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RESUMO 

Os Pasiphaeoidea são um grupo de camarões Caridea pouco estudados ao nível 

mundial. O hábito de vida principalmente pelágico de águas profundas fazem com que sejam 

de difícil acesso e obtenção. Até hoje a superfamília Pasiphaeoidea está composta por 103 

espécies agrupadas em sete gêneros, sendo Pasiphaea Savigny, 1816 o gênero mais diverso 

com 70 espécies. Nas Américas as referências aos Pasiphaeoidea são pouco frequentes e 

localizadas, não existindo revisões taxonômicas que englobem zonas geográficas maiores. O 

monofiletismo de Pasiphaeoidae em si e as relações entre os gêneros que compõem a família 

nunca foram abordados, mas estudos sobre a filogenia de Caridea que incluem material de 

Pasiphaeidae sugerem que o grupo seja parafilético. 

O objetivo desta tese é duplo: efetuar uma análise filogenética de Pasiphaeoidea com 

base em dados morfológicos e analisar taxonomicamente o grupo nas Américas. Para dar 

conta dos objetivos foram analisados material de 19 países das costas Atlântica e Pacífica das 

Américas. O material estudado correspondeu a 1.110 espécimes de 76 espécies (de um total 

de 103) de todos os sete gêneros da família. Representantes da família Procarididae foram 

utilizados grupo externo. 434 caracteres morfológicos foram testados. Espécimes de espécies 

polimórficas foram incluídos na análise como terminais. 

Pasiphaeidae s.s. é redefinida com base em 10 sinapomorfias. A família Leptochelidae 

é restabelecida para o gênero Leptochela Stimpson, 1860. Se propõe uma nova família, 

Psathyrocarididae, para as espécies do gênero Psathyrocaris Wood-Mason in Wood-Mason & 

Alcock, 1893. Pasiphaeidae s.s. engloba cinco gêneros: Pasiphaea Savigny, 1816, 

Eupasiphaea Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893, Glyphus Filhol, 1884, 

Parapasiphae Smith, 1884, Phye Alcock, 1893 (reestabelecido para uma parte de Pasiphaea 

s.l.), juntamente com um novo gênero de Pasiphaeidae (proposto para uma parte de Pasiphaea 

s.l.), de eles todos estão representados nas costas das Américas. Os resultados obtidos 

recuperam a monofilia da superfamília Pasiphaeoidea, a presença de um primeiro par de 

maxilípedes com a porção distal do exópodo em forma de folha arredondada os diferencia do 

resto dos Caridea. Pasiphaeidae s.s. é restrita as espécies que possuam ou não um palpo 

mandibular (quando presente o palpo é do tipo pediforme), aparelho limpador das antenas no 

primeiro par de quelípodos, terceiro par de pereiópodos longos e delgados, quarto par de 

pereiópodos mais reduzido do que o quinto par. O gênero Pasiphaea s.s. é monofilético mas 

restrito a 25 espécies. Phye é monofilético e engloba 23 espécies. O gênero Parapasiphae é 

parafilético.  
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O grupo nas Américas ficou composto por 34 espécies as quais se reúnem nas 

famílias: Leptochelidae (quatro espécies), Psathyrocarididae (uma espécie) e Pasiphaeidae s.s. 

com 29 espécies reunidas nos seis gêneros da família; Eupasiphae (duas espécies), Glyphus 

(uma espécie), Parapasiphae (três espécies), Pasiphaea s.s. (seis espécies), Phye (14 

espécies) Pasiphaeidae novo gênero (duas espécies). 

 

 

Palavras Chaves: 1. Pasiphaeoidea. 2. Américas. 3. Taxonomia 4. Filogenia. 
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ABSTRACT 

The Pasiphaeoidea is one of the least studied Caridean group to worldwide. The deep 

pelagic lifestyle is the reason that difficult its study. Until today 103 species are recognized, 

Pasiphaea is the most specious genera with more than 70 species. In America the references 

are locally restricted to just one country each. No wide geographic review already exists.  

The phylogeny and the inner relationships between genera are unknown. Some 

phylogenetic studies of the Caridea that include material of Pasiphaeid show a parafilético 

arrangement of the species. 

The scope of this thesis are: perform a phylogenetic analysis of Pasiphaeoidea based 

on morphological data and a taxonomic review of the Pasiphaeoidea in America. 

Material from 19 American countries results in 1110 specimens belong to 76 species 

of all seven genera of the family was analyzed. A matrix with 434 characters was performed. 

Specimens of Procarididae family of shrimps were used as out-group. Some polymorphic 

specimens were used as terminal to elucidate its taxonomic status, being the first time that 

specimens as terminals as used in a non-molecular analysis. 

The Pasiphaeidae was defined base on 10 sinapomorfias and Leptochelidae was 

reestablished for the Leptochela Stimpson, 1860. A new family was proposed 

Psathyrocarididae, for the species of the genera Psathyrocaris Wood-Mason in Wood-Mason 

& Alcock, 1893. Pasiphaeidae s.s. include five genera: Pasiphaea Savigny, 1816, 

Eupasiphaea Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893, Glyphus Filhol, 1884, 

Parapasiphae Smith, 1884, Phye Alcock, 1893 (reestablished for a part of Pasiphaea s.l), 

with a new genera of Pasiphaeidae (proposed for a part of Pasipahea s.l) all of them with 

represents distributed in America waters. 

The obtained results recovered the monophyletic of the Pasiphaeoidea. The characters 

that define this group are the first pair of maxilliped with a distal portion of the exopod like a 

leaf and not as flagellum as in other Caridean. Pasiphaeidae s.s. is restricted just to species 

that share the next characters: with or without a mandibular palp, but when its present 

pediforme in shape. With an antennal flagellar grooming brush in the carpo-propodal on the 

first pereiopod. Third pair of pereiopod are very thin and long. Fourth pair of pereiopod are 

shorter than fifth. 

Pasiphaea s.s. is monophyletic, but restricted just to 25 species. Phye is monophyletic 

and contain 23 species. Parapasiphae is paraphiletic. 
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Pasipaheoidea in America its composed for 34 species, which are reunited in three 

families: Leptochelidade (four species), Psathyrocarididae (one specie) and Pasiphaeidae s.s. 

with 29 species reunites in six genera: Eupasiphae (two species),  Glyphus (one specie), 

Parapasiphae (three species), Pasiphaea s.s. (six especies), Phye (14 species) Pasiphaeidae 

new genera (two species). 

 

 

 

Keywords: 1. Pasiphaeoidea. 2. America. 3. Taxonomy 4. Phylogeny. 
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RESUMEN 

Los Pasiphaeoidea son un grupo de camarones Caridea poco estudiados a nivel 

mundial. Su habito de vida principalmente pelágico de aguas profundas hacen que su 

obtención sea de difícil acceso. La superfamília Pasiphaeoidae está compuesta por 103 

especies agrupadas en siete géneros, siendo Pasiphaea Savigny, 1816 el género más diverso 

con 70 especies. En América las referencias de Pasiphaeoidea son poco frecuentes y 

localizadas, no existiendo revisiones taxonómicas que abarquen zonas geográficas mayores. 

Estudios que aborden el monofiletismo y las relaciones entre los géneros que componen la 

familia Pasiphaeidae son inexistentes, mientras que, estudios sobre la filogenia de Caridea que 

incluyen material de Pasiphaeoidea sugieren que el grupo sea parafilético. 

Los objetivos de esta tesis son: realizar un análisis filogenético de Pasiphaeoidea con 

base en datos morfológicos e analizar taxonomicamente el grupo en América. Para cumplir 

con estos objetivos fueron analizados material de 19 países de la costa Atlántica y Pacífica de 

América. El material correspondió a 1110 especimenes de 76 especies (de un total de 103) de 

los siete géneros da familia. Representantes de la familia Procarididae fueron utilizandos 

como grupo externo. 434 caracteres morfológicos fueron testados. Especimes de especies  

polimórficas fueron incluídas en la análisis como terminales. 

Pasiphaeidae s.s. fue redefinida com base en 10 sinapomorfias. La familia 

Leptochelidae es reestablecida, para el género Leptochela Stimpson, 1860. Se propone una 

nueva familia, Psathyrocarididae, para las especies del género Psathyrocaris Wood-Mason in 

Wood-Mason & Alcock, 1893. Pasiphaeidae s.s. incluye cinco géneros: Pasiphaea Savigny, 

1816, Eupasiphaea Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893, Glyphus Filhol, 1884, 

Parapasiphae Smith, 1884, Phye Alcock, 1893 (reestablecido para una parte de Pasiphaea 

s.l.), junto con un nuevo gênero de Pasiphaeidae (propuesto para una parte de Pasiphaea s.l.), 

todos con representantes distribuídos en aguas de América.  

Los resultados obtenidos recuperaron la monofilia de la superfamilia Pasiphaeoidea, la 

presencia de un primero par de maxilípedes con la porción distal del exópodo en forma de 

hoja arredondeada los diferencia del resto de los Caridea. Pasiphaeidae s.s. es limitada a las 

especies que poseen o no palpo mandibular (cuando el palpo mandibular está presente es del 

tipo pediforme), aparato limpiador de antenas en el primer par de quelípodos, tercero par de 

pereiópodos largos y finos, cuarto par de pereiópodos más reducido que el quinto par.  
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El género Pasiphaea s.s. es monofilético, pero restricto a 25 especies. Phye es 

monofilético y contiene 23 especies. El género Parapasiphae es parafilético. 

El grupo en América quedó compuesto por 34 especies, las cuales se reúnen en las 

familias Leptochelidae (cuatro especies), Psathyrocarididae (una especie) e Pasiphaeidae s.s. 

con 29 especies reunidas en seis géneros de la familia: Eupasiphae (dos especies), Glyphus 

(una especie), Parapasiphae (tres especies), Pasiphaea s.s. (seis especies), Phye (14 especies) 

Pasiphaeidae nuevo género (dos especies). 

 

 

Palabras Claves: 1. Pasiphaeoidea. 2. Américas. 3. Taxonomia 4. Filogenia. 

 

.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Gerais 

A infraordem Caridea constitui um dos táxons mais diversificados dentro de Decapoda 

com mais de 3000 espécies descritas de camarões (De Grave & Fransen 2011). Inicialmente 

os camarões foram reunidos dentro de um grupo – atualmente considerado artificial – 

denominado Natantia, que incluía os grupos Caridea, Dendrobranchiata e Stenopodidea. 

Basicamente os camarões Caridea diferenciam-se dos outros dois grupos de camarões, pela 

presença de uma expansão lateral dos primeiros maxilípedes chamada de “Lobo Carideo”, a 

expansão lateral da pleura do segundo pleonito sobre o primeiro e os dois primeiros pares de 

pereiópodos quelados (Scharm, 1986). 

Na atual classificação taxonômica de Caridea, são reconhecidas 14 superfamílias, 

dentre as quais Pasiphaeoidea Dana, 1852, na qual encontra-se inserida a família Pasiphaeidae 

Dana, 1852 (Holthuis, 1993). Esta família é composta por camarões marinhos de águas 

profundas majoritariamente pelágicos, com ampla distribuição nos diferentes oceanos (Omori 

1974). 

O ambiente pelágico pode ser dividido em três zonas segundo a profundidade: a zona 

epipelágica estende-se, aproximadamente, até os 200 metros e compreende a camada de água 

entre a superfície do oceano até o ponto máximo de penetração da luz do sol. Em seguida 

encontra--se a zona mesopelágica a qual se estende entre o limite da zona epipelágica até os 

500 ou 1000 metros segundo diferentes autores (Briggs, 1974; Okolodkov, 2010). Por último, 

após a zona mesopelágica, está a maior parte das águas profundas do planeta que se estendem 

até o piso do oceano na chamada zona batipelágica. Além dessas três zonas alguns autores 

reconhecem a zona bentopelágica, próxima ao fundo oceânico, e ainda uma outra zona, 

associada às maiores profundidades, chamada zona hadopelágica. Os animais das zonas meso 

e batipelágica são majoritariamente carnívoros e/ou suspensívoros, ou seja capturam presas ou 

se alimentam de partículas alimentares em suspensão provenientes das camadas superficiais. 

Os organismos pelágicos de águas intermediárias (mesopelágicos e batipelágicos) 

compreendem peixes, urocordados (salpas, pirosomas), Chaetognata, moluscos (Cephalopoda 

e Gastropoda), crustáceos (Copepoda, Amphipoda, Ostracoda, Mysida, Euphausiacea e 



Guzmán, G. 2016                                                                                                                       Introdução  

 

__________________________________________________________________________________	

	 2	

Decapoda), cnidários e ctenophoros. Os camarões Dendrobranchiata e Caridea são os 

principais grupos de Decapoda meso e batipelágicos. 

Dentre os Caridea pelágicos destacam-se os camarões das famílias Oplophoridae, 

Pandalidae e Pasiphaeidae, das quais mais de 50% das espécies são de ambientes pelágicos. 

Há, entretanto, grupos tipicamente bentônicos, tais como os Pasiphaeidae dos gêneros 

Leptochela e Psathyrocaris. 

Os camarões Pasiphaeidae são encontrados entre as zonas epipelágica e batipelágica, 

predominando na zona mesopelágica entre 500 a 1000 metros de profundidade. São animais 

de tamanho relativamente pequeno, medindo, os menores, cerca de um centímetro de 

comprimento da carapaça. São de hábito gregário, aliados a outros grupos de crustáceos 

presentes nestes ambientes (e.g., eufáusidos, anfípodos hipérideos, ostrácodes, misidáceos). 

Os Pasiphaeidae são conhecidos informalmente como camarões vidro (glass shrimps), devido 

à falta de pigmentação corporal. 

 

1.2. Dificuldades do estudo dos camarões pelágicos 

O fato dos camarões pelágicos viverem em águas distantes da linha da costa e em 

águas profundas dificulta o seu estudo, pois as coletas de material requerem um investimento 

logístico elevado em recursos humanos e financeiros. Adicionalmente, os camarões pelágicos 

têm o corpo pouco calcificado de modo que a força de fricção exercida pelas redes de captura 

em seu percurso, afeta a qualidade do material coletado; muitas vezes o material coletado 

inclui apenas partes dos animais, geralmente carapaça e alguns apêndices torácicos. 

Os escassos trabalhos existentes na literatura sobre camarões pelágicos referem-se, 

basicamente, à listas de espécies, dados de distribuição geográfica e batimétrica (Burkenroad, 

1940; Chace, 1940; Hanamura, 1983; Iwasaki & Nemoto, 1987; Kensley et al., 1987; 

Hendrickx & Estrada-Navarete, 1989; Cartes, 1993; Guzmán 2008). Além do mais, muitas 

listagens de espécies tendem a repetir dados de distribuição geográfica já mencionadas em 

trabalhos anteriores. Nesse sentido, e diante da falta de estudos taxonômicos aprofundados, a 

acurácia dos padrões de distribuição geográfica e batimétrica dos camarões pelágicos é, em 

larga medida, muito baixa. 
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1.3. A família Pasiphaeidae 

A família Pasiphaeidae inclui, atualmente, 101 espécies distribuídas em sete gêneros: 

Alainopasiphaea Hayashi, 1999 (duas espécies); Eupasiphae Wood-Mason, 1893 (quatro 

espécies); Glyphus Filhol, 1884 (mono especifico); Leptochela Stimpson, 1860 (15 espécies); 

Parapasiphae Smith, 1884 (quatro espécies); Pasiphaea Savigny, 1816 (70 espécies) e 

Psathyrocaris Wood-Mason, 1893 (cinco espécies) (Tabela I). Assim, o gênero Pasiphaea 

compreende cerca de 70% das espécies, todas de hábitos pelágicos (De Grave & Fransen 

2011). 

