 (Gourbalt & Vincx, 1990). 

Este não é o primeiro registro do fenômeno no Brasil, tendo sido registrado por Mendes 

(1942) no Gênero Enoplus na Bahia como uma “anomalia sexual” (Corbisier, 1999). A 

maioria dos casos ocorre em fêmeas, tendo estas um sistema reprodutor funcional. Nesta 

nova ocorrência, o espécime intersexual é considerado um macho, com sistema 

reprodutor funcional e sem diferença no aparato copulatório com relação aos demais 

exemplares, como é evidenciado em outros casos segundo Gourbalt & Vincx (1990). 

 

  Viscosia de Man, 1890 

Cutícula lisa e anfídio tipo bolso. Cavidade bucal ampla com três dentes, sendo o 

subventral direito maior que os demais. Fêmeas didélficas. Sistema demaniano presente, 

sendo um dos mais desenvolvidos entre os Gêneros da Família. Espícula relativamente 

curta e gubernáculo ausente. Cauda longa com porção terminal arredondada. 

 

Viscosia brachylaimoides Chitwood, 1937 (Figuras 10). 

Material estudado: dois machos, presentes no Laboratório de Meiofauna da 

Universidade Federal de Pernambuco, e que serão depositados no Museu de História 

Nacional do Rio de Janeiro. 

 

Holótipo 

Cutícula lisa. Arranjo das setas cefálicas formado por três círculos separados, 

sendo seis setas labiais internas, seis labiais externas e quatro setas cefálicas (menores 

que as labiais externas). Anfídio tipo bolso. Cavidade bucal ampla, com três dentes 

fortes, sendo o subventral direito maior que os demais, os quais não chegam ao meio do 

comprimento da boca. Faringe fortemente muscular. Dois testículos opostos. Três 

glândulas ejaculatórias que se estendem até o meio do corpo. Espículas suavemente 

curvadas e pouco maiores que o “abd”. Gubernáculo ausente. Cauda 3,6 vezes o “abd”. 
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Figura 10: Fotos de microscopia óptica de Viscosia brachylaimoides. Macho: A – Corpo inteiro; 

B – Região anterior com o dente direito evidenciado; C – Região anterior com poro excretor evidenciado; 

D - Região da cloaca com as espículas em destaque. 

 

Os indivíduos encontrados na Bacia de Campos apresentam características 

morfométricas semelhantes às apresentadas por Viscosia brachylaimoides e uma das 

características mais importantes é a presença da glândula ventral situada entre a porção 

terminal do esôfago e a cárdia, bem visualizada nos indivíduos estudados. O poro 

excretor desta glândula abre-se na cavidade bucal, sendo mais uma característica que 

vem a confirmar os exemplares de Campos como pertencendo a esta espécie. 
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Viscosia sp. n. (Figura 11 e 12). 

Material estudado: um macho, presente no Laboratório de Meiofauna da Universidade 

Federal de Pernambuco, e que será depositado no Museu de História Nacional do Rio de 

Janeiro. 

 

Diagnose 

Cutícula lisa e anfídio tipo bolso. Seis setas labiais internas, seis labiais externas 

e quatro cefálicas, sendo estas menores que as labiais externas. Cavidade bucal ampla e 

composta por três dentes dos quais, o subventral direito é maior. Faringe fortemente 

muscular, podendo-se visualizar o anel nervoso. Glândula ventral posicionada logo após 

a cárdia com uma dilatação, formando um novo saco, na região próxima à abertura do 

poro excretor. Cárdia possui a forma de um triângulo, com a base voltada para a região 

anterior. Testículo refletido de modo que faz uma volta por baixo dele e do intestino. 

Espículas simples, curtas (0,75 vezes o “abd”) e gubernáculo ausente. Cauda curta e 

cônica, não sendo visualizadas as glândulas caudais. 

 
Figura 11: Viscosia sp. n. Macho. A – Corpo inteiro; B – Região anterior; C – Região da cloaca 

com o aparato copulatório. 
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Figura 12: Fotos de microscopia óptica de Viscosia sp. n. Macho: A – Corpo inteiro; B – Boca; 

C - Região anterior com a glândula ventral e o poro excretor em evidência; D – Região da cloaca com 

espículas evidenciadas. 

