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RESUMO 

Os caranguejos anomuros da família Lithodidae são exclusivamente marinhos, 

habitantes predominantemente de águas frias vivendo, geralmente, em águas profundas. Via 

de regra são animais de grande tamanho, sendo que das 124 espécies atualmente conhecidas 

(distribuídas em 10 gêneros), algumas são de grande importância comercial. 

O monofiletismo da família Lithodidae e dos gêneros que a compõe, assim como as 

relações filogenéticas em Lithodidae ainda são obscuros e têm recebido muito pouca atenção. 

Diante da complexidade do esqueleto gástrico nos crustáceos Decapoda, neste trabalho nós 

investigamos em detalhe as características morfológicas dos ossículos do esqueleto gástrico 

em Lithodidae com vistas a sua descrição, interpretação e como fonte de dados morfológicos 

para servir de base a uma análise filogenética de Lithodidae, cujo objetivo precípuo foi testar 

a hipótese de monofiletismo de Lithodidae e acessar as relações internas na família. 

A partir do estudo de 185 estômagos foi descrita e ilustrada a morfologia dos ossículos 

do esqueleto gástrico de 66 espécies: 52 espécies (dos 10 gêneros de Lithodidae), 8 espécies 

(dos 5 gêneros de Hapalogastridae) e 6 espécies de outros Decapoda representantes do grupo 

externo (Birgus latro, Petrochirus diogenes, Pagurus bernhardus, Homarus americanus, 

Nephrops norvegicus e Thalassina anomala). A análise cladística de Lithodoidea foi realizada 

no programa TNT. Foram utilizados 126 caracteres binários e 63 caracteres multiestado 

obtidos da morfologia do esqueleto gástrico, relacionados com o tamanho, forma, grau de 

calcificação, grau de fusão de ossículos e morfologia dos dentes gástricos. 

O esqueleto gástrico em Lithodoidea está composto por 44 ossículos. Um novo 

ossículo foi reconhecido, o parapterocardíaco, associado com o ossículo pterocardíaco. A 

maioria dos ossículos exibem um padrão uniforme com variações menores e elementos 

morfológicos característicos. Nossa análise cladística resultou em 10 árvores igualmente 

parcimoniosas com 1802 passos. Nosso estudo mostra que a superfamília Lithodoidea é 

monofilética, porém o monofiletismo de Lithodidae e Hapalogastridae não pode ser 

recuperado. Os gêneros de Lithodidae, Cryptolithodes e Lopholithodes são monofiléticos, 

enquanto que Lithodes, Neolithodes, e Paralomis são polifiléticos. Paralithodes é parafilético. 

Os gêneros monoespecíficos de Lithodidae (Glyptolithodes, Phyllolithodes, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes) são bem caracterizados por autapomorfias. Em consequência de nossos 

resultados, alterações na classificação interna de Lithodoidea são necessárias, afim de refletir 

as relações evolutivas. 

Palavras Chaves: 1. Lithodidae. 2. Esqueleto gástrico. 3. Taxonomia. 4. Filogenia.
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ABSTRACT 

The king crabs of the family Lithodidae (Anomura) are all marine and inhabit 

predominantly cold, deep waters. The lithodids currently comprise 124 species, some of 

which attain large sizes and are of great commercial importance. 

The interrelationships of the lithodids and even their monophyly and some of the 

constituent genera are yet to be solved. The great complexity of the decapod gastric mill 

prompted us to study the morphology of the gastric ossicles in the Lithodidae as a source of 

characters to assess its phylogenetic interrelationships and its monophyletic status as well as 

that of its constituent genera. 

We described and illustrated herein the morphology of the gastric ossicles from 66 

species. A total of 186 stomachs were obtained as follows: 52 lithodid species (from all the 10 

genera currently included in the Lithodidae), 8 hapalocarcinid species (from all the 5 genera 

of the Hapalogastridae) and 6 species from other groups of decapods representing the 

outgroup (Birgus latro, Petrochirus diogenes, Pagurus bernhardus, Homarus americanus, 

Nephrops novegicus e Thalassina anomala). The cladistic analysis of the Lithodoidea, was 

performed using the program TNT. 126 binary and 63 multistate characters from the 

morphology of the gastric ossicles related to size, shape, degree of calcification and fusion 

between ossicles, were used.  

The stomach of the Lithodoidea consists of 44 ossicles. A new ossicle is recognized 

herein, the para-pterocardiac, associated with pterocardiac ossicle. Most of the ossicles are 

conservative in shape, with few variations and distinctive morphological elements. The 

cladistic analysis resulted in 10 equally parsimonious trees with 1802 steps. Our study show 

that the superfamily Lithodoidea is monophyletic, whereas the lithodids and hapalogastrids 

were not recovered as monophyletic groups. The lithodid genera Cryptolithodes and 

Lopholithodes was recovered as monophyletic, while Lithodes, Neolithodes and Paralomis 

are polyphyletic; Paralithodes is paraphyletic. The monospecific lithodid genera are well 

characterized by a number of autoapomorphies each. As a result, the internal classification of 

the Lithodoidea requires further elaboration in order to reflect evolutionary relationships. 

 

 

Keywords: 1. Lithodidae. 2. Gastric mill. 3. Taxonomy. 4. Phylogeny. 
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RESUMEN 

Los cangrejos anomuros de la familia Lithodidae, son exclusivamente marinos, 

habitan predominantemente en aguas frías e profundas. Los litódidos actualmente abarcan 124 

especies (organizadas en 10 géneros), conteniendo algunas especies de importancia comercial. 

Las interrelaciones de los litódidos e incluso su monofilia y la de sus géneros no han 

recibido la adecuada atención y están aún por resolver. La gran complejidad del esqueleto 

gástrico en Decapoda nos llevó a estudiar la morfología de los osículos de la estructura 

gástrica en Lithodidae como una fuente de caracteres para evaluar sus relaciones filogenéticas 

internas y su estado monofilético, así como la de sus géneros. 

Se describen e ilustran la morfología de los osículos del esqueleto gástrico en 66 taxa. 

Un total de 186 estómagos fueron obtenidos: 52 especies (de los 10 géneros de Lithodidae), 8 

especies (de los 5 géneros de Hapalogastridae) y 6 especies de otros grupos de decápodos que 

representan el grupo externo (Birgus latro, Petrochirus Diogenes, Pagurus bernhardus, 

Homarus americanus, Neprhops novegicus y Thalassina anomala). El analisis cladístico de 

Lithodoidea fue realizado en el programa TNT. Un total de 126 caracteres binarios y 63 

caracteres multiestado fueron utilizados, obtenidos de la morfología del esqueleto gástrico, 

relacionados con el tamaño, forma, grado de calcificación y fusión de osículos, y morfología 

de los dientes gástricos. 

El esqueleto gástrico en Lithodoidea está compuesto por 44 osículos. Un nuevo 

osículo fue reconocido, el para-pterocardíaco, asociado con el osículo pterocardíaco. La 

mayoría de los osículos exhiben una forma estable con variaciones menores y elementos 

morfológicos particulares. El análisis cladístico resultó en 10 árboles igualmente 

parsimoniosas con 1802 pasos. Nuestro estudio muestra que la superfamilia Lithodoidea es 

monofilética, mientras que la familia Lithodidae y Hapalogastridae no son monofiléticas. Los 

géneros de Lithodidae: Cryptolithodes y Lopholithodes se encontraron monofiléticos, 

mientras que Lithodes y Neolithodes e Paralomis fueron polifiléticos, Paralithodes 

parafilético. Los géneros monoespecíficos de Lithodidae están bien caracterizados por 

autopomorfias. En consecuencia de los resultados obtenidos, se requieren cambios en la 

clasificación interna de Lithodoidea, con el fin de reflejar las relaciones evolutivas. 

 

Palabras Claves: 1. Lithodidae. 2. Esqueleto gástrico 3. Taxonomía. 4. Filogenía. 

.
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1892 (USNM 291243). Abreviação: ea – extremo anterior; mp – margem posterior; 

pp – protuberância perpendicular. Barras de escalas: 1) A, E = 1cm, G, H = 1 mm, I 

= 0,25mm; 2) B = 1cm; 3) C = 1cm, D = 0,5mm; 4) F =1mm.................................114 

 

FIGURA 12. Ossículo pós-zigocardíaco (Vb), vista lateral. A. Dermaturus mandtii Brandt, 

1850, modificado de Reimann (2009); B. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 

(USNM 2103); C. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187).......................116 

 

FIGURA 13. Ossículo propilórico (VI), vista dorsal. A. Homarus americanus H. Milne 

Edwards, 1837 (USNM 102241); B. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 

1022480); C. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); D. Rhinolithodes 

wosnessenkii Brandt, 1848 (USNM 267736); E. Hapalogaster mertensii Brandt, 

1850 (USNM 267742). Barras de escalas: A = 1cm; B, C = 5mm; D = 4mm; E = 

2,5mm......................................................................................................................117 

 

FIGURA 14. Esquemas dos estômagos, com especial referência ao ossículo pectineal 

acessório (VIIIa), vista lateral. A. Dermaturus mandtii Brandt, 1850, modificado de 

Reimann (2009); B. Ucides cordatus (Linnaeus, 1763), modificado de Lima (2010); 

C. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187).................................................119 

 

FIGURA 15. Ossículo pré-pectineal (IX), com especial referência á articulação com a placa 

cardíaca lateral posterior (XII), vista lateral. A. Birgus latro (Linnaeus, 1767) 

(USNM 1022480); B. Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); 

C. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386); D. Dermaturus mandtii 

Brandt, 1850, (USNM 1267588). Barra de escalas = 1mm......................................120 
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FIGURA 16. Esqueletos gástricos, com especial referência á forma do ossículo pós-pectineal 

(X), vista lateral. A. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758), modificado de 

Mocquard (1883); B. Lithodes maja (Linnaeus, 1758), modificado de Brösing 

(2010); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850, modificado de Reimann (2009); D. 

Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); E. Lopholithodes mandtii Brandt, 

1848 (USNM 2103); F. Paralithodes platypus (Brandt, 1850) (USNM 97007); G. 

Fotografia raio-x Paralithodes platypus (Brandt, 1850) (USNM 97007). Flecha 

vermelha indica a posição do pós-pectineal (X), não reconhecida por Brösing (2010); 

flecha branca indica a correta posisção do pós-pectineal (X)...................................122 

 

FIGURA 17. Ossículo pós-pectineal (XIII), com especial referência á forma da projeção 

posterodorsal, vista lateral. A. Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (USNM 

152176); B. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); C. Dermaturus mandtii 

Brandt, 1850 (USNM 1267588)...............................................................................124 

 

FIGURA 18. Ossículo subdentado (XIV), com especial referência á articulação com os 

ossículos cardíaco lateral inferior (XIII), cardíaco lateral superior (XIIIa) e o cárdio-

pilórico lateral (XV), vista lateral. A. Paralomis granulosa (Hombron & Jacquinot, 

1846) (USNM 1153756); B. Placetron wosnessenkii Schalfeew, 1892 (USNM 

291243); C. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); D. Neolithodes 

grimaldii (A. Milne-Edwards 1895) (USNM 11944). Barra de escalas = 1mm. 
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FIGURA 19. Ossículo cárdio-pilórico lateral (XV), vista lateral. A. Phyllolithodes papillosus 

Brandt, 1848 (USNM 1278457); B. Callinectes sapidus Rathbun, 1896, modificado 

de Maynard & Dando (1974); C. Lithodes maja (Linnaeus, 1758), modificado de 

Brösing (2010); D. Clibanarius taeniatus (Milne Edwards, 1848), modificado de 

Kunze & Anderson (1979). Barra de escala = 5mm.................................................127 

 

FIGURA 20. Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.), vista interna. A. Paralithodes camtschaticus 

(Tilesius, 1815), modificado de Mocquard (1883); B. Paralomis multispina 

(Benedict, 1895) (USNM 18589). Abreviação: v.c.p – válvula cárdio-pilórica. Barra 

de escala = 5mm.......................................................................................................128 
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FIGURA 21. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI), vista ventral. A. Esquema 

generalizado do padrão de ossículos em Anomura, modificado de Reimann et al. 

(2011). B. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); C. Lithodes murrayi 

Henderson, 1888 (MZUSP 17052). Abreviação: ca – carena. Flecha indica a posição 

da carena do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI). Barra de escalas = 

5mm..........................................................................................................................129 

 

FIGURA 22. Esqueletos gástricos, com especial referência ao ossículo posterior da válvula 

cárdio-pilórica (XVII), vista ventral. A. Homarus americanus H. Milne Edwards, 

1837 (USNM 102241); B. Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (USNM 152176); 

C. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480). Flecha branca indica a posição 

do posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII). Barra de escalas = 

5mm..........................................................................................................................130 

 

FIGURA 23. Ossículo mesopilórico anterior (XIX), vista dorsal. A. Paralithodes 

camtschaticus (Tilesius, 1815), modificado de Mocquard (1883). B. Lithodes maja 

(Linnaeus, 1758), modificado de Brösing (2010); C. Paralithodes platypus (Brandt, 

1850) (USNM 33516). D. Hapalogaster dentanta (De Haan, 1849) (USNM 54531). 
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FIGURA 24. Ossículo mesopilórico lateral (XIXa), vista dorsal. A. Petrochirus diogenes 

(Linnaeus, 1758), modificado de Mocquard (1883); B. Birgus latro (Linnaeus, 1767), 

modificado de Mocquard (1883); C. Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815), 

modificado de Mocquard (1883); D. Lithodes maja (Linnaeus, 1758), modificado de 

Brösing (2010); E. Lithodes murrayi Henderson, 1888 (MZUSP 17052); F. 

Hapalogaster dentata (De Hann, 1849). Abreviação: dq – disques. Flecha indica a 

posição do ossículo mesopilórico lateral (XIXa). Barra de escalas: E = 5mm; F = 

1mm..........................................................................................................................134 

 

FIGURA 25. Ossículo mesopilórico posterior (XX), vista dorsal. A. Petrochirus diogenes 

(Linnaeus, 1758) (USNM 209571); B. Fotografia raio-x Petrochirus diogenes 

(USNM 209571); C. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); D. 

Fotografia raio-x Lopholithodes mandtii (USNM 2103). Barra de escalas = 
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FIGURA 26. Ossículo uropilórico inferior (XXIa). A. Homarus americanus H. Milne 

Edwards, 1837, modificado de Maynard & Dando (1974); B. Homarus americanus 

(USNM 102241); C. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848) (USNM 2103); D. 

Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894), (USNM 1003006). A e 

B vista lateral, C e D vista dorsal. Barra de escalas = 5mm.....................................137 

 

FIGURA 27. Ossículo uropilórico posterior (XXIb), vista dorsal com especial referencia as 

projeções laterais. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758), modificado de Brösing 

(2010); B. Dermaturus mandtii Brandt, 1850; modificado de Reimann (2009); C. 

Discoplax brasiliensis Ng & Ginnot, 2001, modificado de Lima (2010). D. 

Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) (USNM ); E. Paralomis granulosa (Hombron 

& Jacquinot, 1846) (USNM 1153756). Flecha indica a posição das projeções laterais. 
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FIGURA 28. Ossículo uropilórico lateral (XXIc), vista dorsal A. Esquema generalizado do 

padrão de ossículos em Anomura, modificado de Reimann et al. (2011); B. Birgus 

latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); C. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) 

(USNM 209571). Barra de escalas: A = 1cm; B = 5mm. ........................................139 

 

FIGURA 29. Ossículo pré-ampulário (XXII). A. Esquema generalizado, indicando a posição 

do ossículo em Lithodidae, Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. 

Paralithodes rathbuni (Benedict, 1895) (USNM 170401). Barra de escalas: B = 

5mm..........................................................................................................................140 

 

FIGURA 30. Ossículo anterior inferior pilórico (XXIII), vista ventral. A. Paralithodes 

platypus (Brandt, 1850) (USNM 97007); B. Paralomis granulosa (Hombron & 

Jacquinot, 1846) (USNM 1153756); C. Lithodes murrayi Henderson, 1888 (MZUSP 

17052); D. Paralomis haigae Eldredge, 1977 (USNM 1122389); E. Lopholithodes 

foraminatus (Stimpson, 1859) (USNM 29035); F: Paralomis longipes Faxon, 1893 

(MUAP(CD)-039). Barra de escalas: A, B, D = 1mm; C, E, F = 
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FIGURA 31. Ossículo inferior ampulário (XXIV), vista ventral. A. Paralomis granulosa 

(Hombron & Jacquinot, 1846) (USNM 1153756); B. Neolithodes grimaldii (A. 
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Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Barra de escalas = 

5mm..........................................................................................................................142 

 

FIGURA 32. Ossículo da porção inferior do teto ampulário (XXV), vista lateral. Neolithodes 

grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Barra de escala = 

1cm............................................................................................................................143 

 

FIGURA 33. Ossículo da porção superior do teto ampulário (XXVI), vista lateral. 

Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). 

Barra de escala = 1cm...............................................................................................144 

 

FIGURA 34. Ossículo pilórico posterior inferior (XXVII), vista ventral. A. Esquema 

generalizado, indicando a posição do ossículo em Lithodidae, Lithodes maja 

(Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. Lithodes santolla (Linnaeus, 1758) (MZUC-

UCCC 24153). Barra de escalas = 5mm...................................................................145 

 

FIGURA 35. Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII), vista lateral. Neolithodes 

grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Barra de escala = 

1cm............................................................................................................................147 

 

FIGURA 36. Ossículo mediano supra-ampulário (XXIX). A. Esquema generalizado, 

indicando a posição do ossículo em Lithodidae, Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Paralithodes rathbuni (Benedict, 1895) (USNM 170401); C. 

Paralomis granulosa (Hombron & Jacquinot, 1846) (USNM 1153756). A e B vista 

ventral, C vista lateral. Barra de escalas: B = 5mm; C = 1cm..................................148 

 

FIGURA 37. Ossículo posterior supra-ampulário (XXX), vista ventral. A. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736). Barra de escalas = 1mm.................149 

 

FIGURA 38. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI), vista lateral. A. Paralomis granulosa 

(Hombron & Jacquinot, 1846), modificado de Mocquard (1883); B. Neolithodes 

grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Abreviação: d” – 

branche inférieure; pla – pièce pleuropylorique antérieure. Barra de escalas = 

1cm............................................................................................................................150 
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FIGURA 39. Ossículo pleuro-pilórico mediano (XXXII), vista lateral. Neolithodes grimaldii 

(A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Barra de escala = 

1cm............................................................................................................................151 

 

FIGURA 40. Ossículo pleuro-pilórico posterior (XXXIII). Neolithodes grimaldii (A. Milne-

Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). A. vista lateral; B. vista dorsal; C. 

vista ventral. Barra de escalas: A = 5mm, B e C = 1cm...........................................152 

 

FIGURA 41. Ossículo inferior supra-ampulário (XXXIV), vista lateral. A. Thalassina 

anomala Herbs, 1804, modificado de Reimann (2009); B. Dermaturus mandtii 

Brandt, 1850; modificado de Reimann (2009); C. Paralomis granulosa (Hombron & 

Jacquinot, 1846), modificado de Mocquard (1883); C. Lithodes wiracocha Haig, 

1974 (MUAP (CD)-0116); E. C. Lithodes wiracocha (MUAP (CD)-0116).  

Abreviação: d” – branche inférieure. Barra de escalas: D = 5mm, E = 

1mm..........................................................................................................................154 

 

FIGURA 42. Dente lateral, vista interna. Paralomis cristata Takeda & Ohta, 1979 (USNM 

229721). Abreviação: PM – Porção Molar; PL – Porção Lamelar; Pmi – Processo 

molar interno; Pme – Processo molar externo. Barra de escala = 

5mm..........................................................................................................................156 

 

FIGURA 43. Dente acessório, vista interna. Paralomis cristata Takeda & Ohta, 1979 

(USNM 229721). Abreviação: Ant – anterior; Post – Posterior. Barra de escala = 
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FIGURA 44. Dente dorsal, vista interna. Neolithodes agassizii (Smith, 1882) (USNM 

228837). Abreviação: Pl – Projeção lateral; Ppl – Processo posterolateral. Barra de 
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FIGURA 45. Ossículo mesopilórico (I), vista dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. 

Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes 

mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 
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Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386); K. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 

(USNM 267742); L. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); 

M. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); N. Oedignathus inermis 

(Stimpson, 1860) (USNM 50561); O. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas: A-I = 5mm; B, J = 1mm; C-F = 

1cm............................................................................................................................160 

 

FIGURA 46. Ossículo pterocardíaco (II), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); C. 

Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); D. 

Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); E. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); F. Sculptolithodes derjugini Makarov, 

1934 (USNM 72386); G. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742). 

Barra de escalas = 1 mm...........................................................................................162 

 

FIGURA 47. Ossículo pilórico (III), vista dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 

46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes 

cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 

1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) 

(USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) 

(USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Escalas = 1 cm......................................166 

 

FIGURA 48. Ossículo exopilórico (IV), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. 

Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes 

mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 

Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 
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(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457). 

Barra de escalas = 1mm............................................................................................168 

 

FIGURA 49. Ossículo zigocardíaco (V), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. 

Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes 

mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 

Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386); K. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 

(USNM 267742); L. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); 

M. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); N. Oedignathus inermis 

(Stimpson, 1860) (USNM 50561); O. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas: A, I, L, N, O = 5mm; B, H, J, L M = 1 mm; C, 

D, E, F, G = 1 cm......................................................................................................171 

 

FIGURA 50. Ossículo propilórico (VI), vista dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. 

Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes 

mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 

Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escala = 1mm.........................174 

 

FIGURA 51. Ossículo propilórico (VI), vista dorsal. A. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 

(USNM 267742); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); 

C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis 

(Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm............................................................175 
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FIGURA 52. Ossículo urocardíaco (VII), vista dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. 

Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes 

mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 

Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escalas: A, C, D, E, F, I = 5 mm; 

B, H, J = 1mm...........................................................................................................177 

 

FIGURA 53. Ossículo pectineal (VIII) e pré-pectineal (IX), vista lateral. A. Lithodes maja 

(Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 

29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. 

Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. 

Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. 

Milne Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron 

& Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 

(USNM 1278457); I. Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. 

Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escala = 5 

mm............................................................................................................................181 

 

FIGURA 54. Ossículo pré-pectineal (IX), vista lateral A. Hapalogaster mertensii Brandt, 

1850 (USNM 267742); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 

1153752); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus 

inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 

1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm...................................................182 

 

FIGURA 55. Ossículo pós-pectineal (X), cardíaco lateral superior (XIIIa) e cardíaco lateral 

inferior (XIII), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. 

Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Neolithodes grimaldii (A. 

Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); D. Paralithodes brevipes (H. 

Milne Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); E. Paralomis granulosa Hombron 

& Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); F. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 
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(USNM 1278457); G. Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); 

H. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escalas: A, C, 

D, E, G, H = 5mm; B, F = 1mm...............................................................................183 

 

FIGURA 56. Ossículo pós-pectineal (X), cardíaco lateral superior (XIIIa) e cardíaco lateral 

inferior (XIII), vista lateral. A. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 

267742); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. 

Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis 

(Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm............................................................184 

 

FIGURA 57. Placa cardíaca lateral anterior (XI), vista frontal. A. Lithodes murrayi 

Henderson, 1888 (MZUC-UCCC 24947); B. Paralomis longipes Faxon, 1893 

(MUAP(CD)-039); C. Neolithodes diomedeae (Benedict, 1895) (MUAP(CD)-0035); 

D. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); E. Lithodes santolla 

(Molina, 1782) (MZUC-UCCC 24153). Barras de escalas = 1 mm.........................186 

 

FIGURA 58. Ossículo cardíaco lateral posterior (XII), vista lateral. A. Lithodes maja 

(Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 

29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893); D. Lopholithodes mandtii 

Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 

Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457). 

Barra de escalas = 1mm............................................................................................187 

 

FIGURA 59. Ossículo cardíaco lateral posterior (XII), vista lateral. A. Hapalogaster 

mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 

1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. 

Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii 

Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm.................................188 

 

FIGURA 60. Ossículo subdentado (XIV), cárdio-pilórico lateral (XV) e lateral da válvula 

cárdio-pilórica (XVIII), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 



	 xxv	

46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes 

cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 

1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) 

(USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) 

(USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escalas = 1mm........................192 

 

FIGURA 61. Ossículo subdentado (XIV), cárdio-pilórico lateral (XV) e lateral da válvula 

cárdio-pilórica (XVIII). A. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742); 

B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus 

mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) 

(USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 (USNM 291243). 

Barras de escalas = 1 mm.........................................................................................193 

 

FIGURA 62. Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.), vista frontal. A. Thalassina anomala Herbs, 

1804 (USNM 76348); B. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); C. 

Paralomis inca Haig, 1974, 1850 (USNM 259223); D. Glyptolithodes cristatipes 

(Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); E. Paralomis verrilli (Benedict, 1895) (USNM 

267726). Barras de escalas = 1 mm..........................................................................195 

 

FIGURA 63. Esqueleto gástrico em Lithodidae, vista ventral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 

1758) (USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. 

Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); D. 

Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); E. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); F. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escalas: A, C, D, E, F = 1cm; C = 

5mm..........................................................................................................................197 

 

FIGURA 64. Esqueleto gástrico em Hapalogastridae, vista ventral. A. Hapalogaster dentata 

(De Haan, 1849) (USNM 54531); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) 

(USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. 
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Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii 

Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm.................................198 

 

FIGURA 65. Ossículo uropilórico (XXI), uropilórico inferior (XXIa) e uropilórico posterior 

(XXIb), vista. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187), vista lateral; B. 

Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006), vista 

dorsal. Barras de escalas = 1 mm..............................................................................202 

 

FIGURA 66. Dente lateral, vista lateral. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 

76348); B. Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. 

Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); D. Petrochirus diogenes 

(Linnaeus, 1758) (USNM 209571); E. Pagurus bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 

1111042). Barra de escalas = 1mm...........................................................................211 

 

FIGURA 67. Dente lateral, vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); 

B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes 

(Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 

2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 

1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) (USNM 

18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); H. 

Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 

1934 (USNM 72386). Barra de escalas = 1mm........................................................212 

 

FIGURA 68. Dente lateral, vista lateral. A. Hapalogaster dentata (De Haan, 1849) (USNM 

54531); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. 

Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis 

(Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm............................................................213 

 

FIGURA 69. Dente acessório, vista lateral. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 

76348); B. Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. 

Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); D. Petrochirus diogenes 
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(Linnaeus, 1758) (USNM 209571); E. Pagurus bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 

1111042). Barra de escalas = 1mm...........................................................................215 

 

FIGURA 70. Dente acessório, vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 

46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes 

cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 

1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) 

(USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) 

(USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escalas = 

1mm..........................................................................................................................216 

 

FIGURA 71. Dente acessório, vista lateral. A. Hapalogaster dentata (De Haan, 1849) 

(USNM 54531); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); 

C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis 

(Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm............................................................217 

 

FIGURA 72. Dente dorsal, vista frontal. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 

76348); B. Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. 

Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); D. Petrochirus diogenes 

(Linnaeus, 1758) (USNM 209571); E. Pagurus bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 

1111042). Barra de escalas = 1mm...........................................................................219 

 

FIGURA 73. Dente dorsal, vista frontal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); 

B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes 

(Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 

2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 

1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) (USNM 

18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); H. 

Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 
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wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 

1934 (USNM 72386). Barra de escalas = 1mm........................................................220 

 

FIGURA 74. Dente acessório, vista lateral. A. Hapalogaster dentata (De Haan, 1849) 

(USNM 54531); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); 

C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis 

(Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm............................................................221 

 

FIGURA 75. Filogenia de Lithodidae Samouelle, 1819, com base em caracteres dos 44 

ossículos do esqueleto gástrico. Consenso estrito de dez árvores igualmente 

parcimoniosas, após enraizamento em Thalassina anomala Herbst, 1804. Números 

acima dos ramos representam os valores de bootstrap, números abaixo dos ramos 

indicam os índices do suporte de Bremer. As barras coloridas horizontais 

representam os 66 táxons de Lithodoidea estudados. As linhas pretas horizontais 

representam os grupos externos. Linhas verdes representam os gêneros de 

Hapalogastridae Brandt, 1850. Círculos pretos indicam os táxons monoespecíficos. 
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FIGURA 76. Árvore de Consenso estrito de dez árvores igualmente parcimoniosas, com o 

mapeamentos dos caracteres apomórficos, após otimização ACCTRAN. Enraizada 

em Thalassina anomala Herbst, 1804. Retângulos pretos representam caracteres 

homoplásticos, retângulos brancos representam caracteres sinapomórficos. Números 

superiores indicam o caráter, números inferiores representam os estados de caráter, 

detalhados no anexo..................................................................................................226 
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com o mapeamento dos caracteres apomórficos, após otimização ACCTRAN. 

Enraizada em Thalassina anomala Herbst, 1804. Retângulos pretos representam 

caracteres homoplásticos, retângulos brancos representam caracteres sinapomórficos. 

Números superiores indicam o caráter, números inferiores representam os estados de 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Generalidades sobre os Lithodidae 

Os membros da família Lithodidae Samouelle, 1819 encontram-se entre os Decapoda 

Latreille, 1802 de maior tamanho, são organismos tipicamente de águas frias profundas e 

mares polares, havendo registros a partir de 30 metros até mais de 2000 m de profundidade 

(Ahyong 2010, Stevens 2014). 

Os Lithodidae são conhecidos em nível mundial como “king crabs”, nome que se 

aplica às grandes espécies comerciais contidas neste táxon e.g. Paralithodes camtschaticus 

(Tilesius, 1815) “red king crab”, Lithodes aequispinus (Benedict, 1895) “golden king crab” e 

Lithodes santolla (Molina, 1782) “southern king crab”). O valor econômico como recurso de 

pesca das populações destas e outras espécies de Lithodidae mantém uma das mais famosas e 

importantes pescarias a nível mundial, registrando capturas anuais que superam as 10 mil 

toneladas ao ano entre os dois hemisférios (Navarro et al. 2014). 

A expansão da atividade de pesca em espécies de Lithodidae, tem exercido uma forte 

pressão de captura, resultando no declínio do volume de estoque destas espécies. O que junto 

com as mudanças ambientais tem impactado diretamente na abundância, crescimento e 

mortalidade das populações naturais de Lithodidae (Zheng & Kruse 2000, Siddeek et al. 

2002, Stevens et al. 2014). Este declínio nas populações de Lithodidae com interesse 

comercial, suscitou na aplicação de medidas de controle e manejo das capturas. Em 

Paralithodes camtschaticus e P. platypus (Brandt, 1850) por exemplo, as capturas tem sido 

reguladas e em alguns casos proibidas por períodos determinados de tempo, visando a 

recuperação dos estoques e o aumento no recrutamento, o mesmo tem acontecido com as 

pescarias de Lithodes santolla e Paralomis granulosa (Hombron & Jacquinot, 1846) no 

Hemisfério Sul (Vinuesa et al. 1996, Lovrich 1997, Lovrich & Vinuesa 1999, Chilton et al. 

2011). 

Embora a atividade pesqueira em espécies seletas de Lithodidae tenha sido 
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desempenhada desde inícios da década de 1960, existem muitas outras espécies que não 

atingem tamanho grande nem a abundância suficiente para serem comercializadas. 

Por outro lado, apesar do reconhecido interesse econômico de alguns representantes de 

Lithodidae, aspectos biológicos são escassos na literatura. A biologia reprodutiva, incluindo o 

desenvolvimento larval é conhecido apenas para algumas poucas espécies, o que equivale a 

menos do 10% das 124 espécies reconhecidas hoje, sendo Paralithodes camtschaticus uma 

das espécies melhor estudada. 

 

1.1.1. Origem e Distribuição de Lithodidae 

As espécies da família Lithodidae são típicas de altas latitudes, com um elevado 

número de espécies reportadas em águas polares e sub-antárticas (Thatje & Arntz 2004, 

Ahyong 2010, Stevens 2014), incluindo representantes ocupando ambientes hidrotermais (e.g. 

Lithodes manningi Macpherson 1988, Lopholithodes foraminatus (Stimpson, 1859) e 

Paralomis arethusa Macpherson, 1994) (Macpherson 1994, Chevaldonne & Olu 1996, de 

Saint Laurent & Macpherson 1997). 

Lithodidae é uma família diversa com dez gêneros (Cryptolithodes Brandt, 1848; 

Glyptolithodes Faxon, 1895; Lithodes Latreille, 1806; Lopholithodes Brandt, 1848; 

Neolithodes A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894; Paralithodes Brandt, 1848; Paralomis 

White, 1856; Phyllolithodes Brandt, 1848; Rhinolithodes Brandt, 1848 e Sculptolithodes 

Makarov 1934). Estes dez gêneros congregam 124 espécies nominais distribuídas a nível 

mundial. 

A família Lithodidae tem uma origem recente, Cunningham et al. (1992) usando 

relógio molecular, estimou o surgimento de Lithodidae entre 13-25 milhões de anos atrás no 

Mioceno. O que coincide com a época datada para o único registro fóssil de Lithodidae i.e. 

Paralomis debodeorum Feldmann (1998). O processo de radiação da família aparentemente 

teria acontecido no Hemisfério Norte (Bouvier 1896, Makarov 1938, Hall 2010). Espécies de 

Lithodidae que habitaram zonas intertidais do oceano Pacífico teriam iniciado a migração 
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para zonas mais frias e profundas, como resultado das mudanças climáticas do Eoceno e 

Mioceno (Barker & Thomas 2004, Hall 2010). De fato, os dez gêneros de Lithodidae tem 

representantes distribuídos neste oceano, e mais de 70% das espécies ocorrem no oceano 

Pacífico, aproximadamente 23% ocorrem no oceano Atlântico e apenas 7% no oceano Índico. 

 

1.1.2. Desenvolvimento larval em Lithodidae 

Em Lithodidae é reconhecido um desenvolvimento larval abreviado dentro de 

Decapoda, com poucas fases larvais (2-5 zoeas e 1 megalopa), que se prolongam por uns 

poucos dias ou semanas (Thatje 2004). No entanto, variações no número e duração dos 

estágios larvais são reportadas em Lithodidae. Em Lopholithodes mandtii Brandt 1848 e 

Paralithodes camtschaticus são reconhecidas entre cinco a quatro zoeas, em Lithodes 

aequispinus, L. maja (Linnaeus, 1758) e L. santolla o número de zoeas diminui para três 

estágios (Campodonico 1971, Fukuhara 1985, Anger 1996, Crain & McLaughlin 2000, Anger 

et al. 2004), enquanto que em Paralomis granulosa e P. spinosissima Birstein & Vinogradov, 

1972 são reportadas apenas duas zoeas (Campodonico & Guzmán 1981, Anger et al. 2003, 

Watts et al. 2006). 

Por sua vez, as larvas são planctotróficas em: Cryptolithodes, Lopholithodes, 

Paralithodes (Paul et al. 1989, Kim & Hong 2000, Epelbaum & Borisov 2006). E 

lecitotróficas em: Lithodes, Paralomis e possivelmente em Neolithodes (Anger 1996, Shirley 

& Zhou 1997, Anger et al. 2003, Watts et al. 2006, Thatje & Mestre 2010). Esta última 

condição está sustentada pela redução das peças bucais observada nas larvas (Kattner et al. 

2003, Lovrich et al. 2003, Anger et al. 2003, 2004, Calcagno et al. 2004). 

 

1.1.3. Hábitos alimentares dos Lithodidae 

Os Lithodidae possuem hábitos alimentares oportunistas (Jewett et al. 1990). Estudos 

em espécies de Lithodes, Paralithodes e Paralomis tem demonstrado o consumo de um amplo 
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espectro de itens alimentares, entre os que se mencionam: algas, briozoários, hidrozoários, 

foraminíferos, equinodermos, poliquetos, moluscos, crustáceos e peixes (Comoglio & Amin 

1999, Vinuesa et al. 2013). No entanto, durante as fases zoeas os Lithodidae se alimentam 

principalmente de microalgas. Já no estado megalopa começa a funcionalidade facultativa das 

peças bucais (McLaughlin et al. 2003). Dessa forma a dieta dos Lithodidae começa aumentar 

progressivamente, indivíduos juvenis são essencialmente onívoros e macrófagos, com uma 

média de dez presas consumidas, entre fitoplâncton, protistas e invertebrados (Bright 1967). 

Enquanto que indivíduos adultos são predadores majoritariamente carnívoros com uma 

composição alimentar de cerca de 20 grupos (Tarverdieva & Zgurovsky 1985, Comoglio et al. 

1990, Balzi 1997, Vinuesa et al. 2013). 

Estudos do conteúdo estomacal em Lithodidae tem mostrado uma alta fragmentação 

das presas consumidas, resultante da ação física combinada dos quelípodos, peças bucais e o 

moinho gástrico (Stevens et al. 1982, Comoglio & Amin 1999, Falk-Petersen et al. 2011, 

Stevens & Jewett 2014). As partículas alimentares são maceradas e trituradas pelos ossículos 

do moinho gástrico na câmara cardíaco, para a redução do seu tamanho, e assim, ingressar à 

câmara pilórica onde ocorre a digestão, absorção e eliminação das partículas alimentares 

(Mocquard 1883, Patwardhan 1935a, Felgenhaguer & Abele 1989, Felgenhaguer 1992, 

Brösing 2002, 2010, Lima 2010, Lima et al. 2016). 

 

1.2. Taxonomia dos Lithodidae 

A posição taxonômica de Lithodidae Samouelle, 1819, em Anomura MacLeay, 1838, 

manteve-se estável por muito tempo, sendo inclusa, como membros da superfamília 

Paguroidea Latreille, 1802. No entanto, McLaughlin et al. (2007) sugerem uma re-

organização na classificação de Anomura, com base em uma filogenia de caracteres 

morfológicos externos; sendo que nos resultados, propuseram, que Lithodidae fosse removida 

de Paguroidea sensu lato e elevada à categoria de superfamília. 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                                         Introdução  

 

_______________________________________________________________________________	

	

	

	

	

	

46	

Desta forma, Lithodoidea sensu McLaughlin et al. (2007) engloba duas famílias: 

Hapalogastridae Brandt, 1850 (5 gêneros) e Lithodidae (10 gêneros), totalizando nos dias de 

hoje 132 espécies nominais (Tabela I). Os membros destas duas famílias podem ser 

claramente separados pelos tergitos do pleon: terceiro ao quinto tergitos cacificados em 

Lithodidae, e perda total da calcificação do pleon em Hapalogastridae (Dawson & Yaldwyn 

1985, McLaughlin 2014). 

A família Hapalogastridae compreende um pequeno grupo taxonômico de oito 

espécies contidas em 5 gêneros, quatro dos quais monoespecíficos (Acantholithodes Holmes, 

1895; Dermaturus Brandt, 1850; Oedignathus Benedict, 1895 e Placetron Schalfeew, 1892). 

O gênero Hapalogaster Brandt, 1850, é composto por quatro espécies. Os hapalogastrídeos 

são encontrados exclusivamente no oceano Pacífico Norte e habitam entre as zonas intertidal 

e subtidal até 250 metros de profundidade. Embora com pequeno número de espécies, a 

taxonomia de Hapalogastridae não está livre de controvérsias, existindo discrepâncias quanto 

a validade de Acantholithodes (possível sinônimo de Dermaturus) (Makarov 1938; Dawson & 

Yaldwyn 1985; Macpherson 1988). 

A composição genérica de Lithodidae não tem apresentado mudanças importantes há 

mais de um século. Na atualidade são reconhecidas 124 espécies, organizadas em 10 gêneros 

(McLaughlin et al. 2010). Nove deles estabelecidos no século XIX i.e., Cryptolithodes, 

Glyptolithodes, Lithodes, Lopholithodes, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis, 

Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes. Sendo Sculptolithodes o último gênero a ser 

estabelecido no século XX por Makarov (1934). 

A maioria das espécies estão atribuídas aos gêneros Lithodes (29 espécies) e 

Paralomis (67 espécies) (Zaklan 2002a, b; Macpherson & Chan 2008; Spiridonov et al. 2006; 

De Grave et al. 2009; McLaughlin et al. 2010), enquanto que quatro gêneros são 

monoespecíficos i.e. Glyptolithodes, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes. 
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Tabela I. Lista de espécies e gêneros válidos da superfamília Lithodoidea Samouelle, 1819. 
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Tabela I. Continuação. 

 
 

Morfologicamente os Lithodidae são membros da Infraordem Anomura MacLeay, 

1838, com forma de caranguejo, caracterizam-se pela carapaça de forma subtriangular a 

ovalada, rostro bem desenvolvido, ultrapassando as extremidades das córneas, segundo 

segmento abdominal com uma, três ou cinco placas, terceiros a quintos segmentos abdominais 

bem-calcificados, composto de placas calcificadas ou nódulos presentes na membrana 
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artrodial, pereiópodos do 2-4 bem desenvolvidos em patas andadoras, pereiópodos quintos 

reduzidos, usualmente dobrados dentro da câmara branquial. Outras características 

diagnósticas da família incluem o dimorfismo sexual externo outorgado pela assimetria 

abdominal nas fêmeas, com pela simetria abdominal nos machos, perda de urópodes em 

ambos os sexos, machos com perda total dos pleópodos, enquanto que nas fêmeas existe 

ausência dos pleópodos  2-5 em um dos lados (Dawson & Yaldwyn 1985, Macpherson 1988, 

Ahyong 2010). 

Os caracteres morfológicos utilizados atualmente em taxonomia dos Lithodidae são 

derivados do cefalotórax, especialmente das antenas e ornamentações da carapaça (e.g. 

espinhos, tubérculos e grânulos), juntamente com as ornamentações e proporções dos 

quelípodos e dos pereiópodos. 

O gênero Cryptolithodes foi descrito por Brandt (1848) junto com outros quatro 

gêneros da família. Este grupo contem três espécies nominais válidas, com Cryptolithodes 

typicus Brandt, 1848 sendo a espécie tipo do gênero. Todas as espécies ocorrem no oceano 

Pacífico Norte e habitam pequenas profundidades, de no máximo 37 metros. Caracterizam-se 

pela carapaça lisa e expandida lateralmente, ocultando completamente os pereiópodos quando 

retraído contra o corpo; rostro largo, comprimido e truncado anteriormente. 

Glyptolithodes é o único gênero da família que é endêmico do Pacífico Sul (Zaklan 

2002b), foi descrito para reunir a G. cristatipes (Faxon, 1893), espécie que previamente tinha 

sido designada no gênero Rhinolithodes. Ocorre principalmente nas costas do Peru e o Chile, 

em profundidades de 250 a 800 metros. 

Lithodes é o gênero tipo da família e o segundo mais numeroso, com 29 espécies 

nominais distribuídas entre os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Duas de suas espécies 

constituem um importante recurso pesqueiro (L. aequispinus e L. santolla) A principal 

característica morfológica do gênero é, apresentar o segundo somito abdominal composto por 

três placas (Macpherson 1988, Ahyong 2010). 

Lopholithodes contêm duas espécies L. foraminatus (Stimpson, 1859) e L. mandtii 
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Brandt, 1848. Ambas ocorrem no Pacífico Norte, do Alaska até a Califórnia. São 

caracterizados por apresentar a placa média do terceiro somito abdominal subdividido em três 

(Macpherson 1988, Ahyong 2010). 

Neolithodes constitui, atualmente, um grupo com doze espécies. Cinco espécies são 

conhecidas do oceano Atlântico, duas ocorrem no oceano Índico e cinco no Pacífico. 

Caracterizam-se por apresentar os tergitos abdominais (3-5) divididos em numerosos nódulos 

pouco calcificados, o segundo somito abdominal composto por cinco placas (uma placa 

mediana, um par de placas marginais e um par de placas submedianas), e o esternito V com 

uma forte fissura média (Macpherson 1988, Ahyong 2010). 

Paralithodes foi estabelecido por Brandt (1848) como um sub-gênero de Lithodes. 

Atualmente são reconhecidas cinco espécies, todas exclusivas do Pacífico Norte. Pelo menos 

três espécies, i.e. P. brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841), P. camtschaticus e P. 

platypus fazem parte de uma das mais importantes pescarias comerciais realizadas entre o 

Mar de Bering e o Alaska, desde tempos anteriores à II Guerra Mundial (Makarov 1938, 

Dawson & Yaldwyn 1985, Zaklan 2002). Se caracterizam por apresentar a superfície dorsal 

da carapaça espinhosa, segundo segmento abdominal formado por cinco placas, terceiro a 

quinto segmento abdominal com três placas laterais bem delimitadas, placa media formada 

por nódulos, placas marginais acessórias bem desenvolvidas (Makarov 1938). 
Paralomis foi estabelecido por White (1856) para alocar P. granulosa (Hombron & 

Jacquinot, 1846), espécie das costas do sul da América do Sul. Na atualidade, constitui o 

gênero com maior número de espécies na família. As 67 espécies reconhecidas ocorrem nos 

oceanos Atlântico (17 espécies), Índico (9 espécies) e Pacífico (42 espécies). As espécies de 

Paralomis podem ser reconhecidas pelo segundo segmento abdominal inteiro (não 

subdividido em placas), carapaça pentagonal, região gástrica proeminente, região cardíaca de 

forma triangular e separada da região gástrica por um sulco profundo (Ahyong 2010). Outras 

características morfológicas utilizadas para distinguir estas espécies são relacionadas com o 

crescimento de espinhos dorsais na carapaça, cuja forma, tamanho e posição podem 
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evidenciar fortes mudanças ontogenéticas (Hall & Thatje 2010). 

Phyllolithodes foi uns dos primeiros gêneros monoespecíficos a ser estabelecido. Sua 

única espécie, P. papillosus Brandt, 1848, é conhecida apenas do Pacífico Norte, entre o 

Alaska e a Ilha San Miguel na Califórnia (Jensen 2014). Em Phyllolithodes o abdômen, 

embora coberto de placas duras, difere notavelmente daquele de outros Lithodidae, por 

apresentar no centro das placas espaços não calcificados, cobertos com nódulos endurecidos 

(Makarov 1938, Jensen 2014). 

Rhinolithodes é monoespecífico. Seu único membro, R. wosnessenkii Brandt, 1848, 

ocorre entre Alaska e a Califórnia. Caracteriza-se pela carapaça triangular com uma depressão 

semicircular profunda em torno de uma proeminência esférica e lisa (Makarov 1938, Jensen 

2014). 

Sculptolithodes foi estabelecido na primeira metade do século XX, para única espécie 

S. derjugini Makarov, 1938, do Mar do Japão. Ocorre, principalmente em fundos rochosos, 

em profundidades entre 20 e 35 m. É caracterizada pelo rostro espatuliforme, arredondado 

distalmente, regiões gástrica e branquiais fortemente elevadas e superfície lateral da carapaça 

inclinada; tergitos do quarto e quinto segmentos abdominais com placa mediana 

irregularmente calcificadas (Makarov 1938, Jensen 2014). 

 

1.3. Lacunas no estudo de Lithodidae 

Apesar do reconhecido interesse econômico, de algumas espécies, o estudo dos 

Lithodidae não está isento de dificuldades. O primeiro a classificar as espécies e gêneros da 

família foi Brandt, que entre 1848 e 1850 reconheceu 5 gêneros: Cryptolithodes, Lithodes 

(subgêneros Lithodes e Paralithodes), Lopholithodes, Rhinolithodes e Phyllolithodes. No 

entanto, só a partir dos trabalhos de Bouvier (1895, 1896) obteve-se um real conhecimento do 

número de espécies e gêneros existentes até então (9 gêneros e 40 espécies). A partir desses 

trabalhos, uma série de outros surgiram dando inicio aos estudos taxonômicos do grupo; 
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destacam-se os aportes de Makarov (1938), que fez um amplo estudo da fauna de crustáceos 

da ex-União Soviética. Scelzo (1973) reportou os decápodes Anomura coletados pela 

expedição “Walter Herwig” para o Atlântico Sul. Kensley (1981) analisou o material de 

decápodes coletados na África do Sul. 

Estes e outros trabalhos, produziram uma série de compilações e novas informações 

das espécies da família. Entretanto, os trabalhos em questão significaram avanços no 

conhecimento de uma área geográfica em particular, faltando ainda um trabalho que fosse 

capaz de oferecer um panorama global da taxonomia de Lithodidae. Dawson & Yaldwyn 

(1985) fizeram uma revisão preliminar da família em nível mundial, documentando um total 

de 68 espécies pertencentes a 11 gêneros (incluía Acantholithus Stimpson, 1858, atualmente 

na sinonímia de Paralomis White, 1847). 

Posteriormente, outro importante estudo com foco exclusivo em Lithodidae foi feito 

por Macpherson (1988), que fez uma extensa revisão da família para o oceano Atlântico, 

documentando 30 espécies (dos gêneros: Lithodes, Neolithodes e Paralomis), 10 das quais 

eram novas espécies. A despeito de todos estes avanços há ainda muitas lacunas no que se 

refere à sistemática e sistema genérico de Lithodidae. 

Já há muitos anos os estudos em Lithodidae vem sendo orientados basicamente para as 

espécies de interesse comercial do Pacífico Norte, abordando aspectos da sua biologia, 

reprodução, crescimento, melhoramento e manejo das capturas, etc. (Blau 1986, Paul et al. 