Desde a metade do século XIX a posição de Leptochela em Pasiphaeidae suscita 

controvérsias. Paul’son (1875) foi o primeiro a  notar diferenças entre os Pasiphaeidae típicos 

e as espécies de Leptochela. Ele referiu-se aos hábitos de vida de Leptochela, 

majoritariamente bentônicos costeiros, assim como à diferenças em vários caracteres 

morfológicos (e.g. morfologia das quelas, rostro e sexto pleonito). Baseado nessas diferenças 

Paul’son (1875) propôs a transferência de Leptochela para uma família própria, Leptochelidae 

Paul’son, 1875. Durante muito tempo essa proposta foi aceita até que Stebbing (1914b) voltou 

a sublinhar as semelhanças morfológicas entre Leptochela e os Pasiphaeidae típicos. Ainda 

assim, Stebbing comentou que o posicionamento de Leptochela em Pasiphaeidae era uma 

“questão aberta” devido as diferenças existentes na morfologia do palpo mandibular. 

Chace (1976) não aceitou a proposta de exclusão de Leptochela de Pasiphaeidae e 

retomou a discussão sobre o posicionamento de Leptochela. Segundo ele, as estruturas bucais 

e pereiópodos das espécies de Leptochela são característicos dos demais Pasiphaeidae. 

Recentemente Bracken et al., (2009) realizaram uma análise molecular (genes 16S e 18S) dos 

camarões Caridea. Os resultados desses autores sugeriram o polifiletismo de Pasiphaeidae, 

com o gênero Leptochela em um clado separado. Bracken et al., (2009) argumentaram que, de 

fato, Leptochela deveria ser elevado à categoria taxonômica de família. Note-se, no entanto, 

que as análises de Bracken et al., (2009) incluíram apenas uma espécie do gênero Pasiphaea, 

de modo que seus resultados, no que tange a inferência das relações internas em Pasiphaeidae 

estão longe de serem esclarecedores e decisivos. Portanto, as conclusões de Bracken et al., 

(2009) devem ser suscitar as devidas cautelas. 
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Atualmente, família Pasiphaeidae é definida pela presença de margens pectinadas no 

primeiro e segundo par de quelípodos (Holthuis 1993). Entretanto, a questão do 

monofiletismo de Pasiphaeidae não tem recebido tratamento adequado sendo, portanto, uma 

questão a ser resolvida. Por tal motivo, nós continuamos considerando o gênero Leptochela e 

seus dois subgêneros, i.e. Leptochela e Proboloura Chace, 1976, como táxons membros da 

família Pasiphaeidae. Do mesmo modo, falta clareza à definição dos demais gêneros de 

Pasiphaeidae, uma vez que os caracteres que definem os gêneros mostram forte sobreposição 

dos caracteres morfológicos (Guzmán & Wicksten 1998). 

Alainopasiphaea compreende somente duas espécies i.e. A. australis (Hanamura, 

1989) e A. nudipeda (Burukovsky, 1993), descritas nas águas da Austrália e Nova Zelândia. O 

gênero foi descrito a partir de uma revisão das espécies contidas em Pasiphaea e estabelecido 

para conter as espécies com uma redução no número de brânquias (Hayashi 1999). 

Eupasiphae inclui quatro espécies: E. gilesii (Wood-Mason, 1892), E. latirostris 

(Wood-Mason & Alcock, 1891), E. paucidentata Crosnier, 1988 e E. serrata (Rathbun, 1902) 

restritas ao Atlântico leste e Nova Zelândia, exceto E. gilesii (Wood-Mason, 1892) 

amplamente distribuída no oceano (Tirmizi 1969; Crosnier 1988). 

Glyphus, gênero monoespecífico. Glyphus marsupialis Filhol, 1884, é conhecida de 

registros esparsos na literatura tendo sido mencionada de localidades muito díspares (Crosnier 

& Forest 1973; Méndez 1981), o que impossibilita o estabelecimento de um padrão de 

distribuição. 

Leptochela compreende 15 espécies, todas elas de águas rasas costeiras, sendo 11 do 

oceano Indo-Pacífico e quatro do Caribe (Leptochela (Leptochela) bermudensis Gurney, 

1939; Leptochela (L.) papulata Chace, 1976; Leptochela (L.) serratorbita Bate, 1888 e 

Leptochela (Proboloura) carinata Ortmann, 1893). 

Parapasiphae está composto de quatro espécies amplamente distribuídas e com 

registros escassos na literatura: P. compta Smith, 1884; P. cristata Smith, 1884; P. kensleyi 

Wasmer, 2005 e P. sulcatifrons Smith, 1884. Wasmer (2005) estudou as espécies de 

Parapasiphae, diferenciando-as pela conformação dos olhos. 
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Tabela I. Lista de espécies e gêneros válidos da família Pasiphaeidae Dana, 1852. 

 

O gênero Pasiphaea é o gênero tipo de Pasiphaeidae e tem como espécie tipo é P. 

sivado (Risso, 1816). O gênero compreende 70 espécies repartidas em grupos de especies; i.e. 

grupo “Pasiphaea sivado”, grupo “Pasiphaea cristata” e grupo “Pasiphaea alcocki” (Hayashi 

1999, 2004, 2006b). Estes três grupos de especies reúnem 48 das 70 espécies reconhecidas. 
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As diferenças entre estes grupos não são muito claras, havendo uma sobreposição dos 

caracteres que definem os grupos, principalmente entre os grupos “P. cristata” e “P. alcocki”. 

O gênero Psathyrocaris é composto por cinco espécies: P. fragilis Wood-Mason, 

1893; P. hawaiiensis Rathbun, 1906; P. infirma Alcock & Anderson, 1894; P. 

platyophthalmus Alcock & Anderson, 1894; e P. plumosa Alcock & Anderson, 1894. A 

maioria das espécies foi citada para águas do Mar Arábico, enquanto que P. hawaiiensis foi 

descrita do Havaí e, recentemente, registrada para Taiwan (Lin & Chan, 2001). 

 

1.4. Lacunas do Sistema Genérico de Pasiphaeidae 

Dentro da família Pasiphaeidae são escassos os trabalhos que analisam o sistema 

genérico da família (Crosnier, 1988). A diferenciação morfológica entre os gêneros de 

Pasiphaeidae não é completamente clara entre alguns deles. De acordo com as informações 

disponíveis as espécies do gênero Alainopasiphaea e Pasiphaea se diferenciam de 

Eupasiphae, Glyphus, Parapasiphae e Psathyrocaris pelo número de segmentos (ou ausência) 

do palpo mandibular (Holthuis 1955, 1993). No entanto, o palpo mandibular é variável entre 

espécies do mesmo gênero ou mesmo em uma mesma espécie (Hanamura 1983; Burukovsky 

1987; Guzmán & Wicksten 1998). Hanamura (1983) e Burukovsky (1987) mostraram que em 

Eupasiphae gilesii e Glyphus marsupialis o número de segmentos do palpo mandibular varia 

com o desenvolvimento ontogenético. Guzmán & Wicksten (1998) reportaram a ausência de 

palpo mandibular em um espécime de Eupasiphae gilesii (10 mm de comprimento da 

carapaça), enquanto que indivíduos com 18 mm apresentam palpo mandibular. Variações no 

número de segmentos do palpo mandibular também tem sido reportadas no gênero 

Parapasiphae (Tchesunov, 1984). 

Crosnier (1988) propôs modificar a chave para os gêneros de Pasiphaeidae proposta 

por Holthuis (1955) de modo a diferenciá-los com base na forma do rostro e não na presença 

ou ausência de palpo mandibular. Porém, a proposta de Crosnier não é muito clara. Crosnier 

(1988) indicou que o rostro em Pasiphaea está formado por um dente ou espinho pós-frontal, 

enquanto que nos demais gêneros de Pasiphaeidae o rostro é definido como “normal”, 

formado por uma projeção da carapaça. Claramente a proposta de Crosnier é insuficiente por 

ser pouco representativa das variações morfológicas em Pasiphaeidae, principalmente nas 
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espécies de Pasiphaea cujo rostro ou dente pós-frontal se projeta além do limite anterior da 

carapaça (Stebbing, 1914a). 

1.4.1. O gênero Pasiphaea 

Pasiphaea é um grupo morfologicamente heterogêneo, os caracteres diagnósticos que 

definem muitas das 70 espécies do gênero não são exclusivos e existem sobreposições nas 

definições morfológicas das espécies. A alta variabilidade morfológica em Pasiphaea tem 

motivado algumas propostas de novos gêneros e subgêneros. A primeira tentativa de 

organizar a diversidade morfológica em Pasiphaea foi proposta por Burukovsky & Romenski 

(1987) e Burukovsky (1996) que usaram uma série de caracteres morfológicos do corpo para 

separar entre as espécies do gênero em grupos. Posteriormente, Hayashi (1999) estabeleceu 

grupos de espécies, nos quais foram reunidas espécies morfologicamente semelhantes. Assim, 

Hayashi (1999) propôs o primeiro conjunto de espécies dentro de Pasiphaea denominado 

grupo “P. sivado”. Neste agrupamento, Hayashi incluiu as espécies que compartilham a 

redução ou ausência de pleurobrânquia no oitavo somito torácico, além de características 

morfológicas da margem posterior do telson e armadura do mero dos quelípodos. No grupo 

“P. sivado” Hayashi (1999) alocou nove das 58 espécies de Pasiphaea conhecidas até essa 

data. 

Posteriormente, Hayashi (2004) estabeleceu o grupo “Pasiphaea cristata” para reunir 

as espécies com oito pares de brânquias bem desenvolvidas (três artrobrânquias e cinco 

pleurobrânquias) para outras 17 espécies de Pasiphaea. Dois anos mais tarde, Hayashi (2006) 

definiu o grupo “P. alcocki”, no qual alocou 22 espécies com a seguinte combinação de 

caracteres: oito pares de brânquias bem desenvolvidas e a margem posterior do telson 

côncava. Nesses três grupos Hayashi reuniu 48 das 66 espécies descritas até 2006 (Tabela II). 
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Tabela II. Grupos de espécies do gênero Pasiphaea Savigny, 1816, propostos por Hayashi, 

1999, 2004 e 2006b. 

 

Dos três grupos de espécies propostos por Hayashi (1999, 2004 e 2006b) somente o 

grupo “Pasiphaea sivado” possui diferenças morfológicas claras, enquanto que as 

características morfológicas que definem os grupos “P. cristata” e “P. alcocki” se sobrepõem. 

Características como presença ou ausência da quilha dorsomesial da carapaça, número de 

espinhos na margem interna da palma do primeiro par de quelípodos, armadura dos meros do 

primeiro e segundo par de quelípodos e forma da margem posterior do telson, entre outras, 

estão presentes tanto em espécies do grupo “P. cristata” como em espécies do grupo “P. 

alcocki”. 

De fato a quilha dorsomesial da carapaça está presente em pelo menos metade das 

espécies do grupo “Pasiphaea alcocki” e só em cinco das espécies do grupo “P. cristata”: P. 

crosnieri, P. hoplocerca, P. liocerca, P. scotiae e P. unispinosa. Porém em outras espécies do 

grupo “P. cristata” a quilha dorsomesial da carapaça não está ausente. 

O número de espinhos na face interna da palma do primeiro par de quelípodos varia de 

dois a mais espinhos no grupo “Pasiphaea cristata” e de três a mais espinhos no grupo “P. 

alcocki”. No entanto, das 22 espécies que compõem o grupo “P. cristata” apenas oito delas 

(P. americana, P. cristata, P. liocera, P. merriami, P. planidorsalis, P. pseudacantha, P. 
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semispinosa e P sirenkoi) possuem dois espinhos na margem interna da palma do primeiro par 

de quelípodos. Nas demais espécies do grupo “P. cristata” o número de espinhos na margem 

interna da palma do primeiro par de quelípodos sobrepõem-se ao observado nas espécies do 

grupo “P. alcocki” (Hayashi 2004, 2006b).  

Enquanto que nas espécies do grupo “Pasiphaea cristata” a margem posterior do 

telson pode ser tanto retilínea como côncava, nas espécies do grupo “P. alcocki” a margem 

posterior do telson exibe uma fenda profunda, que ainda pode ser variável dentro de uma 

mesma espécie como no caso de P. americana. 

A presença ou ausência de quilhas na carapaça e no abdômen são características que 

auxiliam na diferenciação entre os grupos de espécies de Pasiphaea. As quilhas abdominais 

estão ausentes nos grupos “P. cristata” e “P. sivado”, enquanto que nas espécies do grupo “P. 

alcocki” podem estar presentes ou ausentes. Entretanto, as quilhas nem sempre são de fácil 

visualização, dependendo muitas vezes do estado de desenvolvimento do animal. Em outros 

casos, as quilhas da carapaça e do abdômen não estão bem desenvolvidas, o que pode induzir 

erros de identificação. 

A armadura dos meros dos primeiros e segundos pares de pereiópodos, assim como a 

armadura dos outros segmentos destes apêndices, em combinação com outros caracteres, são 

as características mais utilizadas que permitem diferenciar entre espécies. Contudo, o número 

de espinhos, principalmente do mero, é bastante variável a nível intra e inter específico. Além 

disso, podem existir diferenças no número de espinhos entre o lado direito e esquerdo dos 

meros dos primeiros e segundos pares de pereiópodos de uma mesma espécie. 

A forma e tamanho do seio branquiostegal são usados como caracteres para a 

diferenciação entre espécies de Pasiphaeidae. No entanto, seu uso carece de terminologia 

clara e padronizada o que dificulta o entendimento do seio branquiostegal e sua identificação 

nas distintas espécies. 

Claramente essas e outras características morfológicas utilizadas na diferenciação 

entre as espécies de Pasiphaea mostram variações significativas, que são também perceptíveis 

entre os gêneros de Pasiphaeidae, o que dificulta tanto a correta diferenciação entre espécies 

do mesmo gênero como entre as espécies de gêneros diferentes de Pasiphaeidae. 
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Se por um lado falta clareza à diferenciação morfológica entre as espécies dos grupos 

“Pasiphaea cristata” e “P. alcocki”, por outro lado o monofiletismo dos três grupos de 

especies de Pasiphaea nunca foi testado. 

1.5. A família Pasiphaeidae nas Américas 

As referências às espécies americanas de camarões pelágicos são pouco frequentes e, 

até o momento, não há um trabalho que possibilite uma visão de conjunto sobre os camarões 

pelágicos das Américas ou mesmo sobre os Pasiphaeidae americanos em particular Chace, 

1940; Butler, 1983; Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989; Boschi et al., 1991; Tavares & 

Cardoso, 2006; Guzmán, 2008. 