 

Diagnose diferencial 

Há uma grande similaridade morfológica entre o indivíduo encontrado e V. 

bandaensis descrita por Kreis 1932, como a forma e o tamanho da glândula ventral, 

formato da cárdia e da espícula e a presença de um testículo (Figura 13). 
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Figura 13: Viscosia bandaensis: A - Glândula ventral, com poro excretor, glândula ventral e 

cárdia em evidência; B – Região posterior; C - Espículas. 

 

Entretanto, algumas diferenças morfométricas entre estas e outras diferenças em 

relação às demais espécies válidas do Gênero, devem separá-la diagnosticando uma 

nova. Estas diferenças consistem principalmente em três características comparando-se 

com a espécie próxima, V. bandaensis: a espícula que é, aproximadamente, duas vezes 

maior na espécie nova, o testículo apresenta-se refletido e formato e tamanho da cauda 

(cônica, sendo 2,6 vezes o “abd”), diferindo do V. bandaensis que possui uma cauda 

cônico-cilíndrica. 

 

5.2. Distribuição 

 

Para a região da Bacia de Campos, foram encontradas 39 Famílias distribuídas 

em 176 Gêneros (Fonseca - Genevois et al., 2007). A Família Oncholaimidae contou 

com 139 indivíduos, dos quais um foi encontrado na primeira campanha e, na segunda, 

apenas oito foram coletados pelo amostrador 10. Todos os indivíduos foram 
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encontrados em apenas 11 (25%) das estações coletadas, das quais 79% dos espécimes 

em apenas duas estações (Figura 14 e 15). 

 
Figura 14: Distribuição horizontal, por estação, da Família Oncholaimidae na Bacia de Campos 

(Brasil) com o número de indivíduos coletados com o amostrador 2. 

 

 
Figura 15: Distribuição horizontal, por estação, da Família Oncholaimidae na Bacia de Campos 

(Brasil) com o número de indivíduos coletados com o amostrador 10. 

 

Estes indivíduos ocorreram, predominantemente, nas isóbatas superiores (750m 

e 1050m) da área Sul durante a segunda Campanha (Tabela 01). 
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Tabela 01: Número de indivíduos da Família Oncholaimidae em OCEANPROF I (OPI) e 

OCEANPROF II (OPII) com os diferentes tipos de amostrador, distribuídos nas profundidades e áreas 

prospectadas na Bacia de Campos (Brasil). 

 

 

 

 

Campanhas 

 

 

 

 

Amostrador 

Profundidades 

750m 1050m 1350m 1650m 1950m Total 

(%) 

Áreas 

Norte Sul Norte Sul Norte Sul Norte Sul Norte Sul  

OPI 2 - - - - - - - - - 1 1 

(0,7%) 

OPII 2 5 80 1 39 - 1 - - 1 4 130 

(93%) 

10 1 - 1 - 2 - - 1 3 - 8 (5%) 

 

Em relação à distribuição vertical dos Oncholaimidae, todos os indivíduos foram 

encontrados, apenas, no estrato de 0-2cm. 

Os indivíduos estão agrupados em quatro Gêneros (Meyersia, Oncholaimellus, 

Oncholaimus e Viscosia) e cinco espécies, entre estas, três novas espécies, distribuídos 

em diferentes áreas e isóbatas. Apenas um indivíduo do Gênero Viscosia foi 

determinado na primeira Campanha. O Gênero Meyersia esteve presente na segunda 

Campanha, sendo coletado exclusivamente pelo amostrador 10 (Tabela 02). 

 
Tabela 02: Número de indivíduos, por Gênero de Oncholaimidae, coletados nas diferentes áreas 

e isóbatas, com os amostradores 2 e 10, na Bacia de Campos (Brasil). 