1989, Stevens 1990, 2014, Zheng et al. 1996). Assim, ainda hoje, há um grande 

desconhecimento sobre a grande maioria das espécies de Lithodidae. O fato de que mais de 

90% das espécies ocorrerem em águas profundas (entre 500 e 2000 metros, inclusive 

superando em alguns casos, os 4000 metros de profundidade, como é o caso de Paralomis 

bouvieri Macpherson, 1988), cria dificuldades adicionais para os avanços no conhecimento da 

biologia de Lithodidae. Fato este que traz consigo outra dificuldade, já que muitas das 

espécies são conhecidas por um ou dois espécimes apenas (aproximadamente 53 espécies das 

124 espécies conhecidas) (Macpherson 1988, Spiridonov et al. 2006, Hall & Thatje 2009a, b). 
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Outra dificuldade no estudo dos Lithodidae são as grandes variações ontogenéticas de 

alguns dos caracteres diagnósticos empregados para distinguir entre as espécies, como 

tamanho, posição e forma das ornamentações dorsais da carapaça, tamanho da projeção do 

rostro, etc. Caracteres que podem variar, devido às consideráveis alterações alométricas 

existentes entre os estágios juvenil e adulto, sendo possível observar variações evidentes no 

tamanho do rostro e espinhos da carapaça, proporcionalmente mais longos em juvenis, 

tornando-se progressivamente mais curtos com o aumento do tamanho corporal (Macpherson 

1988, Ahyong 2010). Além disso, diferenças no tamanho dos espinhos ou ornamentações da 

carapaça, quelípodos e pereiópodos, podem apresentar variações em seu desenvolvimento, 

não só entre indivíduos jovens e adultos, mas também entre espécimes do mesmo tamanho 

(Dawson & Yaldwyn 1985, Macpherson 1988a, Ahyong 2010, Hall & Thatje 2010). Por tal 

motivo, as diagnoses e descrições de espécies são baseadas em indivíduos adultos. 

Junto com o uso de caracteres morfológicos reconhecidamente variáveis, a utilização 

de caracteres morfométricos tem sido amplamente empregados para diferenciar exemplares ao 

nível específico, principalmente entre os gêneros mais diversos como Lithodes, Neolithodes e 

Paralomis, onde é frequente o uso de dados morfométricos dos quelípodos e pereiópodos. 

Porém, o uso de dados morfométricos também suscita polêmicas na medida que, caracteres 

morfométricos também exibem um grau de variabilidade entre espécimes de diferentes 

tamanhos e sexo (Dawson & Yaldwyn 1985; Macpherson 1988a; Ahyong 2010). Por 

exemplo, os quelípodos e os pereiópodos apresentam uma tendência a serem mais 

desenvolvidos em machos do que em fêmeas, e inclusive variar dentro de um mesmo sexo e 

tamanho. O que torna sem dúvida, difícil o trabalho de identificação de espécies semelhantes. 

A falta de uma nomenclatura padronizada, para fazer referências a algumas estruturas 

dentro de Lithodidae também constitui barreira ao avanço da taxonomia, e inclusive pode 

levar a sérios equívocos em seu uso. É o caso da terminologia aplicada nas subdivisões dos 

tergitos abdominais 3 a 6. Assim, enquanto, alguns autores mencionam a presença de cinco 

placas, formadas por uma placa média, uma par de placas laterais e um par de placas 
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marginais (Macpherson 1988a, McLaughlin & Lemaitre 2000, McLaughlin 2003), outros 

autores (Ahyong & Dawson 2006, Ahyong 2010) reconhecem uma placa mediana, duas sub-

medianas e duas laterais. Há ainda autores que se referem à presença de placas mediana, 

lateral e marginal (Ahyong 2010, Ahyong et al. 2010). 

Este contexto de lacunas e incertezas faz com que a compreensão da sistemática e 

filogenia de Lithodidae estejam apenas começando a ser entendidas. 

 

1.4. Sistemática dos Lithodidae 

Apesar da importância econômica e o grande interesse científico neste táxon, estudos 

abordando a historia evolutiva dos Lithodidae são muito escassos e o foco das discussões está 

centrada na análise das relações de parentesco entre os Lithodidae e os ermitões da família 

Paguridae Latreille, 1802. Lithodidae aparecem muitas vezes como grupo irmão de Paguridae 

e não de outros táxons mais próximos como Lomisidae Bouvier, 1895 ou Aeglidae Dana, 

1852, desencadeando relações filogenéticas pouco compreendidas e instáveis (Ahyong et al. 

2009, Tsang et al. 2011). 

A estreita relação evolutiva aparente entre Lithodidae e Paguridae tem sido expressa 

em termos de duas hipóteses contrapostas conhecidas como: “Hermit to king” e “King to 

hermit” (Cunningham et al. 1992). Estas hipóteses, tentam explicar como teria acontecido a 

evolução dos Lithodidae até obter uma aparência de caranguejo, a partir de um antecessor não 

caranguejo. Utilizando como referência o processo de carcinização (vide McLaughlin & 

Lemaitre 1997), que se entende como o processo de mudanças morfológicas para obter a 

“forma de caranguejo”, onde existe um encurtamento e alargamento da carapaça, e redução do 

abdômen ao se dobrar por trás do cefalotórax. 

A estreita relação entre os ermitões do gênero Pagurus Fabricius 1775 e os litódideos 

do gênero Lithodes foi proposta por H. Milne Edwards (1837). A hipótese “From hermit to 

king” de Cunningham et al. (1992) resulta da primeira aplicação de uma análise molecular 
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para a filogenia de ermitões e litodídeos. Porém, as primeiras evidencias morfológicas para a 

derivação Paguridae-Lithodidae tinham sido apresentadas por Boas (1880) e por Bouvier 

(1894, 1895, 1896 e 1897). 

Por outro lado, a hipótese “King to hermit”, que recusa a origem dos Lithodidae a 

partir de um ancestral ermitão, teve um começo não intencional, com a publicação de 

McLaughlin & Lemaitre, 1997 na qual eles estabeleceram, uma visão geral da carcinização 

em Anomura. Nesse trabalho os autores discreparam das interpretações anteriores do 

fenômeno da carcinização (uma evolução da forma de “caranguejo” a partir de um pagurídeo 

assimétrico habitando conchas). Eles contrariaram a hipótese “Hermit to king”, propondo que 

o processo aconteceu através da perda de cálcio do tegumento abdominal ao longo do tempo. 

Dessa forma o pleon calcificado nos Lithodidae evoluiu para o pleon pouco calcificado em 

Hapalogastridae e em uma última instancia, para o pleon membranoso dos Paguridae 

(McLaughlin & Lemaitre 1997). Assim há mais de uma década estas duas hipóteses vêm 

alimentando inúmeras discussões, sem que haja consenso da origem evolutiva de Lithodidae. 

Justamente em razão das atenções estarem centradas nessas hipóteses de 

relacionamento evolutivo, outras questões importantes não têm recebido a devida atenção. De 

forma paralela os Lithodidae tem sido inseridos em estudos abrangentes no contexto da 

filogenia de Anomura (McLaughlin & Lemaitre 1997, Morrison et al. 2002, McLaughlin et 

al. 2007, Bracken-Grissom et al. 2013) ou de Decapoda em geral (Dixon et al. 2003, Tsang et 

al. 2011). As diversas filogenias propostas tanto para Decapoda como para Anomura utilizam 

poucos representantes da família Lithodidae, e em alguns casos só com base em informações 

da literatura, o que impede ter um conhecimento apurado sobre as relações filogenéticas 

internas da família. 

Por tanto, uma série de questões da filogenia e relações internas de parentesco em 

Lithodidae não têm recebido a devida atenção e continuam a ser um enigma. Informações 

filogenéticas para Lithodidae têm sido baseadas em alguns estudos de morfologia externa e 

uns poucos dados moleculares (Macpherson 1988, Zaklan 2002a, Hall & Thatje 2010, Hall 
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2010, Anosov et al. 2015). 

Os únicos trabalhos existentes que abordam o monofiletismo da família e as relações 

de seus gêneros são os de Zaklan (2002a) e Hall (2010). Zaklan (2002a) realizou uma 

filogenia com dados de morfologia externa, utilizando 33 táxons terminais, dos quais 21 eram 

representantes de Lithodidae (10 gêneros e 21 espécies). Seus resultados evidenciaram a 

monofilia dos gêneros Cryptolithodes e Lopholithodes, enquanto que Lithodes se apresentou 

como parafilético, Paralithodes polifilético e Paralomis apresentou politomias não resolvidas. 

Hall (2010) realizou um extenso trabalho molecular com 6 genes (mitocondriais e 

nucleares), utilizando 47 espécies de Lithodidae. As árvores filogenéticas sugerem a 

monofilia dos gêneros Lithodes e Neolithodes, enquanto que os outros seriam parafiléticos. 

Como se vê, o conhecimento sobre a história filogenética dos Lithodidae está inserido 

em um cenário de precariedade e pouca consistência. Assim, existe a necessidade de explorar 

outras fontes de informação morfológica que eventualmente permitam aprofundar as relações 

de parentesco em Lithodidae. Neste contexto, por sua complexidade estrutural e diversidade 

de formas o esqueleto gástrico tem sido utilizado como fonte de informações morfológicas 

para estudos taxonômicos e filogenéticos em diversos grupos de Decapoda. 

 

1.5. Importância do estudo do esqueleto gástrico 

Nos crustáceos a presença de um esqueleto gástrico oferece uma oportunidade 

interessante para analisar comparativamente diferentes grupos, não só para o entendimento do 

processo digestivo de cada grupo (Patwardhan 1935, Kunze & Anderson 1979 Pinn et al. 

1999, Brösing et al. 2002) mas ao mesmo tempo, pode ser empregado em uma perspectiva 

filogenética (Scholtz & Richter 1995, De Jong-Moreau & Casanova 2001, Brösing et al. 

2007). 

A importância desta estrutura, não só exibe utilidade para o entendimento dos hábitos 

alimentares das espécies em ambientes particulares (Kunze & Anderson 1979, Ngoc-Ho 1984, 
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Martin et al. 1998), como também em estudos filogenéticos (Felgenhauer & Abele 1989, 

Kobusch 1998, Martin et al. 1998, Castro & Bond-Buckup 2003, Brösing et al. 2007, Lima 

2010). Portanto, nos crustáceos da ordem Decapoda, independente do hábito animal, o 

esqueleto gástrico é desenvolvido, calcificado em graus variáveis e provido de uma série de 

estruturas de mastigação (Scholtz & Richter 1995, Reimann et al. 2011). 

 

1.5.1. Formando as bases do estudo do esqueleto gástrico 

O estudo do esqueleto gástrico em crustáceos não é novo e, portanto, tem uma longa 

história que remonta aos tempos de Aristóteles (343 a.C.) (Livro I-VI Historia animalium) 

(Peck 1970). Aristóteles que foi um dos primeiros a mencionar as características morfológicas 

particulares dos estômagos nos crustáceos reconhecendo a presença de estruturas calcificadas 

que denominou de dentes. Posteriormente, uma série de cientistas começaram a se interessar 

pelo estudo da morfologia dos estômagos nos crustáceos, contribuindo com informações 

descritivas da forma estrutural dos ossículos (Herbst 1796, Cuvier, 1805, Brandt 1833, Baer 

1834, Meckel 1836). Um dos primeiros a detalhar a anatomia do estômago e suas complexas 

estruturas nos decápodes foi H. Milne-Edwards (1834) no célebre trabalho “Histoire naturelle 

des Crustacés”. H. Milne-Edwards estabeleceu a primeira nomenclatura para denominar os 

ossículos amplamente aceita por outros pesquisadores subsequentes. Ele chegou à conclusão 

de que a organização geral dos ossículos em todos os decápodes é a mesma, porém essas 

estruturas exibem características diagnosticas ao nível genérico. 

Em trabalho de destaque Huxley (1880) fez um estudo comparativo de morfologia, 

fisiologia e ecologia em decápodes. Descreveu a função dos dentes do estômago e em suas 

descrições introduziu, pela primeira vez, o termo “moinho gástrico”. Paralelamente Nauck 

(1880) publicou um extenso trabalho dos estômagos de mais 70 espécies de Brachyura e, com 

base na morfologia, sugeriu uma nova classificação para o grupo. Estas e outras contribuições 

sobre a complexa estrutura gástrica foram formando as bases teóricas dos estudos sobre a 

morfologia do estômago em crustáceos Decapoda. Papel de destaque deve ser atribuído a 
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Mocquard (1883), cujo extenso trabalho intitulado “Recherches anatomiques sur l’ estomac 

des crustacés podophthalmaires” reuniu as bases morfológicas e nomenclaturais ainda hoje 

utilizadas. 

Mocquard (1883) descreveu e ilustrou o esqueleto gástrico de mais de 100 espécies de 

decápodes. Ele reconheceu um conjunto de 28 ossículos e os organizou em três grupos. Esta 

proposta juntamente com a nomenclatura dos ossículos foi mantida até começos do século 

XX. Com seu estudo, Mocquard demonstrou que o plano estrutural dos estômagos é uniforme 

nos Decapoda e concluiu que as diferenças encontradas entre as espécies são devidas ao 

desaparecimento ou fusão de ossículos, ao longo da história evolutiva de cada espécie. 

A partir destas contribuições, o interesse na morfologia do estômago dos decápodes 

aumentou a partir de meados do século XIX, surgindo uma série de trabalhos descritivos das 

características morfológicas dos esqueletos gástricos em diversos grupos de Decapoda e 

Malacostraca em geral. Patwardhan (1934, 1935a-f) contribuiu amplamente para o 

conhecimento da estrutura gástrica e mecanismos de funcionamento em Anomura, Brachyura, 

Caridea, Dendrobranchiata e Stenopodidea. Sugeriu que a presença de estômagos com 

estruturas gástricas simples estão correlacionados com estruturas de mastigação externas 

eficientes e especializadas, enquanto que estômagos com esqueletos complexos seriam reflexo 

de peças bucais menos especializadas. 

Kobusch (1998) analisou a importância filogenética do esqueleto gástrico dentro de 

Mysida (Peracarida), demonstrou que cada estrutura dentro do esqueleto realiza uma ação 

cooperativa durante o processamento dos alimentos. Comprovou, que apesar das diferenças 

morfológicas dos estômagos e particulares formas alimentares entre as espécies, todas 

apresentam um conjunto uniforme de caracteres homólogos. 

De Jong-Moreau & Casanova (2001) constataram a presença de características 

morfológicas ancestrais nos estômagos de duas subordens de Mysida, permitindo identificar 

uma linha evolutiva de transição que une as linhagens ancestrais e mais derivadas deste táxon. 

Os trabalhos de Brösing (2000, 2002, e 2010), Brösing & Türkay (2011) e Brösing et 
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al. (2002, 2007), abordaram, amplamente, o conhecimento morfológico desta estrutura, 

mostraram sua utilidade como fonte de informação para dar resposta a questões filogenéticas 

em Brachyura, oferecendo a primeira filogenia com bases nos ossículos do esqueleto gástrico 

em um dos mais diversos táxon de Decapoda. Suas descobertas resultaram na identificação de 

novos ossículos, modificações na termologia das estruturas dos esqueletos gástricos e 

aplicação de um novo método para melhor visualização destas estruturas calcificadas. 

Estes e outros trabalhos descreveram a estrutura esquelética do estômago em uma 

ampla variedade de crustáceos, tanto de forma comparativa entre diferentes táxons como 

Caine (1975) para caranguejos anomuros Hippidae e Porcellanidae. Suh & Nemoto (1988) em 

espécies de Euphausiacea; Grown & Richardson (1990) em Parastacidae; Martin et al. (1998) 

em caranguejos braquíuros de zonas hidrotermais; Alves et al. (2010) para caranguejos 

Pseudothelphusidae, ou com observações particulares em determinadas espécies incluindo 

Homarus americanus (Huxley 1880), Nephrops norvegicus (Younge 1924) Callinectes 

sapidus (Cochran 1935), Castro & Bond-Buckup (2003) para Aegla platenses; Lima (2010) 

para caranguejos Gecarcinidae. 

 

1.5.2. Nomenclatura dos ossículos do esqueleto gástrico 

A complexa estrutura gástrica dos estômagos de Decapoda possui nomenclatura 

própria, para a série de ossículos, placas, válvulas e dentes gástricos. 

A primeira referência encontrada na literatura sobre nomes específicos para as 

estruturas calcificadas dos estômagos é de H. Milne-Edwards (1834). Nessa oportunidade, ele 

identificou e nomeou 19 peças. Anos mais tarde, seu estudante François Mocquard (1883) 

elaborou um extraordinário trabalho do esqueleto gástrico em Decapoda que resultando na 

identificação de 35 peças (28 ossículos e 7 outras estruturas do esqueleto) e uma 

nomenclatura formal para as estruturas dos estômagos em Decapoda. Os trabalhos de H. 

Milne-Edwards e Mocquard constituíram etapas fundamentais para o desenvolvimento dos 
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estudos sobre a morfologia do estômago em Decapoda e forneceram as bases da terminologia 

atual. 

A nomenclatura estável facilita os estudos morfológicos e permite estabelecer critérios 

comparativos entre as estruturas. Além disso, a designação de nomes embute hipóteses de 

homologias primárias entre as partes (sensu De Pinna 1991), postulado de homologias que 

serão confirmadas ou rejeitadas a posteriori. 

Nos últimos dois séculos, os ossículos receberam uma série de nomes diferentes, como 

resultado do reconhecimento individual de ossículos em diversos táxons de Decapoda. Isto 

significou uma série de alterações na nomenclatura até então amplamente utilizada. H. Milne-

Edwards (1834), Huxley (1880), Mocquard (1883), Patwardhan (1935a-f), entre outros, só 

utilizavam como identificação o nome e a abreviação dele. Maynard & Dando (1974) 

propuseram o uso de uma nova e flexível terminologia, que resultou no uso de um número 

romano associado ao nome de cada ossículo (e.g. ossículo mesocardíaco, entende-se também 

(I), ossículo pterocardíaco como (II), etc.). 

Junto com estas mudanças surgiram novos trabalhos sobre o esqueleto gástrico nos 

quais novos ossículos forma descritos. De fato, dos 28 ossículos reportados por Mocquard 

(1883), hoje existem trabalhos que reconhecem mais de 40 ossículos em Anomura, Brachyura 

ou outros decápodes (Younge 1924, Schaefer 1970, Kobusch 1998, Brösing 2010, Lima 2010, 

Reimann et al. 2011). Alguns trabalhos trazem propostas injustificadas de novos ossículos ou 

erros de identificação de ossículos (Brösing et al. 2002, Reimann et al. 2011). Todo este 

cenário resultou não só na instabilidade da nomenclatura, mas também em dificuldades para 

comparar estruturas de diferentes grupos taxonômicos. 
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1.5.3. O estômago em Decapoda 

O estômago nos Decapoda está localizado dorsalmente no cefalotórax, 

especificamente na região gástrica e está rodeado pelo hepatopâncreas. O estômago está 

dividido em três regiões básicas bem diferenciadas: o esôfago, a câmara cardíaca e a câmara 

pilórica (Felgenhaguer & Abele 1989, Felgenhaguer 1992, Lima 2010) (Fig. 1). 

O esôfago é um tubo simples e quitinoso que varia em tamanho e comprimento. Sua 

função é transportar o alimento para a câmara cardíaca, através de movimentos peristálticos. 

A câmara cardíaca está limitada anteriormente pelo esôfago e, posteriormente, pela 

válvula cárdio-pilórica. Está composta pelo saco cardíaco e pelo “moinho gástrico”, conjunto 

de ossículos e placas do estômago cardíaco. Suas funções são triturar e macerar as partículas 

alimentares. 

A câmara pilórica compreende a porção posterior do estômago, formado por ossículos, 

canais, válvulas e o filtro pilórico. Sua função é a digestão, absorção e eliminação das 

partículas alimentares. 

Entre a câmara cardíaca e a câmara pilórica existe uma invaginação ventral do 

estômago que da origem à válvula cárdio-pilórica. A válvula cárdio-pilórica controla o 

ingresso de material particulado na câmara pilórica, previamente triturado pelos esqueleto 

gástrico, na câmara cardíaca (Cochran, 1935). 
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Figura 1. Representação esquemática geral do estômago em Decapoda, mostrando a orientação e 

divisão interna da estrutura em três regiões básicas: esôfago, câmara cardíaca e câmara pilórica. 

Anterior, posterior, dorsal e ventral fazem referência à orientação do estômago. Extraído e modificado 

de Lima (2010). 

 

1.5.4. Morfologia do esqueleto gástrico em Anomura 

Em Anomura a estrutura gástrica é bem desenvolvida, situada entre o esôfago e o 

intestino médio, e constituída por uma série de estruturas calcificadas chamadas ossículos, 

localizados na parede membranosa. Estes ossículos possuem características morfológicas 

particulares, variam em forma, número e grau de calcificação entre os diferentes grupos 

taxonômicos (Fig. 2). Suas funções são variadas, entre as quais se destacam o suporte ao 

estômago, auxílio no movimento da parede estomacal, fracionamento do alimento ou como 

aparato filtrador para separar as partículas alimentares (Reimann et al. 2011). As funções 

variadas dos ossículos e sua localização no padrão geral da estrutura, suscitam a sua 

organização em grupos funcionais. 
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Figura 2. Esquemas generalizados do esqueleto gástrico de Lithodidae (Lithodes maja), mostrando a 

orientação e organização dos ossículos. Extraído e modificado de Brösing (2002). A. vista dorsal, 

indicando a posição dos ossículos dorsais, B. vista ventral, mostrando a posição dos ossículos laterais. 

Números romanos referem-se às designações dos ossículos. 
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1.5.5. Grupos funcionais de ossículos 

O primeiro a organizar os ossículos do estômago de acordo com sua função foi 

Mocquard (1883), quem estabeleceu três categorias: armadura estomacal, peças de 

sustentação e região pilórica. Pouco mais de 50 anos depois Cochran (1935) propôs 

modificações na organização e nomenclatura utilizada por Mocquard e classificou os 

ossículos em quatro categorias: ossículos do esqueleto gástrico, ossículos de suporte da 

câmara cardíaca, ossículos de suporte da câmara pilórica, e ossículos pleuro-pilóricos. 

Posteriormente Maynard & Dando (1974) reorganizam a distribuição dos ossículos em sete 

grupos funcionais: ossículos do esqueleto gástrico, ossículos de suporte lateral cardíaco, 

ossículos da válvula cárdio-pilórica, ossículos de suporte da porção dorsal da câmara pilórica, 

ossículos de suporte ventral pilórico e ampulário, ossículos de suporte supra-ampulário e 

ossículos de suporte lateral pilórico. Esta proposta tem sido amplamente aceita pela maioria 

dos autores subsequentes (Kunze & Anderson 1974, Ngoc-Ho 1984, Brösing 2002, Brösing et 

al. 2002), e aplicada no estudo da estrutura gástrica de Anomura, Brachyura, entre outros 

grupos de Decapoda. 

 

1.5.6. Estudos do esqueleto gástrico em Anomura 

Dos trabalhos existentes nesta linha de pesquisa, utilizando representantes de 

Anomura, destaca-se o estudo realizado por Mocquard (1883), quem dentre sua longa lista de 

espécies de Decapoda, analisou a morfologia do estômago de oito espécies de Anomura, entre 

elas Lithodes japonica De Haan, 1849 (atualmente Paralithodes camtschaticus) e L. 

verrucosa Dana, 1852 (atualmente Paralomis granulosa). Identificando um conjunto de 28 

ossículos em Lithodidae. 

Outros estudos do esqueleto gástrico em Anomura incluem o trabalho de Patwardhan 

(1935c), com sete espécies de Albuneidae; Galatheidae; Hippidae e Paguridae. Nessa 

oportunidade, Patwardhan identificou 10 ossículos e comentou, que assim como em 
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Brachyura, o esqueleto gástrico dos Anomura é bastante complexo e tem como principal 

característica distintiva, até então, a forma quitinosa dos dentes da válvula cárdio-pilórica. 

Schaefer (1970) estudou a morfologia funcional do esqueleto em três espécies de 

decápodes, entre eles Diogenes brevirostris Stimpson 1858. Concluiu que a preferência por 

um tipo particular de dieta na alimentação, reflete-se na morfologia do esqueleto gástrico, 

particularmente na forma dos ossículos e na quantidade de cerdas do estômago. 

Caine (1975; 1976) examinou as estruturas de mastigação e ossículos do esqueleto 

gástrico em oito espécies de três famílias de Anomura (Galatheidae, Hippidae e Paguridae). 

Observou que a forma e as cerdas diferem de acordo com o tipo de alimentação, assim 

animais que se alimentam principalmente de detritos apresentariam dentes finos e cerdas 

densas, diferente de organismos que consumem alimentos de maior tamanho, cujos dentes 

seriam mais fortes e cortantes, e as cerdas mais dispersas. 

Posteriormente, Kunze & Anderson (1979) estudando comparativamente as estruturas 

bucais e o esqueleto gástrico em quatro espécies de caranguejos ermitões diogenídeos, 

concluíram que a função geral do esqueleto gástrico é atuar como moinho, função esta comum 

a todas as espécies. Porém o grau de desenvolvimento das estruturas e dos dentes estaria 

correlacionada com o hábito alimentar das espécies. 

Destacam-se também, os aportes realizados por Meiss & Norman (1977) em um 

estudo comparativo do sistema gástrico de sete espécies de Decapoda. Eles reconheceram a 

presença de 33 ossículos, sugerindo que a organização geral destas estruturas é similar em 

todas as espécies de Decapoda. Segundo Meiss & Norman a organização geral varia desde 

simples em “Natantia” (veja também Lima et al. 2016) a estruturas complexas em espécies de 

“Reptantia” como Anomura ou Brachyura. Meiss & Norman propuseram que as homologias 

de alguns elementos podem ser reconhecidas, apesar das grandes variações exibidas em cada 

táxon. 

Outros autores que estudaram as estruturas do esqueleto gástrico em Anomura e 

fizeram trabalhos restritos a algumas espécies em particular. Ngoc-Ho (1984) analisou a 
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anatomia funcional do esqueleto gástrico de Porcellana platycheles e comparou com 

exemplares de Galathea squamifera e Upogebia deltaura (Gebiidea). Ela notou que as 

estruturas do esqueleto eram semelhantes entre as três espécies, e que as diferenças 

observadas podiam ser devido a diferenças no tamanho das partículas alimentares 

consumidas. Abrunhosa et al. (1997) estudaram a morfologia do esqueleto gástrico nos 

estádios larvais e juvenis em três espécies de Paralithodes: P. camtschaticus, P. brevipes e P. 

platypus. Castro & Bond-Buckup (2003) analisaram a morfologia do esqueleto gástrico em 

Aegla platensis, espécie endêmica de regiões subtropicais da América do Sul e consideraram 

a organização básica dos ossículos idêntica em disposição à encontrada em outros decápodes. 

A primeira filogenia de Anomura com base nas características morfológicas dos 

ossículos do esqueleto gástrico, veio com Reimann et al. (2011). Eles analisaram 66 espécies 

de Anomura, entre elas, três representantes de Lithodidae (Lithodes maja Linnaeus, 1758; 

Neolithodes agassizii Schmitt, 1882 e Paralomis spinosissima Birstein & Vinogradow, 1972). 

De acordo com os resultados encontrados os representantes de Lithodidae figuram dentro do 

mesmo clado que os Paguridae. 

Desta forma, uma série de trabalhos realizados tanto em Anomura como em outros 

grupos de crustáceos, tem reforçado a relevância biológica, ecológica e evolutiva do esqueleto 

gástrico, que pode ser empregada como uma característica adicional na comparação entre 

diversos grupos taxonômicos. 

De fato, a utilização das características morfológicas dos ossículos do esqueleto 

gástrico se apresentam como uma boa fonte de informação a ser empregada para elucidar as 

relações internas de Lithodidae. 
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Como se depreende da contextualização acima, o monofiletismo da família Lithodidae 

e dos gêneros atualmente inclusos na família, assim como as relações filogenéticas em 

Lithodidae são controversos e têm recebido muito pouca atenção. A complexidade do 

esqueleto gástrico nos crustáceos Decapoda possibilita a utilização de informações 

morfológicas novas, oriundas dos ossículos do esqueleto gástrico, com vistas a servir de base 

para uma análise filogenética de Lithodidae. 

2. OBJETIVOS 

Realizar um estudo morfológico detalhado dos ossículos que compõe o esqueleto 

estomacal, identificando os principais ossículos da estrutura esquelética do estômago, visando 

abordar a filogenia de Lithodidae com os seguintes objetivos específicos principais: 

i) Testar a hipótese de monofiletismo de Lithodidae. 

ii) Testar o monofiletismo dos gêneros de Lithodidae e seus reflexos no sistema genérico 

atualmente em uso para a família. 

iii)  Propor uma hipótese de relacionamento filogenético interno em Lithodidae 
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3. MATERIAL & MÉTODOS 

3.1. Obtenção dos Espécimes 

Além do acervo carcinológico do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

(MZUSP), o material biológico utilizado neste estudo é oriundo de empréstimos ou doações 

de instituições de pesquisa e outros museus, ou foi estudado durante visitas aos acervos 

científicos de outras instituições (Tabela II). 

A seguir, as instituições cujo material foi estudado e seus respectivos acrônimos: 

• DINARA: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Montevideo, Uruguai. 

• IMARPE: Instituto del Mar del Peru, Lima, Peru. 

• INIDEP: Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, Mar del Plata, Argentina. 

• MMSA: Museo Municipal de San Antonio, Valparaíso, Chile. 

• MNHNM: Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguai. 

• MNHN-S: Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile. 

• MUAP-CD: Museo del Mar, de la Universidad Arturo Prat, Crustáceos Decápodos, Iquique, 

Chile. 

• MZUC-UCCC: Museo de Zoologia, Universidade de Concepción, Concepción, Chile. 

• MZUSP: Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

• RBCM: Royal British Columbia Museum, Canada. 

• UP: Universidad de Panamá, Panamá. 

• USNM: National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 

USA. 
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Tabela II. Lista de espécies estudadas no presente trabalho, incluindo os representantes do grupo 

externo (Coenobitidae, Diogenidae, Nephropidae, Paguridae e Thalassinidae). Os Símbolos ♂, ♀, ♀♀, 

referem-se a macho, fêmea e fêmea ovígera respectivamente. LC e CC, indicam largura e 

comprimento da carapaça respectivamente. 
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Tabela II. Continuação. 
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Tabela II. Continuação. 
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Tabela II. Continuação. 
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Tabela II. Continuação. 
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Tabela II. Continuação. 
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Tabela II. Continuação. 

 
 

Desta forma, foram obtidos representantes de todos os 10 gêneros da família 

Lithodidae, incluindo a espécie tipo de cada gênero, juntamente com representantes de todos 

os 5 gêneros de Hapalogastridae. Adicionalmente foram inclusos, com fins comparativos, 

outros taxa de Decapoda: Coenobitidae (Birgus latro); Diogenidae (Petrochirus diogenes); 

Nephropidae (Homarus americanus e Nephrops norvegicus); Paguridae (Pagurus 

bernhardus) e Thalassinidae (Thalassina anomala), que auxiliaram na polarização dos 

caracteres e foram empregados como grupos externos nas análises filogenéticas. 

Um total de 185 estômagos pertencentes a 66 espécies de 21 gêneros foram 

examinados, dos quais 157 estômagos de 52 espécies corresponderam a representantes dos 

gêneros válidos de Lithodidae (Tabela III). 
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Tabela III. Lista de espécies utilizadas nas análises morfológicas, indicando a proporção de machos e 

fêmeas, e quantidade de estômagos estudados por espécies.	Os Símbolos ♂, ♀, ♀♀, referem-se a 

macho, fêmea e fêmea ovígera respectivamente 
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Tabela III. Continuação. 
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3.2. Estudo Morfológico 

3.2.1. Preparação dos Estômagos 

Inicialmente os exemplares obtidos foram submetidos à identificação ao nível 

específico, com o intuito de confirmar a identidade do material em estudo. A revisão das 

identificações foi efetuada com base nos trabalhos de Macpherson (1988), McLaughlin (2003) 

e Ahyong (2010). Posteriormente, foi registrado o sexo da cada exemplar com base na 

posição dos gonóporos, distinguindo-se os machos das fêmeas pela presença de aberturas 

genitais na face ventral da coxa do quinto e terceiro pereiópodos respectivamente. De cada 

exemplar foram obtidas a largura máxima (LC) e comprimento (CC) da carapaça em 

milímetros (mm), tomado a partir da margem posterior da orbita até a margem posterior da 

carapaça. As medidas foram obtidas com auxilio de um paquímetro digital STARRETT® 727 

(0,01 mm de precisão). 

A extração dos estômagos foi realizada inicialmente com o deslocamento cuidadoso 

da carapaça de cada exemplar para evitar danos à morfologia dos exemplares. O processo 

iniciou-se com a dissecção da cutícula que une a carapaça com o primeiro segmento 

abdominal; em seguida a carapaça foi levantada para expor o estômago e o esôfago cortado 

para a remoção da estrutura gástrica completa. 

Os estômagos foram devidamente etiquetados (identificação taxonômica, numero de 

tombo na coleção de origem, sexo e medidas da carapaça) e acondicionados em frascos de 

vidro, contendo uma solução de álcool etílico 75% para sua fixação e posterior preparação. 

Os procedimentos adicionais de preparação dos estômagos seguiram a metodologia 

padrão proposta (Mocquard 1883, Brösing et al. 2002, Brösing et al. 2006), com alguns 

ajustes em função do grau de calcificação dos estômagos. Os estômagos removidos foram 

imersos em solução de Hidróxido de Potássio (KOH) 10% com adição de entre 0,05-1g de 

Alizarina-vermelha previamente aquecidos a 100ºC por intervalos de tempo de 15, 30 e 45 

minutos. O KOH permite a maceração da musculatura e a Alizarina-vermelha melhora a 

visualização dos ossículos. Por último, após corados, os estômagos foram reacondicionados 

em frascos contendo uma solução de álcool 75% para posterior estudo sob microscópio 

estereoscópico. 
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3.2.2. Análises Morfológicas 

Inicialmente realizou-se uma coletânea de informações existentes na literatura, 

referentes ao esqueleto gástrico de Decapoda (Mocquard 1883, Cochran 1935, Maynard & 

Dando 1974, Meiss & Normann 1977, Kunze & Anderson 1979, Brösing 2002, 2010, Brösing 

et al. 2007, Reimann 2009). Nesta etapa foram levantadas informações morfológicas sobre a 

forma e função dos ossículos e sua posição na conformação geral do estômago. Os estudos 

prévios permitiram ainda definir e padronizar a nomenclatura empregada para nomear os 

ossículos e placas presentes no esqueleto gástrico. 

Os esqueletos gástricos foram dissecados e estudados individualmente para 

observação detalhada da morfologia sob microscópio estereoscópico (Leica MZ95). As 

ilustrações das estruturas morfológicas do esqueleto gástrico foram elaboradas com auxilio de 

câmara clara. 

Para as descrições morfológicas optou-se pelo uso da nomenclatura dos ossículos 

seguindo as propostas de Mocquard (1883),	Maynard & Dando (1974), Brösing et al. (2002), 

e Reimann et al. (2011). No entanto, modificações na terminologia foram propostas no 

presente trabalho. Estas modificações são apresentadas na seção de resultados (4.1.5), e 

apresentadas comparativamente na Tabela IV. 

A comparação dos ossículos, foram realizadas com bases nos estudos morfológicos 

dos representantes das espécies-tipo de cada gênero, e complementadas com observações das 

demais espécies obtidas. 
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Tabela IV. Nomenclatura comparativa dos ossículos do estômago de Decapoda. Abreviações: i – 

ilustrado; ni – não identificado ou não descrito; nn – não nomeado; * ossículo não encontrado em 

Lithodoidea. 
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Tabela IV. Continuação. 
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Tabela IV. Continuação. 
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Tabela IV. Continuação. 
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3.2.2.1 Definição da terminologia morfológica 

O estudo do esqueleto gástrico implica o reconhecimento e a descrição das 

particularidades morfológicas dos ossículos e demais elementos esqueletais. A clareza no 

entendimento das estruturas e suas interpretações morfológicas são essenciais à comparação 

de estruturas em diferentes táxon.  

Com o intuito de facilitar o melhor entendimento e evitar divergências nas 

interpretações morfológicas apresentamos a seguir, onde necessário, algumas definições sobre 

a terminologias utilizadas nas descrições dos ossículos. 

Os ossículos e placas gástricas variam, principalmente, quanto ao grau de calcificação 

e ao grau de fusão entre os elementos esqueletais. Para a classificação dos ossículos segundo 

estes dois aspectos seguiu-se a proposta de Lima (2010) que reconheceu para grau de 

calcificação três variações: (i) ossículos fortemente calcificados são completamente opacos; 

(ii) ossículos moderadamente calcificados são semi-translúcidos e de aspecto cartilaginoso; e 

(iii) ossículos levemente calcificados ou desprovidos de calcificação, são completamente 

translúcidos e de aparência membranosa. 

Em consequência do grau de calcificação que exibem os ossículos suas margens 

podem ser bem ou mal definidas: (i) margens bem definidas têm limites claramente evidentes 

devido à forte calcificação de todo o elemento esqueletal, (ii) margens mal definidas têm 

limites pouco evidentes, de aspecto membranoso, devido à leve calcificação junto às margens 

do o elemento esqueletal. Adicionalmente, as margens dos ossículos podem apresentar 

distinto grau de espessura, justamente em função do grau de calcificação: (i) margens 

delgadas apresentam espessamento inconspícuo; e (ii) margens robustas apresentam 

espessamento bastante aparente. 

O grau de fusão ou separação de ossículos varia do seguinte modo: (iv) ossículos 

livres ou individualizados são conectados ao ossículo adjacente por uma membrana articular 

fina e maleável; (v) ossículos parcialmente fusionados são conectados por membrana rígida 

de aspecto cartilaginoso ou com fusão claramente incompleta com linha de sutura bem 

marcada; e (vi) ossículos fusionados não têm limite de separação evidente. 
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As suturas são linhas de junção entre ossículos. Estas linhas de sutura podem ser: (i) 

evidentes, quando existe claramente um limite de separação, ou (ii) ausentes, quando não 

existe uma linha de separação observável. 

Outra variável refere-se ao grau de desenvolvimento dos ossículos: (i) bem 

desenvolvidos, em relação à estrutura geral da ossatura gástrica e com formas bem definidas, 

ou (ii) pouco desenvolvidos, em relação à estrutura geral da ossatura gástrica, e quando com 

aspecto morfológico rudimentar. 

As margens e extremidades dos ossículos mostram alguns formatos singulares: (i) 

retilínea se prolonga em linha reta; (ii) curvada apresenta forma de arco de círculo (côncava 

ou convexa), sem linhas retas e (iii) sinuosa, concavidades e convexidades alternadas. 

Os ossículos podem ser dotados de relevos: (i) carenas ou costelas são protuberâncias 

pouco elevadas, bastante alongadas em relação a sua própria largura, arredondadas ou agudas 

formando uma quilha; (ii) cristas são protuberâncias acentuadamente elevadas em relação ao 

seu próprio comprimento e fortemente achatadas lateralmente. 

Cicatrizes são consideradas impressões ou marcas côncavas sobre uma estrutura ou 

tegumento; (ii) estrias são saliências convexas sobre uma estrutura ou tegumento; (iii) fissuras 

ou fendas, são entalhes alongados, geralmente estreitos em relação ao seu próprio 

comprimento sobre uma estrutura ou tegumento. 

Os ossículos, dentes gástricos e a válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) podem conter uma 

série de projeções cuticulares, que auxiliam no seu funcionamento. Para o propósito do 

presente trabalho (i) cerdas são projeções alongadas com base subcircular e lúmen contínuo 

(Garm 2004). As cerdas podem ser simples, quando exibem uma forma fina e cilíndrica, que 

se estreita em uma ponta fina, ou cerdas grossas, semelhantes as cerdas simples, porém 

alongam-se desde a base para o vértice com aspecto de espinhos; (ii) dentes são projeções 

com a base maior do que a altura, geralmente, largos e obtusos; (iii) espinhos diferem dos 

dentes por terem a base menor do que a altura sendo geralmente bastante agudos distalmente. 

Os termos anterior, posterior, ventral e dorsal referem-se à orientação dos ossículos no 

plano de organização geral do esqueleto gástrico, considerando sua posição no estômago, i.e. 

a região anterior do estômago coincide com a região anteriro do corpo do animal e assim 

sucessivamente. A tabela V sintetiza os termos utilizados no presente estudo. 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                           Material e Métodos 

	

__________________________________________________________________________________	

88	

	

Tabela V. Explicação resumida da terminologia morfológica utilizada nas descrições dos ossículos e 

suas respectivas definições. 

 

	

3.2.2.2. Escolha dos caracteres morfológicos 

Os caracteres utilizados para elaborar a matriz de dados para as análises filogenéticas 

foram selecionados com base nos estudos morfológicos realizados no presente trabalho. Este 

conjunto da dados foi comparado às informações provenientes na literatura (Brösing et al. 

2007, Brösing 2010, Reimann et al. 2011). 

Foram considerados caracteres dos ossículos presentes entre a câmara cardíaca, 

válvula cárdio-pilórica e câmara pilórica, incluindo, caracteres dos dentes do esqueleto 

gástrico. 

Com base no estudo comparativo cuidadoso da morfologia do esqueleto gástrico dos 

diversos táxons disponíveis, um total de 189 caracteres foram obtidos para as análises 

filogenéticas, resultando em uma matriz de caracteres (vide anexo). A formulação dos 

caracteres seguiu os princípios de Henning (1966), Richter (2005) e Sereno (2007). 
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3.2.2.3. Uso de Raio-X 

Paralelamente ao estudo sob microscópio estereoscópico dos estômagos, utilizou-se 

tecnica de raio-x, amplamente empregada no estudo de peixes (Arratia & Lambers 1996, 

Bartolino 2005, Olatunji-Akioye et al. 2010, Mery et al. 2011). Esta metodologia consiste na 

utilização de um aparelho de raio-x que gera um feixe de luz que se concentra em um objeto, 

o qual absorve parte desses raios. A parte calcificada ou óssea absorve a maior quantidade 

desses raios e o tecido mole absorve uma menor quantidade. 

A utilização da técnica de raio-x para o estudo do esqueleto gástrico foi realizada sob a 

supervisão da Dra. Sandra Raredon nas dependências da coleção de peixes do Smithsonian 

Institution. Sua aplicação neste tipo de estudos, pode ser considerada como uma inovação 

para este fim, por ter sido a primeira vez que foi utilizada para o estudo da estrutura gástrica 

de crustáceos. 

O procedimento consistiu na passagem dos raios através do esqueleto gástrico, 

capturados em um detector digital, que produziu uma imagem transparente do material, onde 

os ossículos foram observados de cor branca e o tecido membranoso de cor cinza (Fig. 4, 7). 

Este procedimento foi realizado em cada estômago obtido na coleção carcinológica do 

National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, com uma potência de 30 a 70 

quilovolt durante 5 a 10 segundos. 

A técnica do raio-x foi complementar às observações sob microscópio estereoscópico 

e proporcionou informações valiosas que muitas vezes não foram possíveis de observar 

utilizando a metodologia tradicional. Particularmente foi possível observar da melhor maneira 

os limites dos ossículos e identificar as formas de união entre os ossículos. 

As vantagens da técnica de raio-x incluem a rapidez no procedimento (o mais 

demorado é a montagem do material segundo as vistas desejadas. No caso dos estômagos 

foram tomadas fotografias em três vistas dorsal, lateral e ventral) e a fácil utilização, já que o 

uso do aparelho de raio-x não precisa de um treinamento muito demorado para seu uso e toda 

a maquinaria eletrônica está integrada em um computador, cujos comandos e passos são 

poucos e fáceis. É um procedimento barato, as capturas de imagens não precisam de filme, já 
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que suas imagens são digitais (uma extensão TIF) e podem ser modificadas em aspectos de 

contrastes no próprio em programas de edição de imagens. 

 

3.3. Estudo Filogenético 

3.3.1. Transformação dos caracteres 

O primeiro passo para utilizar a lista de caracteres nas análises filogenéticas, foi a 

transformação da informação contida nesses caracteres, em uma abordagem cladística 

(Henning 1966, Wiley et al. 1991). Este processo consiste em determinar qual estado do 

caráter é primitivo (plesiomórfico) e qual é derivado (apomórfico). 

Para este propósito foi usado o método de comparação do grupo-externo (outgroup) 

proposto por Nixon & Carpenter (1993). Método que consiste em escolher no mínimo dois 

táxons como referência, que não formem parte do grupo de interesse, para polarizar as 

transformações do caráter. A polarização dos caracteres, foi realizada utilizando 

representantes selecionados de cinco famílias, duas delas externas a Anomura i.e. 

Nephropidae e Thalassinidae. Ainda três famílias representantes desta infraordem: 

Coenobitidae, Diogenidae e Paguridae, membros de Paguroidea, táxon no qual em diferentes 

propostas filogenéticas (Ahyong & O’Meally 2004, McLaughlin et al. 2007, Tsang et al. 

2008) Lithodidae é inserido. 

 

3.3.2. Análises Filogenética 

Na matriz de caracteres, elaborada no programa Winclada (Nixon 2002), foram 

incluídos 66 táxons terminais e 189 caracteres morfológicos do esqueleto gástrico para as 

análises filogenéticas: 52 espécies de todos os 10 gêneros de Lithodidae (incluindo todas as 

espécies tipos dos gêneros) e 8 espécies de todos os 5 gêneros de Hapalogastridae (incluindo 

todas as espécies tipo dos gêneros) (Tabela III). Para o grupo externo foram selecionados três 

espécies representantes de Paguroidea (Tabela III) (grupo táxon no qual Lithodidae e 

Hapalogastridae já foram inclusas, (cf. Ahyong & O’Meally 2004, McLaughlin et al. 2007, 
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Tsang et al. 2008) além de duas espécie de Nephropidae e uma espécie de Thalassinidae 

(Tabela III). As árvores foram enraizadas com base nos estados de caracteres observados em 

Thalassina anomala. 

Utilizou-se o programa TNT como plataforma para execução das análises cladísticas, 

empregando a busca heurística tradicional com o algorítimo TBR (Tree Bissection and 

Reconection) com 10.000 réplicas e 100 árvores salvas por réplica (Goloboff et al. 2008). 

Para a optimização dos caracteres ambíguos, foi utilizada a otimização ACCTRAN 

(Accelerated Transformation) que geralmente prefere hipóteses de homologia primárias. Os 

125 caracteres binários e 64 caracteres multiestado foram obtidos da morfologia dos 

esqueletos gástricos, escolhidos com base na análise direta de 177 espécimes de Lithodoidea e 

6 espécies como grupo externo. 

Para a construção das árvores filogenéticas os caracteres morfológicos da matriz de 

dados foram tratados como não ordenados e foram considerados igualmente ponderados. Para 

testar os resultados das análises cladísticas foram calculadas medidas de suporte das 

topologias. O método de re-amostragem “bootstrap” (Felsenstein 1985), foi utilizado para 

calcular a frequência dos nodos nas reconstruções filogenéticas. Os valores de “bootstrap” 

foram calculados selecionando a opção de 10.000 réplicas e 100 árvores salvas por réplica. O 

suporte de decaimento de Bremer (Bremer 1988, 1994), que estima o número de passos 

necessários para colapsar um ramo, foi calculado para a topologia mais congruente. 

Para maior clareza e simplicidade nós utilizamos no presente trabalho a notação 

“Taxon+” para nos referirmos à clados com ramos numerosos sem a necessidade de 

mencionar cada ramo, conforme sugerido por Amorin (1994). Assim, dado um clado 

(A(B(C(D,E)))), “B+” refere-se ao clado (B(C(D,E))), C+ refere-se ao clado (C(D,E)) e assim 

sucessivamente. 

Paralelamente, uma análise contendo 22 espécies de Paralomis, incluindo a espécie 

tipo do gênero P. granulosa, foi executada com o objetivo de testar o monofiletismo de 

Paralomis dentro de um escopo taxonômico mais restrito e de explorar as relações internas de 

Paralomis. Na medida em que diversos grupos de Lithodoidea são possivelmente 

parafiléticos, esta análise cladística foi realizada utilizando os mesmos grupos externos das 
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análises anteriores, porém limitado à espécie tipo de cada um destes grupos de Lithodoidea 

(Lithodidae e Hapalogastridae). 
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4. RESULTADOS & DISCUSSÃO 

4.1. Análises Morfológicas 

4.1.2. Morfologia geral do estômago em Lithodidae 

Externamente, a posição do estômago em Lithodidae é reconhecível pelo profundo 

sulco cervical na face dorsal da carapaça que separa a região gástrica da região cardíaca. 

Similarmente à outros Decapoda, o estômago em Lithodidae esta divido em três partes: 

esôfago, câmara cardíaca e câmara pilórica (McLaughlin 1983, Felgenhauer & Abele 1989, 

Felgenhauer 1992, Brösing et al. 2002). Estas divisões possuem uma origem ectodérmica e 

estão revestidas de quitina. O tamanho e as características morfológicas de cada uma destas 

divisões variam em grau de complexidade de acordo com o grupo taxonômico. 