Os camarões Pasiphaeidae compreendem 101 espécies nominais amplamente 

distribuídas nas diferentes bacias oceanográficas. Atualmente, 37 espécies são conhecidas dos 

lados Atlântico e Pacífico das Américas (Chace 1940; Hendrickx & Estrada-Navarrete 1989; 

Allen & Butler 1994; Tavares & Cardoso 2006; Guzmán 2008) (Tabela III). Das 34 espécies 

americanas, 15 ocorrem no Atlântico Ocidental e 22 ao largo das costas do Pacífico Leste, 

sendo que do total de espécies americanas quatro espécies ocorrem tanto no oceano Atlântico 

como no Pacífico (Eupasiphae gilesii, E. serrata e Parapasiphae sulcatifrons) e três outras 

são conhecidas igualmente do Havaí e do norte do Pacífico Central (Méndez 1981; Hendrickx 

& Estrada-Navarrete 1989; Gorny 1999; Guzmán 2008). 

Tabela III. Lista de espécies das costas Atlântica e Pacífica das Américas. (*) Espécies 

conhecidas para Havaí. 
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A escassez de registros de camarões Pasiphaeidae decorre, em grande medida, das 

dificuldades em se obter amostras dos ambientes pelágicos profundos (Chace, 1940; Méndez, 

1981; Hanamura, 1983; Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989; Boschi et al., 1992; Butler, 

1992; Guzmán, 1998; Tavares & Cardoso, 2006).  

A falta de refinamento taxonômico adequado resulta em dificuldades na identificação 

das espécies e, por conseguinte, na formulação de padrões de distribuição duvidosos. É o 

caso, por exemplo, de Psathyrocaris fragilis, cuja ocorrência abrange uma região imensa 

compreendida entre o nordeste (Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989) e o sudeste do oceano 

Pacífico (Retamal & Soto, 1993; Guzmán & Wicksten, 1998), sendo que esta é uma espécie 

originalmente descrita das águas do Indo-Pacífico (Wood-Mason & Alcock, 1893). Caso 

semelhante é o de Pasiphaea acutifrons, descrita a partir de dois espécimes, sendo um 

proveniente do estreito de Magalhães (sul do Chile) e o outro das proximidades do Japão 

(Bate, 1888; Hayashi, 2006a,b). Registros subsequentes dão conta da ocorrência de P. 

acutifrons em Galápagos (Faxon 1893), Peru (Méndez, 1981) e Argentina (Boschi et al., 

1991). A cada novo registro de P. acutifrons somam-se variações nos caracteres diagnósticos 

de modo que, atualmente, não é possível definir P. acutifrons morfologicamente. Pasiphaea 

tarda (Tabela III) é conhecida do leste e oeste do Atlântico norte, assim como também da 

costa Pacífica do Canadá. Alguns autores (Hayashi, 2006b) sugeriram que a espécie do lado 

Pacifico é distinta de P. tarda, mas a questão continua em aberto até o momento. 
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De fato, inadequações de resolução taxonômica afetam a fauna pelágicas em geral 

(Pierrot-Bults, et al., 1986; Longhurt, 2005; Okolodkov, 2010) e os camarões Pasiphaeidae 

em particular. Até que o conhecimento taxonômico das espécies seja aprofundado será difícil 

obter maiores esclarecimentos sobre a distribuição das espécies. 

Além da dificuldades em se diferenciar morfologicamente várias espécies, as lacunas 

no conhecimento taxonômico de Pasiphaeidae se incluem, entre as mais relevantes: (i) o 

monofiletismo de Pasiphaeidae, (ii) as incertezas sobre o posicionamento do gênero 

Leptochela dentro da família Pasiphaeidae e (iii) as deficiências no sistema genérico da 

família (monofiletismo e diferenciação entre os gêneros). Em resumo, é esta a problemática 

que, em grande medida, orientou os objetivos deste trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

De maneira a contribuir com a taxonomia dos camarões da família Pasiphaeidae este 

trabalho propõe um estudo morfológico detalhado de representantes de todos os gêneros de 

Pasiphaeidae com os seguintes objetivos principais: 

 

2.1. Objetivo Geral: Analisar taxonomicamente a fauna de decápodes da família 

Pasiphaeidae distribuída nas costas da Américas. 

2.2. Objetivos Específicos: 

1.- Validar o status taxonômico dos gêneros da família Pasiphaeidae mediante a 

diferenciação de caracteres não variáveis. 

2.- Analisar o status taxonômico e as distribuições das espécies americanas de 

Pasiphaea. 

3.- Analisar filogeneticamente os gêneros da família Pasiphaeidae baseado em 

caracteres morfológicos. 

4.- Definir as sinapomorfias dos gêneros presentes na família Pasiphaeidae. 
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3. MATERIAL & MÉTODOS 

3.1. Coleção dos exemplares 

Neste trabalho foram estudadas um total de 190 lotes, englobando 1.110 espécimes 

dos quais 564 foram machos, 463 fêmeas e 83 fêmeas ovígeras, pertencentes a 76 espécies das 

101 espécies de todos os sete gêneros da família Pasiphaeidae, incluindo espécimes de cinco 

das espécies tipo de cada gênero e 39 espécimes-tipo (holótipos, parátipos, lectótipos e 

paralectótipos). Os exemplares estudados são oriundos de 16 países das Américas (norte, 

centro e sul), incluindo o Caribe e águas antárticas. Adicionalmente foi analisado material 

comparativo de espécies de Pasiphaeidae proveniente da África, Europa (Atlântico Norte e 

mar Mediterrâneo), Oceano Índico (Filipinas), e de outras localidades que incluem Austrália, 

Havaí, Japão e Nova Zelândia. Além desse material de Pasiphaeidae, outros táxons de 

Decapoda foram utilizados com fins comparativos, os que auxiliaram na polarização dos 

caracteres e foram empregados como grupos externos nas análises filogenéticas. Como 

outgroups foram usadas as espécies da família Procarididae (Procarididea): Procaris 

ascentionis, Procaris chacei, Procaris hawaiiana, Procaris mexicana, e Vetericaris 

chaceorum. O material em questão provém das seguintes instituições: American Museum of 

Natural History (AMNH) of New York, Australian Museum (AM) of Sydney, Australia, 

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Montevideo, Uruguai (DINARA), Instituto del 

Mar del Peru, Lima, Peru (IMARPE), Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, Mar 

del Plata, Argentina (INIDEP), Instituto de Oceanografia da Universidade Federal de Rio 

Grande do Sul (FURG), Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, Uruguai 

(MNHNM), Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile (MNHN-S); Museo del 

Mar, de la Universidad Arturo Prat, Crustáceos Decápodos, Iquique, Chile (MUAP-CD), 

Museu de Oceanografia Petrônio Alves Coelho (MOUFPE), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Museo de Zoologia, Universidade de Concepción, Concepción, Chile 

(MZUC-UCCC), Musoe de Zoologia, Escuela de Biologia, Universidad de Costa Rica 

(MZUCR), Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (MZUSP), 

Natural History Museum and Institute – Chiba (CBM), Oxford University Museum of Natural 
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History (OUMNH) of UK, Royal British Columbia Museum, Canadá (RBCM), Universidad 

de Panamá, Panamá (UP), National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 

Washington, D.C., USA (USNM). 

Cada exemplar foi mesurado com auxilio de um paquímetro digital STARRETT® 727 

(0,01 mm de precisão). O comprimento da carapaça (CC) em milímetros (mm), foi calculado 

a partir da margem posterior da orbita até a margem posterior da carapaça. 

Devido à proximidade entre os pereiópodos de cada lado dos estreitos esternitos, as 

aberturas genitais dos terceiros e quintos pereiópodos são de visualização pouco cômoda, de 

modo que o sexo dos espécimes foi determinado pela presença do apêndice masculino nos 

machos e sua ausência nas fêmeas. 

 

3.2. Obtenção dos Dados Morfológicos 

Para a obtenção dos dados morfológicos foi elaborada uma base de dados com as 

informações das diagnoses de todas as espécies descritas na literatura. Esta base de dados 

serviu para as identificações iniciais e comparações entre espécies. 

Para a diferenciação dos gêneros foram comparados espécimes de cada táxon, 

utilizando todas as estruturas do plano corpóreo do animal. A terminologia utilizada nas 

descrições morfológicas seguiram, essencialmente, McLaughlin (1980), Hayashi (1999, 2004, 

2006) e Watling & Thiel (2013). A terminologia para a classificação dos tipos de cerdas 

seguiu a proposta  estabelecida por Garm (2004) e Watling (2013). A ortografia dos termos 

em português para os apêndices e estruturas morfológicas seguiram Melo (1996). A 

morfologia do estômago foi analisado com base nos trabalhos de Mocquard (1883) e Lima et 

al. (2016). 
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3.3. Estudos Morfológicos 

Os exemplares foram estudados individualmente, para observação detalhada da 

morfologia foi realizada a dissecação cuidadosa dos apêndices e analisados sob microscópio 

estereoscópico (Leica MZ95, Leica DM 5000B). As ilustrações foram elaboradas com auxilio 

de câmara clara. 

Foram analisados 434 caracteres mensuráveis e merísticos da morfologia externa das 

espécies estudadas. Desta forma, eles foram revisados com rigor, particularmente o formato 

do rostro, estruturas bucais, morfologia dos quelípodos, composição do aparelho limpador das 

antenas, entre outros caracteres morfológicos (vide anexo). 

 

3.3.1. Microscopia Eletrônica de Varredura 

Para complementar as observações realizadas ao microscópio estereoscópico e, 

principalmente, para aquelas estruturas ou apêndices cuja visualização não é suficiente através 

de microscopia ótica, foram realizadas análises e capturas de fotografias, utilizando 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  

A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura foi executada no Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo, usando o microscópio eletrônico marca Zeiss, 

modelo DMS 940. Esta técnica foi utilizada para o exame dos primeiro e segundo par de  

apêndices torácicos visando analisar a morfologia dos dentes e cerdas da margem pectinada. 

Por outro lado se analisou a morfologia do esqueleto gástrico. Os exemplares selecionados 

para as observações sob microscopia eletrônica foram os seguintes: Eupasiphae gilesii 

(INIDEP), Glyphus marsupialis (MZUSP), Leptochela bermudensis (MZUSP), Parapasiphae 

sulcatifrons (INIDEP), Pasiphaea barnardi (MUAP), Pasiphaea merriami (FURG) e 

Psathyrocaris fragilis (MUAP). 

A preparação do material para observação e captura de fotografias no MEV, seguiram 

a metodologia proposta por Felgenhauer (1987), com algumas modificações em função do 
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material. Os apêndices foram dissecados e removidos de forma cuidadosa do corpo do animal, 

logo em seguida, os espécimes foram limpados manualmente de forma cuidadosa, removendo 

as impurezas contidas nestas estruturas, com auxilio de um pincel de cerdas finas e macias, 

logo lavados em acetona para a eliminação da oleosidade. O material não foi lavado com 

outras soluções pela fragilidade das estruturas pouco calcificadas. Posteriormente foram 

imersos em soluções de álcool para hidratação gradual na sequência de 70%, 45%, 20% em 

intervalos de tempo de 15 minutos em cada concentração, e mantidos em água destilada. A 

desidratação total dos apêndices foi realizada por imersão a cada 15 minutos em soluções 

graduais de álcool (25%, 50%, 70% e 100%) até atingir a concentração do álcool absoluto, na 

qual as peças foram preservadas. Após a desidratação, o material passou pela secagem ao 

ponto crítico (Critical Point Dryer Blazer CPD 030), seguido da metalização das peças com 

uma fina camada de ouro. 

 

3.4. Análises Filogenéticas 

3.4.1. Análise Filogenética Preliminar 

Na revisão de material dos Pasiphaeidae, encontrou-se material de espécies 

provenientes de diferentes localidades, algumas delas de localidades muito distantes e sem 

relação biogeográfica aparente, o que levou a supor que poderiam corresponder a espécies 

diferentes. Para clarificar esta situação optou-se por realizar uma análise filogenética 

preliminar com espécimes como terminais. O uso de espécimes como terminais foi sugerido 

por Wiens (1989) como uma das alternativas para lidar com o polimorfismo das espécies. 

Para isso utilizou-se uma matriz de 434 caracteres com 109 terminais, dos quais 14 

espécies foram consideradas com mais de um espécime. De Eupasiphae gilesii, foram 

considerados quatro espécimes, três do oceano Atlântico: nordeste, sudoeste, sudeste e um do 

Pacífico sudeste. De Eupasiphae latirostris foram considerados dois espécimes: um do 

oceano Índico e outro do Pacífico noroeste. De Glyphus marsupialis analisaram-se dois 

espécimes: um do Atlântico sudeste e outro do Pacífico sudeste. De Parapasiphae 

sulcatifrons foram inclusos três espécimes: um do Atlântico noroeste, outro do Atlântico 
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sudoeste e um do Pacífico sudeste. De Pasiphaea americana foram inclusos três espécimes: o 

espécime lectótipo das Ilhas Galápagos, um espécime do Pacífico nordeste e um do Pacífico 

sudeste. De Pasiphaea balssi se consideraram dois espécimes: um do oceano Índico e outro 

do Pacífico sudoeste. De Pasiphaea berentsae dois espécimes foram utilizados: um do 

Pacífico sudoeste e outro dos mares antárticos ao sul do Atlântico sul. De Pasiphaea faxoni 

se incluiu o lectótipo das águas perto das Ilhas Galápagos e um espécime do Pacífico 

nordeste. De Pasiphaea hoplocerca foram analisados dois espécimes: um do Atlântico 

noroeste e outro do Atlântico nordeste. De Pasiphaea merriami foram considerados três 

espécimes: um deles o parátipo coletado no Caribe e dois outros coletados no Atlântico 

sudoeste, nas águas do Brasil e em frente o Uruguai. De Pasiphaea orientalis incluiu-se um 

espécime do oceano Índico e outro do Pacífico noroeste. De Pasiphaea rathbunae dois 

espécimes: um do Pacífico sudoeste e outro do Pacífico sudeste. De Pasiphaea scotiae dois 

espécimes: um do Pacífico sudeste e outro do Pacífico sudoeste. De Pasiphaea tarda três 

espécimes: um do Atlântico nordeste, outro do Atlântico noroeste e um do Pacífico nordeste.  

Por outro lado a presença de espécimes polimórficos de duas espécies que mostraram 

uma alta variabilidade intra-específica, também foram considerados como terminais, tentando 

reunir todo o espectro da variação intra-específica. No caso de Pasiphaea barnardi foram 

considerados cinco espécimes pela variabilidade no número de espinhos na base, ísquio e 

mero dos primeiros e segundos pares de quelípodos. De Pasiphaea pacifica foram inclusos 

três espécimes, o lectótipo da Califórnia e outros dois espécimes do Pacífico nordeste, pela 

variabilidade da forma e ornamentos da margem posterior do telson. 