 

 

 

Gêneros 

 

 

 

Amostrador 

Profundidades 

750 1050 1350 1650 1950 

Áreas 

Norte Sul Norte Sul Norte Sul Norte Sul Norte Sul 

Meyersia 10 - - 1 - - - - - 3 - 

Oncholaimellus 2  - 69 1 2 - - - - - 4 

Oncholaimus 
2 2 - - 35 - 1 - - - - 

10 - - - - 1 - - 1 - - 

Viscosia 
2 3 11 - - - - - - 1 - 

10 1 - - - 1 - - - - - 
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5.2.1. Meyersia 

Quatro indivíduos de Meyersia ocorreram na área Norte, nas isóbatas de 1050m 

e 1950m (Tabela 02). 

 

5.2.2. Oncholaimellus 

 Encontraram-se 76 indivíduos deste Gênero na segunda Campanha, coletados 

pelo amostrador 2 e concentrados na área Sul e isóbata de 750m (Tabela 02 e Figura 

16). 

Distribuição horizontal de Oncholaimellus
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Figura 16: Distribuição horizontal de Oncholaimellus na Bacia de Campos (Brasil). 

 

5.2.3. Oncholaimus 

 O Gênero Oncholaimus apresentou 40 indivíduos. Os indivíduos de 

Oncholaimus foram coletados apenas em OCEANPROF II. Destes, a grande maioria foi 

coletada com o amostrador 2 e na área Sul (Figura 17). Em relação à profundidade, os 

indivíduos de Oncholaimus ocorreram, especialmente, na isóbata de 1050m e foram 

ausentes na isóbata de 1950m (Tabela 02 e Figura 17). 
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Distribuição horizontal de Oncholaimus
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 Figura 17: Distribuição horizontal dos indivíduos de Oncholaimus, distinguindo-se o tipo de 

amostrador que foram coletados, encontrados na Bacia de Campos (Brasil). 

 

5.2.4. Viscosia 

 Entre os 19 indivíduos de Viscosia, apenas um foi coletado em OCEANPROF I 

e os demais em OCEANPROF II. Estes indivíduos concentraram-se na área Sul da 

isóbata de 750m, sendo ausentes nas isóbatas de 1350m e 1650m (Tabela 02 e Figura 

18). 

Distribuição horizontal de Viscosia
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Figura 18: Distribuição horizontal de Viscosia na Bacia de Campos – (Brasil). 

 

Viscosia brachylaimoides esteve representada por dois machos, presentes em 

ambas às áreas, na isóbata de 750m. Viscosia sp. n. é representado por um macho na 

área Norte e isóbata de 750m. 
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O padrão de distribuição dos organismos bentônicos em mar profundo ainda é 

pouco conhecido, quando comparado às águas rasas. Isto se deve, entre outras razões, 

ao maior tempo e esforço de pesquisas taxonômicas nos ambientes de fácil acesso (Rex 

et al., 2000). Além disso, o nosso conhecimento sobre alguns táxons é bastante escasso 

(Rex et al., 2000). Isso é uma realidade para os Nematoda de muitas áreas, como é o 

caso da Família Oncholaimidae, pois este representa o primeiro estudo com refinamento 

taxonômico (ao nível específico) para a Bacia de Campos, fornecendo informações a 

cerca da sua composição para o Atlântico Sudoeste e fornecendo os primeiros resultados 

sobre a distribuição dessa Família para o mar profundo brasileiro. 

O trabalho de Netto et al. (2004), também efetuado na Bacia de Campos, cita a 

ocorrência de quatro Gêneros de Oncholaimidae (Metoncholaimus, Oncholaimellus, 

Oncholaimus e Viscosia), os quais não foram importantes quanto à abundância. Os 

resultados apresentados no presente estudo corroboram os outros trabalhos de mar 

profundo, nos quais Oncholaimidae detém uma baixa abundância relativa, sem 

dominância em qualquer das isóbatas consideradas e com uma distribuição batimétrica 

descontínua (Jensen, 1988; Vincx et al., 1990; Vanaverbeke, 1997a e b; Vanhover et al., 

1999; Vopel & Thiel, 2001; Gambi et al., 2003; Abebe et al., 2004; Sebastian et al., 

2007), sendo este padrão encontrado para o grupo Nematoda, de forma geral, na Bacia 

de Campos. Alguns trabalhos registram uma baixa abundância de Nematoda predadores 

em mar profundo (Rutgers van der Loeff & Lavaleye, 1986; Jensen, 1988) e esta 

poderia ser uma das explicações para a baixa da Família, cujos componentes são 

predadores. 