 

4.1.2.1. Esôfago 

O esôfago está localizado na parte anterior do estômago, posiciona-se posteriormente à 

boca e se projeta até o inicio da câmara cardíaca. Está constituído por um tubo em forma de J, 

não calcificado e quitinoso, que varia em espessura e comprimento (10-45 mm nos 

exemplares analisados). O esôfago transporta o alimento proveniente das peças bucais para a 

câmara cardíaca, através de movimentos peristálticos (Vonk 1960, Böhm et al. 1997). 

Internamente apresenta sulcos, estrias e dobras longitudinais, que limitam o tamanho de sua 

cavidade, prevenindo a regurgitação do material ingerido. O extremo posterior do esôfago 

situa-se próximo às válvulas esofágicas. Estas válvulas posicionam-se de cada lado do 

esôfago e constituem uma pequena invaginação da porção anterior do saco cardíaco. 

Internamente estão providas de cerdas orientadas em direção a câmara cardíaca. 

Posteriormente ao esôfago, encontram-se duas câmaras na seguinte sequencia: a 

câmara cardíaca e a câmara pilórica. Estas duas câmaras, separadas pela válvula cárdio-

pilórica, estão formadas por uma série de placas e ossículos, que diferem em número, forma e 

grau de calcificação. Estas estruturas estão encarregadas de triturar e filtrar o alimento. A 

complexidade destes ossículos varia de um grupo taxonômico a outro. 
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4.1.2.2. Câmara cardíaca 

A câmara cardíaca representa à porção anterior do estômago. Está constituída pelo 

saco cardíaco e por uma série de ossículos, placas e dentes gástricos. O saco cardíaco 

representa uma estrutura globosa e translúcida, que varia em tamanho, sendo visivelmente 

mais larga do que longa. A porção anterior possui um par de placas cardíacas variáveis em 

forma, tamanho e calcificação. No saco cardíaco encontram-se um conjunto de ossículos,  

placas cardíacas e dentes gástricos; formando um complexo aparato de mastigação. Estas 

estruturas trabalham em conjunto com a musculatura externa para facilitar a triagem e a 

mastigação do alimento ingerido (Mocquard 1883, Cochran 1935, Partwardhan 1935). A 

câmara cardíaca é limitada posteriormente pela válvula cárdio-pilórica que corresponde a uma 

invaginação ventral do estômago e que separa as câmaras cardíaca e pilórica. A válvula 

cárdio-pilórica controla a entrada na câmara pilórica do material triturado previamente na 

câmara cardíaca. 

 

4.1.2.3. Câmara pilórica 

A câmara pilórica, que corresponde à porção posterior do estômago, é visivelmente 

menor do que a câmara cardíaca, sendo mais longa do que larga. No entanto, exibe um 

número maior de ossículos, em sua maioria menores e mais achatados. Além dos ossículos a 

câmara pilórica é dotada de válvulas e canais, tipicamente armados de estrias e cerdas, que 

trabalham em conjunto formando um eficiente aparato de filtragem. 

A câmara pilórica é encarregada da digestão, absorção e eliminação das partículas 

alimentares (Mocquard 1883, Cochran 1935, Partwardhan 1935, Brösing et al. 2002, 2010). 

As partículas de alimento previamente fragmentadas na câmara cardíaca, ingressam por 

pressão na câmara pilórica, através de um a corrente que carreia as partículas para o sistema 

de filtragem. O sistema de filtragem está dividido em dois compartimentos: uma porção 

dorsal que conduz as partículas maiores de alimento diretamente para o intestino, através da 

ação das válvulas pleuropilóricas, e uma porção ventral que transporta o alimento para o filtro 

pilórico. O filtro pilórico está formado por um par de ampolas, providas de numerosas micro-

cerdas, que operam como uma rede, permitindo que unicamente partículas finas ingressem na 

glândula digestiva. 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                    Resultados & Discussão	

_______________________________________________________________________________	

96	

	

4.1.3. Características gerais dos ossículos do esqueleto gástrico em Lithodidae 

Os ossículos que compõem o esqueleto gástrico são majoritariamente estruturas pares 

e bilateralmente simétricos, com exceção dos ossículos da região média dorsal e ventral (e.g. 

I, III, VII, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII) (Tabela VI). Os ossículos estão conectados uns aos 

outros por ligamentos membranosos, sua movimentação é proporcionada pela musculatura. 

No entanto, alguns ossículos podem ser estruturas individuais (e.g. subdentado (XIV)) ou 

fusionados entre si (e.g. exopilórico (IV)-zigocardíaco (V)) (Tabela VI). 

As funções dos ossículos são diversas, uma parte deles proporcionan suporte à 

estrutura gástrica completa (e.g. I, II, III, IV, V, VI e VIII), outros oferecem estabilidade da 

estrutura (e.g. IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV); alguns trituram o alimento (e.g.	 dentes 

gástricos) e os restantes separam as partículas alimentícias (e.g. XIX, XIXa, XX, XXI, XXIa e 

XXIb, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIa, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII e XXXIII) (Tabela VI). 

 

4.1.4. Identificação dos ossículos do esqueleto gástrico em Lithodidae 

No presente trabalho foram identificados um total de 44 ossículos diferentes no 

esqueleto gástrico de Lithodoidea (Hapalogastridae + Lithodidae), incluindo a válvula cárdio-

pilórica (v.c.p.). Um novo ossículo foi reconhecido e proposto como parte da complexa 

estrutura gástrica desta família (Fig. 3; Tabela VI). Adicionalmente, 17 ossículos foram 

redefinidos uma vez que sua interpretação é ambígua ou insuficientemente definida na 

literatura (Mocquard 1883, Kunze & Anderson 1979, Brösing et al. 2002, Brösing 2010, 

Reimann et al. 2011). 
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Figura 3. Esquemas generalizados do esqueleto gástrico de um Lithodidae, mostrando a orientação e 

organização dos ossículos. A. vista dorsal, indicando a posição dos ossículos dorsais; B. vista lateral, 

mostrando a posição dos ossículos laterais; C. vista ventral, mostrando a posição dos ossículos 

ventrais. Anterior e posterior, referem-se á orientação geral do esqueleto gástrico. Os números 

referem-se às designações dos ossículos da tabela VI. Abreviação: veso – válvula esofagina. 
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Os ossículos identificados foram organizados em sete categorias: Ossículos do moinho 

gástrico, ossículos de suporte lateral da câmara cardíaca, ossículos da válvula cárdio-pilórica, 

ossículos de suporte dorsal da câmara pilórica, ossículos de suporte ventral do piloro e 

ampola, ossículos de suporte supra ampulares e ossículos de suporte lateral do piloro (Tabela 

VI). Esta organização reflete a posição e função que os ossículos exercem dentro do 

esqueleto, e foi escolhida com base na proposta de Maynard & Dando (1974) de grupos 

funcionais de ossículos. 

Uma das principais variações morfológicas observadas nos ossículos foi o grau de 

calcificação das estruturas, encontrando-se ossículos fortemente calcificados (e.g. I, II), 

parcialmente calcificados (e.g. III, XII) ou desprovidos de calcificação (e.g. XI, XXI). 

Tabela VI. Lista dos 44 ossículos do esqueleto gástrico que foram identificados em Lithodoidea. 
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Tabela VI. Continuação. 

 
 

4.1.5. Morfologia dos ossículos do esqueleto gástrico em Lithodidae 

Poucos trabalhos na literatura registram as características morfológicas dos ossículos 

do esqueleto gástrico em representantes da família Lithodidae. Mocquard (1883) analisou 

duas espécies de Lithodidae Paralithodes camtschaticus e Paralomis granulosa (pl. 4, figs. 

120, 121, pl. 5 figs. 127, 128). Estabeleceu que a forma geral do esqueleto gástrico e as 

características morfológicas dos ossículos nessas espécies eram semelhantes às estruturas 

observadas em ermitões da família Paguridae. 

Pouco mais de um século depois, Brösing (2002) em seu trabalho filogenético de 

Brachyura, descreveu as características morfológicas dos ossículos presentes em uma única 
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espécie de Lithodidae, i.e. Lithodes maja (p. 186-191; figs. 64, 65). Brösing (2002) 

reconheceu 36 ossículos em Lithodidae, dentre os quais, os ossículos de suporte dorsal do 

estômago pilórico (XXI e XXIa), o ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII), o pré-

ampulário (XXII) e o anterior inferior pilórico (XXIII), não foram claramente delimitados. 

A contribuição mais recente ao conhecimento das estruturas calcificadas do esqueleto 

gástrico em Lithodidae foi oferecida por Reimann (2009: p. 62-66) que, investigando as 

relações filogenéticas em Anomura, analisou a morfologia em três espécies de Lithodidae: 

Lithodes maja, Neolithodes agassizii e Paralomis spinosissima. Entretanto, Reimann só 

descreveu em detalhe os ossículos de N. agassizii; já para L. maja, e P. spinosissima Reimann 

repetiu o mesmo padrão de ossículos encontrado em N. agassizii, exceto por umas poucas 

diferenças morfológicas sutis. 

Soma-se a este cenário de carência de informações sobre os ossículos que compõem o 

esqueleto gástrico em Lithodidae, erros de interpretação morfológica na literatura que serão 

esclarecidos a seguir na seção 5.1.5. 

 

4.1.5.1. Ossículos do moinho gástrico 

Os ossículos do moinho gástrico dão a forma ao esqueleto gástrico são responsáveis 

pela estabilidade da estrutura e auxiliam no funcionamento dos dentes gástricos. O moinho 

gástrico em Lithodidae está constituído por onze ossículos I, Ia, II, IIb, IIc, III, IV, V, Vb, VI 

e VII (Tabela VI). Sete deles – mesocardíaco (I), pterocardíaco (II), pilórico (III), exopilórico 

(IV), zigocardíaco (V), propilórico (VI) e urocardíaco (VII) – são citados de forma recorrente 

em diversas espécies de Anomura, enquanto que os ossículos antero-cardíaco (Ia), o 

ligamento anterolateral (IIb) e o pós-zigocardíaco (Vb) nem sempre são mencionados e, 

quando citados há discordâncias no seu entendimento (Kunze & Anderson 1979, Brösing 

2010, Reimann et al. 2011). 

Quatro ossículos são ímpares: mesocardíaco (I), pilórico (III), propilórico (VI) e 

urocardíaco (VII), todos localizados dorsalmente na zona média da câmara cardíaca; sete 

ossículos são pares: antero-cardíaco (Ia), pterocardíaco (II), ligamento anterolateral (IIb), 

para-pterocardíaco (IIc), exopilórico (IV), zigocardíaco (V) e pós-zigocardíaco (Vb), todos 

situados lateralmente à câmara cardíaca. 
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Ossículo mesocardíaco (I) – É uma placa curvada, situada longitudinalmente à 

câmara cardíaca; correponde ao ponto mais largo do esqueleto gástrico. A região anterior é 

membranosa enquanto que a região posterior é fortemente calcificada e em forma de arco. A 

região membranosa pode apresentar vestígios de calcificação na forma de pequenas placas; a 

região posterior forma uma barra grossa transversal, côncava anteriormente. A barra posterior 

do ossículo mesocardíaco (I) está fusionada, posteriormente ao ossículo urocardíaco (VII), e 

se articula nos extremos laterais com o ossículo pterocardíaco (II) (Fig. 3A, B). A margem 

posterior da barra do mesocardíaco apresenta foretes cicatrizes que servem de ponto de apoio 

à inserção da musculatura. 

Nossos estudos do estômago de Lithodidae (e outros Anomura), permitiram o 

reconhecimento de um padrão morfológico próprio aos Anomura, devido à marcada diferença 

que apresentam com os estômagos de outros decápodes, como Caridea (Felgenhauer & Abele 

1989) e Brachyura (Brösing 2002). Embora à aparência externa do estômago é comum aos 

distintos grupos de Decapoda, entenda-se saco quitinoso, a característica principal do 

“estômago anomuro” está dada pela orientação anterior da concavidade da barra calcificada 

do ossículo mesocardíaco (I). Em Thalassina anomala, Homarus americanus e Nephrops 

norvegicus, o mesocardíaco (I) é transversalmente reto (Fig. 4A, B, C), enquanto que em 

todos os Paguroidea e Lithodoidea estudados o mesocardíaco é côncavo anteriormente (Fig. 

4D, E e F). A orientação anterior da curvatura do mesocardíaco (I) está presente em diversos 

outros Anomura (Kunze & Anderson 1979, Reimann 2009). Em Brachyura a concavidade do 

mesocardíaco (I) projeta-se posteriormente (Brösing, 2002, 2010, Lima 2010). Estas notáveis 

diferenças de forma e orientação da curvatura do mesocardíaco (I) nós permitem reconhecer 

um padrão morfológico diferenciado, que denominamos aqui de “estômago anomuro”. 
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Figura 4. Fotografias de raio-x dos estômagos, em vista dorsal, com especial referência á forma do 

ossículo mesocardíaco (I). A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 76348); B. Homarus 

americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) 

(USNM 152176); D. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); E. Petrochirus diogenes 

(Linnaeus, 1758) (USNM 209571); F. Pagurus bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 1111042); G. 

Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); H. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 

267742). Barras de escalas = 1cm, F = 1mm. 
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Ossículo antero-cardíaco (Ia) – Nomenclatura proposta por Reimann (2009) e 

Reimann et al. (2011) para se referir à uma continuação anterior do mesocardíaco (I). 

Dependendo do grupo de Decapoda pode estar presente ou ausente e pode ser par ou ímpar. 

Quando se apresenta par, o antero-cardíaco (Ia) está claramente separado do mesocardíaco (I), 

como duas estruturas circulares ou sub-circulares de posição dorsal como é o caso em 

Thalassina anomala (Fig. 5A). Quando ímpar, o antero-cardíaco (Ia) apresenta-se como uma 

estrutura calcificada separada do mesocardíaco (I), visível em Petrochirus diogenes (Fig. 5B), 

ou como uma estrutura membranosa, ligada ao mesocardíaco (I) nas demais espécies 

estudadas no presente trabalho. Na maioria das vezes, o antero-cardíaco (Ia) é reconhecível 

apenas como uma constrição lateral, localizada próximo ao pterocardíaco (II), representando o 

ponto de fusão entre o antero-cardíaco (Ia) e o mesocardíaco (I). 

Brösing (2002, 2010) não menciona a existência do antero-cardíaco (Ia) nos Brachyura 

estudados por ele nem em Lithodes maja. Entretanto Brösing (2002, 2010) estabelece um 

novo ossículo por ele denominado pré-pterocardíaco (IIa), observado em Brachyura basais 

apenas: Dromiidae, Dynomenidae, Homolidae e Latreillidae (Fig. 5D). Brösing (2002, 2010) 

define o pré-pterocardíaco (IIa) como estrutura par ou ímpar, em forma de bandas estreitas 

posicionadas anteriormente em frente ao mesocardíaco (I). Em função desta definição 

estabelecida por Brösing (2002, 2010), fica claro a existência de uma concordância 

morfológica e topológica entre o antero-cardíaco (Ia) de Reimann (2009) e o pré-

pterocardíaco (IIa) de Brösing (2002, 2010). 

Lima (2010), estudando o esqueleto gástrico em Gecarcinidae, adverte sobre erros de 

identificação e discordâncias na nomenclatura utilizada por Brösing (2002, 2010) ao propor o 

ossículo pré-pterocardíaco (IIa). Lima lembra que Mocquard (1883) refere-se à a presença de 

um par de calcificações localizadas na região anterior da câmara cardíaca, denominadas por 

Mocquard (1883) de discos cardíacos (dc). Mocquard (1883: 126, 297) encontrou discos 

cardíacos nos anomuros Birgus latro (pl. 5, fig. 122), Galathea strigosa (pl. 6, figs. 133 e 

136), Paralithodes camtschaticus (pl. 5, fig. 127) e Pagurus granulatus (atual Petrochirus 

diogenes) (pl. 4, fig. 114 e 116) (Fig. 5B e C). Lima (2010) mencionou a presença dos discos 

cardíacos (dc) nos Brachyura Sesarma rectum e Neohelice granulata (p. 19-20; figs. 22, 23). 

Consequentemente, Lima (2010) sinonimizou o pré-pterocardíaco (IIa) de Brösing (2002, 

2010) com os discos cardíacos (dc) propostos por Mocquard (Fig. 5E). 
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No presente trabalho, nós concordamos com a sinonímia entre o pré-pterocardíaco 

(IIa) e os discos cardíacos (dc). No entanto, consideramos mais apropriado utilizar o nome 

antero-cardíaco (Ia) de Reimann (2009), em vez de discos cardíacos, que representa de melhor 

maneira a posição deste ossículo na câmara cardíaca. 

Por outro lado, ao compararmos os estômagos de diferentes Decapoda com os dados 

da literatura (Mocquard 1883, Brösing 2002; 2010, Lima 2010), notamos discrepâncias na 

interpretação dos discos cardíacos (dc). Na ilustração de Petrochirus diogenes fornecida por 

Mocquard (1883), os discos cardíacos são representados (mas não nomeados) como uma 

placa calcificada, anterior ao mesocardíaco (I), em forma de banda, com os laterais mais 

grossas e arredondadas, seguida desta estrutura, prosseguem os denominados discos cardíacos 

(dc) de Mocquard (Fig 5B, C). 

Em Thalassina anomala, Mocquard (1883: pl. 7, fig 154, 155) não indica a existência 

dos discos cardíacos, nem de outra estrutura visível anteriormente ao mesocardíaco (I). Nos 

exemplares de Thalassina anomala estudados no presente trabalho, é claramente visível um 

par de estruturas calcificadas, situadas anteriormente ao mesocardíaco (I), as quais 

entendemos como discos cardíacos de Mocquard (1883) e, como mencionado anteriormente, 

escolhemos chamá-los de ossículo antero-cardíaco (Ia). 

As ilustrações de Mocquard (1883) para Birgus latro (pl. 4, fig. 114), Paralithodes 

camtschaticus (pl. 5, fig. 127) e Petrochirus diogenes (pl. 5, fig. 127), o que se considera 

discos cardíacos (dc), no nosso entender corresponde, na verdade, às placas cardíacas laterais 

anteriores (XI). O mesmo acontece com as ilustrações de Aegla laevis e Galathea strigosa 

(Mocquard 1883: pl. 6, figs. 133 e 136, respectivamente). 

Em resumo, os discos cardíacos estabelecidos e mencionados por Mocquard (1883) 

estão presentes somente em Petrochirus diogenes e Thalassina anomala. As demais 

ilustrações de Mocquard (1883) dos discos cardíacos representam, na realidade, a placa 

cardíaca lateral anterior (XI). 
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Figura 5. Esquemas dos estômagos com especial referência á forma do ossículo antero-cardíaco (Ia). 

A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 76348), vista frontal; B. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 

1758), modificados de Mocquard (1883), vista dorsal e C. vista lateral; D. Dromia wilsoni (Fulton & 

Grant, 1902), modificado de Brösing (2002), vista dorsal; E. Neohelice granulata (Dana, 1851), 

modificado de Lima (2010). Abreviação: dc – discos carcíacos. 
 

Ossículo pterocardíaco (II) – Ossículo par em forma de T com superfície dorsal 

estreita e superfície ventral alongada, estendendo-se ventralmente em forma obliqua, a partir 

da base do mesocardíaco (I). A margem dorsal do pterocardíaco (II) apresenta duas projeções 

com diferentes graus de desenvolvimento, a projeção dorsal anterior e a projeção dorsal 

posterior, que diz respeito à orientação do estômago, claramente evidentes em Thalassina 

anomala (Fig. 6A). Em Lithodidae a projeção dorsal anterior apresenta-se como uma pequena 

protuberância aguda, praticamente ausente em Lithodes e reduzida nos demais gêneros da 

família (Fig. 6B, C, D). Em alguns Hapalogastridae (Acantholithodes hispidus, Dermaturus 

mandtii e Hapalogaster) a projeção dorsal anterior também é reduzida, mas de formato 

triangular em Acantholithodes hispidus e Dermaturus mandtii. Já a projeção dorsal posterior é 

comumente robusta, sendo aguçada nos gêneros Lithodes, Lopholithodes, Neolithodes, 
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Paralomis, Paralithodes, e Rhinolithodes, truncada em Phyllolithodes  e Sculptolithodes, e de 

aspecto globoso em Hapalogaster, (Fig. 6A, B, C, E). A superfície ventral do pterocardíaco 

(II) está provida de um processo perpendicular ao eixo anteroposterior dorsal do ossículo, 

pouco mais longo do que largo. 

 

Figura 6. Esquemas do ossículo pterocardíaco (II) vista frontal, com especial referência à projeção 

dorsal anterior e posterior. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 76348); B. Lithodes maja 

(Linnaeus, 1758) (USNM 46187); C. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278547); D. 

Rhinolithodes wosnessenkii Brandt, 1848 (USNM 267736); E. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 

(USNM 267742). Barra de escalas = 1mm 

 

Ossículo antero-pterocardíaco (IIa) – De todos as espécies estudadas por Reimann 

(2009) o ossículo antero-pterocardíaco (IIa) (Anteropterocardiale Ossikel 2a, p. 14, tab. 2) 

está presente apenas em Thalassina anomala. Reimann refere-se ao antero-pterocardíaco (IIa) 

nesta espécie como um ossículo semicircular posicionado entre o ossículo pterocardíaco (II) e 

o zigocardíaco (V). Porém, na figura esquemática apresentada por Reimann (2009) (p. 111) 

não fica claro o posicionamento do antero-pterocardíaco (IIa) e, curiosamente, na figura de 

Thalassina anomala (p. 258, fig. 20) não existe nenhuma referência ao antero-pterocardíaco 

(IIa).  



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                    Resultados & Discussão	

_______________________________________________________________________________	

107	

	

Inexplicavelmente, em sua lista de caracteres Reimann (2009) muda o nome do 

ossículo IIa para ossículo acessório pterocardíaco (IIa) (Akzessorisches Pterocardiales Ossikel 

2a, p. 111, caráter 9). No entanto, na publicação Reimann et al. (2011) mantém o nome inicial 

de ossículo antero-pterocardíaco (IIa). 

Existe uma confusão no uso e no entendimento do antero-pterocardíaco (IIa), 

erroneamente utilizado por Brösing (2002, 2010) e mal definido por Reimann (2009) e 

Reimann et al. (2011). Em nossas análises não reconhecemos a existência do antero-

pterocardíaco (IIa). 

 

Ligamento anterolateral (IIb) – Esta estrutura é motivo de discordâncias tanto no 

nome quanto na sua concepção como estrutura. Mocquard (1883) definiu claramente como 

um ligamento anterolateral que conecta três ossículos: pterocardíaco (II), zigocardíaco (V) e o 

pré-pectineal (IX). Brösing (2002) reconheceu, corretamente em Lithodes maja, a existência 

de um ossículo logo abaixo do pterocardíaco (II). No entanto, ele considerou este ossículo 

como novo o qual denominou de pós-pterocardíaco (IIb), ignorando (ou mal interprentando) o 

trabalho de Mocquard (1883). Posteriormente, Reimann (2009) identificou, a presença deste 

ossículo em diversos anomuros, porém, sem uma justificativa, empregou o nome de latero-

pterocardíaco (IIb) (em vez de ligamento anterolateral IIb). No presente estudo, optamos por 

utilizar o nome proposto por Mocquard (1883), uma vez que a denominação de ligamento 

anterolateral reflete claramente a função e a posição topológica desse ossículo na estrutura 

geral do estômago. 

No presente trabalho o ligamento anterolateral (IIb) em todos os táxons analisados. 

Em Lithodoidea mostrou-se em alguns casos, como uma estrutura livre e flexível, articulada 

por fora do tecido membranoso que recobre o estômago em Acantholithodes, Dermaturus, 

Hapalogaster, Lithodes (exceto L. murrayi, L. panamensis e L. turkayi), como e em outros 

como uma estrutura plana e unida ao tecido membranoso (Glyptolithodes, Lopholithodes 

mandtii, Neolithodes diomedeae, Paralomis birsteini, P. formosa, P. inca, Paralithodes 

camtschaticus). 
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Ossículo parapterocardíaco (IIc) – No presente trabalho propomos o 

parapterocardíaco (IIc) como um novo ossículo relacionado ao pterocardíaco (II). Em 

Thalassina anomala o parapterocardíaco (IIc) encontra-se separado do pterocardíaco (II), 

exceto no extremo basal. Quando separado do pterocardíaco (II) o parapterocardíaco (IIc) é 

uma estrutura muito frágil e, em muitos casos, se quebra com facilidade, podendo não ser 

observada. Em Thalassina anomala o parapterocardíaco (IIc) apresenta-se como uma 

estrutura alongada e delgada, com uma expansão dorsal em forma de cogumelo, visível 

também nas fotografias de raio-x, porém só em um dos lados do esqueleto e sem a expansão 

dorsal (Fig. 7). O parapterocardíaco (IIc) não mencionado nem ilustrado por Mocquard (1883) 

provalvemente por ter passado desapercebido devido à fragilidade do ossículo. Na maioria 

dos Lithodoidea e Paguridae o parapterocardíaco (IIc) é um processo paralelo ao eixo 

dorsoventral anterior do pterocardíaco (II), fusionado ao longo do comprimento do 

pterocardíaco (II) como em Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) e Paralomis 

granulosa. Em alguns casos o parapterocardíaco (IIc) está restrito a uma porção apenas do 

pterocardíaco (II), geralmente a partir da porção basal até a porção média como em 

Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 e	 Sculptolithodes derjugini. Em outras espécies 

encontra-se ausente ou reduzido como é o caso em Lithodes maja, Neolithodes grimaldii (A. 

Milne-Edwards & Bouvier, 1894) e Pagurus bernhardus. 

O parapterocardíaco (IIc) também está presente em grupos basais como Homarus 

americanus e Nephrops norvegicus de forma semelhante ao notado em Lithodoidea e 

Paguridae, ou seja, como uma quilha paralela ao eixo dorso-ventral anterior do pterocardíaco 

(II), porém muito mais desenvolvido e parcialmente separado do pterocardíaco (II) (Fig. 8A, 

B, D, E). Em Birgus latro o parapterocardíaco (IIc) é tão comprido quanto o pterocardíaco (II) 

e fusionado apenas ao seu extremo basal (Fig. 8C). Em Petrochirus diogenes o 

parapterocardíaco (IIc) apresenta-se como uma fenda claramente diferenciada do 

pterocardíaco (II), porém fusionados dorsal e ventralmente. 

A designação parapterocardíaco (IIc) ( “para” ao lado de) refere-se à sua posição junto 

ou fusionado ao pterocardíaco (II). 
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Figura 7. Ossículo parapterocardíaco (IIc) em Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 76348). A: 

fotografia raio-x, vista dorsal; B. fotografia raio-x, vista lateral; C. detalhe na vista lateral, D. detalhe 

na vista frontal do ossículo. 
	

 

Figura 8. Ossículo parapterocardíaco (IIc), vista lateral. A. Homarus americanus H. Milne Edwards, 

1837 (USNM 102241); B. Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (USNM 152176); C. Birgus latro 

(Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); D. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); E. Pagurus 

bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 1111042). Barra de escalas = 1mm. 
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Ossículo pilórico (III) –  Ossículo par ou ímpar segundo o grupo de Decapoda 

considerado. Esta variação tem sido mencionada na literatura, principalmente sobre 

Brachyura (Cochran 1935, Maynard & Dando 1974). Mocquard (1883) definiu o pilórico (III) 

como um ossículo ímpar, ressaltando a presença de uma fissura longitudinal membranosa, 

também denominada fissura mediana, em algumas espécies. Tal fissura membranosa é 

provocada pela descalcificação mediana do pilórico (III), o que pode traduzir-se na divisão 

parcial ou total do pilórico (III) em duas peças separadas. 

Variações no grau de descalcificação foram observadas nas espécies no presente 

trabalho, como é o caso em Thalassina anomala, Homarus americanus e em Nephrops 

norvegicus, nas quais o pilórico (III) é ímpar e fortemente calcificado, com fissura mediana 

imperceptível, de modo que o ossículo apresenta-se como uma única peça fusionada 

dorsalmente (Fig. 9A, B, C). Em Birgus latro o pilórico (III) é par, fortemente calcificado, 

dotado de uma larga fissura mediana, que separa duas partes calcificadas (Fig. 9D). Em 

Diogenidae, Paguridae e Lithodoidea, o pilórico (III) é ímpar e pouco calcificado, sem fissura 

mediana evidente, ainda que com uma ampla zona de descalcificação média (Fig. 9E, F, G). 

Portanto, concordamos com a definição de Mocquard (1883) e entendemos o pilórico (III) em 

Lithodoidea como um ossículo ímpar, formado por uma região anterior calcificada e uma 

região posterior membranosa produto da descalcificação da zona mediana. Além do mais, 

conforme já mencionado por Lima (2010), quando par, um ossículo ocorre como tal tanto em 

ramos basais como derivados, indistintamente. Além do mais, ainda segundo Lima, a fissura 

mediana membranosa nem sempre divide o pilórico em duas partes completamente separadas. 
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Figura 9. Ossículo pilórico (III), vista dorsal. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 76348); B. 

Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. Nephrops norvegicus (Linnaeus, 

1758) (USNM 152176); D. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); E. Petrochirus diogenes 

(Linnaeus, 1758) (USNM 209571); F. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); G. Pagurus 

bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 1111042). Abreviação: fm – fissura mediana. Barras de escalas: 

A, C, D, F = 1cm; B, E, G = 0,5 cm. 

 

Ossículo exopilórico (IV) – Ossículo par situado anteriormente entre o zigocardíaco 

(V) e posteriormente entre o pilórico (III). Cada exopilórico (IV) se estende dorsalmente e 

pode estar em contato com a margem dorsolateral do propilórico (VI) a depender do grau de 

desenvolvimento dos processos anterolaterais do pilórico (III). Patwardhan (1935) e Meiss & 

Norman (1977) não mencionam à articulação deste ossículo com o propilórico (VI). Enquanto 

Brösing (2002) e Reimann (2009) só aludem a conexão com o zigocardíaco (V) e o pilórico 

(III). 

A forma do exopilórico (IV) é variável segundo os grupos taxonômicos. Em Homarus 

americanus exibe forma de T ou Y, com a superfície ventral curva e direcionada 

anteriormente (Fig. 10A). Em Birgus latro se mostra robusto e levemente retangular, com 

uma depressão mediana (Fig. 10B). Em Paguridae e Lithodoidea o exopilórico é foliáceo, 

com margens agudas ou arredondadas (Fig. 10C e D). Três regiões são diferenciadas neste 

ossículo, uma região dorsal robusta, que pode formar uma carena arredondada ou cortante: 

uma região ventral anterior plana, com limites usualmente difusos, sendo que a margem 
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anterior desta região se une ao zigocardíaco (V); e por último uma região ventral posterior, 

que pode ou não apresentar uma projeção posteroventral (Fig. 10E). 

 

Figura 10. Ossículo exopilórico (IV), vista lateral. A. Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 

(USNM 102241); B. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); C. Pagurus bernhardus 

Linnaeus, 1758 (USNM 1111042); D. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); E. Paralomis 

granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 1153756). Abreviação: ca – carena; ppv – projeção 

posteroventral. Barras de escalas: A = 0,5mm; B = 5 mm; C = 0,3mm; D, E = 1mm. 

 

Ossículo zigocardíaco (V) – Constitui um dos principais ossículos de mastigação e 

junto com o mesocardíaco (I) e o urocardíaco (VII) ), é o ossículo de maior tamanho do 

esqueleto gástrico em Anomura. O zigocardíaco (V) é um ossículo par, em forma de longas 

placas calcificadas de formato triangular que se estendem mesialmente dentro do lúmen da 

câmara cardíaca.  O zigocardíaco (V) é composto por três extremidades: anterolateral, 

articulada com o pterocardíaco (II) através de um forte ligamento; posterodorsal articulada 

com o exopilórico (IV), que em espécies como Paralithodes brevipes e Neolithodes grimaldii, 
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os limites marginais entre o zigocardíaco (V) e o exopilórico (IV) é tênue, devido a fusão 

existente entre ambos ossículos; e uma extremidade ventral, apoiada sobre a linha media do 

ossículo subdentado (XIV) formando, internamente, os dentes laterais do moinho gástrico. 

A margem dorsal do zigocardíaco (V) é fortemente calcificada e relativamente curva 

em todos os Lithodoidea, com uma projeção lateral longitudinal no extremo mesial posterior 

do ossículo, na qual vem se inserir a musculatura. O extremo anterior do zigocardíaco (V), 

que se articula com o pterocardíaco (II), tem formato variável podendo ser uma projeção 

simples e aguda como em Thalassina anomala, Homarus americanus e Birgus latro (Fig. 

11A, B, C), ou ter a forma de espátula bífida (Reimann 2009) como em Paguridae e 

Lithodoidea (Fig. 11D, E, F). 

A margem posterior do zigocardíaco (V) é côncava, com uma protuberância 

perpendicular junto ao eixo dorsoventral em Lithodoidea. Esta protuberância, pode ser 

marginal como em Lithodes maja ou sub-marginal como em Paralithodes brevipes (Fig.11E, 

F). Em alguns casos esta protuberância pode ser inconspícua ou estar ausente como em 

Acantholithodes hispidus, Hapalogaster mertensii e Placetron wosnessenskii (Fig. 11G, H, I). 
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Figura 11. Ossículo zigocardíaco (V), vista lateral. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 

76348); B. Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. Birgus latro 

(Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); D. Pagurus bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 1111042); E. 

Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 

Lucas, 1841 (USNM 18580); G. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); H. 

Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742); I. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Abreviação: ea – extremo anterior; mp – margem posterior; pp – protuberância 

perpendicular. Barras de escalas: 1) A, E = 1cm, G, H = 1 mm, I = 0,25mm; 2) B = 1cm; 3) C = 1cm, 

D = 0,5mm; 4) F =1mm. Flecha em G, indica ausência de pp. 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                    Resultados & Discussão	

_______________________________________________________________________________	

115	

	

Ossículo pós-zigocardíaco (Vb) – Estabelecido por Reimann (2009) e Reimann et al. 

2011 como um pequeno ossículo, usualmente arredondado, situado logo após o zigocardíaco 

(V) e abaixo do pilórico (III). Reimann observou o pós-zigocardíaco (Vb) em várias espécies 

de Anomura (e.g. Aegla platensis, Albunea gibbesii, Birgus latro, Clibanarius vittatus, 

Dermaturus mandtii, Diogenes pugilator, Hapalogaster grebnitzkii, Lepidopa daemae, 

Lithodes maja, Pagurus bernhardus, Paralomis spinosissima, Petrochirus californiensis, 

Neolithodes agassizii), e mencionou que o pós-zigocardíaco (Vb) pode ser arredondado ou 

mais alongado, sem estar em contato com o zigocardíaco (V) (Fig. 12A). 

Embora Reimann (2009) tenha manifestado que o pós-zigocardíaco (Vb) nunca está 

em contato com o zigocardíaco (V), nós observamos que esta afirmação não está sempre 

correta. O pós-zigocardíaco (Vb) está em contato com o zigocardíaco (V) em Homarus 

americanus, Hapalogaster, Oedignathus, Placetron, Lithodes couesi, L. confundes, L. 

murrayi, L. panamensis, Lopholithodes, Neolithodes diomedeae, Paralomis africana, P. 

anamerae, P. cubensis, P. diomedeae, P. haigae, P. longidactylus, P. longipes, P. 

multiespina, P. papillata, P. seagranti, P. sonne, P. spinosissima, P. verrilli, Paralithodes 

brevipes, P. camtschaticus e P. platypus (Fig. 12B); o pós-zigocardíaco (Vb) está em 

separado do zigocardíaco (V) em Birgus latro, Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, 

Acantholithodes, Dermaturus, Lithodes maja, L. aequispinus, L. ferox, L. manningi, L. 

richeri, L. santolla, L. turkayi, L. wiracocha, Neolithodes agassizii, N. grimaldii, nas demais 

espécies de Paralomis, em Phyllolithodes, Sculptolithodes, Paralithodes californiensis e P. 

rathbuni (Fig. 12C). 
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Figura 12. Ossículo pós-zigocardíaco (Vb), vista lateral. A. Dermaturus mandtii Brandt, 1850, 

modificado de Reimann (2009); B. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); C. Lithodes 

maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187). 
 

Ossículo propilórico (VI) Ossículo ímpar em forma de T, encontra-se suspenso em 

posição dorsoventral entre o par de exopilóricos (IV). A barra transversa do propilórico (VI) 

está orientada para a região posterior do esqueleto gástrico e varia em espessura nos diferentes 

grupos, em Homarus americanus a barra transversa é fina, em Lithodes maja em todos os 

outros Lithodoidea é de espessura média em comparação à observada em Rhinolithodes 

wosnessenskii (Fig. 13A, C, D, E). Os extremos laterais da barra transversa também variam 

em forma; em Homarus americanus as extremidades são arredondadas; em Birgus latro são 

côncavas e oblíquas; em Lithodes maja são retas e oblíquas (Fig. 13B, C). A coluna do 

propilórico (VI) está orientada para a parte ventral do estômago. A margem ventral da coluna 
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sustenta internamente o dente dorsal (Patwardhan 1935, Schaefer 1970, Mess & Norman 

1977, Brösing 2010). 

 

 

Figura 13. Ossículo propilórico (VI), vista dorsal. A. Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 

(USNM 102241); B. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); C. Lithodes maja (Linnaeus, 

1758) (USNM 46187); D. Rhinolithodes wosnessenkii Brandt, 1848 (USNM 267736); E. 

Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742). Barras de escalas: A = 1cm; B, C = 5mm; D = 

4mm; E = 2,5mm. 

 

Ossículo urocardíaco (VII) – É um dos maiores ossículos do esqueleto gástrico e 

constitui o teto da porção mediana da câmara cardíaca. Do mesmo modo que o propilórico 

(VI) o aspecto geral deste ossículo é em forma de T. A barra transversa do urocardíaco (VII) é 

perpendicular ao eixo dorsoventral do estômago. Anteriormente, a barra transversa do 

urocardíaco (VII) está fusionada ao mesocardíaco (I) e articulada ao pterocardíaco (II). Estes 

três ossículos cobrem a parte dorsal do moinho gástrico. 

A coluna do urocardíaco (VII) está em posição horizontal ao eixo anteroposterior do 

estômago. Posteriormente, o urocardíaco (VII) se articula com o propilórico (VI). 

Internamente, a margem ventral da coluna do urocardíaco (VII) forma o dente dorsal. 
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4.1.5.2. Ossículos de suporte lateral da câmara cardíaca 

Dez pares de ossículos formam as paredes de suporte lateral da câmara cardíaca: 

ossículo pectineal (VIII), ossículo pectineal acessório (VIIIa), ossículo pré-pectineal (IX), 

ossículo pós-pectineal (X), placa cardíaca lateral anterior (XI), placa cardíaca lateral posterior 

(XII), ossículo cardíaco lateral inferior (XIII), ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa), 

ossículo subdentado (XIV) e ossículo cárdio-pilórico lateral (XV). Alguns destes ossículos 

estão envolvidos na estabilização das partes membranosas da câmara cardíaca e outros 

concedem forma ao saco cardíaco. A maioria destes ossículos são reconhecidos de forma 

recorrente em distintos grupos de Decapoda a partir do trabalho de Mocquard (1883). Não 

obstante, algumas confusões tem sido apontadas na literatura. 

 

Ossículo pectineal (VIII) – Ossículo par, quadrado ou oval, posicionado na parte 

anterior da câmara cardíaca, onde se articula com o ossículo pré-pectineal (IX). Em algumas 

espécies ( e.g. Glyptolithodes cristatipes, Lithodes manningi Macpherson, 1988, L. murrayi 

Henderson, 1888, Paralomis cristata Takeda & Ohta, 1979, Paralithodes brevipes e P. 

camtschaticus) o pectineal (VIII) e o pré-pectineal (IX) encontram-se fusionados entre si. A 

margem dorsal do pectineal (VIII) está em contato com o zigocardíaco (V). Internamente cada 

ossículo pectineal (VIII) carrega o dente acessório do moinho gástrico, formado por 

numerosos dentes ou cerdas quitinosos. 

 

Ossículo pectineal acessório (VIIIa) Apesar da existência de uma série de trabalhos 

sobre o esqueleto gástrico em Decapoda, o ossículo pectineal acessório (VIIIa) foi 

estabelecido por Reimann (2009) e Reimann et al. (2011) para Anomura. O pectineal 

acessório (VIIIa) é constituído por bandas estreitas localizadas entre o pectineal (VIII) e o 

subdentado (XIV) (Fig. 14A). Em Brachyura, Lima (2010) descreveu um novo ossículo 

similar, o lateral suprapectineal (VIIIa) (Fig. 14B). O pectineal assessório de Reimann e o 

lateral suprapectineal de Lima têm posição topológica similar. Não há referências adicionais 

ao pectineal acessório (VIIIa) na literatura, possivelmente por se tratar de um ossículo pouco 

calcificado e por, frequentemente, estar coberto por dobra de tecido membranoso do 

estômago. Nossos estudos revelaram a presença do pectineal acessório (VIIIa) em todas as 
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espécies analisadas (Fig. 14C), sendo bem calcificado, exceto em Nephrops norvegicus. No 

presente estudo, optamos por manter o nome proposto por Reimann (2009) e Reimann et al. 

(2011) (pectineal acessório (VIIIa)) na medida em que o ossículo está  posicionado à altura da 

metade do pectineal (VIII) e não acima dele como se entenderia do nome suprapectineal. 

Além disso, acreditamos que o nome pectineal acessório (VIIIa) faz alusão à relação entre 

este e ossículo pectineal (VIII) já que ambos apresentam internamente, uma série de cerdas 

que auxiliam na seleção de partículas. 

 

Figura 14. Esquemas dos estômagos, com especial referência ao ossículo pectineal acessório (VIIIa), 

vista lateral. A. Dermaturus mandtii Brandt, 1850, modificado de Reimann (2009); B. Ucides cordatus 

(Linnaeus, 1763), modificado de Lima (2010); C. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187). 

 

Ossículo pré-pectineal (IX) – Ossículo par situado ao longo das paredes da câmara 

cardíaca, em posição dorso-ventral anterior entre o zigocardíaco (V) e a placa cardíaca lateral 

posterior (XII). O pré-pectineal (IX) esta limitado, posteriormente, pelo pectineal (VIII). O 

extremo dorsal anterior do pré-pectineal (IX) está articulado ao ligamento anterolateral (IIb), 

enquanto que o extremo ventral anterior se articula à placa cardíaca lateral posterior (XII), 
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como em Birgus latro e Rhinolithodes wosnessenskii (Fig. 15A, B). A articulação do pré-

pectineal (IX) com a placa cardíaca lateral posterior (XII) nem sempre é limitada à parte 

anterior; em algumas espécies (e.g. Sculptolithodes derjugini, Phyllolithodes papillosus, 

Dermaturus mandtii Brandt, 1850 e Placetron wosnessenkii) à articulação do pré-pectineal 

(IX) articula-se com mais da metade da placa cardíaca lateral posterior (XII) (Fig.15C, D). 

 

 

Figura 15. Ossículo pré-pectineal (IX), com especial referência á articulação com a placa cardíaca 

lateral posterior (XII), vista lateral. A. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 1022480); B. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); C. Sculptolithodes derjugini Makarov, 

1934 (USNM 72386); D. Dermaturus mandtii Brandt, 1850, (USNM 1267588). Barra de escalas = 

1mm. 
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Ossículo pós-pectineal (X) – O ossículo pós-pectineal (X) foi definido por Mocquard 

(1883) como uma peça longa e fina, projetada anteriormente. Contrariamente a Mocquard 

(1883) que reconhece três ossículos de suporte ao piso da câmara cardíaca: pièce postpectinée 

(pós-pectineal (X)), pièce cardiaque inféro-latérale (cardíaco lateral inferior (XIII)) e pièce 

pennée (cardíaco lateral superior (XIIIa)) (Fig. 16A).	Brösing (2002, 2010) considera apenas 

dois os ossículos que fornecem suporte ao piso da câmara cardíaca, i.e., o pós-pectineal (X) e 

o cardíaco lateral inferior (XIII). Por outro lado, o pós-pectineal (X) reconhecido de Brösing 

não coincide com o pós-pectineal (X) de Mocquard (1883). Brösing (2002, 2010) confunde o 

cardíaco lateral superior (XIIIa) com o pós-pectineal (X), considerando estes dois ossículos 

como uma mesma estrutura (Fig. 16B). 

Reimann (2009) e Reimann et al. (2011) mencionam que o pós-pectineal (X) pode 

variar em comprimento, apresentando-se em muitas espécies como uma pequena estrutura 

curvada de posição dorso-posterior, contíguo ao cardíaco lateral superior (XIIIa) (Fig. 16C). 

Nossas observações ao microscópio estereoscópico e com auxílio das fotografias de raio-x 

revelam que o pós-pectineal (X) é sub-triangular e restrito ao extremo dorsal posterior da 

câmara cardíaca em Lithodes maja, L. wiracocha Haig, 1974, Cryptolithodes expansus Miers, 

1879 e Dermaturus mandtii (Fig.16D); e fino e curvado anteriormente até fusionar-se com o 

cardíaco lateral superior (XIIIa) ou, ainda, entrar em contato com a margem da válvula 

esofagiana em Paralithodes brevipes, P. camtschaticus e P. platypus (Fig. 16F, G). 
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Figura 16. Esqueletos gástricos, com especial referência á forma do ossículo pós-pectineal (X), vista 

lateral. A. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758), modificado de Mocquard (1883); B. Lithodes maja 

(Linnaeus, 1758), modificado de Brösing (2010); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850, modificado de 

Reimann (2009); D. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); E. Lopholithodes mandtii 

Brandt, 1848 (USNM 2103); F. Paralithodes platypus (Brandt, 1850) (USNM 97007); G. Fotografia 

raio-x Paralithodes platypus (Brandt, 1850) (USNM 97007). Flecha vermelha indica a posição do pós-

pectineal (X), não reconhecida por Brösing (2010); flecha branca indica a correta posisção do pós-

pectineal (X). 
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Placa cardíaca lateral anterior (XI) – Ossículos pares, apresentando-se como placas 

pouco calcificadas em forma de discos, localizadas em posição anterolateral. Internamente, as 

placas cardíacas laterais anteriores (XI) apresentam cerdas finas e espaçadas entre as margens 

ventral e mesial. Proporcionam suporte e estabilidade anterior à parede membranosa da 

câmara cardíaca, conferindo forma bastante estável ao saco cardíaco, independente do grau de 

preenchimento da câmara cardíaca de alimento ingerido. 

Na maioria das espécies a placa cardíaca lateral anterior (XI) tem constituição 

membranosa e formato arredondado. De fato, são mencionadas na literatura continuamente 

desde o trabalho de H. Milne Edwards (1834). Maynard & Dando (1979) mencionam a	placa 

cardíaca lateral anterior (XI) em Panulirus argus (Latreille, 1804), Homarus americanus e 

Callinectes sapidus (Cochran 1935), entretanto, indicam que essas estruturas não foram 

consideradas no trabalho, sem fornecer uma justificativa para esta decisão. Provalvemente 

tenha sido uma escolha baseada na simplicidade e na aparente pouca variabilidade 

morfológica das placas cardíacas laterais anteriores (XI). Autores posteriores, de fato, 

restringiram-se a indicar o posicionamento da placa cardíaca lateral anterior (XI), sem fazer 

menção a detalhes destas estruturas. No entanto, em nossas análises morfológicas, 

evidenciamos variabilidade na orientação da extremidade dorsal; inclinado para as laterais 

(Dermaturus, Placetron, Phyllolithodes, Rhinolithodes, Lithodes maja, L. panamensis), 

perpendicular ao eixo dorsoventral (Hapalogaster, Cryptolithodes, Lopholithodes, 

Sculptolithodes); ou inclinado para o centro; grau de calcificação e forma das placas cardíacas 

laterais anteriores (XI). 

 

Placa cardíaca lateral posterior (XII) – Ossículo par constituído por placas 

retangulares com margens curvadas, que suportam ventro-lateralmente a câmara cardíaca. O 

extremo anterior dorsal está articulado com o pré-pectineal (IX), enquanto que o extremo 

posterior dorsal encontra-se livre (e.g. Birgus latro, Paralithodes rathbuni, Rhinolithodes 

wosnessenskii), ou parcialmente em contato com o extremo ventral posterior do pré-pectineal 

(IX) e o pectineal (VIII) (Paralithodes brevipes, Paralomis granulosa, P. chilensis, 

Phyllolithodes, Sculptolithodes) (Fig. 15). A placa cardíaca lateral posterior (XII) varia em 

grau de calcificação e na maioria das espécies analisadas observou-se a margem 

dorsoposterior difusa, exceto em Birgus latro, Lopholithodes, Paralomis papillata. 
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Internamente o extremo posterior da placa cardíaca lateral posterior (XII) mostra uma série de 

cerdas sobrepostas. 