A análise preliminar recuperou 30 árvores igualmente parcimoniosas com 2942 

passos cada. O resultado não revelou diferenças entre os espécimes das diferentes 

localidades. Os espécimes de E. gilesii do Atlântico e do Pacífico se reuniram em um clado 

com um suporte de 100% de bootstrap, sem caracteres autopomorficos que os diferenciaram, 

por tanto correspondem a uma mesma espécie. O mesmo aconteceu com os espécimes de E. 

latirostris onde os espécimes do oceano Índico e do Pacífico correspondem a uma mesma 

espécie (suporte de bootstrap 92%). 
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Ambos espécimes de G. marsupialis mostraram um forte suporte (100% bootstrap), o 

que aconteceu também nos casos dos três espécimes de P. sulcatifrons, mas neste último caso 

o espécime do Atlântico noroeste é diferente do espécime do Atlântico sudoeste que é mais 

semelhante morfologicamente do espécime do Pacífico sudeste.  

Os espécimes de P. americana mostraram-se em um mesmo clado com alto suporte, 

mas o espécime tipo posicionou-se mais perto do espécime do Pacífico sudeste que do 

nordeste, mas com suporte baixo (13% de bootstrap). Os dois espécimes de P. balssi se 

mostraram muito próximos e com alto suporte, o mesmo aconteceu com as outras espécies 

como P. berentsae, P. faxoni, P. hoplocerca, P. merriami, P. orientalis, P. rathbunae e P. 

scotiae, todos os espécimes por cada espécie se mostraram como irmãos com um alto suporte 

de bootstrap (97 até 100%). No caso de P. tarda, os três espécimes formaram um mesmo 

clado com um alto suporte de bootstrap (97%) mas os espécimes do Atlântico apareceram 

como irmãos separados do espécime do Pacífico, com um suporte de 92%. Nos espécimes de 

P. pacifica se obteve uma politomia com alto suporte (100%). 

No caso dos espécimes polimórficos de P. barnardi formaram um clado com um alto 

suporte de bootstrap (99%), com dois clados internos menores, um deles reuniu os espécimes 

do Atlântico sudoeste com o espécime do Atlântico sudeste com um suporte de 68% de 

bootstrap, e o outro clado reuniu os espécimes do Pacífico sudeste com um espécime do 

Atlântico sudoeste com um baixo suporte de bootstrap (39%). No caso de P. pacifica não se 

observaram diferenças, obtendo um clado com alto suporte, o que mostra que trata-se da 

mesma espécie. 

Os resultados dessa análise exploratória com espécimes como terminais, não revelou 

diferenças entre os espécimes de diferentes localidades que faça supor que trata-se de 

espécies diferentes, mas sim de espécies com ampla distribuição, exceto no caso de 

Parapasiphae sulcatifrons. Os espécimes polimórficos de Pasiphaea barnardi e P. tarda, 

mostraram diferenças entre eles, o que sugere a existência de mais de uma espécie dentro 

desses grupos, o que será analisado mais adiante. 
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Com esses resultados realizou-se uma nova análise, excluindo os espécimes como 

terminais, exceto para Pasiphaea barnardi (cinco espécimes), P. tarda (dois espécimes, um 

do Atlântico e outro do Pacífico) e Parapasiphae sulcatifrons (um do Pacífico leste e outro 

do Atlântico noroeste) por mostrarem diferenças morfológicas que fazem supor a presença de 

mais de uma espécie dentro desses espécimes. 

 

3.4.2. Análise Filogenética Pasiphaeidae 

A partir do estudo morfológico, foi elaborada uma matriz de dados com 81 táxons 

terminais, 76 dos quais correspondentes a Pasiphaeidae e cinco a Procarididae. A polarização 

dos caracteres foi realizada com a utilização de 10 táxons como grupo externo.  

A família Procarididae é considerada como basal aos decápodes Caridea motivo pelo 

qual foi realizado um analise comparativo com as espécies que a compõem visando o uso para 

a polarização dos caracteres. 

As análises morfológicas detalhadas permitiram a obtenção de 434 caracteres 

compondo a matriz de dados, aos quais nos referimos utilizando os critérios propostos por 

Sereno (2007). A matriz de dados foi preparada no programa Winclada (Nixon 2002). 

As análises filogenéticas foram executadas no programa TNT (Goloboff et al., 2008). 

A árvore mais parcimoniosa foi obtida através da análise heurística utilizando o algoritmo 

TBR (Tree Bisection and Reconnection) com 10.000 replicas e 100 árvores salvas por replica. 

Todos os caracteres foram tratados como não ordenados e igualmente ponderados. As árvores 

foram enraizadas com base nos estados dos caracteres observados em Procaris ascentionis 

(Procarididae). 

O suporte dos ramos foi estimado utilizando o índice de decaimento de Bremer (1994), 

parâmetro que indica o número de passos necessários para colapsar um determinado nó. O 

índice de decaimento de Bremer foi calculado para a topologia mais congruente. 
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4. RESULTADOS & DISCUSSÃO 

4.1. Elementos de Morfologia 

Os camarões Pasiphaeidae possuem a forma corporal e o ciclo de vida adaptados a 

viver na coluna d’água, entre a zona mesopelágica e batipelágica, realizando migrações 

verticais diárias ao longo de seu desenvolvimento ontogenético (Omori, 1974; Kikuchi & 

Omori, 1985). O cefalotórax tem forma ovóide, mais afilado anteriormente, característica 

típica de animais pelágicos (Sardà et al., 2005). A carapaça é pouco ornamentada, 

diferentemente dos camarões carídeos em geral. O pleon maior do que o cefalotórax, 

aproximadamente o dobro do seu comprimento, é revelador da capacidade natatorial dos 

Pasiphaeidae (Fig. 1). A conformação corporal dos Pasiphaeidae reflete os imperativos da 

hidrodinâmica relacionada à vida no ambiente pelagial. A maior parte das espécies de 

Pasiphaeidae carecem de quilhas e apresentam rostro obsoleto, exceto nas espécies dos gênero 

Eupasiphae, Glyphus, Parapasiphae e Psathyrocaris. A região gástrica tem um espinho ou 

dente dorsal médio que, na literatura, tem sido erroneamente interpretado como rostro. Este 

espinho ou dente epigástrico é de pequeno tamanho e sua função está relacionada com a 

estabilidade durante a natação, junto com as escamas antenais (Bate, 1888). 

Outra característica associada à vida pelágica é a ausência de pigmentos, o que lhes 

deu o nome coloquial de “camarões vidro” em alusão à aparência translúcida. Nas espécies 

despigmentadas a única estrutura com cor é o sistema digestivo que varia entre o amarelo e o 

alaranjado e é visível através do corpo translúcido ou semi-translúcido destes camarões. De 

fato, a maior parte das espécies de Pasiphaeidae carece de pigmentação acentuada, sendo que 

algumas chegam a ser completamente transparentes, e.g., Pasiphaea dofleini. Em geral a 

coloração varia entre o rosa pálido (e.g., Pasiphaea barnardi) e o vermelho intenso (e.g., 

Pasiphaea magna). Por outro lado, não existe registro da existência de fotóforo, de modo que 

não se conhecem em Pasiphaeidae bioluminecentes como é comum em animais de ambientes 

profundos. 
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Figura 1. Forma geral do corpo de um Pasiphaeidae (Modificado de Komai et al., 2012). 

 

4.1.1. Regiões da Carapaça 

A carapaça dos Pasiphaeidae compreende sete regiões: frontal, antenal, gástrica, 

cardíaca, branquial e região hepática (Fig. 2). O nome das regiões da carapaça aludem às 

diferentes partes da anatomia interna. Em alguns grupos de Decapoda as regiões da carapaça 

são muito bem delimitadas pelo relevo da carapaça e/ou presença de sulcos e quilhas, mas nos 

camarões Pasiphaeidae as regiões do cefalotórax não são sempre visíveis. A região frontal 

corresponde à parte ântero-mediana da carapaça, entre os olhos, que nos camarões muitas 

vezes é coberta pelo rostro. De cada lado da região frontal está a região antenal que é de 

pequeno tamanho. Posteriormente à região frontal situa-se a região gástrica na parte mediana 

da carapaça. Ao longo do eixo mediano da carapaça, após a região gástrica, está a região 

cardíaca que estende-se até a margem posterior da carapaça. Nas laterais da carapaça, 

posteriormente à região antenal, encontra-se a região branquial, a maior de todas em termos 

de superfície. Finalmente, lateralmente à carapaça, entre a região antenal e a região gástrica, 

situa-se a região hepática.  
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Figura 2. Esquema representando as regiões da carapaça de um Pasiphaeidae em vista lateral. 

As linhas são desenhos que fazem referencia às diferentes regiões. 

 

Nas diferentes espécies da família Pasiphaeidae as regiões da carapaça geralmente não 

são muito evidentes devido à ausência de quilhas e sulcos que as delimitem. As espécies dos 

gêneros Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae são as que exibem o maior desenvolvimento de 

quilhas e sulcos, seguidas pelas espécies do gênero Psathyrocaris e algumas espécies de 

Pasiphaea. Por último, as espécies com menor desenvolvimento de quilhas e sulcos no 

cefalotórax são as dos gêneros Alainopasiphaea e Leptochela. 

No cefalotórax a região branquial é a melhor definida em todos os gêneros da família, 

com a exceção das espécies de Leptochela. Em Pasiphaeidae a região branquial está 

delimitada por uma quilha branquio-cardíaca e por um sulco de mesmo nome. A quilha se 

estende  desde perto da região hepática até a região cardíaca descrevendo uma curva suave; o 

sulco branquio-cardíaco está posicionado ao lado da quilha sendo apenas uma suave 

depressão na superfície da carapaça. 

A região antenal da carapaça é bem delimitada dorsalmente e lateralmente pela quilha 

e sulco órbito-antenal nas espécies dos gêneros Glyphus, Eupasiphae e Parapasiphae. Nas 

espécies de Psathyrocaris a região antenal é delimitada apenas dorsalmente pelo sulco órbito-

antenal, enquanto que nas espécies dos gêneros Alainopasiphaea e Leptochela a região 

antenal não está bem delimitada. No caso do gênero Pasiphaea há espécies nas quais a região 
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antenal não é delimitada (nove espécies do grupo “Pasiphaea sivado” sensu Hayashi (1999), 

todas as espécies do grupo “Pasiphaea cristata” sensu Hayashi (2004) e a maioria das 

espécies do grupo “Pasiphaea alcocki”, exceto P. barnardi, P. multidentata, P. oshoroae e P. 

sinensis nas quais a região antenal é evidente e delimitada pela quilha órbito-antenal). Já nas 

espécies de Pasiphaea que não pertencem a nenhum dos grupos  de espécies (P. emarginata, 

P. natalensis e P. princeps) a região antenal está bem delimitada pela presença da quilha 

órbito-antenal (Fig. 3). 

A região gástrica não é facilmente distinguível em nenhuma das espécies da família 

Pasiphaeidae. Mesmo nas espécies dos gêneros Alainopasiphaea e Pasiphaea que possuem 

espinho epigástrico não existe outro tipo de estrutura na carapaça que delimite a região 

gástrica. Do mesmo modo, a região cardíaca não é facilmente reconhecível na carapaça das 

espécies de Pasiphaeidae. Já a quilha branquio-cardíaca (posicionada abaixo da região 

cardíaca) é facilmente observável em todas as espécies de Pasiphaeidae. 

 

 

Figura 3. Esquema representando os ornamentos da carapaça de um Pasiphaeidae em vista 

lateral. 

A região hepática esta bem evidenciada nas espécies dos gêneros Eupasiphae, 

Glyphus, Parapasiphae e em Pasiphaea (mas apenas nas espécies com quilha hepática bem 

definida: as do grupo “Pasiphaea alcocki” – P. alcocki, P. affinis, P. barnardi, P. ledoyeri e 

P. pacifica – e em P. emarginata, P. falx, P. nishiei, P. princeps, P. sirenkoi). Já nos gêneros 
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Alainopasiphaea e Leptochela, assim como nas espécies do gênero Pasiphaea dos grupos 

“Pasiphaea sivado” e “Pasiphaea cristata” a região hepática não é perceptível. 

Adicionalmente às quilhas e sulcos que correspondem e delimitam as regiões da 

carapaça, existem outros tipos de estruturas na carapaça que não estão associados aos órgão 

internos dos Pasiphaeidae. Entre estas destacam-se a quilha dorsomesial da carapaça, os 

sulcos laterais da quilha dorsomesial, e a quilha submarginal (Fig. 3). 

A quilha dorsomesial está localizada na margem dorsal da carapaça e pode ser 

proeminente ou apenas perceptível (Fig. 4). A quilha dorsomesial é longa (Fig. 4A), 

projetando-se até a zona média da carapaça em Pasiphaea alcocki ou mesmo até o fim da 

carapaça, próximo à margem posterior, como nos gêneros Leptochela e Parapasiphae e em 

algumas espécies de Pasiphaea (P. acutifrons, P. barnardi, P. faxoni, P. ledoyeri, P. liocera, 

P. major, P. multidentata, P. rathbunae e P. tarda); ou pode ser curta (Fig. 4B), não 

projetando-se além da base do espinho epigástrico em Alainopasiphaea e nas espécies de 

Pasiphaea do grupo “Pasiphaea sivado”. Nas espécies de Eupasiphae, Glyphus e 

Parapasiphae a quilha dorsomesial é bem desenvolvida e atinge a margem posterior da 

carapaça, já em Psathyrocaris a quilha dorsomesial não chega a alcançar a metade do 

comprimento da carapaça. 

A os lados do espinho ou do dente epigástrico pode existir uma depressão, como no 

caso de P. merriami (Fig. 4C), ou bem ser simples (Fig. 4D) como no caso de P. sivado.  
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Figura 4. Representação esquemática da carapaça de um Pasiphaeidae em vista dorsal. A: 

quilha dorsal se estendendo ao longo de quase todo o comprimento da carapaça. B: quilha 

curta, não ultrapassando a margem posterior do dente epigástrico. C: fenda aos lados do dente 

epigástrico. D: dente epigástrico sem fenda lateral. Não a escala. 

 

 Nas espécies do gênero Pasiphaea, a quilha dorsomesial da carapaça começa no 

espinho epigástrico e se estende sobre a linha mediana da carapaça. A quilha dorsomesial da 

carapaça é cortante na maioria das espécies de Pasiphaea sendo, relativamente, de fácil 

observação. No entanto, na literatura existem menções à ausência da quilha dorsomesial e à 

variações da quilha dorsomesial que são de difícil interpretação: quilha mal desenvolvida ou 

quilha arredondada, não cortante (Holthuis, 1952; Yaldwyn, 1962; Hayashi, 2004; 2006b). 

Nas espécies dos gêneros Eupasiphae, Glyphus e Psathyrocaris a quilha dorsomesial 

apresenta pequenos espinhos na margem dorsal, seja em uma parte ou em todo o comprimento 
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da quilha. Já nas espécies dos gêneros Alainopasiphaea, Pasiphaea e Parapasiphae a quilha 

dorsomesial é lisa. 