As coletas realizadas com o amostrador 2 mostraram que mais de 95% da fauna 

de Oncholaimidae foi encontrada nas isóbatas de 750m e 1050m. Adicionalmente, 

observou-se uma variação entre as áreas, onde a área Sul apresentou 93% dos 

indivíduos dessa Família. O amostrador 10 confirma as tendências de distribuição 

horizontal desigual, contudo de modo oposto ao amostrador 2, tendo 37% dos 

indivíduos na isóbata mais inferior (1950m) e, em relação às áreas, 87% dos indivíduos 

na área Norte. Esses resultados contraditórios podem estar ligados, primeiramente, ao 

aspecto amostral, visto que como os organismos apresentam uma distribuição agregada 

em micro escala, o uso do maior amostrador pode aumentar a probabilidade de coleta 

desses agregados. Ainda que amostradores menores sejam necessários para determinar a 
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distribuição em micro-escala ou o tamanho do “agregado”, além de fornecerem uma 

menor quantidade de sedimento para ser analisado (Findlay, 1982), esses amostradores 

de pequeno diâmetro podem ser menos eficientes quando comparados com coletores de 

diâmetros maiores (McIntyre & Warwick, 1984; Fleeger et al., 1988). No caso de 

Oncholaimidae, o amostrador 2 foi eficiente quanto ao número de indivíduos. A escolha 

do tamanho do coletor é, claramente, um fator importante para atingir os diferentes tipos 

de objetivos de um estudo com a meiofauna de profundidade (Rutledge & Fleeger, 

1988). 

A distribuição diferenciada, entre isóbatas e áreas, desta Família pode também 

ser comprovada ao nível específico, uma vez que das cinco profundidades prospectadas, 

nenhuma espécie esteve presente em mais que três isóbatas. Com relação às duas áreas, 

mais de 92% dos indivíduos de Oncholaimellus sp. n. e Oncholaimus cobbi são 

registrados na área Sul. 

Uma teoria postulada por Grassle & Morse-Porteus (1987) para explicar a 

repartição deste tipo de fauna refere-se a uma distribuição em mosaico. Nesta teoria, o 

mar profundo poderia suportar uma grande riqueza de espécies locais, devido a uma 

distribuição de recursos temporários em agregados e a ausência de turbulência contínua 

ao nível do fundo sedimentar. Desta forma, quanto menor o espaço entre as estações de 

coleta, maior a possibilidade de estimar a riqueza. Além de tentar explicar a distribuição 

dos Nematoda, esta teoria também poderia justificar outros dois pontos: (1) o fato dos 

indivíduos de Oncholaimidae estarem concentrados em, apenas, 25% das estações de 

coleta e, destas, 79% dos espécimes em apenas duas estações; (2) a variação encontrada 

entre as Campanhas, com apenas um indivíduo (Viscosia) coletados na primeira 

Campanha (OCEANPROF I). 

Uma das sugestões para apoiar a distribuição espacial em mosaico é o aporte 

sazonal de fitodetritos em certas áreas do mar profundo. Rice & Lambshead (1994) 

testaram essa hipótese e mostraram que mais espécies de Nematoda de mar profundo 

encontravam-se agregadas em uma região sob influência de fitodetritos, do que numa 

área sem essa influência. Recentes estudos no Atlântico (Lambshead et al., 2001) e no 

Pacífico (Lambshead et al., 2002) têm confirmado que a diversidade local dos 

Nematoda é alta em regiões ricas em fitodetritos (Lambshead & Boucher, 2003). 

Os resultados aqui obtidos podem, também, estar relacionados aos diferentes 

tipos de coletores. Neste sentido, dois aspectos de cunho metodológico ainda devem ser 



Miranda-Júnior, G. V. Distribuição espaço-temporal e taxonomia da Família Oncholaimidae... 