 

Ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) – É o mais ventral dos três ossículos que 

provêm suporte ao piso da câmara cardíaca i.e. pós-pectineal (X), cardíaco lateral superior 

(XIIIa) e cardíaco lateral inferior (XIII). Tem forma de barra fina e curvada em sentido 

anteroposterior ao longo da região ventral da câmara cardíaca. O cardíaco lateral inferior 

(XIII) situa-se paralelo ao cardíaco lateral superior (XIIIa) e se articula posteriormente ao 

ossículo cárdio-pilórico lateral (XV). Exibe uma projeção posterodorsal que pode estar 

posicionada sobre o cardíaco lateral superior (XIIIa) como em Nephrops norvegicus (Fig. 

17A), ou ser paralela a ele como em Lithodes maja e Dermaturus mandtii (Fig. 17B, C). 

 

Figura 17. Ossículo pós-pectineal (XIII), com especial referência á forma da projeção posterodorsal 

(flecha preta), vista lateral. A. Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (USNM 152176); B. Lithodes 

maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588). 
 

Ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa) – Encontra-se localizado entre o pós-

pectineal (X) e o cardíaco lateral inferior (XIII). Tem forma de barra longa e fina, curvada em 

sentido anteroposterior ao longo da região ventral da câmara cardíaca e é menor do que o 

cardíaco lateral inferior (XIII) (Fig. 16D, E, F, G). 
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Mocquard (1883) refere-se à este ossículo como pièce pennée (pn), devido à existência 

de cerdas plumosas internamente. O cardíaco lateral superior (XIIIa), tem sido 

morfologicamente mal entendido em inúmeros trabalhos, conforme já observado por Reimann 

(2009). (Brösing 2002, 2010) refere-se ao cardíaco lateral superior (XIIIa) como uma 

estrutura curvada e com uma projeção ou gancho no extremo posterodorsal. A julgar por esta 

descrição do ossículo, o que Brösing de fato observou foi o pós-pectineal (X) em vez do 

cardíaco lateral superior (XIIIa). 

 

Ossículo subdentado (XIV) – Tem forma de barra ou bastão; une os ossículos do 

moinho gástrico com a válvula cárdio-pilórica, agindo como suporte para o moinho gástrico. 

O extremo dorsal do subdentado (XIV) se articula com uma parte da margem ventral do 

zigocardíaco (V), enquanto que o extremo ventral do subdentado (XIV) se articula ou se 

fusiona com o extremo anterior do ossículo cárdio-pilórico lateral (XV). Em alguns casos 

como Paralomis granulosa e Placetron wosnessenkii, foi observada uma dupla articulação 

ventral entre o subdentado (XIV) e o ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) e o cárdio-

pilórico lateral (XV) (Fig. 18A, B), enquanto que em outros casos uma tripla articulação 

ventral entre o subdentado (XIV), o ossículo cardíaco lateral inferior (XIII), o cardíaco lateral 

superior (XIIIa) e o cárdio-pilórico lateral (XV) em Birgus latro, Lithodes maja, Neolithodes 

grimaldii e Paralomis aspera Faxon, 1893 (Fig. 18C, D). 
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Figura 18. Ossículo subdentado (XIV), com especial referência á articulação com os ossículos 

cardíaco lateral inferior (XIII), cardíaco lateral superior (XIIIa) e o cárdio-pilórico lateral (XV), vista 

lateral. A. Paralomis granulosa (Hombron & Jacquinot, 1846) (USNM 1153756); B. Placetron 

wosnessenkii Schalfeew, 1892 (USNM 291243); C. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); 

D. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards 1895) (USNM 11944). Barra de escalas = 1mm. 

 

Ossículo cárdio-pilórico lateral (XV) – Localiza-se no limite lateral do estômago entre 

a câmara cardíaca e a câmara pilórica; articula-se anteriormente com o ossículo cardíaco 

lateral inferior (XIII) e posteriormente ao ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII). 

De forma sub cilíndrica em todos os Lithodoidea, o ossículo cárdio-pilórico lateral (XV) pode 

apresentar limites claros que permitem diferenciá-lo do ossículo lateral da válvula cárdio-

pilórica (XVIII) ou estar fusionado a ele (Fig.19A). De fato, alguns autores só reconhecem a 

existência do cárdio-pilórico lateral (XV) quando claramente separado do lateral da válvula 

cárdio-pilórica (XVIII) (Maynard & Dando 1974, Brösing 2002, 2010) (Fig. 19B, C). Em 

outras ocasiões (Kunze & Anderson 1979), o cárdio-pilórico lateral (XV) não é mencionado 

como em algumas espécies de ermitões dos gêneros Clibanarius Dana, 1852, Dardanus 
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Paul'son, 1875 e Paguristes Dana, 1851, nos quais Kunze & Anderson (1979) o interpretam 

erroneamente, como um longo ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) (Fig.19D). 

 

Figura 19. Ossículo cárdio-pilórico lateral (XV), vista lateral. A. Phyllolithodes papillosus Brandt, 

1848 (USNM 1278457); B. Callinectes sapidus Rathbun, 1896, modificado de Maynard & Dando 

(1974); C. Lithodes maja (Linnaeus, 1758), modificado de Brösing (2010); D. Clibanarius taeniatus 

(Milne Edwards, 1848), modificado de Kunze & Anderson (1979). Barra de escala = 5mm. 

 

4.1.5.3. Ossículos da válvula cárdio-pilórica 

Três ossículos e a a válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) fazem parte deste grupo funcional: o 

anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI), o posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII) e o 

lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII). Estes três ossículos trabalham juntos, auxiliando a 

válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) no controle da entrada na câmara pilórica do material triturado  

na câmara cardíaca pelo moinho gástrico. Embora só três ossículos façam esta função, as 

interpretações morfológicas na literatura não são totalmente claras e algumas confusões tem 

sido encontradas na literatura. Um dos principais pontos de discordância refere-se à 

identificação da própria válvula cárdio-pilórica (v.c.p.). 
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Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) – Na literatura a válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) tem 

sido muitas vezes mal interpretada, sendo confundida tanto com o ossículo anterior da válvula 

cárdio-pilórica (XVI) quanto com o ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII) 

(Cochran 1935, Meiss & Norman 1977, Kunze & Anderson 1979, Brösing 2002, 2010). 

Entretanto, Mocquard (1883: p. 36; pl. 2, fig. 26; pl. 3, fig. 68; pl. 5, fig. 128) (Fig. 20A)e 

Maynard & Dando (1974: 165-166, fig.1) reconhecem claramente a presença desta estrutura, 

distinta do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) e do ossículo posterior da 

válvula cárdio-pilórica (XVII). 

A válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) representa uma invaginação ventral da margem cardío-

pilórica com forma de arco (Fig. 20B). Encarregada de fechar a passagem entre as duas 

câmaras do estômago, limitando assim, o acesso de partículas alimentares às cavidades da 

câmara pilórica. Internamente as paredes da válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) estão formadas 

por numerosas placas quitinosas. O extremo dorsal da válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) é 

bastante pronunciado. 

 

Figura 20. Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.), vista interna. A. Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 

1815), modificado de Mocquard (1883); B. Paralomis multispina (Benedict, 1895) (USNM 18589). 

Abreviação: v.c.p – válvula cárdio-pilórica. Barra de escala = 5mm. 
 

Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) – Placa estreita, ímpar, 

posicionada ventralmente no limite posterior entre a câmara cardíaca e a câmara pilórica. 

Constitui o piso do canal mediano que leva à válvula cárdio-pilórica. Se articula 

posteriormente à válvula cárdio-pilórica e lateralmente ao cardíaco lateral inferior (XIII). É 
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uma estrutura parcialmente calcificada, com uma quilha ou carena mesial projetada 

anteriormente. 

De acordo com Reimann (2009) e Reimann et al. (2011) dois ossículos fornecem 

suporte às paredes da válvula cárdio-pilórica; o anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) e o 

anterolateral da válvula cárdio-pilórica (XVIa) (Fig. 21A). Este último ossículo representa as 

margens laterais do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) e o ossículo 

anterolateral da válvula cárdio-pilórica (XVIa) representa a carena mesial. 

Apesar do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) exibir regiões com 

diferentes grau de calcificação, separadas por uma carena, não existe uma justificativa para a 

separação arbitrária feita por Reimann (2009) e Reimann et al. (2011) para considera-los 

como duas estruturas independentes. Por tal motivo, optamos por reconhecer unicamente a 

existência do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI), que entendemos como uma 

placa angular calcificada, que se bifurca anteriormente em duas ramas triangulares, separadas 

pelo engrossamento mesial em forma de carena (Fig. 21B, C). 

 

 

Figura 21. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI), vista ventral. A. Esquema generalizado 

do padrão de ossículos em Anomura, modificado de Reimann et al. (2011). B. Birgus latro (Linnaeus, 

1767) (USNM 1022480); C. Lithodes murrayi Henderson, 1888 (MZUSP 17052). Abreviação: ca – 

carena. Flecha indica a posição da carena do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI). Barra 

de escalas = 5mm. 
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Ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII) – Situado ao longo da linha 

média ventral, forma a parede posterior da válvula cárdio-pilórica e está lateralmente 

fusionado aos ossículos laterais da válvula cárdio-pilórica (XVIII), através de tecido quitinoso 

pouco calcificado. Representa uma região parcialmente calcificada de forma curvada, com 

extremos que se estendem anteriormente ao longo da parede interna da válvula cárdio-

pilórica. Em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Birgus latro e Thalassina anomala 

o ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII) está claramente como uma estrutura 

diferenciada da válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) (Fig. 22A, B, C), enquanto que em Lithodoidea 

a separação entre ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII) e válvula cárdio-pilórica 

(v.c.p.) não é nítida. 

 

 

Figura 22. Esqueletos gástricos, com especial referência ao ossículo posterior da válvula cárdio-

pilórica (XVII), vista ventral. A. Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); B. 

Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (USNM 152176); C. Birgus latro (Linnaeus, 1767) (USNM 

1022480). Flecha branca indica a posição do posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII). Barra de 

escalas = 5mm. 
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Ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) – É o principal componente da 

válvula cárdio-pilórica, responsável por fornecer suporte lateral à estrutura. Em forma de V 

está posicionado no extremo posterior do piso da câmara cardíaca. Os extremos laterais do 

ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) são triangulares e longos, formando a base 

lateral da válvula cárdio-pilórica. A superfície dorsal do ossículo lateral da válvula cárdio-

pilórica (XVIII) é curvada e internamente é dotada de numerosas cristas quitinosas. O 

ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) se articula em posição anterolateral com o 

ossículo cárdio-pilórico lateral (XV) da câmara cardíaca (Fig. 19A). 

 

4.1.5.4. Ossículos de suporte dorsal da câmara pilórica 

A câmara pilórica constitui a região posterior do esqueleto gástrico, unida anteriormente 

à câmara cardíaca pelos ossículos do moinho gástrico. Está composta por sete ossículos 

encarregados de dar suporte dorsal à estrutura: mesopilórico anterior (XIX), mesopilórico 

lateral (XIXa), mesopilórico posterior (XX), Ossículo uropilórico (XXI), uropilórico inferior 

(XXIa), uropilórico posterior (XXIb) e uropilórico lateral (XXIc). 

 

Ossículo mesopilórico anterior (XIX) – Usualmente pouco calcificado, representa 

uma estruturas ímpar em forma de finas barras, posicionadas de maneira paralela, a cada lado 

da linha média da parede do canal mesopilórico. Os extremos posteriores, se estendem 

internamente na invaginação da parede da válvula cárdio-pilórica. 

Desde o trabalho de Mocquard (1883) o mesopilórico anterior (XIX) é constantemente 

mencionado para Brachyura. Entretanto, referências ao mesopilórico anterior (XIX) são 

incomuns para os demais decápodes. Mocquard (1883) por exemplo, não menciona o 

mesopilórico anterior (XIX) para os paguroideos Birgus latro e Petrochirus diogenes; tão 

pouco faz menção ao mesopilórico anterio (XIX) para as duas espécies de Lithodidae por ele 

estudadas (Fig. 23A). Maynard & Dando (1974) registram a perda deste ossículo em 

Homarus americanus; Meiss & Norman (1977) consideram o mesopilórico anterior (XIX) 

ausente em Pagurus pollicaris Say, 1817, enquanto que Kunze & Anderson (1979) referem-se 

à sua ausência em Clibanarius taeniatus (H. Milne Edwards, 1848). Brösing (2010: fig. 31A, 
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B) erra na identificação do mesopilórico anterior (XIX) em Lithodes maja indicando a posição 

do mesopilórico lateral (XIXa) no lugar do mesopilórico anterior (XIX) (Fig. 23B). 

No presente estudo, o mesopilórico anterior (XIX) também não foi observado em 

Homarus americanus, porém esteve presente em todos os Lithodoidea estudados, como em 

Paralithodes platypus e Hapalogaster dentanta (Fig. 23C, D). 

	

 

Figura 23. Ossículo mesopilórico anterior (XIX), vista dorsal. A. Paralithodes camtschaticus 

(Tilesius, 1815), modificado de Mocquard (1883). B. Lithodes maja (Linnaeus, 1758), modificado de 

Brösing (2010); C. Paralithodes platypus (Brandt, 1850) (USNM 33516). D. Hapalogaster dentanta 

(De Haan, 1849) (USNM 54531). Barra de escalas = 1mm. 

 

 

 

 

 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                    Resultados & Discussão	

_______________________________________________________________________________	

133	

	

Ossículo mesopilórico lateral (XIXa) – Situa-se na porção superior da câmara pilórica, 

nas laterais do mesopilórico anterior (XIX); na maioria das vezes tem forma arredondada e é 

pouco calcificado, motivo pelo qual tem aspecto membranoso. e com aspecto membranoso na 

maioria das vezes. 

Embora Mocquard (1883) não reconheceu o mesopilórico lateral (XIXa), destaca-se nas 

figuras de Petrochirus diogenes (fig. 114), Birgus latro (fig. 122) e Paralithodes 

camtschaticus (fig. 127), a existência um par de placas dorsolaterais que denominou “dq” e 

definiu como amplos discos com as bordas invaginadas (Fig. 24A, B C). 

O mesopilórico lateral (XIXa) foi proposto por Brösing (2002, 2010) ao qual se refere 

como um ossículo par, pouco calcificado e elevado, claramente visível quando colorido, que 

se estendem ao lado do mesopilórico anterior (XIX). 

Até os trabalhos de Brösing (2002, 2010) o mesopilórico lateral (XIXa) vinha sendo 

considerado como parte do mesopilórico anterior (XIX) (Cochran 1935, Maynard & Dando 

1974, Meiss & Norman 1977, Kunze & Anderson 1979). 

O mesopilórico lateral (XIXa) não estaria presente em todas as espécies de decápodes, 

de fato, Brösing (2002, 2010) não reporta o mesopilórico lateral (XIXa) em Lithodes maja e 

revela também, que o mesopilórico anterior (XIX) não é evidente nessa espécie (Fig. 24D). 

No presente trabalho nós reconhecemos o mesopilórico lateral (XIXa) tanto em Lithodes maja 

como em outras espécies de Anomura como L. murrayi e Hapalogaster mertensii (Fig. 24E, 

F). 
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Figura 24. Ossículo mesopilórico lateral (XIXa), vista dorsal. A. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 

1758), modificado de Mocquard (1883); B. Birgus latro (Linnaeus, 1767), modificado de Mocquard 

(1883); C. Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815), modificado de Mocquard (1883); D. Lithodes 

maja (Linnaeus, 1758), modificado de Brösing (2010); E. Lithodes murrayi Henderson, 1888 (MZUSP 

17052); F. Hapalogaster dentata (De Hann, 1849). Abreviação: dq – disques. Flecha indica a posição 

do ossículo mesopilórico lateral (XIXa). Barra de escalas: E = 5mm; F = 1mm. 

 

Ossículo mesopilórico posterior (XX) – Usualmente par, formando duas lâminas 

retangulares pequenas, paralelas entre si, posicionadas dorsalmente de cada lado do 

uropilórico (XXI). O mesopilórico posterior (XX) é constantemente mencionado na literatura 

(Mocquard 1883, Cochran 1935, Patwardhan (1935, Maynard & Dando 1974, Meiss & 

Norman 1977, Kunze & Anderson 1979, Brösing 2002, 2010, Reimann 2009 e Reimann et al. 

2011). 
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Nós encontramos o mesopilórico posterior (XX) em Petrochirus diogenes (Fig. 25A, B) 

e em algumas espécies de Hapalogastridae (Dermaturus mandtii, Hapalogaster dentata e 

Oedignathus inermis) e em alguns Lithodidae (Cryptolithodes expansus, C. typicus, Lithodes 

maja, L. panamensis, L. richeri, Lopholithodes foraminatus, Paralomis granulosa, Paralomis 

inca, P. sonne, Paralithodes platypus, Phyllolithodes wosnessenskii e Sculptolithodes 

derjugini), nos quais o mesopilórico posterior (XX) é ímpar e uma continuação das margens 

anteriores mesopilórico posterior (XX) que unem este ossículo com o uropilórico (XXI). 

Enquanto que nas outras espécies o foi reconhecido como par (Fig. 25C, D). 

 

Figura 25. Ossículo mesopilórico posterior (XX), vista dorsal. A. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 

1758) (USNM 209571); B. Fotografia raio-x Petrochirus diogenes (USNM 209571); C. Lopholithodes 

mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); D. Fotografia raio-x Lopholithodes mandtii (USNM 2103). Barra 

de escalas = 5mm. 
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Ossículo uropilórico (XXI) – Sustenta a parede dorsal da metade posterior do filtro 

pilórico; estrutura ímpar, espatuliforme, grau de calcificação variável. Em vista lateral o 

uropilórico (XXI) é curvado em sentido posteroventral, onde conecta-se com as margens 

dorsais do pleuro-pilórico anterior (XXXI). Posteriormente, se une com o uropilórico 

posterior (XXIb). Em algumas espécies o uropilórico (XXI) é retangular (Birgus latro, 

Petrochirus diogenes, Placetron wosnessenskii), ou triangular (Dermaturus mandtii e 

Thalassina anomala). 

 

Ossículo uropilórico inferior (XXIa) – Maynard & Dando (1974) foram os primeiros 

a registrar a presença deste ossículo como um pequeno fragmento par, calcificado, situado 

abaixo da metade anterior do uropilórico (XXI). Maynard & Dando encontraram o uropilórico 

inferior (XXIa) em Callinectes sapidus, Homarus americanus e Panulirus argus (Latreille, 

1804) (Fig. 26A, B), e sugeriram a possibilidade de que este ossículo não esteja presente em 

algumas espécies. No presente trabalho, observamos o uropilórico inferior (XXIa) em todas as 

espécies estudadas (Fig. 26C, D), porém em alguns casos, o uropilórico inferior (XXIa) é de 

tamanho reduzido em alguns Hapalogastridae (Hapalogaster dentata e Placetron 

wosnessenskii) e alguns Lithodidae (Phyllolithodes papillosus, Lopholithodes foraminatus, 

algumas espécies de Paralomis como P. africana, P. anamerae, P. cristata, P. cubensis, P. 

formosa, P. inca, P. papillata, P. seagranti e P. spinosissima). 
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Figura 26. Ossículo uropilórico inferior (XXIa). A. Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837, 

modificado de Maynard & Dando (1974); B. Homarus americanus (USNM 102241); C. 

Lopholithodes mandtii Brandt, 1848) (USNM 2103); D. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894), (USNM 1003006). A e B vista lateral, C e D vista dorsal. Barra de escalas = 5mm 

 

Ossículo uropilórico posterior (XXIb) – Este ossículo foi proposto por Brösing (2002, 

2010) e definido como um par de estruturas longas e estreitas, posteriores ao uropilórico 

(XXI). Aparentemente, autores como Cochran (1935), Maynard & Dando (1974) e Meiss & 

Norman (1977) não observaram a separação entre o uropilórico (XXI) e uropilórico posterior 

(XXIb), ilustrando uma só estrutura, o uropilórico (XXI). 

Reimann (2009) observa a presença de projeções postero-laterais no uropilórico 

posterior (XXIb), não mencionadas por Brösing (2010) (Fig. 27A, B), embora presente em 

algumas de suas ilustrações (Brösing 2010: fig. 23A, p. 30, fig. 28A, fig. 29A e B, p. 35). 

Lima (2010) também menciona a existência destas projeções, e refere-se à elas como uma 

condição birreme do uropilórico posterior (XXIb) (Fig. 27C). Nossas observações confirmam 

estas descobertas, porém adotaremos aqui a terminologia utilizada por Reimann (2009) 

(projeções postero-laterais), uma vez que, no nosso material, as projeções são sub-distais, 
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dirigida para os lados (Fig. 27D, E), e não duas estruturas com uma base comum que é o que 

depreende-se da condição birreme encontrada por Lima (2010) em Brachyura. 

 

Figura 27. Ossículo uropilórico posterior (XXIb), com especial referencia as projeções laterais, vista 

dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758), modificado de Brösing (2010); B. Dermaturus mandtii 

Brandt, 1850; modificado de Reimann (2009); C. Discoplax brasiliensis Ng & Ginnot, 2001, 

modificado de Lima (2010). D. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) (USNM 209571); E. Paralomis 

granulosa (Hombron & Jacquinot, 1846) (USNM 1153756). Flecha indica a posição das projeções 

laterais. Barra de escalas = 5mm. 

 

Ossículo uropilórico lateral (XXIc) – Reimann (2009) observou em algumas em 

algumas espécies de Anomura (e.g. Aegla platensis, Clibanarius vittatus (Bosc, 1802), 

Megalobrachium poeyi (Guérin-Méneville, 1855), Pachycheles crinimanus Haig, 1960) a 

presença de barras pequenas e estreitas, calcificadas, situadas a cada lado do extremo 
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posterior do uropilórico (XXI) e  entre o uropilórico inferior (XXIa), que ele considerou como 

um novo ossículo (uropilórico lateral (XXIc) interpretado como uma divisão do	uropilórico 

inferior (XXIa) (Fig. 28A). 

Nós reconhecemos o uropilórico lateral (XXIc) como um ossículo par, estreito, 

moderadamente calcificado, situado lateralmente na extremidade anterior das margens laterais 

do ossículo uropilórico (XXI), presente em Birgus latro e Petrochirus diogenes (Fig. 28B, C). 

Embora Reimann (2009) tenha estudado B. latro ele não menciona a presença do uropilórico 

lateral (XXIc) nesta espécie. O uropilórico lateral (XXIc) está ausente nos Lithodoidea 

estudados no presente trabalho. 

 

Figura 28. Ossículo uropilórico lateral (XXIc), vista dorsal A. Esquema generalizado do padrão de 

ossículos em Anomura, modificado de Reimann et al. (2011); B. Birgus latro (Linnaeus, 1767) 

(USNM 1022480); C. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) (USNM 209571). Barra de escalas: A = 

1cm; B = 5mm. 

 

5.1.5.5. Ossículos de suporte ventral do filtro pilórico e ampola 

Seis ossículos formam este grupo funcional de ossículos e desempenham papel 

importante no funcionamento do filtro pilórico e da ampola: ossículo pré-ampulário (XXII), 

ossículo anterior inferior pilórico (XXIII), ossículo inferior ampulário (XXIV), ossículo da 

porção inferior do teto ampulário (XXV), ossículo da porção superior do teto ampulário 
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(XXVI) e ossículo pilórico posterior inferior (XXVII). Com a exceção do anterior inferior 

pilórico (XXIII) e o pilórico posterior inferior (XXVII), todos os outros ossículos são 

estruturas pares. Os ossículos pré-ampulários (XXII) e o anterior inferior pilórico (XXIII) 

estão situados em frente às ampolas, e o pilórico posterior inferior (XXVII) posterior a elas. 

 

Ossículo pré-ampulário (XXII) – Este ossículo é desprovido de calcificação, de 

aspecto translúcido, posicionado lateralmente entre o anterior inferior pilórico (XXIII). 

Limita-se, posteriormente, com o ossículo inferior ampulário (XXIV) (Fig. 29A, B). As 

referências à este ossículo na literatura são bastante consistentes, mas Cochran (1935) 

confundiu o pré-ampulário (XXII) com o ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIIII) 

posicionado mais anteriormente. No presente trabalho, a forma do pré-ampulário (XXII) é 

similar em todas as espécies estudadas. 

 

Figura 29. Ossículo pré-ampulário (XXII), vista ventral. A. Esquema generalizado, indicando a 

posição do ossículo em Lithodidae, Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. Paralithodes 

rathbuni (Benedict, 1895) (USNM 170401). Barra de escala: B = 5mm. 
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Ossículo anterior inferior pilórico (XXIII) – Pequena placa mesial, levemente 

calcificada, de formato oval ou triangular. Encontra-se posicionada posteriormente à válvula 

cárdio-pilórica (v.c.p.); articula-se posterolateralmente ao pré-ampulário (XXII). As principais 

variações neste ossículo referem-se à forma de aspecto triangular na maioria das espécies de 

Lithodoidea (Fig. 30B, C, D), à uma forma oval em Lithodes maja, L. santolla, Lopholithodes 

foraminatus, Paralomis formosa, P. granulosa, P. longipes, P. otsuae e P. sonne (Fig. 30A, 

E, F). 

 

 

Figura 30. Ossículo anterior inferior pilórico (XXIII), vista ventral. A. Paralithodes platypus (Brandt, 

1850) (USNM 97007); B. Paralomis granulosa (Hombron & Jacquinot, 1846) (USNM 1153756); C. 

Lithodes murrayi Henderson, 1888 (MZUSP 17052); D. Paralomis haigae Eldredge, 1977 (USNM 

1122389); E. Lopholithodes foraminatus (Stimpson, 1859) (USNM 29035); F: Paralomis longipes 

Faxon, 1893 (MUAP(CD)-039). Barra de escalas: A, B, D = 1mm; C, E, F = 0,5mm. 
 

Ossículo inferior ampulário (XXIV) – As ampolas são sustentadas por três pares de 

ossículos, o inferior ampulário (XXIV) e os ossículos do teto ampular, dividido em duas 

porções: a porção inferior do teto ampulário (XXV) e a porção superior do teto ampulário 

(XXVI). 

A forma do ossículo inferior ampulário (XXIV) ou ampolas, é relativamente similar 

entre as espécies estudadas no presente trabalho. São estruturas semi-esféricas com finas 

estrias longitudinais (Fig. 31A, B). Recebem o material proveniente da câmara pilórica e 
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internamente, cada ampola possui uma série de cerdas e canais. 

 

Figura 31. Ossículo inferior ampulário (XXIV), vista ventral. A. Paralomis granulosa (Hombron & 

Jacquinot, 1846) (USNM 1153756); B. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) 

(USNM 1003006). Barra de escalas = 5mm. 

 

Ossículo da porção inferior do teto ampulário (XXV) – Maynard & Dando (1974) 

referem-se à duas subdivisões do teto ampulário, os ossículos da porção inferior do teto 

ampulário (XXV) e os ossículos da porção superior do teto ampulário (XXVI). Estes dois 

ossículos formam o filtro ampulário. 

A porção inferior do teto ampulário (XXV) é uma ampla placa semi-circular e 

dorsalmente côncava, perpendicular à parede do pilórico, a forma deste ossículo é 

relativamente similar entre as espécies estudadas no presente trabalho (Fig. 32). 
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Figura 32. Ossículo da porção inferior do teto ampulário (XXV), vista lateral. Neolithodes grimaldii 

(A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Barra de escala = 1cm. 

 

Ossículo da porção superior do teto ampulário (XXVI) – Este ossículo é uma longa e 

côncava placa, disposta lateroventralmente (Fig. 33) formando, internamente, o teto das 

ampolas. A forma da porção superior do teto ampulário (XXVI) é essencialmente constante 

nas espécies estudadas. A constância morfológica da porção superior do teto ampulário 

(XXVI) tem sido mencionada diversas vezes na literatura (Maynard & Dando 1974, Meiss & 

Norman 1977, Kunze & Anderson 1979, Brösing 2002, 2010 e Reimann 2009). 
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Figura 33. Ossículo da porção superior do teto ampulário (XXVI), vista lateral. Neolithodes grimaldii 

(A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Barra de escala = 1cm. 

 

Ossículo pilórico posterior inferior (XXVII) – O ossículo pilórico posterior inferior 

(XXVII) tem formato arqueado e está situado na parte posterior do ossículo inferior ampulário 

(XXIV), logo abaixo do ossículo posterior supra-ampulário (XXX) (Fig. 34A, B). O pilórico 

posterior inferior (XXVII) não apresentou variações morfológicas significativas entre as 

distintas espécies estudadas no presente trabalho. 

Embora haja na literatura referências ao ossículo pilórico posterior inferior (XXVII) 

desde Mocquard (1883), as informações existentes sobre as características morfológicas deste 

ossículo são surpreendentemente precárias. Maynard & Dando (1974) mencionam o pilórico 
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posterior inferior (XXVII) fusionado ao ossículo posterior supra-ampulário (XXX) em 

Panulirus argus, enquanto que em Callinectes sapidus o pilórico posterior inferior (XXVII) e 

o ossículo posterior supra-ampulário (XXX) encontram-se separados. Maynard & Dando 

(1974) estudaram Homarus americanus, porém limitaram-se a mencionar o grau de 

calcificação do ossículo. Por sua vez, Kunze & Anderson (1979) limitaram-se, 

exclusivamente, a comentar sobre a posição do pilórico posterior inferior (XXVII). Brösing 

(2010) refere-se à condição de ossículo ímpar do pilórico posterior inferior (XXVII) e 

Reimann (2009) faz referencia à posição e à forma de arco do pilórico posterior inferior 

(XXVII). A literatura contém ilustrações escassas e pouco elucidativas do ossículo pilórico 

posterior inferior (XXVII). 

 

Figura 34. Ossículo pilórico posterior inferior (XXVII), vista ventral. A. Esquema generalizado, 

indicando a posição do ossículo em Lithodidae, Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. 

Lithodes santolla (Linnaeus, 1758) (MZUC-UCCC 24153). Barra de escala = 5mm. 
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4.1.5.6. Ossículos de suporte supra-ampulário 

Três ossículos, localizados na periferia de cada ampola, fornecem suporte às seguintes 

ampolas: anterior supra-ampulário (XXVIII), mediano supra-ampulário (XXIX) e posterior 

supra-ampulário (XXX). Estes ossículos são há muito reconhecidos na literatura (Mocquard 

1883, Maynard & Dando 1974, Kunze & Anderson 1979, Brösing 200, 2010). Não há 

registros de discrepâncias na compreensão da morfologia destas estruturas, provalvemente, 

em consequência, da pouca variação morfológica que exibem. 

 

Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII) – Mocquard (1883: p. 51) refere-se aos 

ossículos posicionados imediatamente apos a válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) e rodeados por 

quatro peças esqueléticas como pièces sus-ampullaires antérieure. 

O ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII) constitui uma placa lateral, de forma 

irregular curva (Fig. 35), está articulada anteriormente ao cardíaco lateral inferior (XIII) e 

dorsalmente, com as margens do anterior supra-ampulário (XXVIII) O ossículo anterior 

supra-ampulário (XXVIII) é relativamente similar em todas as espécies estudadas, e entra em 

contato com a extensão ventral do pleuro-pilórico anterior (XXXI) e, ventralmente com o 

lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII). 
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Figura 35. Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII), vista lateral. Neolithodes grimaldii (A. 

Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Barra de escala = 1cm. 

Ossículo mediano supra-ampulário (XXIX) – São estruturas alongadas de pequeno 

tamanho, bem calcificadas e curvadas em sentido anteroventral. A margem externa do 

mediano supra-ampulário (XXIX) continua-se posteriormente sobre a porção anterior da 

ampola (Fig. 36A, B, C). O ossículo mediano supra-ampulário (XXIX) é relativamente 

similar em todas as espécies estudadas no presente trabalho. 
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Figura 36. Ossículo mediano supra-ampulário (XXIX). A. Esquema generalizado, indicando a 

posição do ossículo em Lithodidae, Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. Paralithodes 

rathbuni (Benedict, 1895) (USNM 170401); C. Paralomis granulosa (Hombron & Jacquinot, 1846) 

(USNM 1153756). A e B vista ventral, C vista lateral. Barra de escalas: B = 5mm; C = 1cm. 
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Ossículo posterior supra-ampulário (XXX) – Ossículo ímpar, fusionado através de 

sua linha mediana ventral ao pilórico posterior inferior (XXVII) (Fig. 37). Forma o extremo 

posterolateral ventral da câmara pilórica, junto com o pilórico posterior inferior (XXVII). O 

posterior supra-ampulário (XXX) é relativamente similar em todas as espécies estudadas no 

presente trabalho. 

 

Figura 37. Ossículo posterior supra-ampulário (XXX), vista ventral. A. Rhinolithodes wosnessenskii 

Brandt, 1848 (USNM 267736). Barra de escalas = 1mm. 

 

4.1.5.7. Ossículos de suporte lateral do filtro pilórico 

Constitui a parte mais posterior da câmara pilórica e está formada por quatro ossículos 

pares: pleuro-pilórico anterior (XXXI), pleuro-pilórico mediano (XXXII), pleuro-pilórico 

posterior (XXXIII) e o inferior supra-ampulário (XXXIV). Todos estes ossículos tem sido 

reconhecidos continuamente desde o trabalho de Mocquard (1883), salvo o ossículo inferior 

supra-ampulário (XXXIV) estabelecido por Reimann (2009) e Reimann et al. (2011). Estes 

ossículos fornecem suportam à parede lateral do filtro pilórico. 

 

Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Mocquard (1883) observou tanto nos 

Brachyura basais (atuais Podotremata) quanto em Anomura, a presença de uma estrutura par, 

na região posterior da câmara pilórica, que se estende anteriormente, até próximo à 

extremidade inferior do ossículo subdentado (XIV), que ele denominou de “pièce 
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pleuropylorique antérieure (pla)” (Mocquard 1883: pl. 4, fig. 103, 116; pl. 6 fig. 137). 

Mocquard (1883) reconheceu três faces no ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI): uma 

externa, triangular convexa, ventralmente obliqua e dirigida anteriormente, articulada em seu 

extremo anterior ao processo posterior do subdentado (XIV) (Fig. 38A); uma face interna 

côncava, que segue o contorno da metade inferior do pleuro-pilórico mediano (XXXII) e, por 

último, uma face inferior, também côncava, projetada ventralmente até entrar em contato com 

o ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII). 

Nas espécies estudadas no presente trabalho, o ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) 

é irregular, bem calcificado e de três projeções: uma dorsolateral anterior, oblíqua, articulada 

dorsalmente com o mesopilórico posterior (XX) e anteriormente com o subdentado (XIV); 

uma projeção postero-mesial, em contato com o pleuro-pilórico mediano (XXXII); e uma 

projeção ventral, articulada com o anterior supra-ampulário (XXVIII) (Fig. 38B). 

 

Figura 38. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI), vista lateral. A. Paralomis granulosa (Hombron 

& Jacquinot, 1846), modificado de Mocquard (1883); B. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Abreviação: d” – branche inférieure; pla – pièce pleuropylorique 

antérieure. Barra de escalas = 1cm. 
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Ossículo pleuro-pilórico mediano (XXXII) – É o principal suporte lateral da câmara 

pilórica; encontra-se posteroventralmente ao pleuro-pilórico anterior (XXXI). Em todas as 

espécies estudadas no presente trabalho, o pleuro-pilórico mediano (XXXII) é uma placa 

estreita e achatada que se estende ao longo da metade inferior da parede lateral do filtro 

pilórico, precisamente acima da porção superior do teto ampulário (XXVI) (Fig. 39). 

Anteriormente, o pleuro-pilórico mediano (XXXII) articula-se com o ramo posterior do 

pleuro-pilórico anterior (XXXI). Posteriormente, o pleuro-pilórico mediano (XXXII) 

expande-se, achata-se e entra em contato com o pleuro-pilórico posterior (XXXIII). 

 

Figura 39. Ossículo pleuro-pilórico mediano (XXXII), vista lateral. Neolithodes grimaldii (A. Milne-

Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006). Barra de escala = 1cm. 
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Ossículo pleuro-pilórico posterior (XXXIII) – Mocquard (1883: p. 55, pl. 1, fig. 1, 3 

e 18) descreveu uma projeção proeminente, transversalmente estendida em plano horizontal, 

em forma de lobo, situada abaixo e atrás da dobra do uropilórico (XXI) que ele chamou de 

“pièce pleuropylorique postérieure (plp)”. Maynard & Dando (1974) comentaram que em 

algumas espécies a projeção lateral não está presente e na maioria das vezes o pleuro-pilórico 

posterior (XXXIII) é levemente calcificado, sem estar em contato com algum ossículo dorsal 

o mesial. Entretanto, de acordo com as nossas observações o pleuro-pilórico posterior 

(XXXIII) encontra-se articulado dorsalmente com o uropilórico inferior (XXIa) e 

anteriormente com o pleuro-pilórico mediano (XXXII) (Fig. 40A, B, C). 

Por outra parte, Maynard & Dando (1974) reconheceram no pleuro-pilórico posterior 

(XXXIII) duas porções: uma porção calcificada que se estende anterodorsalmente a partir do 

posterior supra-ampulário (XXX) e o extremo posterior do pleuro-pilórico mediano (XXXII) 

situado abaixo da dobra do uropilórico (XXI); e uma porção lateral, levemente calcificada, em 

forma de lobo, posicionada abaixo do uropilórico (XXI). 

 

Figura 40. Ossículo pleuro-pilórico posterior (XXXIII). Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006). A. vista lateral; B. vista dorsal; C. vista ventral. Barra de escalas: A 

= 5mm, B e C = 1cm. 
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Ossículo inferior supra-ampulário (XXXIV) – Este ossículo foi estabelecido por 

Reimann (2009) e Reimann et al. (2011). Reimann (2009) observou em diversos Anomura 

(Emerita talpoida Say, 1817, Hippa testudinaria (J.F.W. Herbst, 1791), Megalobrachium 

poeyi Guerin-Meneville, 1855, Munida rugosa (Fabricius, 1775), Neolithodes agassizii, 

Dermaturus mandtii, Pagurus prideaux Leach, 1815 e Thalassina anomala) uma barra 

estreita na parede do filtro pilórico, perpendicularmente acima e separada do anterior supra-

ampulário (XXVIII) (Fig. 41A, B). Não obstante, Reimann (2009) mencionou que o ossículo 

inferior supra-ampulário (XXXIV) pode não estar presente em alguns casos (Dardanus 

megistos, Galathea strigosa, Homarus americanus, Sympagurus dimorphus) e pode estar 

fusionado com o ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII) ((Megalobrachium poyei, Lomis 

hirta, Thalassina anomala). 

Nossas observações validam o ossículo inferior supra-ampulário (XXXIV) estabelecido 

por Reimann (2009) e Reimann et al. (2011). No entanto, notamos que o inferior supra-

ampulário (XXXIV) é, na verdade, uma continuação do pleuro-pilórico anterior (XXXI). De 

fato, já na descrição de Mocquard (1883) o ossículo inferior supra-ampulário (XXXIV) de 

Reimann é referido como o ramo inferior (“branche inférieure d”, cf. Mocquard 1883: pl. 4 

fig. 121) (Fig. 41C). Este ramo inferior, se projeta ventralmente até entrar em contato com o 

anterior supra-ampulário (XXVIII). Em algumas espécies nós observamos o inferior supra-

ampulário (XXXIV) claramente separado do pleuro-pilórico anterior (XXXI) (Cryptolithodes 

sitchensis, Lithodes maja, L. couesi, Lopholithodes mandtii, Neolithodes grimaldii, Paralomis 

cristata, P. chilensis, P. granulosa, P. haigae, P. makarovi, P. otsuae, Paralithodes rathbuni 

e Sculptolithodes derjugini) (Fig. 41D, E). Além disso, o inferior supra-ampulário (XXXIV) 

pode estar separado ou fusionado ao anterior supra-ampulário (XXVIII). 
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Figura 41. Ossículo inferior supra-ampulário (XXXIV), vista lateral. A. Thalassina anomala Herbs, 

1804, modificado de Reimann (2009); B. Dermaturus mandtii Brandt, 1850; modificado de Reimann 

(2009); C. Paralomis granulosa (Hombron & Jacquinot, 1846), modificado de Mocquard (1883); D. 

Lithodes wiracocha Haig, 1974 (MUAP (CD)-0116); E. Lithodes wiracocha (MUAP (CD)-0116). 

Abreviação: d” – branche inférieure. Barra de escalas: D = 5mm, E = 1mm. 

 

4.1.5.8. Dentes gástricos 

Internamente o esqueleto gástrico está formado por cinco dentes gástricos, dois dentes 

laterais, dois dentes acessórios e um dente dorsal. Estes dentes estão localizados na câmara 

cardíaca. Alguns dos ossículos desta câmara sustentam este conjunto de dentes, formando o 

complexo aparato mastigador do moinho gástrico. Os dentes gástricos são os principais 

responsáveis pela trituração e mastigação das partículas alimentares ingeridas. 

A participação dos dentes gástricos no funcionamento do processo alimentar, inicia-se 

logo após o ingresso do alimento que, ao passar pelo esôfago vai ter à câmara cardíaca. 

Pequenas partículas de alimentos passam diretamente para o hepatopâncreas para sua 

absorção, enquanto que partículas de maior tamanho são direcionadas dorsalmente para o 

complexo arranjo de ossículos e dentes de mastigação presentes no moinho gástrico (Caine 
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1975, Felgenhauer & Abele 1983). 

Os dentes gástricos estão encarregados de cortar, triturar e mastigar as partículas 

maiores de alimento. Primeiramente, os dentes laterais cortam e moem o alimento por meio 

de deslocamento mesial, seguido pelo movimento do dente dorsal. O material alimentar 

ingerido passa através da válvula cárdio-pilórica para a câmara pilórica, e por último ao 

intestino (Caine 1975, Kunze & Anderson 1979). 

Estudos analisando os mecanismos de alimentação e funcionamento das estruturas de 

mastigação do moinho gástrico, discutem a correlação existente entre as estruturas do moinho 

gástrico com as preferências alimentares das espécies ou com o sinal filogenético que possam 

exibir (Schaefer 1970, Caine 1975, Felgenhauer & Abele 1983, 1985, Abele & Felgenhauer 

1986, Brösing et al. 2007, Brösing 2010, Brösing & Türkay 2011). Os resultados destes 

estudos mostraram que tanto os ossículos do moinho gástrico, quanto a organização geral do 

esqueleto gástrico em crustáceos, mostra uma forte influência filogenética, mais do que 

alimentar. 

Embora a maioria dos estudos sobre o esqueleto gástrico abordem a morfologia dos 

ossículos, poucos fazem menção ou analisam com detalhe os dentes gástricos (Mocquard 

1883, Patwardhan 1935, Caine 1975, Kunze & Anderson 1979, Brösing 2010, Brösing & 

Türkay 2011). 

 

Dentes laterais – Localizam-se na margem ventral do ossículo zigocardíaco (V) e 

trabalham dorso-mesialmente, friccionando o alimento contra o dente dorsal, para lograr a 

trituração do material alimentar de maior tamanho (Caine 1975, Kunze & Anderson 1979, 

Brösing & Türkay 2011). Os dentes laterais caracterizam-se por ser tipicamente longos e 

triangulares antero-lateralmente. Cada dente lateral consiste em uma única peça com duas 

partes bem diferenciadas, uma porção molar anterior e uma porção lamelar posterior (Fig. 42). 

A porção molar é robusta, lisa e arredondada, sem lamelas, e representa mais de 1/3 da 

superfície do dente lateral. A porção lamelar está formada por uma série de lamelas ou cristas 

verticais, estreitas pectiniforme. As lamelas são relativamente flexíveis e diminuem de 

tamanho na direção posterior. 
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Figura 42. Dente lateral, vista interna. Paralomis cristata Takeda & Ohta, 1979 (USNM 229721). 

Abreviação: PM – Porção Molar; PL – Porção Lamelar; Pmi – Processo molar interno; Pme – 

Processo molar externo. Barra de escala = 5mm. 

Dentes acessórios – São formados a partir do ossículo pectineal (VIII), estão 

localizados após o dente lateral e articulados com o pré-pectineal (IX). São estruturas de 

pequeno tamanho, de forma sub-circular, armados nas margens com dentes e cerdas (Fig. 43). 

Os dentes acessórios, estão encarregados de empurrar o material alimentar para o moinho 

gástrico, onde posteriormente são levados à válvula cárdio-pilórica (Caine 1975, Kunze & 

Anderson 1979, Brösing & Türkay 2011). 

 

Figura 43. Dente acessório, vista interna. Paralomis cristata Takeda & Ohta, 1979 (USNM 229721). 

Abreviação: Ant – anterior; Post – Posterior. Barra de escala = 5 mm. 
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Dente dorsal – Origina-se a partir do urocardíaco (VII), funciona em um movimento de 

vai e vem com os dentes laterais, como parte do processo de trituração do alimento no moinho 

gástrico (Caine 1975, Kunze & Anderson 1979, Brösing & Türkay 2011). O dente dorsal é 

uma projeção mediana retangular, arredondado na superfície ventral. Nas margens antero-

laterais possui um par de projeções laterais, aproximadamente triangulares, ornamentadas 

com dentículos. A margem posterolateral está provida de um par de processos arredondados, 

ornamentados com fileiras de cerdas (Fig. 44). 

 

Figura 44. Dente dorsal, vista interna. Neolithodes agassizii (Smith, 1882) (USNM 228837). 

Abreviação: Pl – Projeção lateral; Ppl – Processo posterolateral. Barra de escala = 5 mm. 
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4.1.6. Morfologia comparada dos ossículos do esqueleto gástrico em Lithodoidea 

Na seção anterior foram apresentados os 44 ossículos encontrados no esqueleto 

gástrico de Lithodoidea (Lithodidae + Hapalogaster). Portanto, a seguir são apresentados de 

forma comparativa, elementos descritivos das características morfológicas dos ossículos e 

estruturas que formam parte dos esqueletos gástricos analisados neste estudo. 

 

4.1.6.1. Ossículos do moinho gástrico 

Ossículo mesocardíaco (I) – Ossículo ímpar, placa fortemente calcificada, côncava 

anteriormente, com aspecto de arco. Situado entre os ossículos pterocardíaco (II) e 

urocardíaco (VII). Extremidades laterais largas e curvadas, articulam-se lateralmente com o 

ossículo pterocardíaco (II). Extremo lateral posterior levemente mais curto do que o extremo 

posterior do pterocardíaco (II). Região anterodorsal descalcificada, fusionada ao ossículo 

antero-cardíaco (Ia). Margem posterior fortemente espessa, arredondada, fusionada à porção 

basal do urocardíaco (VII), linha de sutura levemente evidente. 

Margem posterior do mesocardíaco (I) retilínea em Thalassina anomala, Homarus 

americanus e Nephrops norvegicus (Fig. 4A, B, C); curvada em Birgus latro, Pagurus 

bernhardus, Petrochirus diogenes e em Lithodoidea (Fig. 4D, E; 45). 

Concavidade da margem posterior do mesocardíaco (I) discreta em B. latro, P. 

diogenes, Acantholithodes hispidus, Hapalogaster dentata, H. mertensii, Lithodes confundes, 

Neolithodes grimaldii, Paralomis cubensis, P. haigae e Paralithodes rathbuni (Fig. 45E, K, 

L); acentuada em Dermaturus mandtii, Hapalogaster cavicauda, H. grebnitzkii, Oedignathus 

inermes, Placetron wosnessenskii, Cryptolithodes, Glyptolithodes cristatipes, Lithodes maja, 

L. couesi, L. ferox, L. panamensis, L. richeri, L. santolla, L. turkayi, Lopholithodes 

foraminatus, Neolithodes agassizii, Paralithodes, Paralomis africana, P. birsteini, P. 

diomedeae, P. spinosissima e P. verrilli (Fig. 45A, B, C, F, M, N, O); e concavidade da 

margem posterior do mesocardíaco (I) bastante acentuada em Lithodes aequispinus, L. 

manningi, L. murrayi, L. wiracocha, Lopholithodes mandtii, Neolithodes diomedeae, N. 

nipponensis, nas demais espécies de Paralomis, em Phyllolithodes papillosus, Rhinolithodes 

wosnessenskii e Sculptolithodes derjugini (Fig. 45D, G, H, I, J). 
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Margem lateral do mesocardíaco (I) é retilínea em todas as espécies do grupo externo 

(exceto B. latro e P. bernhardus), em Acantholithodes, Placetron, Cryptolithodes sitchensis, 

Glyptolithodes, Lithodes santolla, L. wiracocha, Lopholithodes, Neolithodes grimaldii, 

Paralithodes camtschaticus, Paralomis anamerae, P. aspera, P. cristata, P. granulosa, P. 

makarovi, P. sonne e P. spinosissima (Fig. 45C, D, G, L, O); margem lateral do mesocardíaco 

(I) curvada em Dermaturus, Hapalogaster, Oedignathus, nas demais espécies de 

Cryptolithodes, Lithodes, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis, Phyllolithodes, 

Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 45A, B, E, F, H, I, J, K, M, N). 