Os sulcos laterais da quilha dorsomesial e as quilhas submedianas dorsais estão 

presentes exclusivamente nas espécies do gênero Leptochela e ausentes nos outros seis 

gêneros de Pasiphaeidae. 

As descrições das espécies de Pasiphaeidae, em geral negligenciam a morfologia das 

quilhas e sulcos da carapaça sendo que, em muitas ocasiões, são mal diagramados ou não há 

menção à sua existência. A pouca clareza no entendimento das quilhas e sulcos, assim como 

as dificuldades de visualização destas estruturas, podem ser algumas das razões do pouco uso 

das características das quilhas e sulcos na literatura, desconhecendo-se seu potencial como 

caracteres taxonômicos. 

O espinho antenal e o espinho branquiostegal são constituintes importantes da 

carapaça das espécies da família Pasiphaeidae. O espinho antenal está presente apenas nas 

espécies de Eupasiphae e Glyphus. Em ambos os gêneros o espinho antenal possui uma 

quilha posterior que se estende ventralmente até entrar em contato com a quilha 

branquiostegal, marcando a posição da região antenal. 

O espinho branquiostegal está presente em Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, 

Pasiphaea e ausente nas espécies dos gêneros Leptochela, Parapasiphae e Psathyrocaris. O 

espinho branquiostegal localiza-se na margem da carapaça (e.g., Pasiphaea propinqua, P. 

merriami, P. affinis, P. ledoyeri e P. major); sub-marginal, com o extremo apical não 

alcançando a margem anterior da carapaça em Eupasiphae, Glyphus, Pasiphaea americana, 

P. dofleini e P. semispinosa; sub-marginal, com o extremo apical ultrapassando a margem 

anterior da carapaça nas demais espécies de Pasiphaea e nas espécies de Alainopasiphaea. 

 

Rostro 

Poucos trabalhos na literatura referem-se à formação do rostro em Decapoda (Bate, 

1888; McLaughlin, 1980). O rostro é uma projeção anterior, ímpar e usualmente rígida da 

carapaça localizado entre os olhos ou pedúnculos oculares (McLaughlin, 1980). 
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Na literatura sobre Pasiphaeidae, especificamente nas espécies do gênero Pasiphaea, o 

rostro tem sido confundido com o espinho epigástrico. Autores como Schmitt (1932), 

Holthuis (1955), Yaldwyn (1962) e Crosnier & Forest (1973) consideraram o espinho 

epigástrico dos Pasiphaeidae (também denominado dente pós-frontal) como sinônimo de 

rostro devido a que em muitas espécies de Pasiphaea o espinho epigástrico se projeta além da 

margem anterodorsal da carapaça. 

O grau de desenvolvimento e a forma do rostro nas espécies de Pasiphaeidae tem sido 

utilizado como um caráter na diferenciação dos gêneros da família (Crosnier, 1988). Por 

muito tempo, a diferenciação dos gêneros da família Pasiphaeidae esteve baseada na presença 

e conformação do palpo mandibular (Holthuis, 1955). No entanto, evidencias morfológicas 

demonstraram que a conformação do palpo mandibular é variável dentro de uma mesma 

espécie. Crosnier (1988) propôs uma modificação na ordenação da informação contida na 

primeira dicotomia na chave de identificação de Holthuis (1955), dando à estrutura do rostro 

um posicionamento prioritário na separação genérica de Pasiphaeidae (sic “Rostre formé par 

une dent ou une épine postfrontale dressée. Mandibule toujours sans palpe”). Esta 

modificação foi aceita por Holthuis (1993) que manteve, posteriormente, esta organização na 

chave dos gêneros da família. 

O rostro nos decápodes pode ser entendido como qualquer projeção da margem 

anterior da carapaça entre as orbitas ou entre os olhos. Nosso estudo morfológico dos 

Pasiphaeidae mostra que o rostro e o espinho epigástrico são estruturas diferentes com origens 

claramente distintas.  

Quanto ao desenvolvimento, o rostro em Pasiphaeidae pode ser de dois tipos: obsoleto 

ou rostro bem desenvolvido (Fig. 5 A, B, C, F). O rostro obsoleto é apenas uma projeção da 

margem frontal da carapaça, cuja extensão é muito curta, apenas perceptível. Está condição 

ocorre em Alainopasiphaea e em Pasiphaea, nos quais a quilha dorsomesial da carapaça não 

atinge a margem anterior da região interorbital (Fig. 5 D, E). 

Bate (1888) foi um dos primeiros em mencionar a falta de rostro em Pasiphaea. Ele 

reconheceu que no gênero Pasiphaea o espinho epigástrico é que exibe um grau de 

desenvolvimento diferenciado em relação à margem anterior da carapaça. Esta característica 
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ocorre em outros camarões Caridea como é o caso em espécies do gênero Metacrangon 

(Crangonidae), nas quais o rostro é pouco desenvolvido e o espinho epigástrico se projeta 

anteriormente (Zarenkov, 1965; Komai, 1991; Kim, 2005). 

A margem anterior da carapaça projeta-se em um rostro de comprimento variável que 

pode ir além dos olhos ou não chegar a atingir as córneas. O rostro pode ainda ser de dois 

tipos: achatado dorsoventralmente ou comprimido lateralmente. O rostro achatado 

dorsoventralmente é comum em muitos grupos de decápodes reptantes, mas também em 

Caridea onde é menos comum. Nos grupos com rostro achatado dorsoventralmente toda a 

margem anterior da carapaça projeta-se à frente de modo que as regiões dorsal e ventral são 

separadas por uma quilha lateral. 

O rostro comprimido lateralmente tem forma de uma “ponta de faca”. Nesse tipo de 

rostro o bordo dorsal se comprime lateralmente para formar uma folha cortante que se estende 

além da margem anterior da carapaça podendo ultrapassar os pedúnculos oculares. O rostro 

“ponta de faca” apresenta uma extensão ventral que acompanha a folha dorsal em 

praticamente toda sua extensão. O ponto de união entre as duas folhas é marcado pela 

presença da quilha lateral (Crosnier, 1988) que, no caso das espécies de Pasiphaeidae que 

apresentam rostro verdadeiro, o ponto de união é visível até a margem distal do rostro, 

característica não observável em outras espécies de camarões Caridea ou Dendrobranchiata. 

Nas espécies dos gêneros Eupasiphae, Glyphus, Leptochela, Parapasiphae e 

Psathyrocaris o rostro é do tipo “ponta de faca” e varia em forma, sobre tudo da posição da 

quilha. 

Em Eupasiphae gilesii o rostro é levemente cônico distalmente. A quilha dorsomesial 

se estende ao longo de todo o comprimento da carapaça e está ornamentada com pequenos 

dentes. A margem da órbita é estreita e a quilha lateral curta, aproximadamente um quarto do 

comprimento total do rostro. A porção ventral do rostro é triangular. A fusão da quilha lateral 

com a porção dorsal do rostro desaparece no quarto proximal, um pouco à frente do primeiro 

espinho dorsal do rostro. 

Em Glyphus o rostro é cônico, com uma quilha dorsomesial e um espinho  sub-distal 

na margem ventral. A quilha dorsomesial da carapaça se estende posteriormente, próximo à 
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margem posterior, apresentando na porção anterior alguns espinhos dorsais. A placa ventral 

do rostro é triangular, projetando-se até o espinho ventral do rostro; na região do terço 

proximal fusiona-se à porção dorsal do rostro. A quilha lateral é saliente na porção basal do 

rostro e baixa na direção anterior. 

O rostro em Leptochela é uma projeção anterior da margem anterior da carapaça, mas 

difere do rostro dos demais Pasiphaeidae sendo horizontal em relação à margem dorsal da 

carapaça e também pela quilha dorsal baixa. 

Em Parapasiphae o rostro é laminar, a quilha dorsomesial da carapaça se estende até a 

metade do comprimento da carapaça. A porção ventral do rostro é longa e triangular, 

alcançando até os quatro quintos do comprimento total do rostro. A extremidade anterior da 

porção ventral forma uma pequena protuberância pouco desenvolvida. A quilha lateral do 

rostro é bem definida em todo seu comprimento. 

Em Psathyrocaris o rostro é laminar, em forma de folha, pouco projetado e pouco 

elevado. A quilha dorsomesial da carapaça se estende até o quarto anterior da carapaça. A 

margem dorsal possui numerosos dentes pequenos em toda a quilha posterior. A placa ventral 

é longa e triangular, mais comprida do que a porção dorsal do rostro. A quilha lateral do 

rostro está bem desenvolvida e evidente em todo seu comprimento. 
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Figura 5. Representação esquemática do rostro e espinho epigástrico nos gêneros de 

Pasiphaeidae em vista lateral. A: Eupasiphae gilesii (Wood-Mason, 1892). B: Glyphus 

marsupialis Filhol, 1884. C: Parapasiphae sulcatifrons Smith, 1884. D: Pasiphaea dofleini 

Schmitt, 1932 E: Pasiphaea magna Faxon, 1893. F: Psathyrocaris fragilis Wood-Mason em 

Wood-Mason & Alcock, 1893. Sem escala. 
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Espinho e Dente Epigástrico 

Na literatura os termos espinho epigástrico e dente epigástrico têm sido utilizados 

como sinônimos. Convém, entretanto, fazer a diferença entre espinho e dente. Espinhos 

possuem a base mais estreita do que seu comprimento, enquanto que nos dentes a base é larga 

e aproximadamente do mesmo comprimento do que sua altura. Em Pasiphaeidae o espinho 

epigástrico é encontrado nas espécies de Alainopasiphaea, nas espécies do grupo “Pasiphaea 

sivado” e em Pasiphaea dofleini (grupo “Pasiphaea alcocki”). Dentes epigástricos são 

encontrados nas espécies do grupo “Pasiphaea alcocki” (exceto P. dofleini) e nas espécies do 

grupo “Pasiphaea cristata”. O dente epigástrico geralmente é bem desenvolvido e projetado 

por diante da margem anterior da carapaça como no caso de Pasiphaea magna, P. sinensis e 

P. tarda, entre outras espécies. Em outras espécies como no caso de Pasiphaea chacei, 

possuem um espinho epigástrico que estende-se além da margem anterior da carapaça. 

A margem anterior do espinho ou dente epigástrico é variável entre as espécies dos 

gêneros Alainopasiphaea e Pasiphaea. Nas duas espécies de Alainopasiphaea a margem 

anterior do espinho epigástrico é retilínea e projetada para acima em um ângulo de 

aproximadamente 45 graus, característica compartilhada com todas as espécies do grupo 

“Pasiphaea sivado” e com P. dofleini (grupo “Pasiphaea cristata”). As demais espécies do 

gênero Pasiphaea – tanto as dos grupos “Pasiphaea alcocki” e “Pasiphaea cristata” como as 

espécies não inclusas em grupos de espécies – possuem um espinho ou dente epigástrico que 

se continua a partir da margem dorsomesial da carapaça. Nessas espécies o dente epigástrico é 

curto, não alcançando a margem anterior da carapaça. Já em P. chacei, P. magna e P. scotiae 

o dente epigástrico ultrapassa a margem anterior da carapaça. O dente epigástrico está 

projetado para cima em P. cristata, P. americana, P. ecarina, P. poeyi (grupo “Pasiphaea 

cristata”), ou obliquo nas espécies do grupo “Pasiphaea alcocki”. 

Na maioria dos Pasiphaeidae a margem anterior do dente epigástrico é reta ou 

côncava. Mas em alguns casos a margem anterior do dente epigástrico é convexa como no 

caso de P. barnardi, P. ledoyeri, P. major e P. tarda (grupo “Pasiphaea alcocki”), em P. 

cristata e P. merriami (grupo “Pasiphaea cristata”) e em P. burukovski e P. kaiwiensis. 

Embora a forma da margem anterior do dente epigástrico tenha sido usada na diagnose de 

algumas espécies, Kensley et al., (1987) demonstraram que pelo menos em P. berentsae e P. 
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kapala, o dente epigástrico varia na forma ou no comprimento podendo ser curto sem atingir a 

margem anterior da carapaça ou ultrapassar a margem anterior da carapaça. Nós 

comprovamos a existência de variação em P. americana e P. merriami. Em uns espécimes de 

P. merriami, a presença de parasitas Ellobiopsidae (Protozoa) na margem anterior do rostro 

ocasiona a deformação tanto da margem como do rostro. Thalassomyces californiensis 

(Ellobiopsidae) foi registrado parasitando os olhos de Pasiphaea emarginata (Hendrickx, 

2013); nós registramos esta mesma espécie parasitando os apêndices abdominais de 

Pasiphaea sivado (USNM 153077) mas não constatamos deformações.  

 

Seio branquiostegal e outros lobos da margem anterior da carapaça 

A margem anterior da carapaça possui diferentes lobos e seios: lobo pós-orbital, lobo 

antenal, lobo sub suprabranquiostegal e sub-branquiostegal e seio branquiostegal. Destes o 

que tem recebido maior atenção é o seio branquiostegal. O seio branquiostegal é uma 

concavidade, situada na região ântero-inferior da margem anterior da carapaça e marca a parte 

anterior da região branquial (Figura 6).  

As características morfológicas do seio branquiostegal são utilizadas unicamente na 

diferenciação das espécies do gênero Pasiphaea, mas nas espécies dos outros gêneros da 

família Pasiphaeidae, as características do seio branquiostegal não tem sido utilizadas para a 

identificação de espécies pois é relativamente uniforme e em forma de seio longo. 

Em Pasiphaeidae o seio branquiostegal está ausente em Leptochela e Psathyrocaris e 

em Pasiphaea sirenkoi (Fig. 6A). Em Pasiphaea berentsae o seio branquiostegal é mal 

desenvolvido, apenas uma suave concavidade (Fig. 6B). Na maioria das espécies do gênero 

Pasiphaea o seio branquiostegal é bem desenvolvido, mas é principalmente do tipo baixo 

(Fig. 6C, D). Em espécies como Pasiphaea emarginata (Fig. 6E) o seio branquiostegal tem 

formato subquadrado. 