48 

 

levados em consideração. O primeiro diz respeito ao tamanho do amostrador, que varia 

de acordo com o objetivo do trabalho de cada pesquisador, indo de 0,2cm2 a 1000cm2 

(Vincx et al. 1990). Com relação a isto, podem-se destacar algumas diferenças 

qualitativas quanto ao uso adicional de um amostrador maior (amostrador 10) na 

segunda Campanha. Por exemplo, o Gênero Meyersia foi coletado apenas com esse 

amostrador. Este dado é semelhante ao encontrado por Lira (2005) onde todos os 

indivíduos de Molgolaimus foram coletados pelo amostrador 10, unicamente. 

O segundo aspecto refere-se ao tipo de equipamento amostral: Van Veen, Box-

corer ou Multi-corer. No caso do Box-corer, utilizado na Bacia de Campos deve-se 

considerar o posicionamento das amostras dentro da colméia (draga), o efeito “bow-

wave”, ou seja, a suspensão do sedimento no momento que o Box-corer toca o fundo e, 

por último, o efeito de borda. Fleeger et al. (1988) mostraram que os dados 

quantitativos da meiofauna de mar profundo devem ser vistos com reservas. Vanhove et 

al. (1995) demonstraram que as densidades obtidas através de Multi-corer excedem as 

de Box-corer. Bett et al. (1994) compararam esses dois últimos amostradores e 

verificaram que as amostras coletadas com Box-corer são menos expressivas por causa 

da lavagem de sedimento superficial (“down-wash”) e por causa do espalhamento 

sedimentar ocasionado pelo choque do equipamento no fundo (“bow-wave”), 

principalmente em camadas superficiais de sedimentos leves. Conforme dito 

anteriormente por Lira (2005), é possível que as amostragens nesse trabalho tenham 

sido expostas a ambos os efeitos, uma vez que a encontravam-se na borda da colméia do 

Box-corer. 

Quanto ao padrão de distribuição vertical demonstrado para a nematofauna ou 

mesmo para a meiofauna de um modo geral, no qual a maioria (cerca de 80%) dos 

indivíduos concentra-se nos dois primeiros centímetros do sedimento (Woods & 

Tiejtjen, 1985; Danovaro et al., 1995; Vanreusel et al., 1995; Vanaverbeke, 1997a; 

Sommers & Pfankuche, 2000) é também aplicado a Oncholaimidae. O percentual 

observado nesse estudo foi até superior ao relatado na literatura, uma vez que todos os 

indivíduos ocorreram no estrato superior (0-2cm). 

 Atualmente não se sabe ao certo qual(is) o(s) fator(es) determinante(s) na 

distribuição vertical dos Nematoda no sedimento em mar profundo. Segundo Levin et 

al. (1991) a distribuição destes organismos não parece ser afetada pela concentração de 

oxigênio na água sobrejacente. Soetaert et al. (1997) sugere que a distribuição vertical 
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do Filo parece ser diretamente impactada pela disponibilidade de alimento e não por 

condições biogeoquímicas do sedimento. Os Nematoda detritívoros e raspadores de 

epistrato dependem dos nutrientes depositados nas camadas superficiais (Coull et al., 

1977; Lira, 2005) e ao mesmo tempo podem servir de alimento para os predadores. 

O Gênero Oncholaimellus foi o mais abundante da Família Oncholaimidae na 

Bacia de Campos, sendo isto incomum na literatura (Jensen, 1988; Vincx et al., 1990; 

Vanaverbeke, 1997a e b; Vanhover et al., 1999; Vopel & Thiel, 2001; Gambi et al., 

2003; Abebe et al., 2004; Sebastian et al., 2007). Este Gênero foi seguido por 

Oncholaimus e Viscosia, os quais são mais comuns e ricos em número de espécies. 

Contudo, esta última característica não se refletiu neste estudo que apresentou, de modo 

geral, baixa riqueza. 

Segundo Vanreusel (com. pess.) os gêneros da nematofauna de mar profundo 

podem se distribuir face às barreiras ecológicas, separadas nas seguintes profundidades: 

Talude superior, em profundidades próximas à quebra do talude (750m); Talude 

intermediário, em profundidades intermediárias (1050m a 1350m), e as próximas à 

planície abissal (1650m a 1950m) como Talude inferior. Considerando as espécies com 

mais de um indivíduo, apenas Viscosia brachylaimoides apresentou-se como exclusiva 

de uma profundidade, (750m), sendo classificada como de talude superior. As espécies 

Oncholaimellus sp. n. e Oncholaimus cobbi ocorreram em mais de uma região do 

talude, sendo, portanto classificadas como euribáticas. 