 

Ossículo antero-cardíaco (Ia) – Ossículo par, triangular, completamente 

descalcificado, localizado anterodorsalmente entre o saco cardíaco e o mesocardíaco. O 

antero-cardíaco (Ia) está ausente em Homarus americanus e Nephrops norvegicus. Em 

Thalassina anomala são duas estruturas circulares. Em Birgus latro e Petrochirus diogenes o 

antero-cardíaco (Ia) é arredondado, enquanto que Pagurus bernhardus e em todos os 

Lithodidae e Hapalogastridae estudados o antero-cardíaco (Ia) é triangular, visível apenas pela 

contrição lateral, que indica o ponto de fusão com o mesocardíaco (I). 
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Figura 45. Ossículo mesopilórico (I), vista dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 

46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 

1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes 

grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne 

Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 

72386); K. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742); L. Acantholithodes hispidus 

(Stimpson, 1860) (USNM 1153752); M. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); N. 

Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); O. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas: A-I = 5mm; B, J = 1mm; C-F = 1cm. 
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Ossículo pterocardíaco (II) – Ossículo par, robusto, fortemente calcificado, com 

forma de T. Situado entre o mesocardíaco (I), o parapterocardíaco (IIc) e o ligamento 

anterolateral (IIb). 

Margem dorsal do pterocardíaco (II) em relação à margem lateral do mesocardíaco (I) 

estreita em Thalassina anomala, Birgus latro, Pagurus bernhardus, Hapalogaster dentata, H. 

cavicauda, H. grebnitzkii, Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes expansus, Glyptolithodes, 

Lithodes turkayi, Neolithodes agassizii, N. grimaldii, Paralomis africana, P. chilensis, P. 

diomedeae, P. formosa, P. haigae, P. inca, P. makarovi, P. otsuae, P. papillata, P. seagranti, 

Phyllolithodes e Rhinolithodes (Fig. 6A, C 46D, E); ampla em Homarus americanus, 

Nephrops norvegicus, Petrochirus diogenes, Acantholithodes, Hapalogaster mertensii, 

Lithodes aequispinus, L. couesi, L. confundes, L. ferox, L. panamensis, Lopholithodes, 

Paralithodes brevipes, P. californiensis, P. platypus, e Paralomis granulosa (Fig. 6A, 46D, 

E). 

Projeção anterodorsal ausente em Pagurus bernhardus, Oedignathus, Cryptolithodes, 

Lithodes, Neolithodes, Paralithodes (exceto P. platypus que está presente), Paralomis (exceto 

P. aspera, P. cristata e P. seagranti que está presente) e Sculptolithodes (Fig. 46A, C); 

projeção anterior presente e igual do que a projeção posterior em Thalassina anomala, 

Homarus americanus e Placetron; projeção anterior presente e maior do que a projeção 

posterior em Nephrops norvegicus, Petrochirus diogenes e Lopholithodes mandtii (Fig. 46B); 

projeção anterior presente e menor do que a projeção posterior em Birgus latro, 

Acantholithodes, Dermaturus, Hapalogaster, Glyptolithodes, Lopholithodes foraminatus, P. 

platypus, Paralomis aspera, P. cristata, P. seagranti, Phyllolithodes e Rhinolithodes (Fig. 6C; 

46D, G). 

Margem posterior do pterocardíaco (II) côncava em Acantholithodes, Hapalogaster 

dentata, H. cavicauda, Cryptolithodes sitchensis, C. typicus, Lopholithodes, Neolithodes 

diomedeae, Paralithodes richeri, Paralomis (exceto P. formosa, P. granulosa, P. otsuae e P. 

verrilli que é aproximadamente plana) e Phyllolithodes (Fig. 46B); aproximadamente plana 

em T. anomala, H. americanus, N. norvegicus, B. latro, P. bernhardus, Dermaturus, 

Hapalogaster grebnitzkii, H. mertensii, Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes expansus, 

Glyptolithodes, Lithodes, Neolithodes agassizii, N. grimaldii, N. nipponensis, Paralithodes 
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brevipes, P. camtschaticus, P. californiensis, P. platypus, Rhinolithodes e Sculptolithodes 

(Fig. 6A, E; 46A, C). 

 

 

Figura 46. Ossículo pterocardíaco (II), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 

46187); B. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); C. Neolithodes grimaldii (A. Milne-

Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); D. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 

1278457); E. Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); F. Sculptolithodes derjugini 

Makarov, 1934 (USNM 72386); G. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742). Barra de 

escalas = 1 mm. 
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Ligamento anterolateral (IIb) – Ossículo par, estreito, parcialmente calcificado. 

Posicionado antero-lateralmente ao lado do pterocardíaco (II). Faz conexão entre os ossículos 

pterocardíaco (II), zigocardíaco (V) e o pré-pectineal (IX). 

Ligamento anterolateral (IIb) ausente em Thalassina anomala, Homarus americanus, 

Nephrops norvegicus, Birgus latro e Petrochirus diogenes, Hapalogaster dentata, H. 

cavicauda, Placetron, Cryptolithodes sitchensis, C. typicus e Paralithodes rathbuni; presente 

em Pagurus bernhardus, Acantholithodes, Dermaturus, Hapalogaster grebnitzkii, H. 

mertensii, Cryptolithodes expansus, Glyptolithodes, Lithodes, Neolithodes, Paralithodes 

brevipes, P. camtschaticus, P. platypus, Paralomis, Phyllolithodes, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes. 

Ligamento anterolateral (IIb) curto em Acantholithodes, Dermaturus, Hapalogaster 

grebnitzkii, H. mertensii, Glyptolithodes, Lithodes maja, L. manningi, Lopholithodes mandtii, 

Paralithodes camtschaticus, Paralomis aspera, P. haigae, P. papillata, P. sonne, e 

Sculptolithodes; longo em Pagurus bernhardus, Oedignathus inermis, Cryptolithodes 

expansus, nas demais espécies de Lithodes e Paralomis, Lopholithodes foraminatus, 

Paralithodes californiensis e P. platypus e Phyllolithodes. 

Ligamento anterolateral (IIb) imerso na membranosa em Glyptolithodes, Lithodes 

murrayi, L. panamensis, L. turkayi, Lopholithodes mandtii, Neolithodes diomedeae, 

Paralithodes camtschaticus, Paralomis birsteini, P. formosa, P. inca, P. longidactylus, P. 

multispina, P. otsuae, P. papillata, P. sonne e P. verrilli; separado do tecido membranoso em 

Pagurus bernhardus, Acantholithodes, Dermaturus, Hapalogaster grebnitzkii, H. mertensii, 

Oedignathus inermis, Lithodes maja, L. aequispinus, L. couesi, L. confundens, L. ferox, L. 

manningi, L. richeri, L. santolla, L. wiracocha, Lopholithodes foraminatus, Neolithodes 

agassizii, N. grimaldii, N. nipponensis, Paralithodes californiensis, P. platypus, Paralomis 

africana, P. anamerae, P. aspera, P. cristata, P. chilensis, P. cubensis, P. diomedeae, P. 

haigae, P. longipes, P. makarovi, P. seagranti, Phyllolithodes, Sculptolithodes e 

Rhinolithodes. 
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Ossículo parapterocardíaco (IIc) – Ossículo par, estreito, calcificado, pouco 

desenvolvido. Posicionado antero-lateralmente ao lado do pterocardíaco (II). 

Ossículo parapterocardíaco (IIc) bem desenvolvido em Thalassina anomala, Homarus 

americanus, Nephrops norvegicus, Birgus latro, Petrochirus diogenes, Pagurus bernhardus, 

Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes sitchensis, 

Glyptolithodes, Lithodes couesi, L. manningi, L. murrayi, L. panamensis, L. richeri, L. 

santolla, L. turkayi, L. wiracocha, Lopholithodes, Neolithodes agassizii, N. diomedeae, 

Paralithodes californiensis, P. rathbuni, Paralomis (exceto P. granulosa, P. sonne e P 

spinosissima que é rudimentar) (Fig. 7A-D; 8A, B, E); rudimentar em Hapalogaster, 

Cryptolithodes expansus, C. typicus, Lithodes maja, L. aequispinus, L. confundes, L. ferox, 

Neolithodes grimaldii, N. nipponensis, Paralithodes camtschaticus e P. platypus (Fig. 8D). 

Ossículo parapterocardíaco (IIc) separado do pterocardíaco (II) em T. anomala, H. 

americanus, N. norvegicus, B. latro, P. diogenes, P. bernhardus, Acantholithodes, 

Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes sitchensis, Glyptolithodes, Lithodes (exceto L. 

aequispinus L. confundes, L. ferox e L. maja que está parcialmente fusionado ao pterocardíaco 

(II)), Neolithodes agassizii, N. diomedeae, Paralithodes californiensis, P. rathbuni, Paralomis 

(exceto P. granulosa, P. sonne e P spinosissima que está parcialmente fusionado ao 

pterocardíaco (II)), Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 7A-D; 8A-E); 

completamente fusionado ao pterocardíaco (II) em Dermaturus, Hapalogaster, Cryptolithodes 

expansus, C. typicus, Neolithodes grimaldii, N. nipponensis, Paralithodes camtschaticus e P. 

platypus. 

 

Ossículo pilórico (III) – Ossículo ímpar, amplo e achatado, parcialmente calcificado. 

Posiciona-se dorsalmente, limita anteriormente com o propilórico (VI), posteriormente com o 

mesopilórico anterior (XIX), e anterolateralmente com o exopilórico (IV). 

Ossículo pilórico (III) bem calcificado em Homarus americanus, Nephrops norvegicus 

e Thalassina anomala (Fig. 9A, B, C); parcialmente calcificado em Birgus latro, Pagurus 

bernhardus, Petrochirus diogenes e em Lithodoidea (Fig. 9D, E, G; 47). 

Porção mediana do pilórico (III) com fissura mediana em T. anomala, H. americanus e 

N. norvegicus (Fig. 9A, B, C); sem fissura mediana em B. latro, P. bernhardus, Petrochirus 

diogenes e em Lithodoidea (Fig. 9D, E, G; 47). 
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Processos anterolaterais do ossículo pilórico (III) curvos, não alcançam as 

extremidades laterais do propilórico (VI) em e T. anomala, H. americanus e N. norvegicus 

(Fig. 9A, B, C); alcançam as extremidades laterais do propilórico (VI) em B. latro, P. 

diogenes, Glyptolithodes, Lithodes, Neolithodes (exceto N. grimaldii que ultrapassa as 

extremidades laterais do propilórico (IV)), Paralithodes (exceto P. brevipes que ultrapassa as 

extremidades laterais do propilórico (IV)) e Paralomis (exceto P. cubensis e P. granulosa que 

ultrapassa as extremidades laterais do propilórico (IV)) (Fig. 9D, E; 47A, C, E); processos 

anterolaterais do ossículo pilórico (III) ultrapassam e contornam as extremidades laterais do 

propilórico (VI) em P. bernhardus, em todos os Hapalogastridae, Cryptolithodes, 

Lopholithodes, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 9G; 47B, D, F, G, H, I, 

J). 
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Figura 47. Ossículo pilórico (III), vista dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. 

Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) 

(MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii 

(A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards 

& Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 

72386). Escalas = 1 cm. 
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Ossículo exopilórico (IV) – Ossículo par, parcialmente calcificado, achatado e 

projetado dorso-lateralmente. Conecta-se anteriormente com o zigocardíaco (V) e 

posteriormente com o pilórico (III). 

A forma do exopilórico (IV) em vista lateral é triangular em Thalassina anomala, 

Homarus americanus, Nephrops norvegicus e Oedignathus inermis (Fig. 10A); retangular em 

Birgus latro, Petrochirus diogenes, Hapalogaster dentata (Fig. 10B); e foliáceo em Pagurus 

bernhardus e em todas as demais espécies de Lithodoidea estudadas (Fig. 10C; 48A-H). 

Margem dorsal do exopilórico (IV) com quilha longa em B. latro, P. diogenes, T. 

anomala, em todos os Hapalogastridae estudados (exceto em Oedignathus inermis com quilha 

curta), Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lithodes (exceto L. couesi, L. panamensis, L. richeri e 

L. turkayi), Neolithodes agassizii, N. nipponensis, Paralithodes (exceto em P. platypus com 

quilha curta), Paralomis (exceto P. birsteini, P. formosa, P. haigae, P. longidactylus, P. 

papillata e P. seagranti com quilha curta), Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes 

(Fig. 10B; 48A-H); margem dorsal do exopilórico (IV) com quilha curta em H. americanus, 

N. norvegicus e P. bernhardus (Fig. 10A, C). 

Quilha da margem dorsal do exopilórico (IV) cortante em T. anomala, P. bernhardus, 

P. diogenes, Acantholithodes, Placetron, Glyptolithodes, Lithodes, Lopholithodes 

foraminatus, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis, Phyllolithodes, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes (Fig. 10C, 48A, C, E, F, G, H); arredondada em B. latro, H. americanus, N. 

norvegicus, Dermaturus, Hapalogaster, Oedignathus e Lopholithodes mandtii (Fig. 10A, B; 

48D ). 
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Figura 48. Ossículo exopilórico (IV), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 

46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 

1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes 

grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne 

Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457). Barra de escalas = 

1mm. 
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Ossículo zigocardíaco (V) – Ossículo par, placa triangular chata, fortemente 

calcificada. Localizado lateralmente, conectado anteriormente com o pterocardíaco (II) e com 

o ligamento anterolateral (IIb). Posteriormente em contato com o exopilórico (IV). 

Margem anteroposterior dorsal côncava em Homarus americanus, Acantholithodes, 

Hapalogaster grebnitzkii, Oedignathus, Placetron, Lithodes maja, L. manningi, L. 

panamensis, L. turkayi, L. wiracocha, Lopholithodes mandtii, Paralithodes brevipes, P. 

californiensis, Paralomis inca, P. seagranti, P. sonne e Rhinolithodes (Fig. 11B; 49A, D, F, 

N, O); retilínea em Birgus latro, Dermaturus, Hapalogaster dentata, H. cavicauda, H. 

mertensii, Glyptolithodes, nas demais espécies de Lithodes, Neolithodes (exceto N. 

nipponensis), Paralithodes platypus, nas demais espécies de Paralomis (exceto P. africana, 

P. cristata, P. cubensis, P. diomedeae, P. longipes. P. papillata que é sinuosa), 

Phyllolithodes, e Sculptolithodes (Fig. 11C; 49E, G, H, J, M); margem anteroposterior dorsal 

sinuosa em Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, Nephrops norvegicus, Thalassina 

anomala e Lopholithodes foraminatus (Fig. 11A, D). 

Crista dorsolateral ausente em B. latro, H. americanus, N. norvegicus e T. anomala 

(Fig. 11A, B); presente e menos da metade do comprimento do ossículo zigocardíaco (V) em 

P. bernhardus, P. diogenes, Hapalogaster (exceto H. mertensii, onde a crista dorsolateral é 

mais da metade do comprimento do ossículo), Cryptolithodes, Lithodes panamensis, 

Paralomis africana, P. anamerae, P. aspera, P. cristata, P. chilensis, P. diomedeae, P. 

haigae, P. longidactylus e P. verrilli (Fig. 11D; 49B, K); crista dorsolateral presente e mais da 

metade do comprimento do ossículo zigocardíaco (V) em Acantholithodes, Dermaturus, 

Oedignathus, Placetron, Glyptolithodes, em todas as demais espécies de Lithodes estudadas, 

em Lopholithodes, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis birsteini, P. cubensis, P. formosa, P. 

granulosa, P. inca, Paralomis longipes, P. makarovi, P. multispina, P. otsuae, P. papillata, P. 

seagranti, P. sonne, P. spinosissima, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 

11D; 49A, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M N, O). 

Protuberância da face lateral do zigocardíaco (V) ausente em P. bernhardus, 

Placetron, Paralomis makarovi e P. multispina (Fig. 11D; 49O); presente e localizada na 

porção marginal do zigocardíaco (V) em P. diogenes, T. anomala, Cryptolithodes typicus, 

Glyptolithodes, L. aequispinus, L. manningi, L. murrayi, L. richeri, L. santolla, 

Lopholithodes, Paralithodes camtschaticus, P. californiensis, Paralomis anamerae, P. 
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cristata, P. birsteini, P. chilensis, P. diomedeae, P. haigae, P. longidactylus, P. otsuae, P. 

papillata e Sculptolithodes (Fig. 11A; 49B, C, D, J); protuberância da face lateral do 

zigocardíaco (V) localizada na porção pós-média do zigocardíaco (V) em H. americanus, 

Nephrops norvegicus, Cryptolithodes expansus e Paralomis sonne (Fig. 11B); protuberância 

da face lateral do zigocardíaco (V) localizada na porção sub-marginal posterior do 

zigocardíaco (V) em Birgus latro, Acantholithodes, Dermaturus, Hapalogaster, Oedignathus, 

Cryptolithodes sitchensis, nas demais espécies de Lithodes e Paralomis, Neolithodes, 

Paralithodes rathbuni e P. platypus, nas demais espécies de Phyllolithodes e Rhinolithodes 

(Fig. 11C; 49A, G, H, I, K, L, M, N). 

 

Ossículo pós-zigocardíaco (Vb) – Ossículo par, achatado, parcialmente calcificado. 

Situa-se lateralmente, limita anteriormente com o zigocardíaco (V) e posteriormente com o 

mesopilórico lateral (XIXa). 

Ossículo pós-zigocardíaco (Vb) ausente em Thalassina. anomala e Nephrops 

norvegicus; presente em Birgus latro, Homarus americanus, Pagurus bernhardus, 

Petrochirus diogenes e em todos os Lithodoidea estudados. 

Ossículo pós-zigocardíaco (Vb) arredondado em B. latro, H. americanus, P. 

bernhardus, P. diogenes, Acantholithodes, Hapalogaster, Lithodes aequispinus, L. couesi, L. 

richeri, L. santolla, L. turkayi, L. wiracocha, Neolithodes agassizii, Paralithodes 

californiensis, Paralomis chilensis, P. formosa, P. makarovi, P. papillata, P. spinosissima e 

Phyllolithodes; lanceolado em Oedignathus, Placetron, Glyptolithodes, L. confundens, L. 

manningi, L. murrayi, L. panamensis, Lopholithodes, Neolithodes, nas demais espécies de 

Paralomis estudadas, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 12B); lobular em 

Lithodes maja e L. ferox (Fig. 12C). 
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Figura 49. Ossículo zigocardíaco (V), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 

46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 

1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes 

grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne 

Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 

72386); K. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742); L. Acantholithodes hispidus 

(Stimpson, 1860) (USNM 1153752); M. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); N. 

Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); O. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas: A, I, L, N, O = 5mm; B, H, J, L M = 1 mm; C, D, E, F, G = 1 cm. 
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Ossículo propilórico (VI) – Ossículo ímpar, com forma de T, fortemente calcificado. 

Situa-se dorsalmente, perpendicular ao plano horizontal da câmara cardíaca. Conectado 

posteriormente ao pilórico (III) e ventralmente ao urocardíaco (VII). 

Barra transversa do ossículo propilórico (VI) curta e robusta em Birgus latro, 

Thalassina anomala, Oedignathus, Lopholithodes foraminatus, Paralomis africana, P. 

anamerae, P. chilensis, P. cubensis, P. formosa, P. haigae, P. inca, P. longypes, P. otsuae, P. 

sonne e P spinosissima (Fig. 13B; 51D); longa e robusta em Acantholithodes, Dermaturus, 

Hapalogaster, Lithodes couesi, L. manningi, L. murrayi, L. richeri, L. santolla, L. turkayi, 

Lopholithodes mandtii, Neolithodes agassizii, N. grimaldii, Paralomis birsteini, P. 

diomedeae, P. granulosa, P. longidactylus, P. makarovi, P. multispina, P. spinosissima, 

Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 50D, G, H, I, J; 51A, B, C); longa e 

delgada em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Pagurus bernhardus, Petrochirus 

diogenes, Placetron, Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lithodes maja, L. aequipinus, L. 

confundes, L. ferox, L. panamensis, L wiracocha, Neolithodes diomedeae, N. nipponensis, 

Paralithodes, Paralomis aspera, P. cristata, P. papillata e P. seagranti (Fig. 13A; 50A, B, C, 

F; 51E). 

Margem posterodorsal do ossículo propilórico (VI) retilínea em todas as espécies do 

grupo externo (exceto P. bernhardus que é côncava), Hapalogaster dentata, H. grebnitzkii, 

Oedignathus, Placetron, Lithodes couesi, Neolithodes agassizii, Paralomis africana, P. 

anamerae, P. birsteini, P. cubensis, P. diomedeae, P. inca e Rhinolithodes (Fig. 13A, B; 50I; 

51D, E); côncava em Acantholithodes, Dermaturus, Hapalogaster cavicauda, H. mertensii, 

Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lithodes, Neolithodes diomedeae, N. nipponensis, 

Paralithodes, Paralomis aspera, P. cristata, P. chilensis, P. formosa, P. granulosa, P. haigae, 

P. longidactylus, P. makarovi, P. multispina, P. otsuae, P. papillata, P. seagranti, P. sonne, 

P. spinosissima, P. verrilli, Phyllolithodes e Sculptolithodes (Fig. 50A, B, C, E, F, G, H, J; 

51A, B, C); sinuosa em Lopholithodes e Neolithodes grimaldii (Fig. 50D). 

Coluna do ossículo propilórico (VI) retilínea e perpendicular ao plano do ossículo 

propilórico (VI) em todas as espécies do grupo externo, em Acantholithodes, Dermaturus, 

Placetron, Cryptolithodes sitchensis, Glyptolithodes, Lithodes confundes, L. ferox, L, 

manningi, L. turkayi, Lopholithodes, Neolithodes diomedeae, Paralomis birsteini, P. 

seagranti, P. spinosissima Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 13A, B; 50C, D, I, J; 51B, C, 
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E).; retilínea e inclinada anteriormente em Lithodes maja e Paralithodes (exceto P. brevipes 

que a coluna é curva e inclinada anteriormente) (Fig. 50A, F); retilínea e inclinada 

posteriormente em Oedignathus, Cryptolithodes expansus, C. typicus, Lithodes panamensis, 

L. wiracocha, Paralomis chilensis e P. papillata (Fig. 50B; 51D); coluna do ossículo 

propilórico (VI) curvada e perpendicular em Hapalogaster dentata, H. cavicauda, H. 

mertensii e Lithodes murrayi (Fig. 51A); curvada e inclinada anteriormente em Hapalogaster 

grebnitzkii, Lithodes aequispinus, L. couesi, L. richeri, L. santolla, Neolithodes agassizii, N. 

grimaldii, N. nipponensis, nas demais espécies de Paralomis e Phyllolithodes (Fig. 50E; G, H; 

51D). 

Base da coluna do propilórico (VI) lisa em todas as espécies do grupo externo, em 

Hapalogastridae e em Lithodidae (Fig. 13A, B; 50B-D, F-J; 51A-E), exceto em L. maja, L. 

wiracocha, Neolithodes diomedeae, Paralithodes californiensis e Paralomis chilensis que é 

dentada simples e em Neolithodes grimaldii que é com múltiples dentículos. 
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Figura 50. Ossículo propilórico (VI), vista dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); 

B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) 

(MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii 

(A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards 

& Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 

72386). Barra de escala = 1mm. 
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Figura 51. Ossículo propilórico (VI), vista dorsal. A. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 

267742); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii 

Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. 

Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm. 
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Ossículo urocardíaco (VII) – Ossículo ímpar, com forma de T, fortemente 

calcificado. Situa-se dorsalmente, horizontal ao plano dorso-ventral da câmara cardíaca. 

Fusionado anteriormente ao mesocardíaco (I) e posteriormente ao propilórico (VI). 

Margem subdistal anterior do urocardíaco (VII) retilínea em Pagurus bernhardus, 

Thalassina anomala, Acantholithodes, Placetron, Phyllolithodes, Lithodes murrayi, 

Lopholithodes mandtii, Paralithodes rathbuni e P. platypus, Paralomis otsuae e Paralomis 

sonne (Fig. 52H); côncava com entalhe em U ou V em Homarus americanus, Nephrops 

norvegicus, Petrochirus diogenes, Dermaturus, Hapalogaster cavicauda, H. grebnitzkii, 

Oedignathus, Cryptolithodes, Lithodes aequispinus, L ferox, L. manningi, L. panamensis, L. 

turkayi, Neolithodes agassizii, N. grimaldii, N. nipponensis, Paralithodes brevipes, P. 

camtschaticus, Paralomis, birsteini, P. chilensis, P. haigae, P. longidactylus, P. multispina, 

P. seagranti, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 52B, E, F, I, J); bilobada em Birgus latro, 

Hapalogaster dentata, H. mertensii, Glyptolithodes, Lithodes maja, L. couesi, L. confundes, 

L. richeri, L. santolla, L. wiracocha, Neolithodes diomedeae, Paralithodes californiensis, 

Paralomis anamerae, P. cristata, P. diomedeae, P. formosa, P. granulosa, P. haigae, P. 

longipes, P. makarovi, P. papillata, Paralomis spinosissima e P. verrilli (Fig. 52A, C, G); 

sinuosa em Lopholithodes foraminatus, Paralomis aspera e P. cubensis. 

Superfície dorsal do urocardíaco (VII) lisa em P. diogenes, T. anomala, Neolithodes 

grimaldii, Paralomis africana, P. anamerae, P. cristata, P birsteini, P. longipes e P. sonne 

(Fig. 52E); ornamentada com estrias longitudinais unicamente em B. latro; ornamentada com 

cicatriz delgada e em forma de V unicamente em H. americanus; ornamentada com cicatriz 

delgada e em forma de M em P. bernhardus, Acantholithodes, Oedignathus, Cryptolithodes 

expansus, C. typicus, Lithodes maja, Lopholithodes mandtii, Neolithodes agassizii, N. 

nipponensis, Paralithodes brevipes, P. camtschaticus, P. platypus Paralomis chilensis, P. 

formosa, P. granulosa, P. makarovi, P. otsuae, P. seagranti, Phyllolithodes, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes (Fig. 52A, B, D, F, G H, I, J); superfície dorsal do urocardíaco (VII) com 

cicatriz grossa e em forma de U em Dermaturus, Hapalogaster cavicauda e H. mertensii; com 

cicatriz grossa e em forma de V unicamente em Hapalogaster grebnitzkii; com cicatriz grossa 

e em forma de M em N. norvegicus, Hapalogaster dentata, H. mertensii, Cryptolithodes 

sitchensis, Glyptolithodes, Lithodes murrayi, Lopholithodes foraminatus, Paralithodes 
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californiensis, P. rathbuni, Paralomis aspera, P. cubensis, P. haigae, P. inca, P. multispina, 

P. papillata, P. spinosissima e P. verrilli (Fig. 52C). 

 
Figura 52. Ossículo urocardíaco (VII), vista dorsal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 

46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 

1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes 

grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne 

Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 

(USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 

72386). Barra de escalas: A, C, D, E, F, I = 5 mm; B, H, J = 1mm. 
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4.1.6.2. Ossículos de suporte lateral da câmara cardíaca 

Ossículo pectineal (VIII) – Ossículo par, depressão reniforme ou subretangular, 

parcialmente calcificado. Localiza-se lateralmente, entre o ossículo pré-pectineal (IX) e o 

pectineal acessório (VIIIa). Internamente o ossículo pectineal (VIII) sustenta o dente 

acessório do moinho gástrico. 

Depressão mediana, bem desenvolvido em todas as espécies estudadas, exceto em 

Thalassina anomala que é reduzido a uma pequena lâmina. 

Ossículo pectineal (VIII) ovóide em Birgus latro, Nephrops norvegicus, Pagurus 

bernhardus, Petrochirus diogenes, Hapalogaster, Paralomis longipes e P. multispina (Fig. 

15A); reniforme em Homarus americanus, Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, 

Lithodes aequispinus, L. maja, L. couesi, L. confundes, L. manningi, L. murrayi, L. 

panamensis, L. santolla, Neolithodes agassizii, N. grimaldii, N. nipponensis, Paralomis 

anamerae, P. birsteini, P. chilensis, P. cubensis, P. diomedeae, P. granulosa, P. 

longidactylus, P. makarovi, P. otsuae, P. seagranti, P. sonne, P. spinosissima, Phyllolithodes 

e Sculptolithodes (Fig. 15D; 53A, E, G, H, J); subretangular em Placetron, Cryptolithodes, 

Glyptolithodes, Lithodes ferox, L. richeri, L. turkayi, L. wiracocha, Lopholithodes, 

Neolithodes diomedeae, Paralithodes, Paralomis africana, P. cristata, p. cubensis, P. 

formosa, P. haigae, P. inca, P. papillata, P. verrilli e Rhinolithodes (Fig. 53B, C, D, F, I). 

 

Ossículo pectineal acessório (VIIIa) – Ossículo par, lâmina oval, parcialmente 

calcificado. Situado entre o pectineal (VIII) e o subdentado (XIV). 

Ossículo pectineal acessório (VIIIa) presente em todas as espécies estudadas (exceto 

Nephrops norvegicus). Triangular em Birgus latro, Thalassina anomala, Homarus 

americanus, Petrochirus diogenes, Hapalogaster, Cryptolithodes expansus, Glyptolithodes, 

Lithodes confundes, L. ferox, L. manningi, L. santolla, Lopholithodes mandtii, Neolithodes 

grimaldii, Paralithodes rathbuni, Paralomis anamerae, P. aspera, Paralomis cubensis, P. 

diomedeae, P. formosa, P. granulosa, P. inca, P. longidactylus, P. sonne, P. verrilli e 

Sculptolithodes; ovalada em Pagurus bernhardus, Acantholithodes, Dermaturus, 

Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes sitchensis, C. typicus, Lithodes aequispinus, L. 

couesi, L. maja, L. murrayi, L. panamensis, L. richeri, L. turkayi, L. wiracocha, 

Lopholithodes foraminatus, Neolithodes agassizii, N. diomedeae, N. nipponensis, nas demais 
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espécies de Paralithodes, Paralomis africana, P. cristata, P. birsteini, P. chilensis, P. haigae, 

P. longipes, P. makarovi, P. multispina, P. otsuae, P. papillata, P. seagranti, P. spinosissima, 

Phyllolithodes, e Rhinolithodes (Fig. 14C). 

 

Ossículo pré-pectineal (IX) – Ossículo lateral par, lâmina estreita, fortemente 

calcificado. Articulado anteriormente com o ligamento anterolateral (IIb) e o ossículo 

cardíaco lateral posterior (XII), posteriormente fusionado com o pectineal (VIII). 

Lâmina larga em todos os Lithodoidea e Paguroidea estudados (Fig. 15A; 53A-J; 54A-

E); lâmina marcadamente estreita em Homarus americanus e Nephrops norvegicus; e lâmina 

triangular em Thalassina anomala. 

Processo anterior do pré-pectineal (IX) ausente em N. norvegicus e T. anomala. 

Processo anterior do pré-pectineal (IX) quadrado em Homarus americanus, Pagurus 

bernhardus, Acantholithodes, Hapalogaster (exceto H. cavicauda que é anteroventral agudo e 

posteriormente laminar), Glyptolithodes, Lopholithodes foraminatus, Neolithodes (exceto N. 

agassizii que é anteroventral agudo e posterior laminar), Paralithodes rathbuni, Paralomis 

aspera, P. cristata, P. birsteini, P. chilensis, P. diomedeae, P. formosa, P. inca, P. multispina, 

P. otsuae, P. papillata, P. seagranti, P. spinosissima, P. verrilli, Phyllolithodes e 

Rhinolithodes (Fig. 53C, D, E; 54A, B); processo anterior anteroventral agudo e posterior 

laminar em Dermaturus, Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes, Lithodes, Lopholithodes 

mandtii, Paralithodes, Paralomis africana, P. anamerae, P. cubensis, P. granulosa, P. 

haigae, P. longidactylus, P. longipes, P. makarovi, P. sonne e Sculptolithodes (Fig. 53A, B, 

D, F, G, J; 54C, D, E); Processo anterior lanceolado em Birgus latro e Petrochirus diogenes. 

Margem dorsal convexa unicamente em H. americanus; côncava em B. latro, N. 

norvegicus, Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, Cryptolithodes, Glyptolithodes, 

Lithodes aequispinus, L. ferox, L. maja, L. panamensis, L. richeri, L. santolla, L. turkayi, 

Lopholithodes, Neolithodes (exceto em N. diomedeae que é retilínea), Paralithodes 

californiensis, P. rathbuni, Paralomis (exceto em P. anamerae, P. granulosa, P. haigae e P. 

otsuae que é retilínea), e Sculptolithodes (Fig. 15A, D; 53B, C, D, E, J; 54B, C, D); retilínea 

em Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, Hapalogaster, Placetron, Lithodes couesi, L. 

confundes, L. manningi, L. murrayi, L. wiracocha, Paralithodes camtschaticus, P. platypus, 

Phyllolithodes e Rhinolithodes (Fig. 53H; 54A, E). 
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Ossículo pós-pectineal (X) – Ossículo par, moderadamente calcificado. Localizado 

lateralmente na câmara cardíaca e parcialmente fusionado com o ossículo cardíaco lateral 

superior (XIIIa). 

O ossículo pós-pectineal (X) reduzido e sem curvatura anterior em Thalassina 

anomala, Pagurus bernhardus, Acantholithodes, Hapalogaster, Oedignathus, Placetron, 

Cryptolithodes (exceto C. expansus), Glyptolithodes, Lithodes (exceto em L. wiracocha), 

Lopholithodes foraminatus, Neolithodes, Paralithodes californiensis, P. rathbuni, Paralomis, 

Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 55A-H; 56A, B, D, E); tão longo quanto 

o ossículo XIIIa e sem curvatura anterior em Birgus latro, Petrochirus diogenes, Dermaturus 

mandtii, Lopholithodes mandtii, Paralithodes brevipes, P. camtschaticus e P. platypus (Fig. 

16E, F, G; 55F; 56C, B, D, E); tão longo quanto o ossículo XIIIa e com curvatura anterior em 

Homarus americanus e Nephrops norvegicus. 
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Figura 53. Ossículo pectineal (VIII) e pré-pectineal (IX), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 

1758) (USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes 

cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); 

E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes 

brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & 

Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. 

Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 

1934 (USNM 72386). Barra de escala = 5 mm. 
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Figura 54. Ossículo pré-pectineal (IX), vista lateral A. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 

267742); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii 

Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. 

Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm. 
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Figura 55. Ossículo pós-pectineal (X), cardíaco lateral superior (XIIIa) e cardíaco lateral inferior 

(XIII), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus 

Brant, 1848 (USNM 29022); C. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 

1003006); D. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) (USNM 18580); E. Paralomis 

granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); F. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 

(USNM 1278457); G. Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); H. Sculptolithodes 

derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escalas: A, C, D, E, G, H = 5mm; B, F = 1mm. 
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Figura 56. Ossículo pós-pectineal (X), cardíaco lateral superior (XIIIa) e cardíaco lateral inferior 

(XIII), vista lateral. A. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742); B. Acantholithodes 

hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); 

D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 

1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm. 
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Placa cardíaca lateral anterior (XI) – Ossículo par, moderadamente calcificado. 

Posicionado na porção anterior do saco cardíaco. 

Placa cardíaca lateral anterior (XI) ovalada e em posição anterior em Birgus latro, 

Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, Thalassina anomala, Hapalogaster, Placetron, 

Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lithodes, Lopholithodes, Neolithodes grimaldii, N. 

nipponensis, Paralithodes, Paralomis, Phyllolithodes e Rhinolithodes (Fig. 57A, B, D, E); 

ovalada e em posição lateral unicamente em Homarus americanus; trapezoidal e em posição 

anterior em Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, Neolithodes agassizii, N. diomedeae 

e Sculptolithodes (Fig. 57C). 

Placa cardíaca lateral anterior (XI) descalcificada e alinhada com as margens laterais 

do mesocardíaco (I) em Thalassina anomala, Cryptolithodes expansus, C. typicus, L. couesi, 

L. richeri, Neolithodes agassizii, N. diomedeae, Paralithodes rathbuni, Paralomis cristata, P. 

chilensis e P. seagranti; descalcificada e no centro do arco do mesocardíaco (I) em Homarus 

americanus e Nephrops norvegicus; pouco calcificada e alinhada com as margens laterais do 

mesocardíaco (I) em Cryptolithodes sitchensis e L. panamensis; pouco calcificada e no centro 

do mesocardíaco (I) em Hapalogaster e Paralomis sonne; pouco calcificada e nas laterais do 

mesocardíaco (I) em Pagurus bernhardus, Lithodes aequispinus, L. confundes e Neolithodes 

nipponensis; calcificada e alinhada com as margens laterais do mesocardíaco (I) em Birgus 

latro, L. ferox, L. turkayi, L. wiracocha, Lopholithodes, Neolithodes grimaldii, Paralithodes, 

Paralomis africana, P. anamerae, P. aspera, P. birsteini, P. formosa, P. inca P. 

longidactylus, P. longipes, P. papillata, P. spinosissima e P. verrilli; calcificada e nas laterais 

do mesocardíaco (I) em Petrochirus diogenes, Acantholithodes, Glyptolithodes, Lithodes 

manningi, L. murrayi, L. santolla, Paralomis cubensis, P. diomedeae, P. granulosa, P. 

haigae, P. multispina e Phyllolithodes. 
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Figura 57. Placa cardíaca lateral anterior (XI), vista frontal. A. Lithodes murrayi Henderson, 1888 

(MZUC-UCCC 24947); B. Paralomis longipes Faxon, 1893 (MUAP(CD)-039); C. Neolithodes 

diomedeae (Benedict, 1895) (MUAP(CD)-0035); D. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) 

(MUAP(CD)-l002); E. Lithodes santolla (Molina, 1782) (MZUC-UCCC 24153). Barras de escalas = 1 

mm. 

 

Ossículo cardíaco lateral posterior (XII) – Ossículo par, placa subretangular, longa, 

moderadamente calcificado. Situado lateralmente, entre o ossículo pré-pectineal (IX) e a 

válvula esofagiana. 

Margem anterior retilínea em Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, Thalassina 

anomala, Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes (exceto C. 

typicus que é arredondada), Lithodes confundes, L. maja, L. murrayi, L. richeri, L. turkayi, L. 

wiracocha, Lopholithodes foraminatus, Neolithodes agassizii, Paralithodes rathbuni, 

Paralomis africana, P. anamerae, P. cristata, P. birsteini, P. cubensis, P. diomedeae, P. 

granulosa, P. longidactylus, P. longipes, P. makarovi, P. multispina, P. otsuae, P. papillata, 

P. seagranti, P. verrilli, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 15B, D; 58A, G, 

H; 59B, C); arredondada em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Birgus latro, 
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Hapalogaster, Lithodes aequispinus, L. couesi, L. ferox, L. manningi, L. panamensis, L. 

santolla, Lopholithodes mandtii, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis aspera, P. chilensis, 

P. formosa, P. haigae, P. inca, P. sonne e P. spinosissima (Fig. 58D, E, F; 59A). 

Margem dorsal do cardíaco lateral posterior (XII) calcificada em todas as espécies do 

grupo externo (exceto Nephrops norvegicus que é descalcificada), Acantholithodes, 

Dermaturus, Placetron, e em todos os Lithodidae (Fig. 58A-H; 59B, C, E); descalcificada em 

Hapalogaster e Oedignathus (Fig. 59A, D). 

 

Figura 58. Ossículo cardíaco lateral posterior (XII), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes 

(Faxon, 1893); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. 

Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 

Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457). Barra de escalas = 1mm. 
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Figura 59. Ossículo cardíaco lateral posterior (XII), vista lateral. A. Hapalogaster mertensii Brandt, 

1850 (USNM 267742); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. 

Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) 

(USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 

mm. 
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Ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) – Ossículo par, com forma de bastão, longo 

e curvado, fortemente calcificado. Situado lateralmente na câmara cardíaca, conectado 

dorsalmente com o ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa) e ventrolateralmente com o 

ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI). 

Ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) curto em relação ao ossículo cardíaco lateral 

superior (XIIIa) e unidos ao longo de todo o comprimento em Thalassina anomala; ossículo 

cardíaco lateral inferior (XIII) do mesmo tamanho do que o ossículo cardíaco lateral superior 

(XIIIa) e unidos apenas apicalmente em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Birgus 

latro, Petrochirus dioegenes, Pagurus bernhardus e Lithodoidea (Fig. 55A-H; 56A-E). 

 

Ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa) – Ossículo par, com forma de bastão, 

fortemente calcificado. Situado lateralmente na câmara cardíaca, conectado dorsalmente com 

ossículo pós-pectineal (X) e ventralmente com o ossículo cardíaco lateral inferior (XIII). 

Extremidade anterior do ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa) arredondada e 

separada do ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) em Thalassina anomala e Paralomis 

sonne; espatulada e separada do ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) em Lithodes 

manningi, L. murrayi, L. santolla, L. turkayi, Neolithodes diomedeae, Paralomis chilensis, P. 

cubensis, P. diomedeae, P. formosa, P. haigae, P. longidactylus, P. longipes, P. multispina, 

P. otsuae e P. papillata; extremidade anterior aguda e separada do ossículo cardíaco lateral 

inferior (XIII) em Birgus latro, Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Petrochirus 

diogenes, Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, Cryptolithodes sitchensis, C. typicus, 

Lithodes aequispinus, L. couesi, L. confundes, L. ferox, L. panamensis, L. richeri, 

Lopholithodes, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis africana, P. anamerae, P. cristata, P. 

makarovi, P. seagranti, P. spinosissima, Phyllolithodes, Rhinolithodes, e  Sculptolithodes 

(Fig. 55B, C, E, F, H; 56B, C, D); extremidade anterior aguda e unida ao ossículo cardíaco 

lateral inferior (XIII) em Pagurus bernhardus, Hapalogaster, Placetron, Cryptolithodes 

expansus, Lithodes maja, L. wiracocha, Paralomis aspera, P birsteini, P. granulosa e P. 

verrilli (Fig. 55A, G; 56A, E). 
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Ossículo subdentado (XIV) – Ossículo par, com forma de vara, fortemente 

calcificado. Situado lateralmente na câmara cardíaca, conectado dorsalmente com ossículo 

zigocardíaco (V) e ventralmente com o ossículo cardíaco lateral inferior (XIII). 

Ossículo subdentado (XIV) sigmoidal e inclinado posteriormente em todas as espécies 

do grupo externo (exceto Homarus americanus que é retilíneo), Lithodes maja, L. murrayi, L. 

panamensis e Paralomis aspera (Fig. 60A); sigmoidal e perpendicular ao eixo longitudinal do 

estômago em Acantholithodes, Hapalogaster grebnitzkii, Oedignathus inermis, 

Cryptolithodes, Lithodes aequispinus, L. couesi, L. confundes, L. santolla, L. turkayi, 

Lopholithodes, Neolithodes, Paralithodes (exceto P. camtschaticus que é sigmoidal e 

inclinado anteriormente), Paralomis africana, P. anamerae, P. birsteini, P. chilensis, P. 

cubensis, P. diomedeae, P. formosa, P. granulosa, P. haigae, P. inca, P. longidactylus, P. 

longipes, P. makarovi, P. otsuae, P. papillata, P. spinosissima, P. verrilli, Phyllolithodes, 

Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 60B, D, E, F, G, H, I, J; 61B, D); sigmoidal e inclinado 

anteriormente em Dermaturus, Hapalogaster, Placetron, Glyptolithodes, Lithodes ferox, L. 

richeri, L. wiracocha, Paralomis multispina e P. seagranti; retilíneo e perpendicular ao eixo 

longitudinal do estômago em Lithodes manningi, Paralomis cristata e P. sonne (Fig. 60C; 

61A, C, E). 

Processo antero-mediano ausente, processo anteroventral e posteroventral presentes 

em Thalassina anomala, Lithodes maja, L. panamensis, Lopholithodes mandtii e P. granulosa 

(Fig. 60A, D, G); processo antero-mediano, anteroventral e posteroventral ausentes em 

Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Oedignathus, Placetron, Neolithodes agassizii, 

Phyllolithodes e Rhinolithodes (Fig. 60H, I; 61D, E); processo antero-mediano e anteroventral 

ausentes e posteroventral presente em Cryptolithodes expansus, Lithodes aequispinus, L. 

couesi, L. manningi, L. murrayi, L. richeri, Paralithodes (exceto P. rathbuni com processo 

antero-mediano ausente e anteroventral e posteroventral presentes), Paralomis africana, P. 

chilensis, P. haigae, P. otsuae e P. papillata (Fig. 60F); processo antero-mediano e 

posteroventral ausentes, processo anteroventral presente unicamente em Dermaturus (Fig. 

61C); processo antero-mediano e posteroventral presentes, processo anteroventral ausente em 

Birgus latro, Petrochirus diogenes, Hapalogaster mertensii, Cryptolithodes sitchensis, 

Glyptolithodes, Lithodes confundes, L. ferox, L. wiracocha, Lopholithodes foraminatus, 

Neolithodes grimaldii, N nipponensis, Paralomis anamerae, P. cristata, P. birsteini, P. 
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cubensis, P. formosa, P. inca, P. longipes, P. multispina, P. sonne e P. spinosissima (Fig. 

60C, E; 61A) processo antero-mediano, anteroventral e posteroventral presentes em 

Hapalogaster cavicauda, Cryptolithodes typicus, Lithodes santolla, Neolithodes diomedeae, 

Paralomis diomedeae, P. longidactylus e Sculptolithodes; processo antero-mediano presente, 

anteroventral e posteroventral ausentes em Pagurus bernhardus, Acantholithodes, 

Hapalogaster grebnitzkii, Paralomis aspera, P. makarovi e P. verrilli (Fig. 60B, J); processo 

antero-mediano e anteroventral presentes, e processo posteroventral ausente em Hapalogaster 

dentata. 

 

Ossículo cárdio-pilórico lateral (XV) – Ossículo par, curto, com forma de tubo, 

fortemente calcificado. Situado lateralmente na câmara cardíaca, em contato anteriormente 

com o cardíaco superior lateral (XIIIa) e posteriormente fusionado com o ossículo lateral da 

válvula cárdio-pilórica (XVIII). 

Ossículo cárdio-pilórico lateral (XV) individualizado do ossículo lateral da válvula 

cárdio-pilórica (XVIII) em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Pagurus bernhardus, 

Thalassina anomala, em Hapalogastridae (exceto Placetron que está fusionado ao XVIII), 

em Lithodidae (exceto Lithodes panamensis e Paralomis granulosa que está fusionado ao 

XVIII) (Fig 60; 61). 
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Figura 60. Ossículo subdentado (XIV), cárdio-pilórico lateral (XV) e lateral da válvula cárdio-pilórica 

(XVIII), vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus 

Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); D. 

Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & 

Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) 

(USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); H. 

Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 

1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escalas 

= 1mm. 
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Figura 61. Ossículo subdentado (XIV), cárdio-pilórico lateral (XV) e lateral da válvula cárdio-pilórica 

(XVIII). A. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850 (USNM 267742); B. Acantholithodes hispidus 

(Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. 

Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 

(USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm. 
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4.1.6.3. Ossículos da válvula cárdio-pilórica 

Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) – Ossículo ímpar, depressão ventral, fortemente 

calcificado. Marca internamente, o limite entre a câmara cardíaca e a câmara pilórica. 

A válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) triangular em todas as espécies estudadas, exceto em 

Thalassina anomala que é retangular. Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) formada por uma série 

lâminas quitinosas, de forma estriada e dispostas lateralmente em fileiras em todas as espécies 

estudadas exceto em T. anomala sem lâminas quitinosas (Fig. 62A-D). 

Extremidade basal lisa em T. anomala, Oedignathus, Placetron, Lithodes murrayi, L. 

santolla, Lopholithodes mandtii e Paralithodes camtschaticus (Fig. 62A); extremidade basal 

ornamentada com cerdas em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Petrochirus 

dioegenes, Birgus latro, Dermaturus, Hapalogaster, Cryptolithodes, Lithodes, Lopholithodes, 

Neolithodes, Paralithodes camtschaticus, Paralomis (exceto P. anamerae, P. diomedeae, P. 

longidactylus e P. longipes que é ornamentada com espinhos) e Rhinolithodes (Fig. 62C, E); 

extremidade basal ornamentada com espinhos em Pagurus bernhardus, Acantholithodes, 

Glyptolithodes, Lithodes maja, Phyllolithodes e Sculptolithodes (Fig. 62B, D). 
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Figura 62. Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.), vista frontal. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 

76348); B. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); C. Paralomis inca Haig, 1974, 1850 

(USNM 259223); D. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) (MUAP(CD)-l002); E. Paralomis 

verrilli (Benedict, 1895) (USNM 267726). Barras de escalas = 1 mm. 
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Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) – Ossículo ímpar, placa ampla, 

parcialmente calcificada. Localiza-se ventralmente, indicando o limite ventral entre a câmara 

cardíaca e a câmara pilórica. Lateralmente entra em contato com o ossículo cardíaco lateral 

inferior (XIII). 

Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) representa uma placa curvada em 

forma de canoa, anteriormente bifurcada e posteriormente aguda. Largura anterior menor do 

que a largura posterior em todas as espécies do grupo externo (exceto Homarus americanus 

com largura anterior e posterior iguais), Hapalogastridae (exceto Oedignathus com largura 

anterior e posterior iguais), Cryptolithodes (exceto C. typicus com largura anterior e posterior 

iguais), Glyptolithodes, Lithodes couesi, L. ferox, L. manningi, L. murrayi, L. richeri, L. 

santolla, L. turkayi, Lopholithodes, Neolithodes diomedeae, N. grimaldii, Paralithodes 

(exceto P. californiensis com largura anterior e posterior iguais), Paralomis (exceto P. 

africana, P. anamerae, P. spinosissima e P. verrilli com largura anterior e posterior iguais) 

(Fig. 63C, D; 64A, B, C, D, E); largura anterior e posterior iguais em Lithodes aequispinus, L. 

confundes L. maja, L. panamensis, L. wiracocha, Neolithodes agassizii, N. nipponensis, 

Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 63A, B, E, F; 64E). 

Porção mesial lisa em Homarus americanus, Nephrops norvegicus e Thalassina 

anomala; porção mesial com carena inteira em Pagurus bernhardus, Hapalogastridae, 

Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lithodes aequispinus, L. couesi, L. ferox, L. maja, L. 

manningi, L. richeri, L. wiracocha, Neolithodes agassizii, N. nipponensis, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes (Fig. 63A, B, E, F; 64A-E); porção mesial com carena bifurcada em 

Petrochirus diogenes, Birgus latro, Lithodes confundes, L. murrayi, L. panamensis, L. 

santolla, L. turkayi, Lopholithodes, Neolithodes diomedeae, N. grimaldii, Paralithodes, 

Paralomis e Phyllolithodes (Fig. 63C, D; 64). 

 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                    Resultados & Discussão	

_______________________________________________________________________________	

197	

	

 

Figura 63. Esqueleto gástrico em Lithodidae, vista ventral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) 

(USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Paralomis granulosa 

Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); D. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & 

Lucas, 1841) (USNM 18580); E. Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); F. 

Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). Barra de escalas: A, C, D, E, F = 1cm; C = 

5mm. 
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Figura 64. Esqueleto gástrico em Hapalogastridae, vista ventral. A. Hapalogaster dentata (De Haan, 

1849) (USNM 54531); B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. 

Dermaturus mandtii Brandt, 1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) 

(USNM 50561); E. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 

mm. 
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Ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII) – Ossículo ímpar, barra 

transversal arredondada, levemente calcificado. Situada ventralmente, após o ossículo anterior 

da válvula cárdio-pilórica (XVI) e fusionado ao ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica 

(XVIII). 

Presente em Thalassina anomala, Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Birgus 

latro, Hapalogaster, Lithodes panamensis, Paralomis cristata (Fig. 22A, B, C); ausente em 

Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, 

Placetron, Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lithodes, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis, 

Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes. 

 

Ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) – Ossículo par, sub-triangular, 

fortemente calcificado. Situado lateralmente, conecta-se anteriormente com o ossículo 

cardíaco lateral inferior (XIII), posteriormente com o ossículo posterior da válvula cárdio-

pilórica (XVII) e mesialmente à válvula cárdio-pilórica (v.c.p.). 

Projeção lateral ausente em Homarus americanus e Nephrops norvegicus; projeção 

lateral presente e curta em Pagurus bernhardus, Thalassina anomala, Acantholithodes, 

Dermaturus, Hapalogaster dentata, Oedignathus, Placetron, em Lithodidae (exceto 

Cryptolithodes expansus com projeção lateral longa); projeção lateral presente e longa em 

Hapalogaster cavicauda, H. grebnitzkii e H. mertensii. 

 

4.1.6.4. Ossículos de suporte dorsal da câmara pilórica 

Ossículo mesopilórico anterior (XIX) – Ossículo ímpar, fino, moderadamente 

calcificado. Situado dorsalmente na câmara pilórica, conecta-se anteriormente ao pilórico 

(III), lateralmente ao mesopilórico lateral (XIXa) e posteriormente ao mesopilórico posterior 

(XX). 

O ossículo mesopilórico anterior (XIX) representa estruturas finas e curvadas, que se 

projetam anteriormente até entrar em contato com o ossículo pilórico (III), presente em todas 

as espécies estudadas (exceto Homarus americanus). 

Processo posterior ausente em Nephrops norvegicus, Thalassina anomala e 

Hapalogaster; processo posterior presente em todas as demais espécies estudadas. 
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Ossículo mesopilórico lateral (XIXa) – Ossículo par, subcircular ou arredondado, 

ligeiramente convexo moderadamente calcificado. Localiza-se lateralmente na porção 

superior da câmara pilórica, logo abaixo do ossículo mesopilórico anterior (XIX), posicionado 

anteriormente entre o ossículo pós-zigocardíaco (Vb) e posteriormente entre o ossículo 

pleuro-pilórico anterior (XXXI). 

Ossículo mesopilórico lateral (XIXa) convexo e pouco calcificado em Pagurus 

bernhardus, Petrochirus diogenes, Thalassina anomala, Acantholithodes, Dermaturus, 

Hapalogaster, Cryptolithodes sitchensis, Lithodes aequispinus, L. couesi, L. panamensis, 

Paralithodes californiensis, Paralithodes platypus, Paralomis chilensis e Rhinolithodes (Fig. 

24F); convexo e calcificado em Birgus latro, Lithodes maja, L. confundes, L. ferox, L. 

manningi, L. murrayi, L. richeri, L. turkayi, Lopholithodes, Neolithodes (exceto N. 

nipponensis que é convexo e não calcificado), Paralithodes rathbuni, Paralomis (exceto P. 

chilensis que é convexo e pouco calcificado (Fig. 24E); em P. makarovi e P. seagranti que é 

convexo e não calcificado), Phyllolithodes e Sculptolithodes; convexo e não calcificado em 

Oedignathus inermis, Placetron, Cryptolithodes expansus, C. typicus e Lithodes santolla; 

côncavo e não calcificado em Homarus americanus e Nephrops norvegicus. 

 

Ossículo mesopilórico posterior (XX) – Ossículo par, retangular, fortemente 

calcificado. Situa-se dorsolateralmente logo após do ossículo mesopilórico anterior (XIX) e 

anteriormente ao ossículo uropilórico (XXI). 

Ossículo mesopilórico posterior (XX) estruturas estreitas, paralelas e dorsalmente 

curvadas. Extremidades posteriores separadas em Homarus americanus, Thalassina anomala, 

Acantholithodes, Hapalogaster, Placetron, Cryptolithodes sitchensis, Glyptolithodes, 

Lithodes aequispinus, L. couesi, L. confundes, L. ferox, L. manningi, L. murrayi, L. santolla, 

L. wiracocha, Lopholithodes mandtii, Neolithodes, Paralithodes (exceto P. platypus, com 

extremidades posteriores fusionadas), Paralomis (exceto P. granulosa, P. inca e P. sonne 

com extremidades posteriores fusionadas) (Fig. 25B; 65B); extremidades posteriores 

fusionadas em Birgus latro, Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, Nephrops 

norvegicus, Dermaturus, Oedignathus, Lithodes maja, L. panamensis, L. richeri, 

Lopholithodes foraminatus, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 25A; 65A). 
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Processo ventral mais comprido do que largo em Birgus latro, Homarus americanus, 

Petrochirus diogenes, Thalassina anomala, Lithodes couesi, Paralithodes, Paralomis 

africana, P. anamerae e Sculptolithodes; processo ventral mais largo do que comprido em 

Nephrops norvegicus, Pagurus bernhardus, Acantholithodes, Dermaturus, Hapalogaster, 

Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes, Lithodes, Neolithodes, nas demais espécies de 

Paralithodes, nas demais espécies de Paralomis, Phyllolithodes e Rhinolithodes. 

 

Ossículo uropilórico (XXI) – Ossículo ímpar, espatuliforme, moderadamente 

calcificado. Situado na porção posterior da câmara pilórica, conectado anteriormente ao 

ossículo mesopilórico posterior (XX) e posterolateralmente ao ossículo uropilórico posterior 

(XXIb). 

O ossículo uropilórico (XXI) espatuliforme e pouco calcificado em Pagurus 

bernhardus, Homarus americanus, Acantholithodes, Hapalogaster, Cryptolithodes (exceto C. 

expansus triangular e pouco calcificado), Glyptolithodes, Lithodes, Lopholithodes, 

Neolithodes, Paralithodes (exceto P. brevipes que é calcificado e espatuliforme), Paralomis 

(exceto P. diomedeae que é pouco calcificado e retangular), Phyllolithodes, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes (Fig. 65A, B); triangular e pouco calcificado em Thalassina anomala, 

Dermaturus mandtii; retangular e pouco calcificado em Birgus latro e Petrochirus diogenes. 

 

Ossículo uropilórico inferior (XXIa) – Ossículo par, fino e alongado, levemente 

calcificado. Localizado dorsalmente na porção posterior da câmara pilórica, ao lado do 

ossículo uropilórico (XX). 

O ossículo uropilórico inferior (XXIa) curto em Birgus latro, Homarus americanus, 

Nephrops norvegicus, Thalassina anomala, Placetron, Lopholithodes foraminatus, 

Paralithodes, Paralomis africana, P. anamerae, P. birsteini, P. cristata, P. cubensis, P. 

formosa, P. inca, P. papillata, P. seagranti, P. spinosissima e Phyllolithodes; fortemente 

alongado em Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, Hapalogastridae, Glyptolithodes, 

Lithodes, Lopholithodes mandtii, Neolithodes e nas demais espécies de Paralomis (Fig. 65A, 

B). 
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Ossículo uropilórico posterior (XXIb) – Ossículo par, fino e alongado, 

moderadamente calcificado. Localizado ao longo do comprimento restante do estômago. 

Situado posteriormente e inferiormente ao ossículo uropilórico (XX). 

Projeções posterolaterais do ossículo uropilórico posterior (XXIb) presentes e 

fusionadas em Petrochirus diogenes, Acantholithodes, Dermaturus, Glyptolithodes, Lithodes 

couesi, Paralomis birsteini, P. cubensis, P. haigae, P. inca , P. longidactylus, P. longipes, P. 

multispina, P. sonne, P. verrilli e Paralithodes brevipes; presentes e não fusionadas em 

Birgus latro, Thalassina anomala, Hapalogaster, Placetron, Lithodes confundes, L. ferox, L. 

manningi, L. murrayi, L. panamensis, L. richeri, L. turkayi, Lopholithodes, Neolithodes 

diomedeae, Paralithodes camtschaticus, Paralomis africana, P. anamerae, P. aspera, P. 

cristata, P. chilensis, P. formosa, P. granulosa, Phyllolithodes, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes (Fig. 26B, C); projeções posterolaterais ausentes em Homarus americanus, 

Nephrops norvegicus, Pagurus bernhardus, Oedignathus, Cryptolithodes, Lithodes 

aequispinus, L. maja, L. santolla, L. wiracocha, Neolithodes agassizii, N. grimaldii, N. 

nipponensis, Paralithodes californiensis, P. platypus, Paralomis diomedeae, P. makarovi, P. 

papillata, P. seagranti e P. spinosissima (Fig. 65A, B) 

 
Figura 65. Ossículo uropilórico (XXI), uropilórico inferior (XXIa) e uropilórico posterior (XXIb), 

vista. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187), vista lateral; B. Neolithodes grimaldii (A. 

Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006), vista dorsal. Barras de escalas = 1 mm. 
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4.1.6.5. Ossículos de suporte ventral do filtro pilórico e ampola 

Ossículo pré-ampulário (XXII) – Ossículo par, alongado e subretangular, levemente 

calcificado. Situa-se ventralmente entre os ossículos lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII), 

inferior ampulário (XXIV) e mediano supra-ampulário (XXIX). 

Individualizado do ossículo anterior inferior pilórico (XXIII) em Thalassina anomala, 

Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Petrochirus diogenes, Dermaturus, Lithodes 

manningi, Neolithodes agassizii e Paralomis makarovi (Fig. 64C); fusionado ao ossículo 

anterior inferior pilórico (XXIII) em Birgus latro, Pagurus bernhardus, Acantholithodes, 

Hapalogaster, Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes, Glyptolithodes, nas demais espécies 

de Lithodes, Neolithodes e Paralomis, Paralithodes, Phyllolithodes, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes (Fig. 63A-F; 64A, B, D, E). 

 

Ossículo anterior inferior pilórico (XXIII) – Ossículo ímpar, oval ou subtriangular, 

fortemente calcificado. Situa-se ventralmente entre a válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) e o 

ossículo inferior ampulário (XXIV). Limita lateralmente com o ossículo pré-ampulário 

(XXII). 

Ossículo anterior inferior pilórico (XXIII) oval em Thalassina anomala, Homarus 

americanus, Nephrops norvegicus, Hapalogaster, Lithodes ferox, L. maja, L. manningi, L. 

santolla, Lopholithodes foraminatus, Paralomis birsteini, P. formosa, P. granulosa, P. 

longidactylus, P. otsuae e P. sonne (Fig. 30B, E); triangular em Petrochirus diogenes, Birgus 

latro, Pagurus bernhardus, Acantholithodes hispidus, Dermaturus mandtii, Oedignathus, 

Placetron, Cryptolithodes, Glyptolithodes, Phyllolithodes, Rhinolithodes, Sculptolithodes, nas 

demais espécies de Lithodes, Lopholithodes mandtii, Neolithodes, Paralithodes, nas demais 

espécies de Paralomis. (Fig. 30A, C, D). 

 

Ossículo inferior ampulário (XXIV) – Ossículo par, subcircular, convexo 

ventralmente e côncavo dorsalmente, fortemente calcificado. Situa-se ventralmente entre o 

ossículo pré-ampulário (XXII) e o ossículo pilórico posterior inferior ampulário (XXVII). 

A forma do ossículo inferior ampulário (XXIV) foi constante em todas as espécies 

estudadas, são duas semi-esferas com estrias longitudinais. Margens mesiais formando uma 

dobra interampulária triangular (Fig. 63; 64). 
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Inclinação do ossículo inferior ampulário (XXIV) de aproximadamente 45º em relação 

ao eixo central em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Thalassina anomala e 

Hapalogaster; inclinação de aproximadamente 90º em Birgus latro, Pagurus bernhardus, 

Petrochirus diogenes, Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, Placetron e em todos os 

Lithodidae estudados. 

 

Ossículo da porção inferior do teto ampulário (XXV) – Ossículo par, alongado, 

moderadamente calcificado. Situa-se na porção dorsolateral do filtro ampulário, entre o 

ossículo da porção superior do teto ampulário (XXVI) e o inferior ampulário (XXIV). 

Em todas as espécies estudadas a forma da porção inferior do teto ampulário (XXV) 

foi similar, com pouca variação morfológica, sendo observado como uma estrutura estendida 

lateralmente e dorsomesialmente côncava. 

 

Ossículo da porção superior do teto ampulário (XXVI) – Ossículo par, alongado, 

moderadamente calcificado. Situa-se na porção mais elevada do teto ampulário, limita 

anteriormente com o ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) e posteriormente com o pleuro-

pilórico mediano (XXXII). 

Em todas as espécies estudadas a forma da porção superior do teto ampulário (XXVI) 

foi similar, com pouca variação morfológica, sendo observado como uma estrutura convexa e 

estendida lateralmente (Fig. 33). 

 

Ossículo pilórico posterior inferior (XXVII) – Ossículo ímpar, encurvado, 

fortemente calcificado. Situa-se na porção terminal inferior da câmara pilórica, limita 

anteriormente com o ossículo inferior ampulário (XXIV) e posteriormente com o ossículo 

posterior supra-ampulário (XXX). 

Em todas as espécies estudadas as características morfológicas do ossículo pilórico 

posterior inferior (XXVII) foram relativamente similares, curvado e côncavo anteriormente. 

Extremidade posterior ultrapassando o ossículo posterior supra-ampulário (XXX) em 

Birgus latro, Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Petrochirus diogenes, Dermaturus 

mandtii, Hapalogaster, Placetron, Cryptolithodes expansus, Lithodes confundens, L. ferox, 

Lithodes confundes, L. ferox, L. maja, L. manningi, L. panamensis, L. santolla, L. turkayi, L. 
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wiracocha, Neolithodes diomedeae, Paralithodes brevipes, Paralomis birsteini, P. formosa, 

P. longidactylus, P. longipes, P. otsuae, P. papillata e Rhinolithodes (Fig. 63A, D, E; 64C); 

extremidade posterior não ultrapassa o ossículo posterior supra-ampulário (XXX) em 

Thalassina anomala, Pagurus bernhardus, Acantholithodes, Oedignathus, Cryptolithodes 

typicus, Glyptolithodes, nas demais espécies de Lithodes, Lopholithodes, nas demais espécies 

de Neolithodes, Paralithodes, Paralomis e Phyllolithodes (Fig. 63B, D, E; 64B). 

 

4.1.5.6. Ossículos de suporte supra-ampulário 

Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII) – Ossículo par, estreito e 

subtriangular, moderadamente calcificado. Situa-se ventralmente na porção lateral da câmara 

pilórica, ventralmente em contato com a região superior do ossículo lateral da válvula cárdio-

pilórica (XVIII) e dorsalmente em contato com o ossículo inferior ampulário (XXXIV). 

Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII) com pouca variação morfológica entre as 

espécies estudadas. Longo e estreito anteriormente, raso ou levemente côncavo na face lateral 

(Fig. 35). Extremidade anterior em contato com ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) e com 

o ossículo subdentado (XIV) em Birgus latro, Oedignathus, Cryptolithodes typicus, Lithodes 

murrayi, Paralomis chilensis e Paralomis sonne; extremidade anterior unicamente em contato 

com ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, 

Sculptolithodes, e Paralithodes brevipes; extremidade anterior unicamente em contato com 

ossículo subdentado (XIV) em Thalassina anomala, Pagurus bernhardus, Petrochirus 

diogenes, Acantholithodes, Dermaturus, Placetron, Glyptolithodes, Lithodes maja, L. 

aequispinus, L. couesi, L. confundes, L. manningi, L. richeri, L. santolla, Neolithodes 

agassizii, N. diomedeae, N. grimaldii, Paralithodes californiensis, P. rathbuni, P. platypus, 

Paralomis africana, P. aspera, P.cristata, P. cubensis, P. granulosa, P. inca, P. 

longidactylus, P. longipes, P. makarovi, P. otsuae, P. seagranti, P. spinosissima, 

Phyllolithodes e Rhinolithodes. 
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Ossículo mediano supra-ampulário (XXIX) – Ossículo par, subtriangular, 

moderadamente calcificado. Situa-se obliquamente na porção lateral da câmara cardíaca, logo 

após o ossículo pré-ampulário (XXII), entre os ossículos anterior supra-ampulário (XXVIII), 

posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII) e porção inferior do teto ampulário (XXV). 

Ínfimas variações morfológicas, foram observadas no ossículo mediano supra-

ampulário (XXIX) entre as espécies estudadas. Subtriangular, estreito lateralmente e com 

projeção distal calcificada (Fig. 36A, B, C). Projeção distal orientada horizontalmente á 

porção lateral da câmara pilórica em Pagurus bernhardus, Petrochirus diogenes, Thalassina 

anomala e Dermaturus; projeção distal orientada diagonalmente em Birgus latro, Homarus 

americanus, Acantholithodes, Hapalogaster, Oedignathus, Placetron e em todas as espécies 

de Lithodidae. 

 

Ossículo posterior supra-ampulário (XXX) – Ossículo ímpar, estreito, fortemente 

calcificado. Situa-se ventralmente na porção posterolateral da câmara pilórica, entre o 

ossículo inferior ampulário (XXIV) e o pilórico posterior inferior (XXVII). Porção superior 

do ossículo posterior supra-ampulário (XXX) fusionada ao ossículo pleuro-pilórico posterior 

(XXXIII) e porção inferior em contato com o ossículo pilórico posterior inferior (XXVII). 

Barra estreita e curvada ventrolateralmente. Largura máxima do ossículo posterior 

supra-ampulário (XXX) ultrapassa a zona média das ampolas em Homarus americanus, 

Nephrops norvegicus e Thalassina anomala; largura máxima alcança a zona média das 

ampolas em Pagurus bernhardus, Hapalogastridae (exceto Acantholithodes e Placetron que a 

largura máxima não alcança a zona média das ampolas), Lithodes maja, L. confundes, 

Neolithodes agassizii, Paralomis africana, P. birsteini, P. formosa, P haigae, P. 

longidactylus, P. multispina, P. seagranti, P. spinosissima, Phyllolithodes, Rhinolithodes  e 

Sculptolithodes (Fig. 63A, E, F; 64C); largura máxima do ossículo posterior supra-ampulário 

(XXX) não alcança a zona média das ampolas em Birgus latro, Petrochirus diogenes, 

Cryptolithodes expansus, Glyptolithodes, nas demais espécies de Lithodes, Lopholithodes, nas 

demais espécies de Neolithodes, Paralithodes e nas demais espécies de Paralomis estudadas 

(Fig. 63B, C, D; 64B). 
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4.1.6.7. Ossículos de suporte lateral do filtro pilórico 

Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Ossículo par, longo e curvado, 

fortemente calcificado. Situa-se diagonalmente na porção lateral da câmara pilórica, limita 

anteriormente com o subdentado (XIV) e posteriormente com o pleuro-pilórico mediano 

(XXXII). Região anteroventral em contato com o ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII). 

Região posterolateral em contato com a porção superior do teto ampulário (XXVI). Região 

posterodorsal em contato com os ossículos mesopilórico posterior (XX) e uropilórico (XXI) 

(Fig. 38B). 

Margem dorsolateral aproximadamente retilínea em Thalassina anomala, Birgus latro, 

Cryptolithodes sitchensis, Lithodes santolla, Paralomis cubensis, P. diomedeae e 

Phyllolithodes; curvada em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Petrochirus 

diogenes, Pagurus bernhardus, Hapalogastridae, Cryptolithodes expansus, C. typicus, 

Glyptolithodes, Lithodes, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes. 

Margem dorsal com processo subdistal saliente, projetado para além da margem do 

ossículo em T. anomala, Acantholithodes, Hapalogaster, Oedignathus, Sculptolithodes, 

Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lithodes (exceto L. aequispinus e L. maja que é inconspícuo), 

Neolithodes (exceto N. grimaldii que é inconspícuo), Paralomis granulosa e P. makarovi; 

processo subdistal inconspícuo em H. americanus, N. norvegicus, P. diogenes, B. latro, P. 

bernhardus, Dermaturus, Placetron, Rhinolithodes, Cryptolithodes expansus, C. typicus e 

Phyllolithodes. 

 

Ossículo pleuro-pilórico mediano (XXXII) – Ossículo par, estreito e alongado 

lateralmente, moderadamente calcificado. Situa-se horizontalmente na porção lateral da 

câmara pilórica, acima da porção superior do teto ampulário (XXVI). Conecta-se 

anteriormente com a região posterolateral do pleuro-pilórico anterior (XXXI) e 

posteriormente com o ossículo pleuro-pilórico posterior (XXXIIII). 

Em todas as espécies estudadas as características morfológicas do ossículo pleuro-

pilórico mediano (XXXII) foram similares (Fig. 39). Fusionado com a região posterolateral 

do pleuro-pilórico anterior (XXXI) em Thalassina anomala, Petrochirus diogenes, 

Acantholithodes, Dermaturus, Oedignathus, Placetron e em todas as espécies estudadas de 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                    Resultados & Discussão	

_______________________________________________________________________________	

208	

	

Lithodidae; Individualizado da região posterolateral do pleuro-pilórico anterior (XXXI) em 

Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Birgus latro, Pagurus bernhardus e 

Hapalogaster. 

 

Ossículo pleuro-pilórico posterior (XXXIII) – Ossículo par, subretangular, 

levemente calcificado. Localiza-se lateralmente na porção final da câmara pilórica, situado 

logo abaixo do ossículo uropilórico posterior (XXIb) e acima do ossículo posterior supra-

ampulário (XXX). 

O ossículo pleuro-pilórico posterior (XXXIII) projetado anteriormente, margem 

mesial bem calcificada (Fig. 40). Margem mesial semicircular em Homarus americanus, 

Nephrops norvegicus, Petrochirus diogenes, Pagurus bernhardus, Thalassina anomala, 

Acantholithodes, Oedignathus, Placetron, Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lithodes 

aequispinus, L. couesi, L. richeri, L. turkayi, Lopholithodes mandtii, Neolithodes agassizii, N. 

diomedeae, N. nipponensis, Paralithodes brevipes, P. camtschaticus, P. californiensis, 

Paralomis africana, P. anamerae, P. birsteini, P. chilensis, P. cubensis, P. formosa, 

Paralomis makarovi, P. multispina, P. otsuae, P. papillata, P. verrilli e Phyllolithodes; 

margem mesial semiretangular em Dermaturus, Hapalogaster, Lithodes maja, L. confundens, 

L. ferox, L. manningi, L. murrayi, L. panamensis. L. santolla, L. wiracocha, Lopholithodes 

foraminatus, Neolithodes grimaldii, Paralithodes rathbuni, P. platypus, Paralomis aspera, P. 

cristata, P. diomedeae, P. granulosa, P. haigae, P. inca, P. longidactylus, P. longipes, P. 

seagranti, P. sonne, P. spinosissima e Rhinolithodes (Fig. 40A, B, C). 

 

Ossículo inferior supra-ampulário (XXXIV) – Ossículo par, estreito e retangular, 

moderadamente calcificado. Situa-se ventralmente na porção lateral da câmara pilórica, 

conectado dorsalmente com o ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) e ventralmente com o 

anterior supra-ampulário (XXVIII). 

Ossículo supra-ampulário inferior (XXXIV) separado do pleuro-pilórico anterior 

(XXXI) em Thalassina anomala, Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Petrochirus 

diogenes, Birgus latro, Pagurus bernhardus, Cryptolithodes sitchensis, Lithodes couesi, L. 

maja, Lopholithodes mandtii, Neolithodes grimaldii, N. nipponensis, Paralithodes rathbuni, 

Paralomis cristata, P. chilensis, P. haigae, P. makarovi, P. otsuae e Sculptolithodes; ossículo 
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supra-ampulário inferior (XXXIV) fusionado ao pleuro-pilórico anterior (XXXI) em 

Hapalogastridae, Cryptolithodes expansus, C typicus, Glyptolithodes, nas demais espécies de 

Lithodes, Paralithodes e Paralomis, Lopholithodes foraminatus, Neolithodes agassizii, N. 

diomedeae, Phyllolithodes e Rhinolithodes (Fig. 41D, E) 

 

4.1.6.8. Dentes gástricos 

Dentes laterais – Ossículo par, arqueado e triangular, fortemente calcificado. Situado 

lateralmente no interior da câmara cardíaca, sustentado pela superfície interna do ossículo 

zigocardíaco (V). 

Os dentes laterais localizam-se internamente na margem ventral do ossículo 

zigocardíaco (V). Constituídos por duas porções, uma porção molar anterior, e uma porção 

lamelar posterior. Porção molar bem desenvolvida, com duas cúspides, uma superior estreita e 

uma inferior larga, ambas as cúspides direcionadas anteriormente. Porção lamelar composta 

por uma série de lamelas, largas anteriormente e estreitas posteriormente 

Porção lamelar do dente lateral ausente em Homarus americanus e Nephrops 

norvegicus (Fig. 66B); presente em todas as outras espécies estudadas. Porção molar estreita e 

ligeiramente menos desenvolvida do que a porção lamelar unicamente em Thalassina 

anomala (Fig. 66A); porção molar e lamelar de igual largura e porção molar ligeiramente 

menos desenvolvida do que a porção lamelar unicamente em Petrochirus diogenes (Fig. 

66D); porção molar e lamelar de igual largura e porção molar mais desenvolvida do que a 

porção lamelar em Oedignathus, Cryptolithodes expansus, Lithodes confundens, L. richeri, L. 

santolla, Lopholithodes foraminatus, Paralomis formosa; porção molar e lamelar de igual 

largura e igual grau de desenvolvimento unicamente em Paralomis verrilli; porção molar 

mais larga e desenvolvida do que a porção lamelar em Pagurus bernhardus, Acantholithodes, 

Dermaturus, Hapalogaster, Placetron, Phyllolithodes, Rhinolithodes, Sculptolithodes, 

Cryptolithodes sitchensis, Glyptolithodes, Lithodes aequispinus, L. couesi, L. maja, Lithodes 

ferox, Lithodes manningi, Lithodes murrayi, L. panamensis, L. turkayi, Lithodes wiracocha, 

Lopholithodes mandtii, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis (exceto P. africana onde a 

porção molar é mais larga e de igual grau de desenvolvimento do que a porção lamelar) (Fig. 

66E; 67A, C, D, E, F, G; 68A, B, C, E); porção molar mais larga e ligeiramente menos 
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desenvolvida do que a porção lamelar unicamente em Birgus latro (Fig. 66C); porção molar 

mais larga do que a porção lamelar e ambas as porções com igual desenvolvimento em 

Cryptolithodes typicus, Paralithodes camtschaticus e Paralomis africana (Fig. 67B). 

Processo pós-molar ausente em T. anomala, H. americanus e N. norvegicus (Fig. 66A, 

B). Processo pós-molar, pós-molar externo e interno presentes em P. diogenes, B. latro, P. 

bernhardus e em todos os Lithodoidea estudados (Fig. 66E; 67A-J; 68A-E). 
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Figura 66. Dente lateral, vista lateral. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 76348); B. 

Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. Birgus latro (Linnaeus, 1767) 

(USNM 1022480); D. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) (USNM 209571); E. Pagurus 

bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 1111042). Barra de escalas = 1mm. 
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Figura 67. Dente lateral, vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. 

Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) 

(MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii 

(A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards 

& Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 

72386). Barra de escalas = 1mm. 
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Figura 68. Dente lateral, vista lateral. A. Hapalogaster dentata (De Haan, 1849) (USNM 54531); B. 

Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii Brandt, 1850 

(USNM 1267588); D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron 

wosnessenskii Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm. 
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Dentes acessórios – Ossículo par, arredondado ou reniforme, moderadamente 

calcificado. Situado lateralmente no interior da câmara cardíaca, sustentado pela superfície 

interna do ossículo pectineal (VIII). 

Os dentes acessórios são pequenas estruturas calcificadas, formadas a partir da 

invaginação do ossículo pectineal (VIII) dentro do lúmen da câmara cardíaca. Estão formados 

por pequenos dentes e cerdas. 

Dentes acessórios laminar e com espinhos na margem posterior em Thalassina 

anomala (Fig. 69A); circular e com espinhos na margem posterior em Homarus americanus, 

Nephrops norvegicus e Petrochirus diogenes (Fig. 69B, C); circular e com espinhos na 

margem anterior em Pagurus bernhardus e Paralithodes platypus (Fig. 69E); circular e com 

espinhos em ambas as margens em Acantholithodes, Hapalogaster, Placetron, Cryptolithodes 

expansus, Glyptolithodes, Lithodes aequispinus, L. confundes, L. ferox, L. murrayi, L. 

panamensis, L. richeri, Neolithodes, Paralithodes californiensis, Paralomis africana, P. 

aspera, P. cristata, P. cubensis, P. granulosa, P. inca, P. makarovi e P. seagranti (Fig. 70C, 

E; 71A, B, E); subtriangular e com espinhos na margem posterior em Lithodes santolla; 

subtriangular e com espinhos na margem anterior em Lithodes turkayi, Paralomis longipes e 

Paralomis papillata; subretangular e com espinhos na margem posterior em Birgus latro (Fig. 

69C); subretangular e com espinhos na margem anterior em Dermaturus, Cryptolithodes 

typicus e Paralomis formosa (Fig. 70B; 71C); subretangular e com espinhos em ambas as 

margens em Oedignathus, Cryptolithodes sitchensis, Lithodes couesi, L. maja, L. manningi, L. 

wiracocha, Lopholithodes, Paralithodes brevipes, P. camtschaticus, P. rathbuni, Paralomis 

birsteini, P. chilensis, P. diomedeae, P. haigae, P. longidactylus, P. multispina, P. otsuae, P. 

spinosissima, P. verrilli, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes (Fig. 69A; 70A, D, 

F, H, I, J; 71A). 
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Figura 69. Dente acessório, vista lateral. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 76348); B. 

Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. Birgus latro (Linnaeus, 1767) 

(USNM 1022480); D. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) (USNM 209571); E. Pagurus 

bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 1111042). Barra de escalas = 1mm. 
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Figura 70. Dente acessório, vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. 

Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) 

(MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii 

(A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards 

& Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 

72386). Barra de escalas = 1mm. 
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Figura 71. Dente acessório, vista lateral. A. Hapalogaster dentata (De Haan, 1849) (USNM 54531); 

B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii Brandt, 

1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron 

wosnessenskii Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm. 
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Dente dorsal – Ossículo ímpar, subretangular, fortemente calcificado. Situado 

dorsalmente no interior da câmara cardíaca, sustentado pela margem ventral do propilórico 

(VI) e pela margem posterior do urocardíaco (VII). 

Superfície dorsal do dente dorsal estriada em Thalassina anomala e Birgus latro (Fig. 

72A, C); lisa em Homarus americanus, Nephrops norvegicus, Pagurus bernhardus, 

Petrochirus diogenes e Lithodoidea (Fig. 72B, D, E; 73A-J; 74A-E). 

Margem posterior semicircular em T. anomala, Placetron e Lopholithodes 

foraminatus (Fig. 72A; 74E) ; subquadrangular em B. latro, P. diogenes, Glyptolithodes, 

Lithodes (exceto L. wiracocha que é subtriangular), Lopholithodes mandtii, Neolithodes, 

Paralithodes, Paralomis e Sculptolithodes (Fig. 72C, D; 73A, C, F, G, J); subtriangular em H. 

americanus, N. norvegicus, P. bernhardus, Acantholithodes, Dermaturus, Hapalogaster, 

Phyllolithodes e Rhinolithodes (Fig. 72B, E; 73H, I; 74A, B, C). 

Margem anterior, união com o ossículo urocardíaco (VII) convexa em T. anomala, 

Paralomis papillata (Fig. 72A); retilínea em H. americanus, N. norvegicus, P. diogenes, 

Dermaturus, Hapalogaster, Cryptolithodes expansus, Lithodes couesi, L. confundens, L. 

ferox, L. panamensis, L. richeri, L turkayi, Lopholithodes, Neolithodes grimaldii, 

Paralithodes camtschaticus, Paralomis aspera, P. birsteini, P. haigae, P. inca, P. seagranti, 

Phyllolithodes e Rhinolithodes (Fig. 72B, D; 73D, E, H, I; 74A, C); côncava em 

Cryptolithodes sitchensis, C. typicus, Glyptolithodes, Lithodes aequispinus, L. maja e L. 

wiracocha, Paralithodes brevipes, P. californiensis, P. rathbuni, Paralomis granulosa, P. 

makarovi, P. otsuae, P. spinosissima, P. verrilli (Fig. 73A, B, C, F, G); sinuosa em B. latro, 

P. bernhardus, Acantholithodes, Oedignathus, Placetron, Lithodes manningi, L. murrayi, L. 

santolla, Neolithodes agassizii, N. diomedeae, Paralithodes platypus, Paralomis chilensis, P. 

cubensis, P. formosa, P. longidactylus, P. longipes, P. multispina, P. sonne e Sculptolithodes 

(Fig. 72C, E; 73E; 74B, D, E). 
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Figura 72. Dente dorsal, vista frontal. A. Thalassina anomala Herbs, 1804 (USNM 76348); B. 

Homarus americanus H. Milne Edwards, 1837 (USNM 102241); C. Birgus latro (Linnaeus, 1767) 

(USNM 1022480); D. Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) (USNM 209571); E. Pagurus 

bernhardus Linnaeus, 1758 (USNM 1111042). Barra de escalas = 1mm. 
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Figura 73. Dente dorsal, vista frontal. A. Lithodes maja (Linnaeus, 1758) (USNM 46187); B. 

Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893) 

(MUAP(CD)-l002); D. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); E. Neolithodes grimaldii 

(A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894) (USNM 1003006); F. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards 

& Lucas, 1841) (USNM 18580); G. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 

1153756); H. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); I. Rhinolithodes 

wosnessenskii Brandt, 1848 (USNM 267736); J. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 

72386). Barra de escalas = 1mm. 
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Figura 74. Dente acessório, vista lateral. A. Hapalogaster dentata (De Haan, 1849) (USNM 54531); 

B. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860) (USNM 1153752); C. Dermaturus mandtii Brandt, 

1850 (USNM 1267588); D. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860) (USNM 50561); E. Placetron 

wosnessenskii Schalfeew, 1892 (USNM 291243). Barras de escalas = 1 mm. 
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4.3. Análises Filogenéticas 

A partir da análise cladística de 189 caracteres morfológicos do esqueleto gástrico 

obteve-se um total de 10 topologias igualmente parcimoniosas, com um comprimento de 1802 

passos cada uma. O índice de consistência (CI) de cada árvore, excluindo os caracteres não 

informativos, foi de 0,14; o índice de retenção (RI) foi de 0,43. 

A árvore de consenso estrito, com os índices de decaimentos para os clados (Suporte 

de Bremer) é apresentada na Fig. 75. Um total de 169 caracteres foram parcimoniosamente 

informativos e 20 não informativos para o entendimento das relações internas do ingroup 

(caráter 6, 7, 8, 9, 17, 22, 23, 34, 45, 70, 98, 102, 104, 105, 112, 154, 174, 175, 176 e 187). A 

árvore de consenso estrito, mostrando as mudanças de estado de caracteres nos principais nós, 

é apresentada na figura 76. As sinapomorfias não ambíguas são apresentadas como quadrados 

brancos e as homoplasias dos caracteres ambíguos como quadrados pretos. 

Devido à grande quantidade de dados, apenas os caracteres informativos foram 

mapeados (Fig. 76). Os resultados do presente estudo, reafirmam a utilidade do uso de 

caracteres do esqueleto gástrico como fontes de informação para reconstruções filogenéticas. 

 

4.3.1. Monofiletismo de Lithodoidea 

As análises dos ossículos do esqueleto gástrico sugerem o monofiletismo da 

superfamília Lithodoidea (Hapalogastridae + Lithodidae) (Fig. 75), sustentada por 12 

caracteres do esqueleto gástrico: 1[2], 29[2], 33[1], 38[1] 71[2], 74[1], 110[1], 124[1], 145[1], 

156[2], 172[2] e 180[3], e um suporte de bootstrap de 76%. 

A atual posição taxonômica de Lithodidae e Hapalogastridae em Lithodoidea é 

relativamente recente significou um rearranjo radical da sistemática de Anomura. O novo 

arranjo foi proposto por McLaughlin et al. (2007) com base nos resultados de uma filogenia 

obtida a partir de caracteres morfológicos externos. Até então a posição de Lithodidae (com 

duas subfamílias, Lithodinae e Hapalogastrinae) dentro de Paguroidea era estável. Os 

resultados de McLaughlin et al. (2007) mostraram que as duas subfamílias de Lithodidae 

formavam um clado sustentado por duas sinapomorfías, que os separam das outras famílias de 

Anomura, i.e. o dimorfismo sexual no tergito pleonal e a perda dos urópodos em ambos os 

sexos. Principalmente, a análise revelou que o clado Lithodidae + Hapalogastridae é mais 
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estreitamente relacionado com Hippoidea do que com Paguroidea (na ocasião Lithodidae era 

considerada uma das famílias de Paguroidea). Isto implicou, entre outras mudanças, na 

exclusão de Lithodidae de Paguroidea sensu lato (6 famílias, unicamente de ermitões). O 

posicionamento de Lithodidae em uma superfamília própria, embora adotado por diversos 

autores (De Grave et al. 2009; Ahyong et al. 2009; Ahyong 2010; Ahyong et. al. 2010; 

McLaughlin et al. 2010), não é amplamente aceita (Hall 2010; Reimann et al. 2011). 

Ultimamente, a posição taxonômica do clado Lithodidae + Hapalogastridae voltou a ser 

debatido (Tsang et al. 2011, Bracken-Grissom et al. 2013). 

No entanto, independente da posição taxonômica de Lithodidae e Hapalogastridae (se 

em Lithodoidea ou em Paguroidea como subfamília Lithodinae), o monofiletismo de 

Lithodidae + Hapalogastridae tem sido amplamente negligenciado na literatura. Assim é que, 

atualmente, apenas a teses de Zaklan (2002a) trata diretamente do monofiletismo de 

Lithodoidea (Lithodidae + Hapalogastridae), ainda que referindo-se a Lithodidae (Lithodinae 

+ Hapalogastrinae). 

Atualmente Lithodidae esta constituída por 10 gêneros e 124 espécies, enquanto que 

Hapalogastridae inclui 5 gêneros e 8 espécies (Tabela I). 

Zaklan (2002a) estudou a morfologia externa e analisou 170 caracteres do 

exoesqueleto. De 124 espécies e 15 gêneros de Lithodoidea, Zaklan (2002a) estudou 21 

espécies de Lithodidae (de todos os 10 gêneros da família) e 8 espécies de Hapalogastridae 

(de todos os 5 gêneros da família), totalizando 29 espécies em 15 gêneros. Os Lithodidae 

estudados incluem representantes dos quatro gêneros monotípicos mais Cryptolithodes (2/3), 

Lithodes (4/29), Lopholithodes (2/2), Neolithodes (1/12), Paralomis (4/67) e Paralithodes 

(4/5). Os Hapalogastridae estudados incluem: Hapalogaster (4/4) e representantes das 

espécies dos quatro gêneros monotípicos. Os resultados de Zaklan (2002a) sustentam o 

monofiletismo de Lithodoidea e Lithodidae, mas sugerem que Hapalogastridae é parafilética. 

Bouvier (1896), em sua síntese Sur la Classification des Lithodines et sur leur 

Distribution dans les Océans, baseada em parte na organização proposta por Brandt (1848, 

1850) e autores subsequentes (Stimpson 1859, Schalfeew 1892, Benedict 1894), e dando 

continuidade ao seu trabalho iniciado um ano antes sobre a morfologia geral e afinidades dos 

Lithodines (Bouvier 1895), reconhece intuitivamente os Lithodoidea.  



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                    Resultados & Discussão	

_______________________________________________________________________________	

224	

	

Bouvier (1896) reconheceu 12 gêneros de "Lithodines" (atualmente Lithodoidea), 

sendo três deles membros da "tribo Hapalogastriques" (atualmente Hapalogastridae: 

Dermaturus, Hapalogaster e Placetron) e nove gêneros na "tribo Ostracogastriques 

(atualmente Lithodidae: Acantholithus (sinônimo de Paralomis), Cryptolithodes, Echinocerus 

(sinônimo de Paralomis), Lithodes, Neolithodes, Paralithodes, Paralomis, Phyllolithodes e 

Rhinolithodes. 

Nossos resultados confirmam o monofiletismo de Lithodoidea, sustentada por 13 

sinapomorfias relativas à morfologia dos esqueletos gástricos, compartilhadas por Lithodidae 

e Hapalogastridae. 

 

4.3.2. Relações internas em Lithodoidea 

De acordo com a árvore de consenso estrito (Fig. 75, 76), Lithodoidea divide-se em 

três grandes clados (A, B, C), com os relacionamentos internos majoritariamente resolvidos, 

apesar do baixo suporte dos ramos. 

Clado “A” – O clado basal “A” reúne cinco espécies, de quatro gêneros 

monoespecíficos de Lithodoidea: Dermaturus (Hapalogastridae) e os litodídeos 

Phyllolithodes, Sculptolithodes e Rhinolithodes, além de Lithodes maja. O clado “A” está 

sustentado por cinco sinapomorfias, duas ambíguas (57[0] e 166[1]) e três não ambíguas 

(77[3], 155[3] e 170[3]). O clado “A” teve baixo suporte de bootstrap com 59%. Lithodes 

maja, espécie tipo do gênero tipo de Lithodidae é a única das doze espécies estudadas de 

Lithodes presente no clado "A". O polifiletismo de Lithodes será discutido mais adiante sob 

"Grupos não monofiléticos". 
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Figura 75. Filogenia de Lithodidae Samouelle, 1819, com base em caracteres dos 44 ossículos do 

esqueleto gástrico. Consenso estrito de 10 árvores igualmente parcimoniosas, após enraizamento em 

Thalassina anomala Herbst, 1804. Números acima dos ramos representam os valores de bootstrap, 

números abaixo dos ramos indicam os índices do suporte de Bremer. As barras coloridas horizontais 

representam os 66 táxons de Lithodoidea estudados. As linhas pretas horizontais representam os 

grupos externos. Linhas verdes representam os gêneros de Hapalogastridae Brandt, 1850. Círculos 

pretos indicam os táxons monoespecíficos. 
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Figura 76. Árvore de Consenso estrito de dez árvores igualmente parcimoniosas, com o mapeamentos 

dos caracteres apomórficos, após otimização ACCTRAN. Enraizada em Thalassina anomala Herbst, 

1804. Retângulos pretos representam caracteres homoplásticos, retângulos brancos representam 

caracteres sinapomórficos. Números superiores indicam o caráter, números inferiores representam os 

estados de caráter, detalhados no anexo. 
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Clado “B” – O clado “B” está constituído por 15 espécies: cinco de Hapalogastridae 

(Acantholithodes e Hapalogaster) e dez espécies de quatro gêneros de Lithodidae: Lithodes (5 

espécies), Neolithodes (2 espécies), Paralomis (1 espécies) e Paralithodes (2 espécies). 

Embora com um suporte de bootstrap menor a 50%, o clado “B” está sustentado por nove 

sinapomorfías, sendo seis delas não ambíguas (27[2], 90[1], 117[1], 132[1], 149[1] e 150[1]). 

Acantholithodes hispidus – Gênero monoespecífico, que será discutido mais adiante 

sob "Grupos monoespecíficos". 

No clado “B”, há dois subclados não relacionados, sendo um deles formado por 

Lithodes richeri e L. couesi e outro por Paralithodes platypus e P. camtschaticus. O subclado 

P. platypus e P. camtschaticus é sustentado por sete sinapomorfias, seis não ambíguas (53[2], 

58[2], 71[3], 83[2] 88[0] e 183[2]) e uma ambígua 180[2]. O parafiletismo de Paralithodes 

sensu stricto será discutido mais adiante sob "Grupos não monofiléticos". 

Neolithodes nipponensis – O posicionamento de N. nipponensis no clado “B” é 

sustentado por oito sinapomorfias, sete delas não ambíguas (1[3], 46[1], 54[1], 113[1], 

132[1], 166[2] e 184[3]). Na literatura indica-se a afinidade morfológica de N. nipponensis 

Sakai, 1971 com N. brodiei Dawson & Yaldwyn, 1970 e N. flindersi Ahyong, 2010. Estas três 

espécies compartilham o padrão de ornamentação da carapaça e pereiópodos densamente 

cobertos por espínulos. Nosso estudo dos ossículos do esqueleto gástrico não evidenciou uma 

relação próxima de N. nipponensis com as outras espécies do gênero estudadas, e 

infelizmente, N. brodiei e N. flindersi não estiveram disponíveis para estudo. 

Paralomis granulosa e Neolithodes grimaldii – O subclado Paralomis granulosa e 

Neolithodes grimaldii é sustentado por 10 sinapomorfias, oito delas não ambíguas 4[1], 25[2], 

28[2], 40[1], 44[2], 74[0], 76[1] e 157[1]. Neolithodes grimaldii e Paralomis granulosa são as 

espécies tipo dos gêneros Neolithodes e Paralomis, respectivamente. O polifiletismo de 

Paralomis e o parafiletismo de Neolithodes serão discutidos mais adiante sob "Grupos não 

monofiléticos". 

Hapalogaster – O monofiletismo de Hapalogaster será discutido mais adiante sob 

"Grupos monofiléticos". 

Clado “C” – Este clado inclui as 39 espécies restantes utilizadas nesta análise: uma 

espécie de Hapalogastridae (Oedignathus, gênero monotípico) e 38 espécies de sete gêneros 

de Lithodidae: Glyptolithodes (monotípico), Cryptolithodes (3 espécies), Lithodes (6 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                    Resultados & Discussão	

_______________________________________________________________________________	

228	

	

espécies), Lopholithodes (2 espécies), Neolithodes (2 espécies), Paralithodes (3 espécies) e 

Paralomis (21 espécies), quatro sinapomorfias sustentam o clado "C", duas não ambíguas 

(149[1] e 150[1]) e duas ambíguas (3[0] e 51[0]), o valor de bootstrap deste clado foi inferior 

a 50%. 

Neolithodes agassizii e Oedignathus inermis – Este subclado compartilha nove 

sinapomorfias: seis não ambíguas (10[1], 54[1], 55[1], 59[1], 80[1] e 124[1]) e três ambíguas 

(25[1], 28[1] e 157[0]), com suporte de bootstrap menor a 50%. A morfologia externa de N. 

agassizii indica que o segundo segmento abdominal está formado por cinco placas, fissura no 

quinto esternito torácico e ausência de escafocerito, características que definem as espécies de 

Neolithodes, o que não questiona o posicionamento taxonômico de N. grimaldii em 

Neolithodes. De fato, as características morfológicas de N. agassizii sugerem uma relação 

mais próxima a N. grimaldii, compartilhando a presença de pequenas espículas na carapaça e 

pereiópodos. Já a morfologia apendicular de Oedignathus inermis apresenta nula semelhança 

com N. agassizii ou com outros Lithodidae, salvo pela fissura no quinto esternito torácico. 