Na literatura o uso e a definição dos diferentes tipos de seios, segundo a forma, não é 

clara e seu entendimento ambíguo. A terminologia para definir o seio branquiostegal é 

ambígua. Alguns autores referem-se à seio incipiente, obscuro, profundo, seio pouco 
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desenvolvido, entre outros. No sentido utilizado neste trabalho o seio mal desenvolvido, é 

quase inexistente, apenas uma concavidade suave. Os outros estão relacionados à razão altura 

v/s comprimento. A altura é medida no eixo dorso-ventral do corpo do animal e o 

comprimento no eixo ântero-posterior. Assim um seio baixo é aquele onde o comprimento é 

maior do que a altura (Fig. 6C, D), seio quadrado, é onde o comprimento e a altura são 

relativamente similares (Fig. 6E), e o seio profundo, é quando o comprimento é menor do que 

altura como no caso de Pasiphaea americana. 
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Figura 6. Representação esquemática dos diferentes tipos de seio branquiostegal nas espécies 

de Pasiphaea em vista lateral. A: Sem seio branquiostegal (Pasiphaea sirenkoi), B: Seio 

branquiostegal mal desenvolvido (Pasiphaea berentsae), C: Seio branquiostegal baixo 

(Pasiphaea dofleini), D: Seio branquiostegal baixo (Pasiphaea barnardi), E: Seio 

branquiostegal quadrado (Pasiphaea emarginata). Escala=1 mm. 
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4.1.2. Pleon 

Dos seis pleonitos, somente alguns possuem quilhas dorsais, cuja margem dorsal pode 

ser arredondada ou cortante tal como acontece na carapaça (Fig. 7). Essas quilhas se estendem 

ao longo de todo o comprimento do somito ou apenas em uma parte, seja na porção anterior 

ou na posterior do somito. Em algumas espécies de Eupasiphae, em Glyphus marsupialis, nas 

espécies do gênero Pasiphaea do grupo “Pasiphaea sivado” e nas espécies P. ecarina, P. 

hoplocerca, P. pseudacantha P. semispinosa (grupo “Pasiphaea cristata”) a quilha dorsal, 

pode se estender além da margem posterior do segmento formando uma espinha ou dente. 

 

 

Figura 7. Representação esquemática da secção transversal da carapaça, mostrando os tipos 

de quilha. A: Quilha dorsal arredondada, B: Quilha dorsal cortante , C: Ausência de Quilha. 

 

O primeiro pleonito carece de quilha em quase todas as espécies da família 

Pasiphaeidae. Nas espécies dos gêneros Glyphus, Parapasiphae e em algumas do gênero 

Pasiphaea (P. emarginata, P. merriami, P. pacifica, P. rathbunae e P. tarda) existe uma 

quilha dorsal no primeiro pleonito, cuja margem dorsal é geralmente cortante. Em algumas 

espécies (e.g., P. acutifrons e P. barnardi), entretanto, é difícil estabelecer com certeza a 

presença de quilha dorsal no primeiro pleonito. 

A presença de espinhos no abdômen ocorre, principalmente, no quarto pleonito em 

Eupasiphae, Glyphus, Pasiphaea ecarina, P. hoplocerca e P. semispinosa. Em alguns casos, 

o espinho da margem posterior do pleonito ocorre no terceiro pleonito, como em P. orientalis. 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

37	

	

As espécies do grupo “Pasiphaea sivado” possuem espinho só no sexto pleonito, caráter que 

compartilham com Leptochela gracilis. Algumas espécies possuem o bordo médio dorsal dos 

pleonitos aplanados, como é o caso em Pasiphaea planidorsalis. As espécies de Leptochela 

do subgênero Proboloura possuem uma projeção articulada (como uma língua) no sexto 

pleonito, além disso têm ornamentos tuberculiformes no quinto pleonito, características 

únicas em Pasiphaeidae. 

As pleuras pleonais são relativamente uniformes e com ornamentações escassas. As 

margens anterior, posterior e ventral das pleuras são arredondadas, característica comum a 

muitos outros grupos de camarões Caridea. No entanto, em algumas espécies de Pasiphaeidae 

a pleura pode ter forma retangular e margens anterior e posterior levemente agudas ou 

angulosas, principalmente nos quarto e quinto pleonitos. Na maioria das espécies a margem 

ventral dos pleonitos 3 a 5 é retilínea ou pode ser côncava como em Glyphus marsupialis. 

Como é o caso em Caridea, a segunda pleura pleonal é a de maior tamanho, com as 

margens anterior e posterior arredondadas em todas as espécies da família; a margem ventral 

pode ser côncava ou retilínea como em Leptochela, Parapasiphae e algumas espécies de 

Pasiphaea (P. cristata, P. mclaughlinae e P. pseudacantha). 

A margem posterior do quinto pleonito é retilínea na grande maioria das espécies de 

Pasiphaeidae, exceto nas espécies de Leptochela que é arredondado e nas espécies de 

Psathyrocaris que é triangular. 

No sexto pleonito as pleuras estão fusionadas ao esternito, deixando apenas uma 

marca que representa um levantamento ou quilha arredondada com uma o duas fileiras de 

cerdas dependendo das espécie (Fig. 8). Esta condição é comum a todas as espécies de 

Pasiphaeidae, mas no caso das espécies de Leptochela a pleura do sexto pleonito é livre e sem 

cerdas na margem ventral. 

Na região ventro-proximal do sexto segmento pleonal existe uma quilha curta presente 

em todas as espécies de Pasiphaeidae, exceto em Leptochela. A partir desta quilha, existe uma 

fileira de cerdas plumosas da margem entre a pleura e o esternito que se estende para atrás. 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

38	

	

O esternito do sexto pleonito é dividido em duas porções, uma proximal que ocupa 

quase todo o comprimento do segmento abdominal, e uma porção distal que tem forma 

triangular. É na porção distal em forma de triangulo (PDVIe na Fig. 8A, B, C e D) onde se 

articulam os urópodos no ponto de articulação coxo-esternal. A forma dessa porção é comum 

a todas as espécies de Pasiphaeidae exceto nas espécies de Leptochela que carece dessa 

formação triangular (Fig. 8E). Em Leptochela a articulação coxo-esternal não existe e os 

côndilos internos dos urópodos se apóiam em uma zona descalcificada do esternito do sexto 

pleonito. Nas espécies de Psathyrocaris ambas porções distal e proximal estão fusionadas não 

observando-se a linha de união. 

A disposição que encontramos na porção distal do esternito do sexto segmento pleonal 

em Pasiphaeidae ocorre, igualmente, em outros camarões Caridea a exemplo de 

Macrobrachium olfersii. Não se observaram diferenças na PDVIe com as espécies de 

Pasiphaeidae, exceto pela ausência de um dente na superfície mediana do segmento. Nos 

camarões Dendrobranchiata uma estrutura semelhante existe em Farfantepenaeus 

brasiliensis; a porção distal é subdividida em quatro placas dois centrais retilíneas e dois 

laterais anteriores em uma zona descalcificada. Os segmentos articulares dos basipoditos dos 

urópodos tem forma retangular e não triangular como nos Pasiphaeidae e em M. olfersii. Em 

Sicyonia typica (Dendrobranchiata: Sicyonidae) a porção distal do esternito do sexto pleonito 

é também subdividida em quatro placas mas o segmento mais proximal é amplo quase 

retangular com duas pequenas placas laterais de forma oval e a peça articular que é estreita e 

de lados retos. Em Pleoticus muelleri a porção distal do sexto pleonito é dividida em dois 

subsegmentos, ambos alongados e de lados retos.  

Na superfície da PDVIe existem uma elevação da zona mediana, que no caso das 

espécies de Alainopasiphaea e Pasiphaea está ausente ou pouco desenvolvida; nas espécies 

de Eupasiphae e Parapasiphae tem forma de um tubérculo e em Glyphus marsupialis tem 

forma de um dente projetado para atrás. Em Psathyrocaris o dente da superfície da PDVIe 

está ausente. Nas espécies de Leptochela não existem indícios de uma projeção nem de uma 

porção distal do esternito do sexto pleonito. 

Internamente a porção distal do esternito do sexto pleonito tem uma expansão distal 

em forma sub-triangular, na qual se apóia a articulação dos urópodos (Fig. 8D), dorsalmente 
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essa estrutura é côncava para apoiar a porção articular do basipodito do urópodo (Bpa na Fig. 

8B, C e D). 

A ausência da porção distal do esternito do sexto segmento abdominal em Leptochela 

é compartilhado por outros camarões como no caso dos camarões Procarididae (Procaris 

ascensionis e Procaris hawaiana) e os camarões Caridea como Discias pascuensis 

(Bresilioida, Disciadidae); Ogyrides tarazonai (Alpheoida, Ogyrididae) e nas espécies da 

família Alphaeidae analisadas aqui; Alpheus pacificus, Metalpheus paragracilis e Synalpheus 

paraneomeris. 
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Figura 8. VI pleonito, vista ventral. A: VI pleonito em Pasiphaea merriami. B: detalhe da 

porção distal do VI pleonito (PDVIe), C: detalhe do basipodito do urópodo (Bp), D: detalhe 

do segmento distal do esternito do VI pleonito (PDVIe) em vista interna, E: VI pleonito em 

Leptochela serratorbita. Abreviações: BP – basipodito do urópodo, Bp’ – segmento acessório 

do basipodito do urópodo, Bpa – secção articular do basipodito do urópodo, Mie – Margem 

inter-esternal das porções proximal e distal do esternito do VI somito abdominal, M p-e – 

margem da união da pleura e o esternito do VI somito abdominal, PPVIe – Porção proximal 

do esternito do VI segmento abdominal, Qva – Quilha ventral anterior do VI pleonito. 
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4.1.3. Telson 

O telson dos Pasiphaeidae é sub-triangular, alongado, com uma fenda média 

longitudinal característica (Fig. 9). Entretanto, nas espécies de Leptochela a fenda média 

longitudinal não existe e a superfície do telson é suavemente convexas. Os ornamentos do 

telson correspondem a espinhos serrilhados os quais estão principalmente no extremo distal 

do telson nas espécies de Alainopasiphaea, Glyphus e Pasiphaea. As espécies de Eupasiphae, 

Leptochela, Parapasiphae e Psathyrocaris tem espinhos organizados em uma fileira na 

margem sub-lateral do telson. 

A forma da margem distal do telson tem sido utilizada para diferenciar as espécies de 

Pasiphaea. Algumas espécies possuem uma concavidade na margem distal do telson (viz. 

espécies do grupo “Pasiphaea alcocki”, algumas espécies do grupo “Pasiphaea cristata” 

como P. americana, P. crosnieri, P. ecarina, P. hoplocerca, P. liocera, P. princeps e P. 

scotiae). O formato côncavo do telson foi usado por Wood-Mason (1893) para estabelecer em 

Pasiphaea o subgênero Phye, cujas espécies diferem da espécie tipo subgênero nominal 

Pasiphaea – Pasiphaea sivado – pelo telson levemente convexo. Todavia, a variação da 

concavidade em espécimes de uma mesma espécie fez com que o subgênero Phye fosse 

incluso na sinonímia de Pasiphaea (De Grave & Fransen, 2011). 

Nas demais espécies do gênero Pasiphaea a margem distal do telson é truncada ou 

convexa. Este caráter é compartilhado com as espécies de Alainopasiphaea. Nos outros 

gêneros da família o telson é convexo. 

O extremo do telson é um ponto interessante de analise, na maioria dos Caridea pode 

ser retilíneo, triangular truncado, ou triangular agudo ou convexo. Nas espécies de 

Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae a margem posterior do telson é convexa. Nas espécies 

de Alainopasiphaea é retilínea, como no caso da maioria das espécies de Pasiphaea, mas no 

caso do grupo “Pasiphaea alcocki” apresentasse uma condição que é única nos camarões 

tanto Dendrobranchiata, Caridea e Stenopodidae, que é uma margem posterior côncava em 

diferente grau de desenvolvimento sendo apenas curva até profundamente curva onde o 

comprimento é de aproximadamente duas vezes a largura. Esse caráter não tem sido 

observado em outras espécies adultas dos outros grupos de Caridea, mas sim em alguns 
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estados larvais de Decapoda tão diferentes como em Thalassinidea (Phole & Santana, 2014), 

Anomura (McLaughlin & Martin, 2014) e Brachyura (Martin & Olesen, 2014). 

Em Dendrobranchiata o telson é triangular agudo. Em Procaridea o telson é retangular 

em Vetericaris chaceorum e como una espátula em Procaris ascentionis. O extremo posterior 

do telson é levemente convexo em ambos gêneros. 

 

 

 

Figura 9. Telson em espécies selecionadas de Pasiphaeidae, vista dorsal. A: Pasiphaea 

dofleini. B-G porção distal do telson. B: Pasiphaea barnardi, mostrando a fenda profunda. C: 

Pasiphaea americana, fenda média, D: Alainopasiphaea australis, margem distal do telson 

reto, E: Pasiphaea merriami, margem distal do telson reto a convexo, F: Pasiphaea sivado, 

margem distal do telson convexo e com espinhos em duas fileiras, G: Leptochela serratorbita. 

Sem escala. 
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4.1.4. Estruturas e Apêndices Cefálicos  

Olhos  

Os olhos dos Pasiphaeidae são bem desenvolvidos as córneas são globulares e o 

pedúnculo ocular cilíndrico, mais estreito do que a córnea (Fig. 10A), mas nas espécies do 

gênero Eupasiphae e Psathyrocaris o pedúnculo é quase tão largo quanto a córnea. O 

diâmetro da córnea é maior do que o comprimento do pedúnculo ocular em quase todas as 

espécies da família. A córnea pode ser mais comprida do que o pedúnculo nas espécies de 

Eupasiphae, Glyphus, Parapasiphae e Psathyrocaris.  

O pedúnculo ocular é geralmente simples, mas nas espécies de Parapasiphae e em 

algumas de Eupasiphae, poder existir um tubérculo externo, o que poderia estar associado 

com estruturas fotosensitivas como acontece em algumas espécies de Dendrobranchiata como 

no caso das espécies do gênero Gennadas e Bentheogennema (Fig. 10B) ou bem como 

pigmentos oculares acessórios o “nebenauge” (Fig. 10C). Em Parapasiphae kensleyi não 

existe o tubérculo no pedúnculo ocular, mas sim um olho acessório lateral à córnea o que na 

descrição dessa espécie Wasmer (2005) chama-se de “double eye”, já nas outras espécies do 

gênero Parapasiphae o tubérculo ocular é subdistal (Fig. 10D, E) 

 O contato da margem da córnea com o pedúnculo ocular é variável em muitas 

espécies de camarões (Johnson et al., 2015). Em Pasiphaeidae a margem é reta e, de um modo 

geral, não foi observada a presença de nebenauge (pigmento ocular assessório), exceto em 

Pasiphaea orientalis. 
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Figura 10. Olhos dos camarões. A: Pennaeus canaliculatus, vista dorsal (modificado de Bate, 

1888), B: corte longitudinal do pedúnculo ocular Bentheogennema intermedia (cf. de Bate, 

1888), C: Cuapetes elegans (Modificado de Johnson et al., 2015), D: corte longitudinal do 

pedúnculo ocular Parapasiphae cristata (modificado de Wasmer, 2005) E: Parapasiphae 

sulcatifrons (cf. de Wasmer, 2005). As setas pretas mostram o lobo acessório do pedúnculo 

ocular, as setas brancas mostram o nebenauge ou pigmentos oculares acessórios. Abreviações: 

co – córnea, pe – pedúnculo ocular. 
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Antênulas 

As antênulas ou primeiro par de antenas, são simples, formadas por dois flagelos, que 

são mais curtos do que os flagelos antenais. Os segmentos do pedúnculo antenular são em 

número de três e de forma aproximadamente tubular, sendo o primeiro segmento do 

pedúnculo de maior tamanho do que o segundo, tanto no comprimento como na largura. O 

primeiro segmento é levemente cônico com a extremidade truncada; na face externa encontra-

se o estilocerito, conhecido também sob o termo de "escama antenular” ou “espinho 

antenular” (McLaughlin, 1980). A forma do estilocerito é foliácea, ou lanceolada, como no 

caso das espécies de Leptochela e Psathyrocaris. Nos demais Pasiphaeidae o estilocerito é 

também laminar, porém levemente retangular com o extremo distal dorsal agudo (Fig. 11). O 

segundo segmento antenular é o de menor tamanho e largura. O terceiro segmento antenular é 

levemente mais estreito do que os demais; a margem externa é fendida para receber o flagelo 

externo da antênula ao dobrar-se para trás. A forma das antênula é bastante uniforme nas 

espécies de Pasiphaeidae e, na realidade, são comum a muitas outras espécies de camarões 

Caridea. Os flagelos antenulares são diferentes na região proximal onde o flagelo externo 

(também chamado de flagelo primário por Boxshall & Jaume, 2013) tem segmentos mais 

largos em comparação ao restante do flagelo externo e ao flagelo interno. Essa característica é 

comum a muitas espécies de Caridea e Dendrobranchiata no caso dos machos que possuem 

um engrossamento da região proximal do flagelo externo, mas no caso dos Pasiphaeidae não é 

um dimorfismo sexual, pois tanto fêmeas como machos o possuem. 
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Figura 11. Representação esquemática das antênulas de Pasiphaeidae. A e B: Pasiphaea 

pacifica, C: Leptochela bermudensis. Escala= 1 mm. 