A distribuição descontínua de algumas espécies pode decorrer do esforço 

amostral empregado, possibilitando falhas na detecção de algumas espécies em 

profundidades intermediárias. Assim a malha amostral pode não ter sido eficiente na 

coleta dos agregados da fauna de Nematoda, ainda que Lira (2005) afirme que a malha 

amostral considerada em OCEANPROF I e II seja talvez a mais extensa dentre as 

pesquisadas em outras áreas do globo (Vincx et al., 1994; Lambshead & Boucher, 

2003). 
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6. Conclusões 

 

• A Família Oncholaimidae é composta por um grande número de espécies, 

principalmente para os Gêneros Oncholaimus e Viscosia. Para a Família este 

estudo acrescentou três novas espécies, aqui apresentadas. O número de 

indivíduos de cada espécie, ainda que reduzido, variou entre estratos 

sedimentares, isóbatas e áreas da Bacia de Campos. Por tal motivo, as hipóteses 

do trabalho não foram testadas estatisticamente, já que o “n” não permitia este 

procedimento. 

• Oncholaimellus sp. n. foi a espécie mais abundante, apresentando uma 

distribuição preferencial pelo Talude Superior (750 metros). 

• A distribuição horizontal, tanto entre as isóbatas quanto entre as áreas, das 

espécies de Oncholaimidae apresenta-se descontínua, ainda que hajam padrões 

antagônicos mostrados pelos diferentes tipos de amostrador. 

• Todos os indivíduos de Oncholaimidae foram encontrados no estrato superior 

(0-2cm), supostamente em função a disponibilidade de alimento.  

• Houve variações, entre as duas Campanhas, quanto à riqueza e abundância das 

espécies de Oncholaimidae na Bacia de Campos, no entanto, não se pode afirmar 

qual seria o fator (ou fatores) responsável por essa variação intra-anual. Se por 

um lado pode-se supor que, como os Nematoda se concentram em “patchs” nos 

sedimentos, esses não estavam distribuídos na área amostral prospectada na 

primeira Campanha. Por outro lado, o tempo entre as coletas poderia não ser 

compatível com tempo do ciclo de vida da população, entre um a três meses. Se 

isto é verdadeiro, Oncholaimidae deve apresentar um mecanismo de dispersão 

ainda desconhecido para a Ciência. 

• Pode-se afirmar que maiores esforços taxonômicos em relação aos Nematoda de 

mar profundo podem fornecer uma melhor interpretação sobre a ecologia desse 

importante grupo bentônico. Vários novos táxons (Gêneros e espécies) já 

começam a ser descritos, para a pouca estudada região Sudoeste do Atlântico, 

fato que irá ampliar o conhecimento da biodiversidade bentônica marinha. 
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Anexo I: Lista taxonômica da Família Oncholaimidae encontrados no Brasil 

segundo Venekey (2007) 

 

Filo Nematoda Potts, 1932 

 Classe Enoplea Inglis, 1983 

  Subclasse Enoplia Pearse, 1942 

    Ordem Enoplida Filipjev, 1929 

      Subordem Oncholaimina de Coninck, 1965 

        Família Oncholaimidae Filipjev, 1916 

         Subfamília Adoncholaiminae Gerlach & Riemann, 1974 

 Gênero Adoncholaimus Filipjev, 1918 

 Gênero Meyersia Hopper, 1967 

          Subfamília Oncholaimellinae de Coninck, 1965 

 Gênero Oncholaimellus de Man, 1890 

Oncholaimellus carlbergi Wieser, 1953 

 Gênero Viscosia de Man, 1890. 

  Viscosia glabra (Bastian, 1865) de Man, 1890 

  Viscosia keiensis Kreis, 1932 

         Subfamília Oncholaiminae Filipjev, 1916 
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