Oedignathus – Gênero monoespecífico que será discutido mais adiante sob "Grupos 

monoespecíficos". 

Paralomis makarovi – Hall & Thatje (2009) na descrição de P. makarovi reportam as 

placas marginais do 3-5 segmentos abdominais não separadas das placas laterais, 

característica nunca antes reportada em Paralomis. Além disso, o abdômen das fêmeas não é 

assimétrico, característica típica de Lithodidae. Estas características atípicas poderiam sugerir 

que P. makarovi não pertenceria ao gênero Paralomis. No entanto, as demais características 

morfológicas externas de P. makarovi sugerem uma relação estreita com P. aspera e P. 

chilensis, proximidade que não foi evidenciada em nosso estudo. 

Paralomis seagranti – As características morfológicas externas de P. seagranti 

Eldredge, 1976 são semelhantes com P. verrilli. Estas duas espécies compartilham a ausência 

de espinhos na superfície da carapaça e a presença de espinhos na margem anterolateral da 

carapaça, no escafocerito e nos pereiópodos, espinhos que são mais numerosos em P. 

seagranti do que em P. verrilli. Nossos estudos dos ossículos gástricos não evidenciaram 

semelhanças morfológicas entre P. seagranti e P. verrilli nem com P. makarovi. 

Cryptolithodes – Gênero monofilético que será discutido mais adiante sob "Grupos 

monofiléticos". 
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Paralomis aspera – O posicionamento de P. aspera Faxon, 1893 dentro de Paralomis 

é pela primeira vez testado, referências filogenéticas de P. aspera são inexistentes na 

literatura. A morfologia externa de P. aspera identifica esta espécie como membro de 

Paralomis e suas variações morfológicas estão dentro do espectro de características 

encontradas neste gênero. A carapaça densamente coberta por espinhos rodeados de cerdas 

rígidas em P. aspera é um atributo compartilhado com outros Paralomis como P. chilensis 

(Haig & Thatje 2010). 

Paralomis spinosissima – Paralomis spinosissima compartilha quatro sinapomorfias 

com Lopholithodes, duas não ambíguas (4[1] e 50[1]) e duas ambíguas (50[2] e 55[0]), o 

valor de bootstrap deste clado foi inferior a 50%. P. spinosissima é reportada com espinhos 

agudos cobrindo densamente a carapaça, quelípodos e pereiópodos, características 

compartilhadas com P. erinacea Macpherson, 1988 e P. sonne Guzmán, 2009. Na literatura  

espécies de Paralomis tem sido confundidas em algumas ocasiões com Lopholithodes, devido 

as dimensões do terceiro par de pereiópodos, que são sempre menores do que a largura da 

carapaça em Lopholithodes, característica variável em Paralomis. 

Lopholithodes – Gênero monofilético que será discutido mais adiante sob "Grupos 

monofiléticos". 

Paralithodes – Nossa análise não recuperou o monofiletismo do gênero Paralithodes, 

e somente tornaria-se monofilético com a exclusão de Paralithodes platypus e P. 

camtschaticus (espécies irmãs, cf. discutido acima) e a inclusão de Lithodes panamensis. O 

possível monofiletismo de Paralithodes será discutido mais adiante sob "Grupos não 

monofiléticos". 

Subclado “C3” – As relações internas neste subclado, formado exclusivamente por 

oito espécies de Paralomis, estão apenas parcialmente resolvidas. O subclado “C3” foi 

sustentado por sete sinapomorfias, quatro não ambíguas (49[1], 69[2], 161[1] e 186[1]) e três 

ambíguas (5[0], 50[2] e 72[0]). De acordo com os nossos resultados existem três grupos de 

espécies irmãs: Paralomis inca e P. haigae; P. diomedeae e P. cubensis; e P. anamerae e P. 

africana. As relações destes três grupos de espécies irmãs entre si e com P. verrili e P. 

cristata não estão resolvidas. Paralomis inca e P. haigae compartilham dez sinapomorfias: 

seis ambíguas (2[0], 50[1], 53[1], 68[0], 166[1] e 186[0]) e quatro não ambíguas (5[2], 40[2], 

48[1] e 95[0]). Paralomis diomedeae compartilha com P. cubensis nove sinapomorfias: seis 
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não ambíguas (35[2], 68[2], 94[2], 115[3], 131[1] e 151[1]) e três ambíguas (52[0], 100[1] e 

145[0]). Já o clado P. anamerae e P. africana é sustentado por 13 sinapomorfias: sete 

ambíguas (39[0], 50[1], 52[0], 53[1], 61[0], 127[0] e 161[0]) e seis não ambíguas (24[1], 

48[1], 80[1], 115[3], 117[1] e 157[1]) e com um suporte de bootstrap de 56%. 

O polifiletismo de Paralomis será discutido mais adiante sob "Grupos não 

monofiléticos”. 

Neolithodes diomedeae+ – Este subclado, parcialmente resolvido, é unido pelas 

seguintes sinapomorfias: três não ambíguas (44[2], 138[1] e 161[2]) e uma ambígua (68[0]). 

Na literatura não existem referências morfológicas ou filogenéticas que possam explicar uma 

estreita relação entre as quatro espécies deste clado (N. diomedeae, Lithodes wiracocha, L. 

turkayi e Paralomis papillata). De fato tanto na análise de Zaklan (2002) quanto na de Hall 

(2010) estas espécies não foram contempladas. 

Paralomis papillata e Lithodes turkayi – A relação de grupo irmão entre estas duas 

espécies resulta do compartilhamento, entre elas, das seguintes sinapomorfias: 84[1] não 

ambígua e 2[0], 31[0] e 107[0] ambíguas. 

O estudo da morfologia dos ossículos gástricos evidencia uma estreita relação entre 

Paralomis papillata e Lithodes turkayi. Embora a morfologia apendicular destas duas 

espécies não sugira uma estreita relação entres elas. Além do mais, na literatura não há 

indícios que possam questionar tanto P. papillata dentro de Paralomis, quanto L. turkayi 

dentro de Lithodes. 

Glyptolithodes+ – Este subclado é unido por duas sinapomorfias, 58[2] não ambíguo e 

93[0] ambíguo. O clado Glyptolithodes+ foi formado por dois clados; um primeiro clado 

formado por três espécies de Lithodes e o segundo formado por oito de Paralomis. Até o 

momento na literatura, unicamente são reportadas semelhanças morfológicas entre 

Glyptolithodes e Paralomis (Takeda & Ohta 1979, Macpherson 1988a). 

As semelhanças na morfologia da carapaça, quelípodos e pereiópodos em 

Glyptolithodes com espécies de Paralomis sugerem que G. cristatipes possa ser parte da 

heterogeneidade morfológica de Paralomis. Takeda & Ohta (1979) mencionaram um status 

taxonômico duvidoso de Glyptolithodes, ao descreverem P. cristata, espécies com 

características intermediarias entre Glyptolithodes e Paralomis. Hall (2010) com dados 

moleculares também sugeriu a incorporação de Glyptolithodes em Paralomis. 
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Nossos resultados baseados na morfologia dos ossículos do esqueleto gástrico, 

mostram uma clara separação de Glyptolithodes e o clado contendo parte das espécies de 

Paralomis estudadas no presente trabalho. Isto poderia sugerir que o gênero Glyptolithodes 

poderia ser acrescido de outras espécies existentes, provalvemente de outros Paralomis não 

estudados. 

Glyptolithodes sensu stricto – Gênero monoespecífico que será discutido mais adiante 

sob "Grupos monoespecíficos". 

Paralomis longidactylus+ – Este subclado é sustentado por sete sinapomorfias: quatro 

não ambíguas (1[3], 48[1], 76[1] e 166[3]) e três ambíguas (50[1], 64[0] e 140[0]). Subclado 

com um suporte de 53% e um índice de decaimento de 6. 

As oito espécies que formam o clado Paralomis longidactylus+ representam um grupo 

particular dentro da diversidade morfológica de Paralomis. Guzmán (2009) e Hall & Thatje 

(2010) citam uma série de espécies que compartilham um tipo particular de ornamentação na 

carapaça. P. sonne possui a carapaça coberta com espinhos cônicos, caráter compartilhado 

com as espécies deste clado P. birsteini, P. chilensis, P. formosa, P. longipes, P. multispina e 

P. otsuae. P. longipes e P. multispina são espécies muito próximas pela forma da carapaça, 

ornamentação do corpo com espinhos ou tubérculos rodeados de uma coroa de cerdas 

espinhosas e proporção do comprimento dos pereiópodos. Paralomis chilensis e P. sonne 

compartilham a forma geral e a ornamentação do corpo, porém os tubérculos de P. chilensis 

diferem dos espinhos de P. sonne (Guzmán 2009). Paralomis otsuae e P. formosa são 

espécies que também compartilham a forma geral do corpo e ornamentações. As diferenças 

entre ambas as espécies são muito sutis como o número de espinhos no escafocerito e a 

carapaça mais larga em P. otsuae (Wilson 1990). 

Os resultados de nossas análises cladísticas, baseadas nos caracteres dos ossículos do 

esqueleto gástrico, evidenciam a necessidade de uma re-estruturação na organização 

taxonômica de Lithodoidea com base em relações filogenéticas. Embora, muitos dos clados 

formados exibem baixo suporte e em alguns casos mostram-se colapsados na árvore de 

consenso, os clados obtidos sugerem a necessidade de mudanças no sistema genérico em 

Hapalogastridae e Lithodidae. 
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4.3.3. Grupos monofiléticos 

4.3.3.1. Monofiletismo de Cryptolithodes (Fig. B2.1) 

Atualmente, o gênero Cryptolithodes engloba três espécies: C. expansus, C. sitchensis 

e C. typicus. O monofiletismo de Cryptolithodes (Fig. 71) está sustentado por 15 caracteres, 

sete deles sinapomórficos 27[2], 28[2], 68[3], 71[3], 80[1], 151[1], e 163[2].	Clado suportado 

por um 57% de bootstrap. 

Brandt (1848) foi o primeiro a observar as particularidades morfológicas de 

Cryptolithodes, quando estabeleceu “Cryptolithodea”, para posicionar a C. typicus, 

diferenciada dentre os Lithodoidea. De fato, em termos de morfologia externa, as espécies de 

Cryptolithodes diferem bastante dos demais Lithodidae por possuírem o abdômen 

completamente calcificado e a carapaça lisa e fortemente expandida lateralmente. 

Zaklan (2002a) e mais recentemente Hall (2010) recuperaram o monofiletismo de 

Cryptolithodes, com base em caracteres morfológicos e moleculares, respectivamente, para C. 

typicus e C. sitchensis. Nosso estudo, dos ossículos do esqueleto gástrico incluiu todas as três 

espécies de Cryptolithodes e confirmou o monofiletismo de Cryptolithodes sustentado por 

sete sinapomorfias não ambíguas. Cryptolithodes sitchensis formou um ramo basal em relação 

às espécies irmãs C. typicus e C. expansus. 

 

4.3.3.2. Monofiletismo de Hapalogaster (Fig. B1.2) 

Atualmente o gênero Hapalogaster contém quatro espécies (os outros quatro gêneros 

de Hapalogastridae são monoespecíficos); Hapalogaster cavicauda Stimpson, 1859; H. 

dentata (De Haan, 1849); H. grebnitzkii Schalfeew, 1892, e H. mertensii Brandt, 1850. 

Nossas análises mostraram que o monofiletismo de Hapalogaster está corroborado por 

39 sinapomorfias, sendo 20 não ambíguas (4[1], 26[2], 27[2], 28[2], 32[0], 49[0], 54[1], 

60[2], 63[1], 83[2], 86[2], 94[1], 96[1], 99[1], 121[1], 148[1], 149[1], 150[1], 152[1] e 

184[3]). Contudo, as relações internas em Hapalogaster não puderam ser recuperadas em 

nossa análise; H. cavicauda está na base de uma politomia formada por H. dentata, H. 

mertensii e H. grebnitzkii (Fig. 75). Zaklan (2002a) também recuperou o monofiletismo de 

Hapalogaster, sendo que suas análises mostraram relações internas bem resolvidas, 
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evidenciando uma estreita relação entre H. dentata e H. mertensii, e uma estreita relação entre 

H. grebnitzkii e H. cavicauda. Em nossas análises Lithodes ferox apareceu como ramo externo 

a Hapalogaster, enquanto que na árvore obtida por Zaklan (2002), Hapalogaster é 

relacionado a Oedignathus. 

 

4.3.3.3. Monofiletismo de Lopholithodes (Fig. B2.4) 

O monofiletismo de Lopholithodes foi recuperado e está documentado por três 

sinapomorfias não ambíguas compartilhadas pelas únicas duas espécies do gênero, L. mandtii 

e L. foraminatus. Paralomis spinosissima e P. aspera são ramos sucessivos, respectivamente, 

externos a Lopholithodes (Fig. 75, 76). Com base em dados moleculares Hall (2010) também 

recuperou o monofiletismo de Lopholithodes tendo espécies de Paralomis como ramos 

externos ao clado. O relacionamento estreito entre as espécies de Lopholithodes e Paralomis 

já havia sido sugerido anteriormente (Faxon 1893, Macpherson 1988). As diferenças na 

morfologia externa que separam Lopholithodes e Paralomis estão baseadas na conformação 

do abdômen e na presença de placas acessórias no terceiro segmento abdominal. 

Zaklan (2002a) também postulou o monofiletismo de Lopholithodes, porém, com 

Glyptolithodes como grupo irmão. Convém recordar aqui que Takeda & Ohta (1979) e 

Macpherson (1988a) sugeriram que Glyptolithodes é estreitamente relacionado a Paralomis 

(veja sob Glyptolithodes). 

 

4.3.4. Grupos monoespecíficos 

4.3.4.1. Acantholithodes (Fig. B1.1 A) 

O gênero monotípico Acantholithodes Holmes (1895) caracteriza-se pelas seguintes 

autapomorfias: 27[2], 60[1] e 90[1] não ambíguas e 1[1], 16[0] e 181[0] ambíguas. Em nossos 

resultados A. hispidus (Stimpson, 1860) é o ramo mais externo ao imenso clado "B + C". O 

status de Acantholithodes é controverso, alguns autores aceitam Acantholithodes como um 

gênero válido dentro da família Hapalogastridae (Williams et al. 1989, McLaughlin et al. 

2005, De Grave et al. 2009, McLaughlin et al. 2010, McLaughlin 2014), enquanto que outros 
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consideram Acantholithodes sinônimo de Dermaturus Brandt, 1850 (Makarov 1938, Dawson 

& Yaldwyn 1985, Macpherson 1988, Dawson 1989). 

Holmes (1895) estabeleceu Acantholithodes para alocar Dermaturus hispidus 

Stimpson, 1860, sustentado pela presença de espinhos no corpo e pereiópodos, e pelo 

prolongamento espinhoso do lado externo do segundo segmento antenal, características 

ausentes em Dermaturus. De fato, quando Stimpson (1860) estabeleceu D. hispidus comentou 

a possível exclusão desta espécie de Dermaturus. 

As características morfológicas apendiculares de A. hispidus apontam uma 

proximidade com Hapalogaster mertensii. Na literatura a utilização de A. hispidus em 

inferências filogenéticas de Anomura ou Lithodoidea são praticamente nulas. No entanto, em 

Zaklan (2002a) A. hispidus é posicionado na base do clado de Lithodidae. 

 

4.3.4.2. Dermaturus (Fig. B1.1 B) 

O gênero monotípico Dermaturus Brandt (1850) apresentou as seguintes 

autapomorfias: 19[1] e 87[1] não ambíguas e 66[0], 114[1], 131[0], 135[0], 142[0] e 156[1] 

ambíguas. Em nossos resultados D. mandtii Brandt, 1850 é o ramo basal do clado formado 

por Lithodes maja e Rhinolithodes wosnessenskii. 

D. mandtii caracteriza-se pela superfície da carapaça e quelípodos cobertos com sulcos 

ou cristas transversais. Na literatura reporta-se a semelhança morfológica do abdômen de D. 

mandtii com Hapalogaster e Neolithodes por compartilhar a presença de cinco placas no 

segundo segmento abdominal. 

Na análise morfológica de Zaklan (2002a) D. mandtii posicionou-se na base do clado 

contendo Acantolithodes, Placetron e Lithodidae. 

 

4.3.4.3. Glyptolithodes (Fig. B2.2. A) 

17 autopomorfias, seis não ambíguas: 10[0], 58[2], 72[0], 74[0], 84[0], 115[1] e 

140[0] definem o gênero monotípico Glyptolithodes. 

Em nossas análises, Glyptolithodes cristatipes aparece posicionada na base de um 

clado formado por três espécies de Lithodes (Lithodes murrayi, L. santolla e L. manningi) e o 

subclado Paralomis longidactylus+. O clado Glyptholithodes+ esta documentado por oito 
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sinapomorfias: quatro não ambíguas (25[1], 75[1], 148[1] e 184[3]) e quatro ambíguas (15[0], 

53[1], 67[0] e 100[1]). 

Semelhanças morfológicas entre Glyptolithodes e Paralomis já foram apontadas na 

literatura (Takeda & Ohta 1979, Macpherson 1988a). Glyptolithodes se assemelha a diversas 

espécies de Paralomis por uma combinação de caracteres que incluem a presença de uma 

forte depressão entre as regiões gástrica e cardíaca da carapaça, protuberâncias cônicas na 

superfície dorsal da carapaça, escafocerito espinhoso, e rostro formado por dois espinhos, 

basal e dorsal. É possível que pesquisas futuras revelem a necessidade de transferir para o 

gênero Glyptolithodes algumas espécies atualmente posicionadas em Paralomis. 

 

4.3.4.4. Oedignathus (Fig. B1.1. C) 

O gênero monotípico Oedignathus Benedict (1895) apresentou as seguintes 

autapomorfias: 25[2], 43[1], 48[1], 55[2], 75[1], 84[1], 85[1], 96[1], 97[1], 126[1] e 155[3]  

não ambíguas e 5[0], 29[0], 44[0], 50[1], 54[0] e 180[1] ambíguas. Em nossos resultados O. 

inermis (Stimpson, 1860) esteve estreitamente relacionado com Neolithodes agassizii, 

formando um clado basal ao clado “C”. 

Na literatura as únicas referências que possam explicar uma estreita relação entre 

Oedignathus e Neolithodes foram indicadas por Bouvier (1895) e Makarov (1838). Bouvier 

(1895) sugeriu com base nas cinco placas que conformam o segundo segmento abdominal em 

Neolithodes uma conexão evolutiva entre Hapalogastrinae (Dermaturus e Oedignathus) e 

Lithodinae. Makarov (1938) reportou o primeiro par de pleópodos pareados nas fêmeas de 

Dermaturus e Oedignathus, característica que é inerente a Lithodidae, o que sustentaria a 

correlação evolutiva de Neolithodes (Lithodidae) e Oedignathus (Hapalogastridae) inferida 

por Bouvier (1895). 

 

4.3.4.5. Placetron (Fig. B1.1. D) 

O gênero monotípico Placetron Schalfeew (1892) apresentou as seguintes 

autapomorfias: 80[1], 111[1], 124[2] e 138[1] não ambíguas e 13[0] e 72[0] ambíguas. Em 

nossos resultados Placetron wosnessenskii é o ramo mais externo ao clado Lithodoidea 

(Lithodidae + Hapalogastridae). 
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P. wosnessenskii é o mais atípico dos Lithodoidea, seu corpo aplanado dorsoventralmente 

e coberto por tubérculos tipo escamas, lembra a aparência dos Porcellanidae e Galatheidae, 

mas a ausência de urópodos e o pleon pouco calcificado faz o posicionamento de P. 

wosnessenskii dentro dos Lithodoidea mais razoável. 

A nível larval a morfologia de P. wosnessenskii é consideravelmente diferente das 

características larvais reportadas em espécies de Lithodidae, com a exceção de Rhinolithodes 

wosnessenskii, que é mais próximo pela forma do espinho do rostro (Haynes 1984). 

Até hoje unicamente o trabalho de Zaklan (2002a) reportava o posicionamento 

filogenético de P. wosnessenskii dentro de Lithodoidea. P. wosnessenskii posicionou-se na 

base do clado contendo Acantholithodes e Lithodidae. 

 

4.3.4.6. Phyllolithodes (Fig. B2.2. B) 

O gênero monotípico Phyllolithodes Brandt, 1848 apresentou as seguintes 

autapomorfias: 54[1], 125[1] não ambíguas e 113[0], 146[0] ambíguas. Em nossos resultados 

Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 é o ramo basal ao clado “A”. 

P. papillosus é uma espécie morfologicamente muito particular dentro de Lithodidae. 

Apresenta uma carapaça triangular ou pentagonal com marcados sulcos, os quelípododos são 

densamente ornamentados com espinhos robustos e o pleon calcificado, com placas cujos 

centros são membranosos e cobertos com nódulos (Makarov 1938, Jensen 2014). Bouvier 

(1896) considera a morfologia das placas do segundo segmento abdominal em P. papillosus 

uma característica que indicaria um posicionamento lateral e independente dentro da filogenia 

de Lithodidae. Este pressuposto foi constatado com a morfologia dos esqueletos gástricos, 

onde P. papillosus é o ramo basal dos clados de Lithodidae e Hapalogastridae. 

 

4.3.4.7. Rhinolithodes (Fig. B2.2. C) 

Em nossa análises Rhinolithodes wosnessenskii apresentou as seguintes autapomorfias: 

64[2], 140[1], 149[1], 160[1], 168[1], 186[1] não ambíguas e 42[1], 91[1], 127[0], 147[0] 

ambíguas. 
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Em nossos resultados R. wosnessenskii esteve estreitamente relacionado com L. maja. 

Em Zaklan (2002a) P. papillosus e R. wosnessenskii formaram um ramo bem sustentado 

dentro de um clado com Cryptolithodes, Sculptolithodes, Lopholithodes, Glyptolithodes e 

Paralomis. 

Brandt (1848) estabeleceu o gênero monotípico Rhinolithodes, caracterizado pela 

carapaça triangular com uma proeminência esférica que marca a profunda depressão 

semicircular ao entorno dela e pelo segundo somito abdominal formado por cinco placas. 

 

4.3.4.8. Sculptolithodes (Fig. B2.2. D.) 

O gênero monotípico Sculptolithodes Makarov, 1934 apresentou as seguintes 

autapomorfias: 143[0] não ambígua e 116[0], 167[0] ambíguas. Em nossos resultados 

Sculptolithodes derjugini é o ramo basal ao clado Dermaturus, R. wosnessenskii e L. maja. 

Outra espécie peculiar de Lithodidae é S. derjugini, caracterizada pelo rostro largo e 

robusto, não espiniforme, com o ápice arredondado; escafocerito rudimentar, superfície da 

carapaça com proeminências de formas diferentes, tergito do segundo somito abdominal não 

dividido e tergito abdominal dos 4-5 somitos com placas irregularmente calcificadas 

(Makarov 1934, McLaughlin 2003). 

Em Zaklan (2002a) S. derjugini é um ramo basal do clado formado por Cryptolithodes 

sitchensis e C. typicus. 

 
4.3.5. Grupos não monofiléticos 

No universo taxonômico de Lithodidae, formado por 10 táxons, sete gêneros estão 

constituídos por cinco ou menos espécies: Cryptolithodes, Glyptolithodes, Lopholithodes, 

Paralithodes, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes. E exclusivamente três gêneros 

abrigam as mais de 100 espécies nominais existentes: Lithodes, Neolithodes e Paralomis. 

Sem dúvida, essa proporção díspar na distribuição da diversidade de Lithodidae, traz 

consigo problemas associados com a sistemática de seus membros. 
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4.3.5.1. Lithodidae 

Nossos resultados não recuperaram o monofiletismo de Lithodidae. Entretanto, é 

interessante sublinhar que o subclado "C" esta constituído pelos gêneros monofiléticos 

Cryptolithodes, Lopholithodes, Paralithodes sensu stricto e diversos representantes dos 

gêneros Lithodes, Neolithodes e Paralomis e pelo gênero monoespecífico Glyptolithodes. As 

espécies tipo dos gêneros Neolithodes e Paralomis não estão inclusas no clado "C". Ressalte-

se ainda, que o clado "A" reúne entre outros táxons os litodídeos que Brandt (1848) chamou 

de "Holaspidura" (ou seja Rhinolithodes e Phyllolithodes. O gênero Sculptolithodes Makarov, 

1934, só seria descrito anos mais tarde). Zaklan (2002a), com base na morfologia do 

exoequeleto, também não encontrou suporte para Lithodidae. De fato, a intrincada história 

hierarquia em Lithodidae reflete as dificuldades encontradas no estabelecimento de grupos 

naturais. 

Brandt (1848) estabeleceu a metade dos gêneros atualmente válidos de Lithodidae 

(Cryptolithodes, Lopholithodes, Paralithodes, Phyllolithodes e Rhinolithodes) e foi o primeiro 

a propor uma classificação para as espécies de Lithodidae. 

Assim, Brandt (1848) propôs a “tribo Lithodea” (atualmente Lithodidae), propondo os 

grupos Eulithodea e Cryptolithodea, este último agrupamento foi estabelecido para separar a 

espécie Cryptolithodes typicus dos demais Lithodoidea. Esta divisão intuitiva reflete a 

dificuldade em admitir o gênero Cryptolithodes em Lithodidae. Que dentro dos Eulithodea, 

Brandt (1848) tenha definido dois outros subgrupos: Mesomalacura (para Lithodes e 

Paralithodes) e Holaspidura (para Lopholithodes, Phyllolithodes e Rhinolithodes). Dois anos 

mais tarde Brandt (1850) estabeleceu a "subtribo Hapalogastrica" para Hapalogaster e 

Dermaturus (posteriormente Hapalogastrinae, subfamília de Lithodidae; atualmente 

Hapalogastridae). 

Por outro lado, Hall (2010) a partir de dados moleculares (três genes mitocondriais: 

16S, Citocromo Oxidasa I (COI) e Citocromo Oxidasa II (COII); e dois genes nucleares (18S 

e 28S), abordou a filogenia de Lithodinae (atual Lithodidae). Das 124 espécies de Lithodidae, 

Hall analisou dados de 36 delas, de 8 dos 10 gêneros (Rhinolithodes e Sculptolithodes não 

foram incluídos nas análises de Hall): Cryptolithodes (2/3 espécies), Lithodes (9/27 espécies), 

Lopholithodes (2/2 espécies), Neolithodes (3/12 espécies), Paralomis (15/67 espécies), 

Paralithodes (3/5 espécies), além dos gêneros monotípicos Glyptolithodes e Phyllolithodes. 
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Da família Hapalogastridae, Hall incluiu espécies de dois dos cinco gêneros: Hapalogaster 

(2/4 espécies) e Oedignathus, gênero monoespecífico. Os resultados de Hall (2010) 

recuperaram o monofiletismo de Lithodinae (excluindo-se Cryptolithodes). Hall recuperou o 

monofiletismo dos gêneros Lithodes, Neolithodes e Paralomis (com a inclusão de 

Glyptolithodes). No entanto, deve-se destacar que os resultados obtidos por Hall (2010) 

variaram e acordo com o gene utilizado e a metodologia analítica empregada nas análises (e.g. 

monofiletismo de Lithodes não sempre foi recuperado). Assim, seus resultados podem sugerir 

conclusões não estáveis e devem ser consideradas com cautela. 

Por outro lado o número de representantes de Lithodidae obtido por Hall (2010), foi 

menor do que a representatividade obtida para a família no presente estudo (26 espécies em 

Hall contra 52 espécies no presente estudo, incluindo todos os 10 gêneros e suas respectivas 

espécies tipo). Além disso, a porcentagem de semelhança de nossos dados com os de Hall são 

apenas um 36%, o que impede contrastar ambos os resultados. 

Recentemente Anosov et al. (2015) fizeram uma reconstrução filogenética de 

Lithodidae usando unicamente o gene mitocondrial COI. Das 124 espécies de Lithodidae, 

Anosov et al. (2015) analisou dados de 15 delas, de 4 dos 10 gêneros (Cryptolithodes, 

Glyptolithodes, Lopholithodes, Phyllolithodes, Rhinolithodes e Sculptolithodes não foram 

incluído nas análises de Anosov et al. 2015): Lithodes (8/27 espécies), Neolithodes (2/12 

espécies), Paralomis (4/67 espécies), Paralithodes (1/5 espécies). A reconstrução filogenética 

de Lithodidae proposta por Anosov et al. (2015) foi realizada para espécies que ocorrem na 

Antártica e águas adjacentes, o que explica o baixo número de representantes da família 

Lithodidae, inclusos na análise, dentro do universo de 124 espécies nominais reconhecidas. 

Os resultados de Anosov et al. (2015) mostraram dois clados com baixo suporte; um clado 

contendo as espécies de Lithodes e um segundo clado com Neolithodes e Paralomis como 

gênero próximos. Claramente os resultados de Anosov et al. (2015) estão longe de ser 

suficientes para revelar as relações filogenéticas entre os gêneros de Lithodidae e representam 

uma aproximação cujo propósito é o entedimento das relações de um grupo particular de 

Lithodidae dsitribuídos nas águas antárticas e subantárticas. 
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4.3.5.1.1. Lithodes (Fig. B2.3.) 

Atualmente, Lithodes engloba 29 espécies, constituindo o segundo gênero mais 

diversificado de Lithodidae. Nosso estudo considerou 12 espécies, incluindo L. maja, a 

espécie tipo do gênero. Nossos resultados não sustentam o monofiletismo de Lithodes. 

Lithodes maja e Rhinolithodes wosnessenskii formam um grupo sustentado por oito 

sinapomorfias, quatro das quais não ambíguas: 74[2], 109[0], 145[0], e 163[1]). O 

posicionamento de L. maja, posicionado distante das demais espécies do gênero, reflete as 

particularidades dos ossículos do estômago de L. maja, discrepantes das outras espécies de 

Lithodes em 7 caracteres. 

As outras espécies de Lithodes analisadas formaram em sua maioria clados pouco 

resolvidos. 

Dois outros subclados de Lithodes foram recuperados. O subclado L. richeri e L. 

couesi foi sustentado por três sinapomorfias: 59[0] não ambígua; 68[0] e [166] ambíguos. 

Embora L. richeri Macpherson, 1990 e L. couesi Benedict, 1895 ocorram no oceano 

Pacífico ocidental, ambas espécies exibem características morfológicas muito diferentes. A 

morfologia apendicular de L. richeri sugere uma estreita relação com L. longispina Sakai, 

1971 (Macpherson 1990) com quem compartilha as características da forma do corpo e tipo 

de ornamentações da carapaça. O rostro fortemente alongado e projetado anteriormente, a 

carapaça com espinhos dispersos, o espinho hepático proeminente e pereiópodos com dois 

espinhos longos e subdistais são características que não são reportadas para L. couesi. 

As mudanças na ornamentação da carapaça e tamanho do rostro em representantes de 

Lithodidae são bem documentadas na literatura (Macpherson 1988, Ahyong 2010, Hall & 

Thatje 2010), assim indivíduos juvenis apresentam ornamentos bem desenvolvidos, os quais 

diminuem ou desaparecem em indivíduos adultos. Estas variações ontogenéticas já foram 

reportadas em L. richeri por Ahyong (2010). Nos espécimes analisados de L couesi observou-

se em um deles (USNM 18531) o rostro e ornamentos da carapaça bem desenvolvidos em 

comparação com o espécime (USNM 1153757), porém não ao ponto de sugerir uma 

semelhança morfológica com L. richeri. 

As árvores filogenéticas obtidas por Hall (2010) mostram L. couesi em distintos 

posicionamentos segundo a metodologia de análises. Formando uma politomia com L. ferox 

(Máxima Verossimilhança), posicionada na base de um clado junto a L. longispina e L. 
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nintokuae (Evidencia Total), ambas as espécies não estudadas no presente trabalho; ou em um 

clado separada de L. longispina (Análises Bayesiana). Nossos resultados não podem ser 

comparados com os obtidos por Hall (2010). 

Já o subclado L. santolla e L. manningi foi documentado por dez sinapomorfias: oito 

não ambíguas (15[0], 46[1], 67[2], 76[2], 95[1], 114[1], 149[1], 150[1], 184[4]) e duas 

ambíguas (30[1], 77[2]). Não existem referências na literatura de semelhanças morfológicas 

marcantes entre estas duas espécies. L. santolla é considerada estreitamente relacionada com 

L. confundens, cujo nome estabelecido por Macpherson (1988) faz referência as semelhanças 

morfológicas que podem ocasionar uma identificação errada entre estas duas espécies. Tanto 

L. santolla quanto L. confundes compartilham a projeção anterior do rostro curta e são 

diferenciadas pela quantidade de espinhos na carapaça, quelípodos e pereiópodos que são 

mais abundantes em L. confundes. 

Lithodes ferox e Hapalogaster compartilham sete sinapomorfias: quatro não ambíguas 

(55[2], 110[1], 113[1], 136[1]) e três ambíguas (74[0], 77[0], 114[1]). As escassas 

informações existentes de Hapalogaster. Situam este gênero como um táxon intermediario 

entre Paguridae e Lithodidae (Boas 1924, Bouvier 1895, 1896), sem mencionar alguma 

proximidade particular com o gênero Lithodes. 

Lithodes murrayi+ – Este subclado é sustentado por nove sinapomorfias: cinco não 

ambíguas (24[1], 49[1], 51[1], 80[1] e 166[3]) e quatro ambíguas (50[2], 59[1], 71[2]). Este 

ramo foi formado pelo clado L. santolla e L. manningi; e pelo clado Paralomis 

longidactylus+. 

Henderson (1888) na descrição de L. murrayi mencionou a semelhança morfológica 

com L. maja, sendo a carapaça de L. murrayi mais larga e com maior número de espinhos. 

Macpherson (1988) mencionou a estreita relação de L. murrayi com L. unicornis Macpherson 

1984 e L. turkayi Macpherson 1988 pela forma do rostro, carapaça e ornamentações do corpo. 

Nossos resultados discordam, em parte, dos obtidos por Zaklan (2002a) e Hall (2010). 

Zaklan (2002a) estudou apenas quatro das 29 espécies de Lithodes e seus resultados, 

incluindo L. maja, não evidenciando um claro relacionamento entre elas. Porém, a filogenia 

obtida por Zaklan (2002a) sugere que Lithodes seja mais relacionado a Paralithodes (e não a 

Rhinolithodes), mas a partir de clados com baixo suporte e mal resolvidos. Zaklan (2002a) 

sugeriu incorporar Paralithodes californiensis e P. rathbuni a Lithodes. Coincidentemente, 
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nossos resultados evidenciaram o monofiletismo de Paralithodes (com P. rathbuni, P. 

brevipes, P. californiensis e a inclusão de Lithodes panamensis no gênero Paralithodes), 

clado sustentado por seis sinapomorfias ambíguas (18[0], 19[0], 20[0], 21[0], 35[0], 115[3]) e 

um 68% de consistência de boostrap. 

Mesmo considerando-se a morfologia externa, a inclusão de algumas espécies de 

Lithodes em Paralithodes não seria estranho, uma vez que estes dois gêneros são 

diferenciados apenas pela presença de 3 placas no segundo somito abdominal em Lithodes e 

cinco placas em Paralithodes. As placas abdominais podem, em alguns casos, estar 

fusionadas. 

Hall (2010) estudou apenas 9 das 29 espécies de Lithodes. Os resultados obtidos por 

Hall (2010) recuperaram o monofiletismo de Lithodes, embora os clados gerados não tenham 

sido bem resolvidos, resultando ainda, em topologias contraditórias entre os diferentes 

marcadores moleculares utilizados e as metodologias de análises aplicadas (Mínima 

Evolução, Máxima Verossimilhança e Análises Bayesiana). Lithodes maja foi posicionada na 

base de uma politomia que inclui L. ferox, L. couesi e L. aequispinus. 

De um modo geral, na literatura pouco se discute sobre a atual conformação 

taxonômica do gênero Lithodes. Intuitivamente, acredita-se em sua uniformidade mesmo que, 

no passado, muitas das espécies originalmente descritas em Lithodes tenham sido 

posteriormente transferidas a Neolithodes, Paralithodes, e Paralomis. De fato, há diferenças 

consideráveis, na morfologia larval, entre Lithodes maja (espécie tipo de Lithodes) e as 

espécies de Paralithodes, nas quais os urópodos são unirramados na fase larval III e na 

primeira fase pós-larva, enquanto que em L. maja os urópodes estão ausentes em todo o 

desenvolvimento larval (Gurney 1942). 

Dawson e Yaldwyn (1985) no entanto, organizam o gênero Lithodes em quatro grupos 

morfológicos, baseados nas ornamentações da carapaça e forma do rostro. Eles reconheceram 

quatro grupos: “aequispina”, “antarcticus", “maia” e “tropicalis”. O grupo “aequispina” 

contendo unicamente a L. aequispinus foi caracterizado pelo rostro com três pares de espinhos 

dorsolaterais e dois espinhos dorsais ímpares. O grupo “antarcticus” agrupou L. antarctica ( 

atual L. santolla) e L. panamensis, compartilhando o rostro simples sem espinhos 

dorsolaterais. O grupo “maia” contendo L. couesi e L. maja, caracterizadas pelo rostro bífido 

com dois pares de espinhos dorsolaterais; e por último o grupo “tropicalis” caracterizado pelo 
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rostro bífido com um par de espinhos dorsolaterais, neste grupamento foram contidas as 

espécies L. tropicalis (atual L. ferox), L. longispina, L. manningi, L. murrayi, L. nintokuae, L. 

turritus e L. wiracocha. Nosso estudo analisou espécies dos quatro agrupamentos, no entanto, 

nossos resultados com base na morfologia dos ossículos do esqueleto gástrico não mostraram 

uma correlação com as espécies contidas em cada grupo. O clado “B” conteve as espécies do 

grupo “maia”, porém sem um relacionamento estreito entre L. couesi e L. maja; a espécie do 

grupo “aequispina” e L. ferox do grupo “tropicalis”. Já o clado “C4” conteve as espécies 

contempladas nos grupos “antarcticus” e “tropicalis” em clados formados por espécies de 

Paralomis. 

Claramente as variações morfológicas existentes dentro do gênero Lithodes não tem 

recebido a devida atenção e portanto as relações filogenéticas entre seus membros são pouco 

esclarecidas. 

 

4.3.5.1.2. Neolithodes (Fig. B2.5.) 

Atualmente, Neolithodes esta constituído por 12 espécies, quatro das quais fazem parte 

do nosso estudo, incluindo N. grimaldii, espécie tipo do gênero. Nossas análises não 

recuperaram o monofiletismo de Neolithodes. De acordo com os nossos resultados 

Neolithodes é polifilético: N. grimaldii e Paralomis granulosa, espécie tipo de Paralomis, 

formaram um clado sustentando por 10 caracteres sinapomorficos. Neolithodes grimaldii foi a 

única espécie do gênero estudada por Zaklan (2002a), de modo que o monofiletismo do 

gênero Neolithodes não pode ser testado. Já no trabalho de Hall (2010), as três espécies de 

Neolithodes utilizadas formaram um grupo monofilético bem sustentado. Note-se, todavia, 

que N. grimaldii, espécie tipo do gênero, não fez partes das análises de Hall e que nenhuma 

das espécies inclusas em seu trabalho coincidem com as espécies tratadas no presente estudo. 

Claramente, o status monofilético de Neolithodes é incerto e requer novas avaliações. 
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4.3.5.1.3 Paralithodes (Fig. B2.6.) 

O gênero Paralithodes foi evidenciado parafilético, com P. camtschaticus e P. 

platypus formando um clado separado das outras três espécies do gênero. O segundo clado de 

Paralithodes reuniu a espécie tipo do gênero P. brevipes com P. rathbuni e P. californiensis,  

mais Lithodes panamensis. Clado sustentado por seis sinapomorfias, todas ambíguas (18[0], 

19[0], 20[0], 21[0], 21[0], 35[0] e 115[3]). 

Cinco espécies são reconhecidas atualmente, compondo o gênero Paralithodes Brandt, 

1848, sendo elas: Paralithodes brevipes, P. californiensis, P. camtschaticus, P. platypus  e P. 

rathbuni. Todas elas foram inicialmente membros de Lithodes. 

Brandt (1848) estabeleceu Paralithodes como um novo subgênero da tribo Lithodea, 

diferente do subgênero Lithodes, distinguível pela forma do rostro arredondado com um 

espinho agudo na base. Naquela ocasião, o autor incorporou unicamente P. brevipes como 

espécie representante do gênero, sem notar as semelhanças morfológicas com P. 

camtschaticus, classificada pelo próprio Brandt (1848) como a quarta espécie de Lithodes. 

Nossas análises filogenéticas, embora incluindo as cinco espécies de Paralithodes, não 

recuperaram o monofiletismo do gênero. Este resultado está em concordância com o obtido 

por Zaklan (2002a) com 4 espécies e por Hall (2010) com 3 espécies, ambos os trabalhos com 

P. brevipes (espécie tipo do gênero). Nos três estudos, Paralithodes foi recuperado como 

parafiléticos, corroborando as alusões feitas na literatura sobre a estreita relação entre 

Paralithodes e Lithodes (Brandt 1848, Bouvier 1895, Makarov 1938). 

Em nosso estudo dos ossículos do esqueleto gástrico as espécies de Paralithodes 

formaram dois clados, onde P. brevipes esteve relacionada com P. rathbuni e P. 

californiensis, mais Lithodes panamensis, o que sugere a realocação de L. panamensis a 

Paralithodes sensu stricto. O segundo clado de Paralithodes, foi formado por P. 

camtschaticus e P. platypus como espécies irmãs, em um clado com Lithodes, Neolithodes e 

Hapalogaster. 

Na análise de Zaklan (2002a) P. brevipes foi posicionada na base do clado, enquanto 

que P. rathbuni e P. californiensis estiveram estreitamente relacionadas como espécies irmãs. 

Todas em um clado composto por espécies de Lithodes, incluindo L. maja. 

Em Hall (2010) P. brevipes foi posicionada na base de um clado formado por 

Cryptolithodes, Hapalogaster e Oedignathus, enquanto que P. camtschaticus e P. platypus 
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mostraram uma relação pouco resolvida, posicionadas na base de um clado formado por 

Lithodes. 

Morfologicamente, as espécies de Paralithodes são caracterizadas pela subdivisão do 

tergito do segundo segmento abdominal (pleonito) em cinco placas (placa mediana, um par de 

placas laterais e um par de marginais), tergitos do 3-5 somitos abdominais com placas laterais 

bem definidas e escafocerito presente.  

Abrunhosa & Kittaka (1997) reportaram evidências sobre as semelhanças 

morfológicas a nível larval entre P. camtschaticus e P. platypus. As peças bucais entre estas 

duas espécies são semelhantes, salvo pela ausência de palpo mandibular em P. platypus. 

Bracken-Grissom et al. (2013) em sua proposta de reconstrução filogenética de Anomura com 

dados moleculares, evidenciou a espécie tipo Paralithodes brevipes distante das espécies P. 

platypus e P. camtschaticus. 

 

4.3.5.1.4. Paralomis (Fig. B2.7, 8 e 9.) 

A árvore de consenso estrito, gerada a partir de duas árvores igualmente 

parcimoniosas (1413 passos), resultou, novamente, no polifiletismo de Paralomis (Fig. 77). O 

índice de consistência (CI) de cada árvore foi 0,16 e o índice de retenção foi 0,44. 

De fato, Paralomis é o maior e morfologicamente mais diversificado gênero de 

Lithodidae. O gênero foi estabelecido por White (1856) para Lithodes granulosa. Atualmente 

Paralomis está composto por 67 espécies nominais (McLaughlin 2014), às quais soma-se 

Paralomis debodeorum Feldmann, 2010, primeira e única espécie fóssil registrada para 

Lithodidae (Mioceno da Nova Zelândia) (Feldmann, 2010). 

As propostas de criação de novos gêneros para reunir as espécies de Paralomis em 

grupos naturais não têm sido bem sucedidas. A maior parte das propostas esbarraram em 

caracteres externos referentes ao cefalotórax e aos segmentos abdominais, os que são bastante 

variáveis ontogeneticamente e entre sexos (Haig 1974, Takeda 1974, Ingle & Garrod 1987 

Macpherson 1988, Macpherson & Chan 2008, Hall & Thatje 2010). De fato, em Paralomis, 

mudanças significativas na forma, tamanho e tipo de ornamentações do corpo ocorrem ao 

longo do crescimento. Indivíduos juvenis exibem espinhos bem desenvolvidos, extremamente 

longos e densamente distribuídos em toda a carapaça. Entretanto, em indivíduos adultos, os 
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espinhos são reduzidos em tamanho e quantidade, chegando inclusive a desaparecer, como 

resultado das constantes mudanças a longo do desenvolvimento ontogenético. 

A conformação do escafocerito ou acículo antenal é igualmente variável nas diferentes 

espécies de Paralomis, não sendo um caráter apropriado para diferenciar entre as espécies de 

Paralomis, nem entre os gêneros de Lithodidae. 

A forma geral do corpo em Paralomis exibe igualmente um padrão morfológico 

variável. A carapaça de formato “piriforme” surge inúmeras vezes nas espécies de Paralomis, 

bem como, nos outros Lithodidae. Assim, P. makarovi e P. seagranti têm carapaça piriforme, 

do mesmo modo que seus congêneres não imediatamente relacionados P. spinosissima, por 

um lado e P. chilensis, P. sonne e P longidactylus por outro lado. A carapaça piriforme volta 

surgir em P. aspera e P. cubensis. 

A forma mais angular da carapaça, quase pentagonal, é muito característica em 

Paralomis verrilli, P. cristata e P. formosa, mas ocorre igualmente em Glyptolithodes 

cristatipes e é fortemente marcada em Rhinolithodes wosnessenskii. 

Outro caráter recorrente na taxonomia diz respeito à fissura do quinto esternito torácico, 

ausente em Paralomis, presente nas espécies de Lithodes, Neolithodes e Paralithodes. 

Entretanto, a ausência da fissura do quinto esternito torácico é compartilhada por Paralomis, 

os gêneros monotípicos e Lopholithodes. De o mesmo modo, a presença de fissura no quinto 

esternito torácico é compartilhada pelas espécies de Hapalogastridae. Assim o caráter “perda 

da fissura esternal” surge repetidas vezes em Lithodoidea e em outros grupos de Anomura 

(e.g., Galatheidae). 

A grande variabilidade morfológica das espécies de Paralomis está refletida na história 

nomenclatural algo instável do gênero, o que tem resultando em questionamentos sobre a 

validade de Paralomis (Macpherson 1988). A literatura registra diversas tentativas de 

reorganização do gênero Paralomis. 

Assim, três gêneros foram propostos para organizar a diversidade morfológica exibida 

por Paralomis: Acantholithus Stimpson, 1858 (para Lithodes hystrix); Leptolithodes Benedict, 

1895 (Paralomis aculeata; P. aspera; P. longipes; Leptolithodes multispinus e L. papillatus), 

e Pristopus Benedict, 1895 (para Paralomis formosa e Pristopus verrilli). 
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Estes três gêneros foram estabelecidos com base em caracteres pouco exclusivos e 

bastante variáveis, de modo que, atualmente Acantholithus, Leptolithodes e Pristopus são 

considerados sinônimos mais recentes de Paralomis. 

Acantholithus foi estabelecido com base nas características dos segmentos abdominais e 

do escafocerito truncado, com 3 a 4 espinhos (Stimpson 1858). Ortmann (1892) sugeriu que 

Acantholithus fosse incluso na sinonímia de Paralomis. No entanto, Bouvier (1896) manteve 

a validade de Acantholithus por considerar os longos espinhos da carapaça, a forma do 

escafocerito e a fusão das placas marginais e laterais do terceiro segmento abdominal, como 

características genéricas para sustentar Acantholithus. Subsequentemente, entretanto, foram 

descobertas novas espécies de Paralomis com características intermediárias a Paralomis e 

Acantholithus (Sakai 1976, Takeda & Ohta 1979), de forma que este último voltou a integrar 

a sinonímia de Paralomis. 

 Este grupo de espécies, foi morfologicamente fundamentado em duas características 

pouco consistentes; pereiópodos longos e angulares, e quelípodos robustos. 

Leptolithodes foi criado com base em duas características pouco consistentes: 

pereiópodos longos e angulares e quelípodos robustos (Benedict, 1895), de modo que, foi 

considerado sinônimo de Paralomis (Macpherson 1988). 

Priostopus compartilha com Leptolithodes características do rostro, escafocerito e 

abdômen, mas diferem entre si na forma e ornamentação das margens dos pereiópodos (nas 

espécies de Priostopus os pereiópodos são bastante longos e densamente ornamentados com 

espinhos agudos, enquanto que em Leptolithodes os pereiópodos não são comparativamente 

mais curtos e os espinhos, presentes apenas nas margens dos pereiópodos, estão dispostos em 

fileiras). Uma vez que esses caracteres são muito variáveis e estão presentes em uma série de 

outras espécies de Paralomis tanto Leptolithodes quanto Pristopus foram considerados 

sinônimos de Paralomis (Macpherson, 1988). 