 

Antenas 

As antenas estão compostas por flagelos extremadamente longos, podendo atingir 

mais de três vezes o comprimento total do animal. A região basal das antenas possuem dois 

basipoditos, sendo o primeiro basipodito menor do que o segundo. A margem ventro-external 

do segundo basipodito possui um espinho longo, presente em todos os Pasiphaeidae, exceto 

em Leptochela  (Fig. 12) e em Psathyrocaris infirma. 

O escafocerito é cerca de três vezes mais largo do que comprido e aproximadamente a 

metade do comprimento do cefalotórax na maioria dos Pasiphaeidae. Todavia, em Leptochela 

e Psathyrocaris o escafocerito é apenas duas vezes mais largo do que comprido além de ser 

mais curto, aproximadamente um terço do comprimento do cefalotórax (Fig. 12A). 
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O pedúnculo antenal possui três segmentos articulados de forma oblíqua, o primeiro e 

terceiro segmentos são maiores do que o segundo segmento (Fig. 12B, C). 

A margem externa da escama antenal possui uma quilha que termina em um espinho 

sub-distal, o qual pode projetar-se além da margem distal da escama na maioria das espécies 

da família. Porém, nas espécies de Psathyrocaris, o ápice do espinho sub-distal não atinge a 

margem distal da escama antenal e nas espécies do gênero Leptochela o espinho é distal. 

 

Figura 12. Representação esquemática da escama, base e pedúnculo antenal em Pasiphaeidae, 

vista ventral. A: Escama antenal em Pasiphaea pacifica, B: detalhe da base e pedúnculo 

antenal em Pasiphaea pacifica, C: Escama antenal em Leptochela bermudensis. Escala= 

1mm. 
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Labro e Paragnatos (lat. Paragnatha) 

O labro (ou lábio superior, cf. Watling, 2013) cobre, parcialmente, a boca e as 

mandíbulas. Em Pasiphaeidae o labrum é simples, globoso e sem ornamentos, do mesmo 

modo que em muitas espécies de Caridea. As características morfológicas do labrum são mal 

conhecidas.  

Os paragnatos ou lábio inferior, são duas estruturas simples, foliáceas, situadas 

próxima às mandíbulas. Essas estruturas são morfologicamente uniformes e não têm 

ornamentos que possibilitem diferenciar entre as espécies de Pasiphaeidae.  

 

Mandíbula 

A mandíbula nos decápodes, do mesmo modo que em outros grupos de Crustacea é 

um apêndice altamente modificado. Na mandíbula nem sempre é possível reconhecer o 

padrão de estruturas de um apêndice típico e estruturas como exópodo, endópodo e enditos 

nem sempre estão presentes. 

A mandíbula está composta pelo palpo mandibular, o processo incisivo e o processo 

molar. O palpo mandibular (Fig. 13A), quando presente, corresponde ao endópodo do 

apêndice e está presente na maioria dos Decapoda (McLaughlin, 1981; Schram, 1986). 

O palpo mandibular normalmente é segmentado, apresentando de um a três 

segmentos. Em Procarididae, ramo externo próximo à Caridea (Bracken et al., 2009), o palpo 

mandibular é trisegmentado, mas em outros grupos considerados basais nas filogenias 

moleculares de Caridea (Bracken et al., 2009; Li et al., 2011), o palpo é bisegmentado como 

por exemplo em Discias vernbergi (Bresilidae) e em Bathypalaemonella delsolari 

(Campylonotidae ). 

Nos diferentes gêneros de Pasiphaeidae existem variações importantes na forma e no 

número de segmentos do palpo mandibular. Nas espécies de Alainopasiphaea (Fig. 13B) e de 

Pasiphaea (Fig. 13G, H) o palpo está ausente. Em Eupasiphae (Fig. 13C), Glyphus (Fig. 13D) 

e Parapasiphae o palpo tem forma digitiforme, já em Leptochela (Fig. 13E) e Psathyrocaris 
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(Fig. 13I) o palpo é foliáceo. O número de segmentos do palpo mandibular é variável sendo 

unisegmentado em Leptochela e nas espécies de Parapasiphae, enquanto que nas espécies de 

Eupasiphae, Glyphus e Psathyrocaris o palpo é bisegmentado. 

Crosnier & Forest (1973) mencionaram que o número de segmentos do palpo 

mandibular de Glyphus marsupialis varia de um a três ou em alguns casos o palpo está 

ausente. Guzmán & Wicksten (1998) registraram o mesmo tipo de variação em Eupasiphae 

gilesii. Aparentemente as variações no número de segmentos do palpo mandibular estão 

relacionadas ao desenvolvimento ontogenético. 

O processo incisivo e molar são enditos modificados. O grau de desenvolvimento de 

ambos os processos da mandíbula variam nos diferentes grupos de Decapoda. Na maioria dos 

decápodes, o processo incisivo e molar estão separados em dois lobos independentes. No 

entanto, nos primeiros estados larvais o processo incisivo e molar estão fusionados em uma 

única estrutura. Em camarões Dendrobranchiata, o processo incisivo é o primeiro em surgir 

(Heegaard, 1953; Knight & Omori, 1982). 

Os processos incisivo e molar estão geralmente presentes. Porém em vários grupos de 

camarões o processo incisivo está presente e bem desenvolvido, enquanto que o processo 

molar está ausente ou reduzido como é o caso em Oplophoridae (e.g., Acanthephyra e 

Ephyrina) e Sergestidae (e.g., Sergia phorca ). Em Pasiphaeidae o processo molar está 

ausente ou indistinto. 
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Figura 13. Mandíbula direita em vista frontal. A: esquema geral da mandíbula de um 

camarão Caridea (Modificado de McLaughlin, 1980). B–I: mandíbula em representantes de 

Pasiphaeidae. B: Alainopasiphaea australis, C: Eupasiphae gilesii, D: Glyphus marsupialis, 

E: Leptochela bermudensis, F: Parapasiphae sulcatifrons, G: Pasiphaea barnardi, H: 

Pasiphaea dofleini, I: Psathyrocaris fragilis. Escala=1 mm. 
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Em outros grupos de camarões, como Bresilioda (Caridea), considerado grupo basal 

dos Caridea (Li et al., 2011), os processos incisivo e molar estão bem desenvolvidos e 

separados por um hiato. Esta separação entre o processo incisivo e molar é frequente em 

Caridea (e.g., Alpheoida, Campylonotoida, Nematocarcinoida e Pandaloida). Em alguns 

grupos de camarões Crangonidae e Hippolytidae observa-se o desenvolvimento do processo 

molar e a redução do processo incisivo. 

O processo incisivo está formado por dentes cujo número é variável. Em Procaris 

ascentionis (Procarididae) e em Sergia phorca (Sergestidae), por exemplo, o processo incisivo 

possui apenas um dente, enquanto que em Vetericaris chaceorum (Procarididae) o processo 

incisivo possui três dentes. Em Pasiphaeidae o processo incisivo está bem desenvolvido 

podendo apresentar entre dez a mais de 15 dentes agudos. 

 

Maxílula ou primeiro par de maxilas 

Em Caridea a maxílula é foliácea, côncava e está em contato com a mandíbula. A 

maxílula é formada por exópodo, segundo McLaughlin (1980), palpo e enditos. O exópodo 

tem formato de lobo simples, já o palpo é alongado e com um pequeno lobo sub-distal. Os 

enditos são bem desenvolvidos e correspondem ao endito coxal (o mais ventral) e o endito 

basal (o mais dorsal), ambos armados com espinhos grossos e cerdas, o endito coxal é 

digitiforme com múltiplas cerdas espinhosas (Fig. 14A). 

Nas espécies de Pasiphaeidae a maxílula segue o padrão geral dos Caridea, porém com 

diferenças significativas. Nas espécies de Alainopasiphaea (Fig. 14B), a maxílula está 

destituída de exópodo, o palpo embora grande carece de lobo sub-distal, mas a presença de 

cerdas longas plumosas indicam a antiga posição do lobo sub-distal. Os enditos são 

aproximadamente iguais em comprimento. O endito basal possui a forma típica dos Caridea, 

com a margem interna quase reta e armada de dentes triangulares formando um ancinho, a 

margem externa carece de ornamentos. O endito coxal é semi retangular, margeado por cerdas 

simples. 
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As espécies de Eupasiphae (Fig. 14C) diferem das de Alainopasiphaea na forma da 

maxílula que é mais robusta, do palpo que tem forma oval com o extremo distal curvo com 

lobo sub-distal muito bem desenvolvido e dotado de apenas uma cerda plumosa cujo 

comprimento ultrapassa a margem anterior dos enditos. O endito basal é parecido ao de 

Alainopasiphaea, embora varie quanto ao número de dentes. O endito coxal é lobular, 

ornamentado com cerdas simples e espinhos. 

Em Glyphus marsupialis (Fig. 14D) as características das maxílulas assemelham-se às 

das espécies de Eupasiphae pela forma do palpo e dos enditos. Há, porém, diferenças na 

ornamentação do palpo, dotado de poucas cerdas distais, e no extremo apical que em G. 

marsupialis não é tão curvo como em Eupasiphae. O lobo sub-distal da maxílula é bem 

desenvolvido e com uma só cerda. O endito basal da maxílula de G. marsupialis assemelha-se 

ao de Eupasiphae por compartilharem o mesmo número de dentes na margem interna. Em 

Glyphus marsupialis o endito coxal não é tão lobular como em Eupasiphae, mas não chega a 

ser retangular como em Alainopasiphaea. 

Nas espécies de Leptochela as maxílulas (Fig. 14E) assemelham-se mais às dos 

demais Caridea do que às dos Pasiphaeidae, principalmente pela forma do endito coxal 

alongado e do endito basalal dotado de cerdas e dentes. 

As maxílulas das espécies de Parapasiphae (Fig. 14F) e Eupasiphae são semelhantes 

tanto na forma como na ornamentação. No caso das espécies de Pasiphaea a maxílula é mais 

parecida com as das espécies de Alainopasiphaea, pois apresentam se dois formas, resumidas 

nas espécies Pasiphaea barnardi e Pasiphaea merriami, dos grupos de espécies “Pasiphaea 

alcocki” e “Pasiphaea cristata” respectivamente (Fig. 14G e H). Em essas espécies o lobo 

sub-distal é muito reduzido em P. merriami e ausente em P. barnardi. 

As maxílulas de Psathyrocaris (Fig. 14I) e Leptochela são mais parecidas com o 

modelo geral dos Caridea. O palpo é bem desenvolvido e alongado com o lobo sub-distal bem 

definido. Os enditos são lobulares e alongados. O endito basal possui a margem interna curva 

e dotada de cerdas e dentes, já o endito coxal é alongado e ornamentado com cerdas simples. 

As maxílulas têm sido pouco utilizadas na taxonomia de camarões, pois são 

consideradas uniformes. No presente estudo, entretanto, percebemos que existem variações 
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intraespecíficas e variações entre gêneros que permitem separar os Pasiphaeidae do resto dos 

Caridea pela ausência de exópodo. Dentro dos Pasiphaeidae se observam três grupos segundo 

o desenvolvimento das diferentes partes que o compõem. O primeiro corresponde às espécies 

de Pasiphaea e Alainopasiphaea nas quais o lobo sub-distal do palpo é reduzido ou ausente e 

o endito coxal é retangular. O segundo grupo corresponde às espécies de Eupasiphae e 

Parapasiphae, nas quais o lobo sub-distal do palpo é bem desenvolvido e o endito coxal é 

arredondado. O terceiro grupo corresponde às espécies de Leptochela e Psathyrocaris nas 

quais o lobo sub-distal do palpo é bem desenvolvido e o endito coxal é digitiforme, neste 

grupo o palpo é mais comprido que o comprimento dos enditos a diferença dos outros dois 

primeiros grupos que o palpo é do mesmo comprimento que os enditos. 
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Figura 14. Maxílula direita, vista frontal. A: esquema geral de uma maxílula de um camarão 

Caridea (cf. McLaughlin, 1980). B–I: maxílula em representantes de Pasiphaeidae. B: 

Alainopasiphaea australis, C: Eupasiphae gilesii, D: Glyphus marsupialis, E: Leptochela 

bermudensis, F: Parapasiphae sulcatifrons, G: Pasiphaea barnardi, H: Pasiphaea dofleini, I: 

Psathyrocaris fragilis. Escala= 1 mm. 
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Maxila ou segundo par de maxilas 

A maxila é foliácea e está formada pelo escafognatito, endópodo e enditos (Fig. 15). O 

escafocerito é uma estrutura grande e larga que permite a ventilação das brânquias. O 

endópodo é filiforme, não atinge a porção média do lobo dorsal do escafognatito e é quase 

sem ornamentos, exceto por uma fileira de cerdas plumosas esparsas (Fig. 15A). Em 

Eupasiphae (Fig. 15B) e Parapasiphae (Fig. 15F) a maxila apresenta apenas um endito 

desenvolvido, enquanto que Glyphus marsupialis (Fig. 15C) possui dois enditos. Em 

Alainopasiphaea e Pasiphaea (Fig. 15F e G) a maxila tem os enditos obsoletos, ou seja, não 

há uma divisão entre os enditos. Os três enditos (dorsal, médio e ventral) da segunda maxila 

são bem desenvolvidos apenas nas espécies de Leptochela (Fig. 15D) e de Psathyrocaris (Fig. 

15H). 