Benedict (1895), não designou espécies tipo para Leptolithodes e Pristopus, o que levou 

Ahyong et al. (2010) a designar, subsequentemente, Paralomis aculeata como a espécie tipo 

de Leptolithodes e Priostopus verrilli como a espécie tipo de Priostopus. 

Os resultados da presente análise dos ossículos do esqueleto gástrico também 

evidenciaram a heterogeneidade morfológica do gênero Paralomis. A validade de Paralomis 
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não obteve amparo nas topologias encontradas, uma vez que o monofiletismo de Paralomis 

não foi evidenciado. 

Paralomis granulosa, espécie tipo do gênero Paralomis, formou um subclado com 

Neolithodes grimaldii, espécie tipo de Neolithodes. O subclado P. granulosa+ posicionou-se 

distante das outras espécies de Paralomis estudadas. Paralomis granulosa+ é sustentado por 

10 sinapomorfias, apenas duas dais quais não ambíguas 56[0] e 73[0] e com um suporte de 

bootstrap de 57%. O subclado formado pelas espécies tipo de Paralomis White, 1856 e 

Neolithodes A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894, reforça a necessidade de reavaliação do 

status de ambos os gêneros. Preliminarmente, considerando-se o Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (ICZN1999: Art. 23.1), o nome Paralomis tem prioridade sobre o 

nome Neolithodes. 

Zaklan (2002), utilizando quatro das 67 espécies de Paralomis, entre elas P. granulosa, 

não recuperou o monofiletismo de Paralomis em sua análise com base em caracteres 

morfológicos apendiculares e do cefalotórax e abdômen. Na análise de Zaklan Neolithodes 

grimaldii esteve possicionado com diversas outras espécies de Lithodidae e Hapalogastridae, 

mas não imediatamente relacionada a P. granulosa. 

Com base em dados moleculares para 15 espécies de Paralomis Hall (2010) não 

recuperou o monofiletismo do gênero. A espécie tipo de Paralomis, P. granulosa, faz parte de 

uma politomia dentro de Paralomis que inclui o gênero monotípico Glyptolithodes 

(Glyptolithodes cristatipes). Contudo, estes resultados não podem ser contrastados com os 

obtidos no presente estudo, devido que das 15 espécies estudas por Hall (2010), apenas oito 

delas coincidem com as estudadas em nosso trabalho. E incluso entre as oito espécies 

coincidentes não foram obtidos nenhum relacionamento idêntico entre estes dois trabalhos. O 

que impede a comparação de resultados e explica a obtenção de resultados discrepantes, 

principalmente se consideramos a heterogeneidade morfológica dentro de Paralomis. 

Apesar de atualmente Leptolithodes e Pristopus não serem gêneros válidos, nossos 

resultados reiteram a sinonímia destes dois gêneros com Paralomis. Entretanto, das cinco 

espécies inclusas em Leptolithodes por Benedict (1895), P longipes, P. multispina e P. 

papillata fazem parte do clado "C4" (Fig. 76). Paralomis aspera faz parte do clado "C2", 

enquanto que a espécie tipo de Leptolithodes (P. aculeata) não esteve disponível para 

inclusão em nossas análises. 
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Pristopus, atualmente na sinonímia de Paralomis, foi estabelecido para P. verrilli, sua 

espécie tipo, e P. formosa. Nossas análises também não sustentam a validade de Pristopus. 

No caso de Acantholithus, a sua espécie tipo por monotipia, Lithodes hystrix 

(atualmente Paralomis hystrix), infelizmente não estava disponível para estudo. 

 

4.3.5.2. Hapalogastridae 

Cinco gêneros compõem atualmente esta família: Acantholithodes, Dermaturus 

Hapalogaster, Oedignathus e Placetron (McLaughlin 2014). Estes gêneros foram 

estabelecidos a mais de um século atrás, sem que novas adições de espécies tenham sido 

incorporadas. 

Hapalogastridae distingue-se pela redução de ornamentações na carapaça, rostro curto 

não ultrapassando a margem distal das córneas, abdômen membranoso e perda da calcificação 

dos 3-5 somitos abdominais (McLaughlin 2003, Ahyong 2010). Características que os 

diferenciam claramente dos Lithodidae. 

Brandt (1850) foi um dos primeiros a notar as marcadas diferenças na morfologia 

externa de Hapalogastridae e Lithodidae. Ele estabeleceu a "subtribo Hapalogastrica"  

(atualmente Hapalogastridae) com dois gêneros: Hapalogaster (contendo H. mertensii) e 

Dermaturus (contendo D. mandtii). 

Nossos resultados não recuperaram a monofilia de Hapalogastridae, porém recuperou-

se o monofiletismo do único gênero multiespecífico Hapalogaster, sustentado por 39 

sinapomorfias relativas à morfologia dos esqueletos gástricos. 

Nossos resultados não resolveram o posicionamento de Acantholithodes e Placetron. 

Enquanto que Dermaturus foi o ramo basal do clado Lithodes maja e Rhinolithodes 

wosnessenskii; e Oedignathus formou um clado com Neolithodes agassizii. Estes resultados 

podem ser comparados com os obtidos por Zaklan (2002a) que também considerou todos os 

representantes desta família. 

A análise cladística de Zaklan (2002a) de igual modo não recuperou o monofiletismo 

de Hapalogastridae, sugerindo uma condição parafilética da família. Ambos estudos 

recuperaram o monofiletismo de Hapalogaster e mostraram que os gêneros monotípicos estão 

relacionados com espécies de Lithodidae. 
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Figura 77. Análise filogenética de Paralomis, utilizando as espécies tipo dos 15 gêneros de 

Lithodoidea. Árvore de Consenso estrito de duas árvores igualmente parcimoniosas, com o 

mapeamento dos caracteres apomórficos, após otimização ACCTRAN. Enraizada em Thalassina 

anomala Herbst, 1804. Retângulos pretos representam caracteres homoplásticos, retângulos brancos 

representam caracteres sinapomórficos. Números superiores indicam o caráter, números inferiores 

representam os estados de caráter, detalhados no anexo. 
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5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho, constitui o estudo morfológico mais completo, até o momento, 

dos ossículos que compõem o esqueleto gástrico das espécies de Lithodidae e 

Hapalogastridae. Este é, também, o estudo mais representativo já realizado, em número de 

espécies de Lithodoidea, para inferir relações filogenéticas em Lithodidae e Hapalogastridae. 

Sua realização permitiu identificar a presença de um complexo de 44 ossículos, todos 

caracterizados morfologicamente. Adicionalmente, o estudo da morfologia dos esqueletos 

gástricos permitiu a descoberta de um novo ossículo para alguns grupos de Decapoda 

(Lithodidae, Hapalogastridae, Birgus latro, Petrochirus diogenes, Pagurus bernhardus 

Homarus americanus, Nephrops norvegicus e Thalassina anomala, – o paraterocardíaco (IIc). 

O presente estudo permitiu, ainda, redefinir 17 ossículos cuja interpretação era errônea ou 

insuficiente na literatura. 

A complexidade dos ossículos e o padrão morfológico que exibem estas estruturas, 

permitiu a obtenção de 189 caracteres morfológicos, reafirmando assim a utilidade da 

morfologia do estômago como fonte de informação a ser explorada em reconstruções 

filogenéticas. 

O estudo da morfologia dos ossículos do esqueleto gástrico possibilitou o 

estabelecimento de 189 caracteres morfológicos para servir de base a uma análise cladística. 

A análise cladística efetuada permitiu obter uma primeira aproximação da filogenia de 

Lithodoidea com base na morfologia dos ossículos do esqueleto gástrico. Nossas análises 

incluíram, pela primeira vez, todos os gêneros de Lithodidae e Hapalogastridae, lacuna 

existente em outros trabalhos. 

Os resultados da análise cladística permitiram as seguintes conclusões: 

O monofiletismo de Lithodoidea (Lithodidae + Hapalogastridae) é estabelecido pela 

primeira vez com base em uma análise cladística. 

O monofiletismo de Lithodoidea esta documentado por 13 sinapomorfias, todas não 

ambíguas. 

O monofiletismo de Lithodidae e Hapalogastridae não pode ser recuperado com base 

na morfologia dos ossículos do estômago. 

Os gêneros Cryptolithodes, Hapalogaster e Lopholithodes são monofiléticos. 
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O monofiletismo dos gêneros Lithodes, Neolithodes, Paralithodes e Paralomis não 

pode ser recuperado com base na morfologia dos ossículos do estômago. 

Os gêneros monoespecíficos de Hapalogastridae (Acantolithodes, Dermaturus, 

Oedignathus e Placetron) e Lithodidae (Glyptolithodes, Phyllolithodes, Rhinolithodes e 

Sculptolithodes) são bem caracterizados por autapomorfias. 

Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de estudos adicionais no sentido de 

aprofundar o entendimento das relações filogenéticas em Lithodoidea de modo a fornecer 

subsídios para uma reorganização do sistema genérico do grupo. Atualmente, a organização 

taxonômica em Lithodoidea é essencialmente intuitiva e não natural, baseada em caracteres 

morfológicos altamente variáveis ao longo do desenvolvimento ontogenético das espécies de 

Lithodoidea. 
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APÊNDICE A 

A.1. Lista de caracteres do esqueleto gástrico 

São listados a seguir todos os caracteres dos ossículos do esqueleto gástrico 

estudados. Para melhor orientação consulte a Figura 3. 

Os números romanos e letras entre parêntesis ( ) referem-se à nomenclatura de 

cada ossículo, de acordo com a Tabela VI. Os números entre parêntesis rectos [ ] 

referem-se aos estados de caracteres. Nos casos em que a descrição de um caráter não é 

aplicável a um táxon, seja porque a estrutura a que se refere não está presente ou o táxon 

não se encaixa nas condições definidas na descrição do caráter, esses caracteres foram 

codificados como ausente (-) na matriz de dados. Nos casos em que o caráter não foi 

observado, esses caracteres foram codificados como (?) na matriz de dados. 

A matriz de dados com os estados de 189 caracteres morfológicos do esqueleto 

gástrico para 66 táxons é apresentada no apêndice A.2. 

Caráter 1. Ossículo mesocardíaco (I) – Forma da margem posterior: retilínea [0]; 

curvada discreta [1]; curvada acentuada [2]; curvada bastante acentuada [3]. 

Caráter 2. Proporção das margens do ossículo mesocardíaco (I) em relação as margens 

do ossículo pterocardíaco (II): margens desiguais [0]; margens semelhantes [1]. 

Caráter 3. Largura da margem lateral do ossículo mesocardíaco (I) em relação à 

margem dorsal do ossículo pterocardíaco (II): margem do pterocardíaco (II) levemente 

mais estreita do que o mesocardíaco (I) [0]; margem do pterocardíaco (II) levemente 

mais ampla do que mesocardíaco (I) [1]. 

Caráter 4. Ossículo mesocardíaco (I) – Margem lateral: retilínea [0]; curvada [1]. 

Caráter 5. Projeção posterior do ossículo mesocardíaco (I) em relação à projeção 

posterior do ossículo pterocardíaco (II): projeções iguais [0]; projeção posterior do 

pterocardíaco (II) menor do que a projeção posterior do mesocadíaco (I) [1]; projeção 

posterior do pterocardíaco (II) maior do que a projeção posterior do mesocardíaco (I) 

[2]. 

Caráter 6. Ossículo antero-cardíaco (Ia): ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 7. Ossículo antero-cardíaco (Ia) – Forma: arredondada [0]; triangular [1]. 
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Caráter 8. Ossículo antero-cardíaco (Ia): par [0]; ímpar [1]. 

Caráter 9. Ossículo antero-cardíaco (Ia): separado [0]; fusionado [1]. 

Caráter 10. Ossículo pterocardíaco (II) – Projeção anterodorsal: presente [0]; ausente 

[1]. 

Caráter 11. Ossículo pterocardíaco (II) – Desenvolvimento da projeção anterodorsal 

em relação à projeção posterior: igual a projeção posterior [0]; maior do que a projeção 

posterior, mais desenvolvida [1]; menor do que a projeção posterior, menos 

desenvolvida [2]. 

Caráter 12. Ossículo pterocardíaco (II) – Margem posterior: côncava [0]; 

aproximadamente plana [1]. 

Caráter 13. Ossículo pterocardíaco (II) – Orientação, em vista lateral: extremidade do 

processo ventral posterior alinhado com a extremidade do processo dorsal posterior [0]; 

extremidade do processo ventral posterior alinhado com a extremidade do processo 

dorsal anterior [1]; extremidade do processo ventral posterior completamente inclinado 

[2]. 

Caráter 14. Ligamento antero-lateral (IIb): ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 15. Ligamento antero-lateral (IIb): imerso na membrana [0]; separado da 

membrana [1]. 

Caráter 16. Ligamento antero-lateral (IIb): curto [0]; longo [1]. 

Caráter 17. Ossículo parapterocardíaco (IIc): individualizado [0]; fusionado com o 

pterocardíaco (II) [1]. 

Caráter 18. Ossículo parapterocardíaco (IIc) Grau de desenvolvimento: bem 

desenvolvido [0]; rudimentar [1]. 

Caráter 19. Ossículo parapterocardíaco (IIc) em relação ao pterocardíaco (II): separado 

do pterocardíaco, existe uma distancia entre eles [0]; fusionado ao pterocardíaco [1]. 

Caráter 20. Região de contato dos ossículos mesocardíaco (I) e urocardíaco (VII): 

separado [0]; fusionado [1]. 
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Caráter 21. Linha de sutura dos ossículos mesocardíaco (I) e urocardíaco (VII): não 

evidente [0]; evidente [1]. 

Caráter 22. Ossículo pilórico (III): calcificado [0]; parcialmente calcificado [1]. 

Caráter 23. Ossículo pilórico (III) – Porção mediana: com fissura [0]; sem fissura [1]. 

Caráter 24. Ossículo pilórico (III) –Distância entre os processos anterolaterais: duas 

vezes o comprimento do propilórico (VI) [0]; dois a três vezes o comprimento do 

propilórico (VI) [1]; mais de três vezes o comprimento do propilórico (VI) [2]. 

Caráter 25. Ossículo pilórico (III) – Processos anterolaterais: não alcançam as 

extremidades laterais do propilórico (VI) [0]; alcançam as extremidades laterais do 

propilórico (VI) sem contorná-lo [1]; ultrapassam e contornam as extremidades laterais 

do propilórico (VI) [2]. 

Caráter 26. Processos anterolaterais do ossículo pilórico (III) – Largura máxima versus 

comprimento máximo: largura aproximadamente duas vezes o comprimento [0]; largura 

menor do que duas vezes o comprimento [1]; largura mais de duas vezes o comprimento 

[2]. 

Caráter 27. Grau de calcificação da região mesial posterior do ossículo pilórico (III): 

totalmente calcificado [0]; parcialmente calcificado, placas calcificadas dispersas 

entremeadas por áreas de descalcificação [1]; não calcificado [2]. 

Caráter 28. Grau de fusão entre o ossículo pilórico (III) e o ossículo mesopilórico 

anterior (XIX): individualizados [0]; parcialmente fusionados [1]; fusionados [2]. 

Caráter 29. Ossículo exopilórico (IV) – Forma em vista lateral: triangular [0]; 

retangular [1]: foliáceo [2]. 

Caráter 30. Ossículo exopilórico (IV) – Margem antero-ventral, grau de fusão com o 

ossículo zigocardíaco (V): completamente individualizados [0]; fusionado, com linha de 

sutura difusa [1]; fusionado na porção ventral apenas, linha de sutura visível [2]; 

completamente fusionado, linha de sutura indistinta [3]. 

Caráter 31. Ossículo exopilórico (IV) – Quilha da margem dorsal: curta em relação ao 

comprimento da margem dorsal [0]; longa em relação ao comprimento da margem 

dorsal [1]. 
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Caráter 32. Ossículo exopilórico (IV) – Margem dorsal: cortante [0]; arredondada [1]. 

Caráter 33. Ossículo exopilórico (IV) – Processo posteroventral: presente [0]; ausente 

[1]. 

Caráter 34. Ossículo zygocardíaco (V) – Extremidade anterior: simples [0]; expandida 

[1]. 

Caráter 35. Ossículo zigocardíaco (V) – Margem anteroposterior dorsal: côncava [0]; 

retilínea [1]; sinuosa [2]. 

Caráter 36. Ossículo zigocardíaco (V) – Crista dorsolateral: ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 37. Ossículo zigocardíaco (V) – Comprimento da crista dorso-lateral: menos da 

metade do comprimento do ossículo [0]; mais da metade do comprimento do ossículo 

[1]. 

Caráter 38. Largura máxima do ossículo zigocardíaco (V) versus o comprimento 

dorsal: largura menos de duas vezes o comprimento do ossículo [0]; largura duas vezes 

o comprimento do ossículo [1]; largura mais de duas vezes o comprimento do ossículo 

[2]. 

Caráter 39. Comprimento da margem ventral do ossículo zigocardíaco (V), em relação 

à margem dorsal: margem ventral metade do comprimento da margem dorsal [0]; 

margem ventral menos de duas vezes o comprimento da margem dorsal [1]; margens 

com comprimentos iguais [2]. 

Caráter 40. Comprimento da margem posterior do ossículo zigocardíaco (V), em 

relação ao eixo perpendicular: margem posterior uma vez e meia o eixo perpendicular 

[0]; margem posterior duas vezes o eixo perpendicular [1]; margem posterior igual ao 

eixo perpendicular [2]. 

Caráter 41. Ossículo zigocardíaco (V) –Protuberância da face lateral: presente [0]; 

ausente [1]. 

Caráter 42. Ossículo zigocardíaco (V) – Localização da protuberância da face lateral 

do ossículo zigocardíaco (V): marginal [0]; pós-média [1]; sub-marginal posterior [2]. 
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Caráter 43. Ossículo zigocardíaco (V) – Estrias da face lateral: ausentes [0]; presentes 

[1]. 

Caráter 44. União do ossículo exopilórico (IV) e o ossículo zigocardíaco (V). 

Ossículo zigocardíaco (V) – União com o ossículo exopilórico (IV): individualizados 

[0]; parcialmente fusionados [1]; fusionados [2]. 

Caráter 45. Ossículo pós-zigocardíaco (Vb): ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 46. Ossículo pós-zigocardíaco (Vb) – Fusão: parcialmente fusionados [0]; 

claramente individualizados [1]. 

Caráter 47. Ossículo pós-zigocardíaco (Vb) – Forma: arredondado [0]; lanceolado [1]; 

lobular [2]. 

Caráter 48. Ossículo propilórico (VI) – Barra transversa: longa em relação à largura da 

coluna [0]; curta em relação à largura da coluna [1]. 

Caráter 49. Ossículo propilórico (VI) – Forma da barra transversa: delgada [0]; robusta 

[1]. 

Caráter 50. Ossículo propilórico (VI) – Largura máxima da barra transversa do 

ossículo propilórico (VI) em relação ao comprimento da barra: largura mais de cinco 

vezes o comprimento da barra [0]; largura aproximadamente cinco vezes o 

comprimento da barra[1]; largura quatro vezes o comprimento da barra [2]; largura três 

vezes o comprimento da barra [3]. 

Caráter 51. Ossículo propilórico (VI) – Extremos da barra transversa: arredondados 

[0]; retilíneos [1]. 

Caráter 52. Ossículo propilórico (VI) – Margem posterodorsal: retilínea [0]; côncava 

[1]; sinuosa [2]. 

Caráter 53. Comprimento da coluna do ossículo propilórico (VI) em relação ao 

comprimento da barra transversa do ossículo: coluna mais longa do que a barra [0]; 

coluna do mesmo comprimento do que a barra [1]; coluna mais curta do que o 

comprimento da barra [2]. 

Caráter 54 Ossículo propilórico (VI) – Forma da coluna: retilínea [0]; curvada [1]. 
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Caráter 55. Ossículo propilórico (VI) – Inclinação da coluna em relação ao plano do 

ossículo: perpendicular  [0]; inclinada anteriormente [1]; inclinada posteriormente [2]. 

Caráter 56. Ossículo propilórico (VI) – Base da coluna: lisa [0]; dentada simples [1]; 

dentada múltipla [2]. 

Caráter 57. Ossículo propilórico (VI) – Forma longitudinal da coluna: semi-tubular [0]; 

rasa [1]. 

Caráter 58. Ossículo propilórico (VI) – Margem ventral: convexa [0]; retilínea [1]; 

côncava [2]. 

Caráter 59. Margem anterior entre a barra transversa e a coluna do ossículo 

urocardíaco (VII) – Forma : retilínea [0]; côncava, entalhe em U ou em V [1]; bilobada 

[2]; sinuosa [3]. 

Caráter 60. Largura máxima anterior do ossículo urocardíaco (VII) em relação à 

largura media: largura máxima anterior três vezes a largura média [0]; largura máxima 

anterior mais de quatro vezes a largura média ancho máximo [1]; largura máxima 

anterior aproximadamente duas vezes a largura média [2]. 

Caráter 61. Ossículo urocardíaco (VII) – Superfície dorsal: lisa [0]; ornamentada [1]. 

Caráter 62. Ossículo urocardíaco (VII) – Ornamentação da superfície dorsal: com uma 

cicatriz [0]; com estrias longitudinais de distintos tamanhos e comprimentos [1]. 

Caráter 63. Ossículo urocardíaco (VII) – Espessura da cicatriz: delgada [0]; grossa [1]. 

Caráter 64. Ossículo urocardíaco (VII) – Extremidades da cicatriz: as extremidades não 

tocam as margens laterais do ossículo [0]; as extremidades tocam as margens laterais do 

ossículo [1]. 

Caráter 65. Ossículo urocardíaco (VII) – Forma da cicatriz: forma de U [0]; forma de 

V [1]; forma de M [2]. 

Caráter 66. Ossículo urocardíaco (VII) – Posição da cicatriz:  cicatriz na região 

mediana do ossículo [0]; cicatriz no extremo posterior do ossículo [1]. 

Caráter 67. Ossículo urocardíaco (VII) – Margens laterais da coluna: côncavas [0]; 

convexas [1]; retilíneas [2]. 
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Caráter 68. Ossículo urocardíaco (VII) – Extremo posterior da coluna: retilíneo [0]; 

convexo [1]; côncavo [2]; sinuoso [3]. 

Caráter 69. Largura máxima versus comprimento da coluna do ossículo urocardíaco 

(VII): largura igual ao comprimento [0]; largura menor ou aproximadamente a metade 

do comprimento [1]; largura maior do que o comprimento 

Caráter 70. Ossículo pectineal (VIII): reduzido [0]; desenvolvido [1]. 

Caráter 71. Ossículo pectineal (VIII) – Forma: laminar [0]; ovóide [1]; reniforme [2]; 

sub-retangular [3]. 

Caráter 72. Ossículo pectinal (VIII) – Posição em relação ao eixo anteroposterior: 

horizontal [0]; diagonal anteriormente [1];  diagonal posteriormente [2]. 

Caráter 73. Ossículo pectineal acessório (VIIIa): ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 74. Ossículo pectineal acessório (VIIIa) – Forma: triangular [0]; ovalada [1]. 

Caráter 75. Ossículo pectineal (VIII) e pré-pectineal (IX): individualizados [0]; 

fusionados [1]. 

Caráter 76. Ossículo pré-pectineal (IX) e placa cardíaca lateral posterior (XII): 

separados [0]; em contato na região posterior [1]. 

Caráter 77. Comprimento máximo do ossículo pré-pectineal (IX), em relação ao 

comprimento máximo do ossículo pectineal (VIII): pectineal (VIII) maior do que o pré-

pectineal (IX) [0]; pectineal (VIII) igual ao pré-pectineal (IX) [1]; pectineal (VIII) duas 

ou mais de duas vezes o pré-pectineal (IX) [2]; pectineal (VIII) três ou mais de três 

vezes o comprimento do pré-pectinal (IX) [3]. 

Caráter 78. Ossículo pré-pectineal (IX) – Forma: lâmina triangular [0]; lâmina 

marcadamente estreita (comprimento maior do que largura) [1]; lâmina marcadamente 

larga [2]. 

Caráter 79. Ossículo pré-pectineal (IX) – Processo anterior: ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 80. Ossículo pré-pectineal (IX) – Forma do processo anterior: quadrado [0]; 

anteroventral agudo e posteriormente laminar [1]; lanceolado [2]. 
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Caráter 81. Ossículo pré-pectineal (IX) – Tamanho do processo anterior: curto, apenas 

visível [0]; de três a quatro vezes o comprimento do ossículo [1]; extremamente 

alongado, aproximadamente a metade do ossículo [2]. 

Caráter 82. Ossículo pré-pectineal (IX) – Processo subdistal ventral da região anterior: 

ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 83. Ossículo pré-pectineal (IX) – Margem dorsal: convexa [0]; côncava [1]; 

retilínea [2]. 

Caráter 84. Ossículo pré-pectineal (IX) – Região posteroventral sub-distal: calcificada 

[0]; descalcificada [1]. 

Caráter 85. União do processo anteroventral do ossículo pré-pectineal (IX) e a margem 

anterodorsal da placa cardíaca lateral posterior (XII): separadas [0]; fusionadas [1]. 

Caráter 86. Ossículo pré-pectineal (IX) – Extremo posterior em relação ao eixo 

anteroposterior: obliquo anteriormente [0]; perpendicular ao eixo anteroposterior [1]; 

obliquo posteriormente [2]. 

Caráter 87. Ossículo pós-pectineal (X): ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 88. Ossículo pós-pectineal (X) em relação ao ossículo XIIIa: extremamente 

reduzido [0]; aproximadamente tão longo quanto o XIIIa [1]. 

Caráter 89. Ossículo pós-pectineal (X). Longo: com forte curvatura anterior [0]; sem 

curvatura anterior [1]. 

Caráter 90. Placa cardíaca anterior lateral (XI) –Forma: ovalada [0]; trapezoidal [1]. 

Caráter 91. Placa cardíaca anterior lateral (XI) – Localização em relação à câmara 

cardíaca: anterior [0]; lateral [1]. 

Caráter 92. Placa cardíaca anterior lateral (XI) – Orientação do extremo dorsal em 

relação ao eixo dorso-ventral: inclinado para adentro / \ [0]; perpendicular [1]; inclinado 

para as laterais \ / [2]. 

Caráter 93. Placa cardíaca anterior lateral (XI) – Grau de calcificação: descalcificada 

(transparente) [0]; pouco calcificada (translúcida) [1]; calcificada (opaca) [2]. 
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Caráter 94. Placa cardíaca anterior lateral (XI) – Posição: alinhada com as margens 

laterais do mesocardíaco (I) [0]; localizada no centro do ossículo mesocardíaco (I) [1]; 

localizada nas laterais do ossículo mesocardíaco (I) [2]. 

Caráter 95. Placa cardíaca lateral posterior (XII) – Forma da margem anterior: retilínea 

[0]; arredondada [1]. 

Caráter 96. Placa cardíaca lateral posterior (XII) – Margem dorsal: calcificada [0]; 

descalcificada [1]. 

Caráter 97. Placa cardíaca lateral posterior (XII) – Margem dorsal: margem bem 

definida [0]; margem não definida [1]. 

Caráter 98. Placa cardíaca lateral posterior (XII) –  Margem dorsal em relação a 

margem ventral: margem dorsal fortemente espessa em relação à margem ventral [0]; 

margem dorsal e ventral similares [1]. 

Caráter 99. Ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa)  – União da extremidade anterior 

ao ossículo cardíaco lateral inferior (XIII): extremidade anterior separada do ossículo 

cardíaco lateral inferior (XIII) [0]; extremidade anterior unida ao ossículo cardíaco 

lateral inferior (XIII) [1]. 

Caráter 100. Ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa) – Forma da extremidade 

anterior: arredondada [0]; espatulada [1]; aguda [2]. 

Caráter 101. Ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa) – Extremidade posterodistal: 

separada do ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) [0]; fusionada ao ossículo cardíaco 

lateral inferior (XIII) [1]. 

Caráter 102. Tamanho do ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa) em relação ao 

tamanho do ossículo cardíaco lateral inferior (XIII): ossículo XIIIa consideravelmente 

mais longo do que o ossículo XIII [0]; ambos os ossículos do mesmo tamanho [1]. 

Caráter 103. Ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa):  subretilíneo [0]; fortemente 

curvo  [1]. 

Caráter 104. União entre os ossículo cardíaco lateral superior (XIIIa) e cardíaco lateral 

inferior (XIII): unidos ao longo de todo o comprimento [0]; unidos apenas apicalmente 

[1]. 
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Caráter 105. Região apical dos ossículos cardíaco lateral superior (XIIIa) e ossículo 

cardíaco lateral inferior (XIII) – Extremo posterior: XIII ultrapassando e contornando o 

XIIIa apicalmente [0]; ossículos XIII e XIIIa sub-paralelos apicalmente [1]. 

Caráter 106. Ossículo subdentado (XIV) – Forma: sigmoidal [0]; retilíneo [1]. 

Caráter 107. Ossículo subdentado (XIV) – Processo antero-mediano (sub-distal): 

ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 108. Ossículo subdentado (XIV) – Processo anteroventral: presente [0]; 

ausente [1]. 

Caráter 109. Ossículo subdentado (XIV) – Processo posteroventral: presente [0]; 

ausente [1]. 

Caráter 110. Ossículo subdentado (XIV) – Inclinação: inclinado posteriormente [0]; 

perpendicularmente ao eixo longitudinal do estômago [1]; inclinado anteriormente [2]. 

Caráter 111. Ossículo cárdio-pilórico lateral (XV) – Orientação: separado do ossículo 

lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) [0]; fusionado ao ossículo lateral da válvula 

cárdio-pilórica (XVIII) [1]. 

Caráter 112. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) – Carena: ausente [0]; 

presente [1]. 

Caráter 113. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) – Carena: bifurcada 

[0]; inteira [1]. 

Caráter 114. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) – Forma da 

extremidade posterior da carena: bifurcada [0]; arredondada [1]; aguda [2]. 

Caráter 115. Largura máxima do ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) em 

relação ao seu comprimento: largura maior do que o comprimento [0]; largura igual ao 

comprimento [1]; largura menor do que o comprimento, aproximadamente uma vez e 

meia [2]; largura menor do que o comprimento, duas vezes [3]. 

Caráter 116. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) – Comprimento versus 

largura da carena: iguais [0]; comprimento da carena mais de duas vezes a largura [1]. 
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Caráter 117. Ossículo anterior da válvula cárdio-pilórica (XVI) – Largura anterior 

versus largura posterior: largura anterior menor do que a largura posterior [0]; largura 

anterior igual à largura posterior [1]. 

Caráter 118. Ossículo posterior da válvula cárdio-pilórica (XVII): presente [0]; ausente 

[1]. 

Caráter 119. Ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) – Grau de fusão, em 

vista ventral: fusionados [0]; separados [1]. 

Caráter 120. Ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) – Projeção lateral: 

presente [0]; ausente [1]. 

Caráter 121. Ossículo lateral da válvula cárdio-pilórica (XVIII) – Comprimento da 

projeção lateral: curta [0];  fortemente alongado. 

Caráter 122. Ossículo mesopilórico anterior (XIX): presente [0]; ausente [1]. 

Caráter 123. Ossículo mesopilórico anterior (XIX) – Processo posterior: ausente [0]; 

presente [1]. 

Caráter 124. Ossículo mesopilórico lateral (XIXa) – Grau de calcificação: pouco 

calcificado [0]; calcificado [1]; não calcificado [2]. 

Caráter 125. Ossículo mesopilórico lateral (XIXa) – Forma: convexo [0]; côncavo [1]. 

Caráter 126. Ossículo mesopilórico posterior (XX) – Extremidades posteriores, em 

vista dorsal: separadas [0]; fusionadas [1]. 

Caráter 127. Ossículo mesopilórico posterior (XX) – Comprimento versus largura do 

processo ventral: mais comprido do que largo [0]; mais largo do que comprido [1]. 

Caráter 128. Ossículo uropilórico (XXI) – Calcificação: calcificado [0]; pouco 

calcificado [1]. 

Caráter 129. Ossículo uropilórico (XXI) – Forma: triangular [0]; retangular [1]; 

espatuliforme [2]. 

Caráter 130. Ossículo uropilórico inferior (XXIa). Comprimento, em relação ao 

ossículo XXIb: curto [0]; fortemente alongado [1]. 
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Caráter 131. Ossículo uropilórico posterior (XXIb): separado na extremidade posterior 

[0]; fusionado na extremidade posterior [1]. 

Caráter 132. Ossículo uropilórico posterior (XXIb) – Projeção posterolateral: presente 

[0]; ausente [1]. 

Caráter 133. Ossículo uropilórico posterior (XXIb) – Fusão das projeções 

posterolaterais: não fusionadas [0]; fusionadas [1]. 

Caráter 134. Ossículo uropilórico lateral (XXIc): ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 135. Ossículo pré-ampulário (XXII): separado do ossículo anterior inferior 

pilórico (XXIII) [0]; fusionado ao ossículo anterior inferior pilórico (XXIII) [1]. 

Caráter 136. Ossículo anterior inferior pilórico (XXIII) – Forma: oval [0]; triangular 

[1]. 

Caráter 137. Ossículo inferior ampulário (XXIV) – Inclinação em relação ao eixo 

central: aproximadamente de 45o [0]; aproximadamente de 90o [1]. 

Caráter 138. Ossículo pilórico posterior inferior (XXVII): não ultrapassa o ossículo 

posterior supra-ampulário (XXX) [0]; ultrapassa o ossículo posterior supra-ampulário 

(XXX) [1]. 

Caráter 139. Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII): não entra em contato com o 

ossículo cardíaco lateral inferior (XIII) [0]; em contato com o ossículo cardíaco lateral 

inferior (XIII) [1]. 

Caráter 140. Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII): em contato com o ossículo 

subdentado (XIV) [0]; não entra em contato com o ossículo subdentado (XIV) [1]. 

Caráter 141. Ossículo anterior supra-ampulário (XXVIII): separado do ossículo 

inferior ampulário (XXXIV) [0]; fusionado ao ossículo inferior ampulário (XXXIV) [1]. 

Caráter 142. Ossículo mediano supra-ampulário (XXIX) – Orientação da projeção 

distal em relação ao eixo latero-lateral: horizontal [0]; diagonal [1]. 

Caráter 143. Ossículo posterior supra-ampulário (XXX) – Largura em relação à zona 

mediana das ampolas: ultrapassam a zona média das ampolas [0]; alcançam a zona 

média das ampolas [1];  não alcança a zona média das ampolas [2]. 
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Caráter 144. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Comprimento: alcança o 

processo posteroventral do ossículo subdentado (XIV) [0]; não alcança o processo 

posteroventral do ossículo subdentado (XIV) [1]. 

Caráter 145. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Fusão: separado do ossículo 

supra-ampulário inferior (XXXIV) [0]; fusionado ao ossículo supra-ampulário inferior 

(XXXIV) [1]. 

Caráter 146. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Forma da margem 

dorsolateral: aproximadamente retilíneo [0]; curvada [1]. 

Caráter 147. Processo sub-distal da margem do ossículo pleuro-pilórico anterior 

(XXXI) – Desenvolvimento: saliente, projetado para além da margem do ossículo [0]; 

inconspícuo, integrado à  margem do ossículo [1]. 

Caráter 148. Porção posterior do processo sub-distal do ossículo pleuro-pilórico 

anterior (XXXI) – Desenvolvimento: marcadamente mais de 1/4 do comprimento do 

ossículo [0]; 1/4 do comprimento do ossículo [1]. 

Caráter 149. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Margem posterior da Placa 

acessória: calcificada, bem definida [0]; membranosa, mal definida [1]. 

Caráter 150. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Margem ventral da placa 

acessória: calcificada, bem definida [0]; membranosa, mal definida [1]. 

Caráter 151. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Relação com o teto ampulário 

(XXVI): separado do ossículo da porção superior do teto ampulário (XXVI) [0]; em 

contato com o ossículo da porção superior do teto ampulário (XXVI) [1]. 

Caráter 152. Ossículo pleuro-pilórico anterior (XXXI) – Relação com o pleuro-pilórico 

mediano (XXXII): fusionado com o ossículo pleuro-pilórico mediano (XXXII) [0]; 

individualizado do ossículo pleuro-pilórico mediano (XXXII) [1]. 

Caráter 153. Ossículo pleuro-pilórico posterior (XXXIII) – Forma, em vista lateral: 

semicircular [0]; semiretangular [1]. 

Caráter 154. Dente acessório – Grau de desenvolvimento: pouco desenvolvido [0]; 

bem desenvolvido [1]. 
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Caráter 155. Dente acessório – Forma: laminar [0]; circular [1]; sub-triangular [2]; sub-

retangular [3]. 

Caráter 156. Dente acessório – Espinhos: com espinhos na margem posterior [0]; com 

espinhos na margem anterior [1]; com espinhos com espinhos nas margens anterior, 

posterior e na superfície [2]. 

Caráter 157. Dente acessório – Margem posterior: calcificada, bem definida [0]; pouco 

calcificada, mal definida [1]. 

Caráter 158. Dente acessório – Armadura da margem posterior: armado [0]; desarmado 

[1]. 

Caráter 159. Dente acessório – Margem posterior: com espinhos [0]; com cerdas [1]. 

Caráter 160. Dente acessório – União com o ossículo pré-pectinal (IX), vista interna:  

desarmada [0]; armada [1]. 

Caráter 161. União do dente acessório com o ossículo pré-pectinal (IX), vista interna: 

armada com cerdas apenas [0]; armada com cerdas e espinhos [1]; armada com espinhos 

apenas [2]. 

Caráter 162. Dente dorsal – Superfície molar: estriada [0]; lisa [1]. 

Caráter 163. Dente dorsal – Forma da margem posterior: semicircular [0]; 

subquadrangular [1]; subtriangular [2]. 

Caráter 164. Dente dorsal – Carena média: presente [0]; ausente [1]. 

Caráter 165. Dente dorsal – Carena média: cortante [0]; arredondada [1]. 

Caráter 166. União da margem anterior do dente dorsal com o urocardíaco (VII): 

convexa [0]; retilínea [1]; côncava [2]; sinuosa [3]. 

Caráter 167. Ossículo urocardíaco (VII) – Armadura lateral: ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 168. Ossículo urocardíaco (VII) – Tipo de armadura lateral: armado com 

cerdas apenas [0]; armado com cerdas e espinhos [1]. 

Caráter 169. Dente lateral – Porção lamelar: ausente [0]; presente [1]. 
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Caráter 170. Dente lateral – Relação de comprimento entre as porções molar e lamelar: 

porção molar menos de 1/4 do comprimento da porção lamelar [0]; porção molar similar 

à porção lamelar [1]; porção molar aproximadamente 1/2 do comprimento da porção 

lamelar [2]; porção molar maior do que a porção lamelar [3]. 

Caráter 171. Dente lateral – Relação da largura entre as porções molar e lamelar: 

porção molar mais estreita do que a porção lamelar [0]; ambas porções relativamente 

iguais [1]; porção molar mais larga do que a porção lamelar [2]. 

Caráter 172. Dente lateral – Desenvolvimento relativo das porções molar e lamelar: 

porção molar ligeiramente menos desenvolvida [0]; igualmente desenvolvidas [1]; 

desiguais, porção molar mais desenvolvida do que a porção lamelar [2]. 

Caráter 173. Dente lateral – Curvatura relativa entre as porções molar e lamelar: 

alinhadas em uma reta [0]; porção lamelar em diagonal à porção molar [1]. 

Caráter 174. Dente lateral – Processo pós-molar externo: ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 175. Dente lateral – Processo pós-molar interno: ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 176. Dente lateral – Processo pós-molar: ausente [0]; presente [1]. 

Caráter 177. Dente lateral – Desenvolvimento relativo do processo pós-molar externo e 

a porção molar do dente lateral: pós-molar menos desenvolvido do que o molar [0]; pós-

molar e molar igualmente desenvolvidos [1]: pós molar mais desenvolvido do que o 

molar [2]. 

Caráter 178. Dente lateral – Lobo posterior: ausente ou inconspícuo [0]; bem 

desenvolvido [1]. 

Caráter 179. Dente lateral – Número de ornamentações: apenas um tipo [0]; dois tipos 

[1]. 

Caráter 180. Dente lateral – Tipo de ornamentação: cerdas [0]; dentículos [1]; espinhos 

[2]; dentes [3]. 

Caráter 181. Dente lateral – Combinação de ornamentações: dentículos e espinhos [0]; 

1= dentículos e dentes [1]; dentes e espinhos [2]. 
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Caráter 182. Dente lateral – Número de dentículos: um a três [0]; quatro a seis [1]; sete 

a nove [2]. 

Caráter 183. Dente lateral – Número de espinhos: um a dos [0]; três a quatro [1]; cinco 

a seis [2]. 

Caráter 184. Dente lateral – Número de dentes: um [0]; dois [1]; três [2]; quatro [3]; 

cinco [4]; seis [5]. 

Caráter 185. Ossículo zigocardíaco (V) – Margem anterior, vista interna: armado [0]; 

desarmado [1]. 

Caráter 186. Ossículo zigocardíaco (V) – Margem anterior, vista interna: armada 

apenas com cerdas simples [0]; armada apenas com tubérculos providos de cerdas 

apicais [1]; armada com cerdas e espinhos [2]. 

Caráter 187. Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) – Forma: retangular [0]; triangular [1]. 

Caráter 188. Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) – Ornamentação basal: presente [0]; 

ausente [1]. 

Caráter 189. Válvula cárdio-pilórica (v.c.p.) – Ornamentação basal: com cerdas [0]; 

com espinhos [1]. 
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A.2. Matriz de dados. 

 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                                Apêndice	

	 292	

 

 



Nicole Alice Olguín Campillay                                                                                                                Apêndice	

	 293	

A.3. Esqueletos gástricos. 

 

Figura A3.1. Esqueleto gástrico em Lithodidae, vista lateral. A. Lithodes maja (Linnaeus, 

1758) (USNM 46187); B. Cryptolithodes typicus Brant, 1848 (USNM 29022); C. Lopholithodes 

mandtii Brandt, 1848 (USNM 2103); D. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 

1894) (USNM 1003006); E. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841) (USNM 

18580); F. Paralomis granulosa Hombron & Jacquinot, 1846 (USNM 1153756); G. 

Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848 (USNM 1278457); H. Rhinolithodes wosnessenskii 

Brandt, 1848 (USNM 267736); I. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934 (USNM 72386). 

Barra de escalas = 1cm. 
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APÊNDICE B 

B.1. Iconografias Hapalogastridae 

 

 

Figura B1.1. A. Acantholithodes hispidus (Stimpson, 1860), LC 53,2 mm, CC 44,3 mm 

(USNM 1153752); B. Dermaturus mandtii Brandt, 1850, LC 20,7 mm, CC 21,6 mm (USNM 

1267588); C. Oedignathus inermis (Stimpson, 1860), LC 21,8 mm, CC 21,5 mm (USNM 

50561); D. Placetron wosnessenskii Schalfeew, 1892, LC 55,8 mm, CC 45,1 mm (USNM 

291243). 
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Figura B1.2. A. Hapalogaster cavicauda Stimpson, 1859, LC 16,9 mm, CC 14,6 mm (USNM 

1267585); B. Hapalogaster dentata (De Haan, 1849), LC 20,1 mm, CC 16,6 mm (USNM 

1292563); C. Hapalogaster grebnitzkii Schalfeew, 1892, LC 29,2 mm, CC 26,6 mm (USNM 

267716); D. Hapalogaster mertensii Brandt, 1850, LC 15,9 mm, CC 16,5 mm (USNM 267742). 
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B.2. Iconografias Lithodidae 

 

Figura B2.1. A. Cryptolithodes expansus Miers, 1879, LC 77,0 mm, CC 47,9 mm (USNM 

26287); B. Cryptolithode sitchensis Brandt, 1853, LC 53,5 mm, CC 30,3 mm (USNM 3070); C. 

Cryptolithodes typicus Brant, 1848, LC 50,2 mm, CC 25,2 mm (USNM 12537). 
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Figura B2.2. A. Glyptolithodes cristatipes (Faxon, 1893), LC 35,2 mm, CC 38,1 mm (INIDEP 

1413); B. Phyllolithodes papillosus Brandt, 1848, LC 42,8 mm, CC 38,3 mm (USNM 

1278457); C. Rhinolithodes wosnessenskii Brandt, 1848, LC 50,1 mm, CC 44,4 mm (USNM 

267736); D. Sculptolithodes derjugini Makarov, 1934, LC 26,4 mm, CC 24,1 mm (USNM 

72386). 
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Figura B2.3. A. Lithodes aequispinus Benedict, 1895, LC 31,0 mm, CC 30,4 mm (USNM 

259209); B. Lithodes confundens Macpherson, 1988, LC 29,3 mm, CC 31,3 mm (USNM 

1079598); C. Lithodes couesi Benedict, 1895, LC 106,5 mm, CC 101,1 mm (USNM 1153757); 

D. Lithodes maja (Linnaeus, 1758), LC 50,4 mm, CC 58,4 mm (USNM 46187); E. Lithodes 

murrayi Henderson, 1888, LC 106,9 mm, CC 104,8 mm (MZUSP 16968); F. Lithodes 

panamensis Faxon, 1893, LC 81,5 mm, CC 81,6 mm (USNM 1268626); G. Lithodes ferox 

Filhol, 1885, LC 76,3 mm, CC 76,0 mm (USNM 231421); H. Lithodes richeri Macpherson, 

1990, LC 43,8 mm, CC 47,9 mm (USNM 266470).	
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Figura B2.4. A. Lopholithodes foraminatus (Stimpson, 1859), LC 71,8 mm, CC 60,5 mm 

(USNM 29035); B. Lopholithodes mandtii Brandt, 1848, LC 75,7 mm, CC 63,3 mm (USNM 

3120). 	
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Figura B2.5. A. Neolithodes agassizii (Smith, 1882), LC 92,7 mm, CC 98,9 mm (USNM 

1010472); B. Neolithodes diomedeae (Benedict, 1895), LC 58,3 mm, CC 65,2 mm 

(MUAP(CD)-039); C. Neolithodes grimaldii (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1894), LC 55,9 

mm, CC 57,2 mm (USNM 228844); D. Neolithodes nipponensis Sakai, 1971, LC 28,2 mm, CC 

31,1 mm (USNM 1153754).	
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Figura B2.6. A. Paralithodes brevipes (H. Milne Edwards & Lucas, 1841), LC 114,6 mm, CC 

105,4 mm (USNM 18580); B. Paralithodes californiensis (Benedict, 1895), LC 92,2 mm, CC 

90,4 mm (USNM 52744); C. Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815), LC 66,9 mm, CC 

63,6 mm (USNM 204290); D. Paralithodes platypus (Brandt, 1850), LC 58,2 mm, CC 54,6 mm 

(USNM 97007); E. Paralithodes rathbuni (Benedict, 1895), LC 77,8 mm, CC 77,7 mm (USNM 

52746).	
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Figura B2.7. A. Paralomis africana Macpherson, 1982, LC 73,1 mm, CC 68,1 mm (USNM 

213153); B. Paralomis anamerae Macpherson, 1988, LC 60,4 mm, CC 65,2 mm (USNM 

1079617); C. Paralomis aspera Faxon, 1893, LC 59,1 mm, CC 52,9 mm (USNM 1267589); D. 

Paralomis cristata Takeda & Ohta, 1979, LC 79,6 mm, CC 75,2 mm (USNM 229721); E. 

Paralomis cubensis Chace, 1939, LC 61,9 mm, CC 61,2 mm (USNM 275917); F. Paralomis 

diomedeae (Faxon, 1893), LC 110,6 mm, CC 89,9 mm (USNM 259221).	
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Figura B2.8. A. Paralomis granulosa (Hombron & Jacquinot, 1846) LC 53,5 mm, CC 50,7 mm 

(USNM 1153756); B. Paralomis haigae Eldredge, 1976, LC 55,3 mm, CC 52,7 mm (USNM 

1122390); C. Paralomis inca Haig, 1974 LC 113,2 mm, CC 97,3 mm (USNM 259223); D. 

Paralomis longidactylus Birstein & Vinogradov, 1972, LC 59,4 mm, CC 57,9 mm (MZUSP 

14583); E. Paralomis makarovi Hall & Thatje, 2009, LC 25,4 mm, CC 25,6 mm (USNM 

1122584); F. Paralomis multispina (Benedict, 1895), LC 88,6 mm, CC 82,2 mm (USNM 

18589).	
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Figura B2.9. A. Paralomis otsuae Wilson, 1990, LC 98,0 mm, CC 89,9 mm (USNM 259219); 

B. Paralomis papillata (Benedict, 1895), LC 23,3 mm, CC 25,7 mm (IMARPE); C. Paralomis 

seagranti Eldredge, 1976, LC 51,3 mm, CC 46,4 mm (USNM 1122391); D. Paralomis sonne 

Guzmán, 2009, LC 54,8 mm, CC 53,7 mm (MUAP (CD)-0415); E. Paralomis spinosissima 

Birstein & Vinogradov, 1972, LC 61,8 mm, CC 58,8 mm (USNM 231422); F. Paralomis 

verrilli (Benedict, 1895), LC 87,3 mm, CC 81,6 mm (USNM 267726). 

 