Em Pasiphaeidae, o segundo par de maxilas é simples, com enditos reduzidos ou 

ausentes em Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, Leptochela, Parapasiphae, 

Psathyrocaris, já em Psathyrocaris o segundo par de maxilas é semelhante ao de outros 

camarões Caridea. 
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Figura 15. Maxila direita, vista frontal. A: esquema geral de uma maxila de um camarão 

Caridea (cf. McLaughlin, 1980). B–H: maxila ou segundo par de maxilas em representantes 

de Pasiphaeidae. A: Alainopasiphaea australis, C: Eupasiphae gilesii, D: Leptochela 

bermudensis, E: Glyphus marsupialis, F: Parapasiphae sulcatifrons, G: Pasiphaea barnardi, 

H: Pasiphaea dofleini, I: Psathyrocaris fragilis. Escala=1 mm. 
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4.1.5. Estruturas e Apêndices Torácicos 

Primeiro par de Maxilípedes 

O primeiro par de maxilípedes (Fig. 16) é bem característico nos Pasiphaeidae e 

diferente dos outros Caridea pela redução e perda de algumas estruturas. 

Em Caridea o primeiro par de maxilípedes é foliáceo e está constituído por exópodo, 

endópodo, enditos e epipoditos, todos com diferentes graus de desenvolvimento. O exópodo é 

alongado na porção distal e amplo na base, no limite entre ambas porções possui um lobo 

conhecido como “lobo carideo”, ausente nos camarões Dendrobranchiata. O endópodo é 

reduzido e digitiforme, os enditos são bem desenvolvidos e os epipoditos reduzidos (Fig. 

16A). 

Em Pasiphaeidae o exópodo é reduzido e não segmentado, oval nas espécies de 

Pasiphaea, retangular nas espécies de Eupasiphae e Parapasiphae e arredondado nas demais 

espécies da família. O lobo carideo está marcadamente reduzido em algumas espécies do 

gênero Pasiphaea, como em P. pacifica e P. dofleini, presente e bem desenvolvido em 

Leptochela e Psathyrocaris e presente porém pouco desenvolvido em Alainopasiphaea, 

Eupasiphae, Glyphus, Leptochela e Parapasiphae. 

Nas espécies de Alainopasiphaea o primeiro maxilípede é foliáceo (Fig. 16B), com 

exópodo reduzido e segmento apical parcialmente fusionado à base. Os epipoditos são 

obsoletos, distinguíveis apenas pela presença de uma cicatriz existente na mesma posição 

onde se localizam em outras espécies de Caridea. O endópodo é reduzido a uma projeção 

digitiforme na margem interna do apêndice e formando uma linha continua com ela. Os 

enditos estão ausentes, não existindo indicação alguma de sua posição, apenas umas poucas 

cerdas esparsas na margem interna do apêndice. 

O primeiro par de maxilípedes em Eupasiphae difere das espécies de Alainopasiphaea 

pela presença de epipoditos bilobulados quase tão compridos quanto a metade do 

comprimento do apêndice (Fig. 16C). Em Eupasiphae o lobo carideo é facilmente 

diferençável e o segmento do exópodo é articulado com a base. O endópodo nas espécies de 

Eupasiphae é mais desenvolvido do que em Alainopasiphaea, além de ornamentado com uma 
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cerda plumosa longa. Em Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae o endito é único e de grande 

tamanho, o que sugere a possibilidade de que os dois enditos estejam fusionados em um só, 

mesmo sabendo-se que não existem sinais da presença de um segundo endito. Nas espécies de 

Leptochela o primeiro par de maxilípedes difere consideravelmente das outras espécies 

analisadas (Fig. 16E), sendo mais relacionado morfologicamente com os Caridea típicos. O 

primeiro par de maxilípedes em Parapasiphae (Fig. 16F) se assemelha aos de Eupasiphae e 

G. marsupialis pela presença de epipodito bilobulado, pela forma do segmento distal no 

exópodo, o endópodo é bem definido e o endito fusionado em um só, e ornamentado com 

cerdas plumosas longas e esparsas. As espécies de Pasiphaea e Alainopasiphaea se 

aproximam pela morfologia dos primeiros maxilípedes (Fig. 16G e H), cujos epipoditos,  

enditos e endópodo são reduzidos ou reconhecíveis apenas pela presença de uma cerda 

plumosa longa. Estes caracteres diferenciam Pasiphaea e Alainopasiphaea das espécies de 

Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae. No caso das espécies de Leptochela e Psathyrocaris 

(Fig. 16I) o primeiro par de maxilípedes é semelhante ao dos Caridea em geral, exceto pela 

forma do segmento distal do exópodo cuja forma é oval e possuem apenas um segmento e não 

como um flagelo como se apresenta nas espécies de Caridea. 

Em Leptochela e Psathyrocaris a forma geral do endópodo digitiforme é 

compartilhado com muitos outros Caridea, entretanto no restante das espécies de Pasiphaeidae 

o endópodo é marcadamente reduzido ou ausente como no caso P. orientalis e P. poeyi. 

Quando presente o endópodo está ornamentado com uma longa cerda plumosa em 

Alainopasiphaea e Pasiphaea e com duas ou três cerdas de diferentes tamanhos nas espécies 

dos outros gêneros. 
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Figura 16. Primeiro maxilípedes, vista frontal. A: esquema geral de um maxilípede de um 

camarão Caridea (cf. McLaughlin, 1980). B–I: Primeiro par de maxilípedes em Pasiphaeidae. 

B: Alainopasiphaea australis, C: Eupasiphae gilesii, D: Glyphus marsupialis, E: Leptochela 

bermudensis, F: Parapasiphae sulcatifrons, G: Pasiphaea barnardi, H: Pasiphaea dofleini, I: 

Psathyrocaris fragilis. Escala=1 mm. 
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Segundo par de Maxilípedes 

O segundo maxilípede dos Caridea é birreme e subpediforme (Fig. 17). O endópodo 

esta formado por cinco segmentos discerníveis ísquio, mero, carpo, própodo e dátilo). Em 

razão da curvatura da extremidade do segundo maxilípede o própodo e o dátilo estão 

posicionados paralelamente ao mero. Os epipoditos podem estar associados a uma 

podobrânquia em alguns grupos. Os enditos têm a forma de lobo pouco pronunciado (Fig. 

17A). 

Nos Pasiphaeidae o segundo maxilípede é aproximadamente um terço o comprimento 

do terceiro maxilípede. O exópodo está ausente nas espécies da família, mas em Eupasiphae o 

exópodo apresenta-se como um lobo pouco desenvolvido (Fig. 17B). O epipodito está 

geralmente ausente em Pasiphaeidae (e.g., Glyphus marsupialis, Fig. 17C; Parapasiphae, Fig. 

17E; Pasiphaea Figs. 17F, G), já nas espécies de Leptochela (Fig. 17D) e Psathyrocaris (Fig. 

17H) o epipodito é bem desenvolvido. 

 O endópodo é bem desenvolvido em todas as espécies de Pasiphaeidae. A base e o 

ísquio encontram-se fusionados. O mero é pouco ornamentado, geralmente apenas com 

cerdas, e tão longo quanto o ísquio, de modo que constituem o segmento de maior 

comprimento em todas as espécies. O carpo é fortemente curvado e de forma  triangular, e 

ornamentado com cerdas simples dispersas na margem externa. O própodo é de forma 

retangular ou oval, e armado com espinhos longos na margem externa e dentes pequenos no 

extremo distal. 

O dátilo é de forma oval nas espécies dos gêneros Alainopasiphaea, Glyphus, 

Leptochela e Pasiphaea; arredondado em Eupasiphae e Parapasiphae; e lanceolado em 

Psathyrocaris. As margens interna e externa do dátilo estão cobertas de cerdas. O extremo 

distal e a margem externa do dátilo possuem espinhos, sendo que o espinho do extremo distal 

é o de maior tamanho; os espinhos da margem externa são curvados e majoritariamente 

pequenos, os que aumentam em tamanho perto do extremo distal.  

Os epipoditos estão ausentes em Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, Pasiphaea e 

Parapasiphae, exceto nos gêneros Leptochela e Psathyrocaris. Os enditos são rudimentares 
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em Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, Leptochela, Pasiphaea e Parapasiphae, exceto 

em Psathyrocaris.  

 

Figura 17. Segundo maxilípede, vista frontal. A: esquema geral de um segundo maxilípede 

de um camarão Caridea (cf. McLaughlin, 1980). A–B: segundo par de maxilípedes em 

Pasiphaeidae. B: Eupasiphae gilesii, C: Glyphus marsupialis, D: Leptochela bermudensis, E: 

Parapasiphae sulcatifrons, F: Pasiphaea barnardi, G: Pasiphaea dofleini, H: Psathyrocaris 

fragilis. Escala=1 mm. 
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Terceiro par de Maxilípedes 

A morfologia e, particularmente, o tamanho do terceiro par de maxilípedes tem sido 

comumente utilizados como características complementares na distinção entre espécies. Em 

Pasiphaeidae o terceiro maxilípede está formado por exópodo, endópodo e epipodito. O 

epipodito está presente e bem desenvolvido unicamente em Glyphus, nos outros gêneros de 

Pasiphaeidae o epipodito do terceiro maxilípede é rudimentar, reduzido apenas a um simples 

tubérculo (Fig. 18). 

A forma dos terceiros maxilípedes é similar entre os gêneros de Pasiphaeidae (Fig. 

18A – H). A base, o mero e o ísquio encontram-se fusionados entre si, exceto em Glyphus 

marsupialis e nas espécies de Leptochela (Fig. 18C e D) nas quais a fusão limita-se ao mero e 

ísquio. Em Pasiphaeidae ocorre a fusão entre o própodo e o dátilo, caráter compartilhado com 

muitos Caridea (McLaughlin, 1980). A linha de sutura entre o própodo e o dátilo não é 

evidente, enquanto que a fusão entre a base e o ísquio é indicada, na margem ventral, por uma 

depressão destituída de cerdas. A ornamentação do terceiro maxilípede é constituída apenas 

por cercas simples e plumosas na margem ventral principalmente, enquanto que na margem 

interna do própodo-dátilo está densamente coberto por cerdas espinhosas, dispostas em 

fileiras diagonais. A disposição das cerdas esta relacionada, provavelmente, à captura e 

manipulação do alimento. 

O exópodo do terceiro maxilípede é longo chegando a atingir a margem distal do 

carpo em Alainopasiphaea, Eupasiphae (Fig. 18B), Glyphus (Fig. 18C), Leptochela (Fig. 

18D), Parapasiphae (Fig. 18E) e Pasiphaea (Fig. 18F e G). Em Psathyrocaris o terceiro 

maxilípede é curto, não alcançando o mero (Fig. 18H). 

Os terceiros maxilípedes possui um par de artrobrânquias em Eupasiphae, Glyphus, 

Leptochela, Parapasiphae e Psathyrocaris, enquanto que as espécies de Alainopasiphaea e 

Pasiphaea carecem de brânquias. 
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Figura 18. Terceiro maxilípedes, vista frontal. A: esquema geral de um terceiro maxilípede 

de um camarão Caridea (cf McLaughlin, 1980). B–H: terceiro par de maxilípede em 

Pasiphaeidae. B: Alainopasiphaea australis, C: Eupasiphae gilesii, D: Leptochela 

bermudensis, E: Glyphus marsupialis, F: Parapasiphae sulcatifrons, G: Pasiphaea barnardi, 

H: Pasiphaea dofleini, I: Psathyrocaris fragilis. Escala=1 mm. 
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Quelípodos 

Uma das principais características morfológicas que definem à família Pasiphaeidae é 

a presença de dois pares de quelípodos pectinados, ou seja, ambos quelípodos (I e II) possuem 

a margem interna formada por uma série de dentes ou cerdas espiniformes de tamanho 

uniforme, as quais estão dispostas como em um pente. Esta característica morfológica está 

presente em todos os gêneros de Pasiphaeidae, exceto em Leptochela e nas espécies de 

Psathyrocaris. 

Contudo, quelípodos pectinados não é um atributo exclusivo de Pasiphaeoidea. 

Quelípodos pectinados é uma característica presente em outros decápodes (e.g., 

Nephropsidae, Polychelidae, Paguridae).  

Em Pasiphaeidae existem diferenças na pectinação entre o primeiro e o segundo par de 

quelípodos. Em Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, Parapasiphae e Pasiphaea os dentes 

pectinados são aproximadamente do mesmo tamanho entre eles e muito juntos, em 

Leptochela e Psathyrocaris os dentes pectinados são de diferentes tamanhos, sendo mais 

dispares os de Psathyrocaris fragilis. 

A forma dos dentes do dátilo são diferentes dos dentes do dedo fixo do quelípodo. Em 

Eupasiphae gilesii (Fig. 19) os dentes do dátilo e do dedo fixo do quelípodo são 

morfologicamente similares, porém os dentes do dátilo são mais compridos e com as estrias 

perpendiculares ao eixo longitudinal (Fig. 19A e B), enquanto que os dentes do dedo fixo são 

mais curtos e as estrias estão dispostas em diagonal para o lado interno do dente (Fig. 19C). 

Em Glyphus marsupialis (Fig. 20) os dentes de ambos dedos do quelípodo são iguais em 

forma mas diferem quanto as estrias como é o caso em E. gilesii. Em Leptochela bermudensis 

os dentes de ambos dedos do quelípodo são iguais tanto em forma como em estrias (Fig. 21). 

Em Parapasiphae sulcatifrons os dentes de ambos dedos do quelípodo diferem 

substancialmente, pois os dentes do dátilo tem a extremidade arredondada, perpendiculares ao 

dátilo e com estrias longitudinais na cara interna (Fig. 22). Já os dentes do dedo fixo são 

triangulares com estrias em diagonal. Em Pasiphaea barnardi, ambas bordas cortantes dos 

quelípodos possuem dentes mais ou menos similares; cônicos agudos com estrias 

longitudinais ao eixo maior só na fase interna (Fig. 23). 
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Figura 19. MEV do Pectinado do primeiro quelípodo de Eupasiphae gilesii. A e B dentes do 

dátilo. C: dentes do dedo fixo. 
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Figura 20. MEV do Pectinado do primeiro quelípodo de Glyphus marsupialis. A e B dentes 

do dátilo. C e D: dentes do dedo fixo. 
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Figura 21. MEV do Pectinado do primeiro par de quelípodos em Leptochela bermudensis. 

Acima o dátilo, abaixo o dedo fixo. 
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Figura 22. MEV do Pectinado do primeiro quelípodo de Parapasiphae sulcatifrons. A e B 

dentes do dátilo. C: dentes do dedo fixo. 
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Figura 23. MEV do Pectinado do primeiro quelípodo de Pasiphaea barnardi. A e B dentes 

do dátilo. C e D: dentes do dedo fixo. 
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Em Psathyrocaris fragilis os dentes do dátilo são muito diferentes dos dentes de todas 

as outras espécies da família Pasiphaeidae, na medida em que são triangulares com a base tão 

ou mais larga do que a altura e quase sem estrias. Já os dentes do dedo fixo são bastante 

compridos e finos com estrias dispostas em um semi espiral (Fig. 24). 

  

Figura 24. MEV do Pectinado do primeiro quelípodo de Psathyrocaris fragilis. A e B dentes 

do dátilo, C e D dentes do dedo fixo. 

 

As diferenças entre os dentes pectinados do primeiro par de quelípodos e os do 

segundo par referem-se ao tipo de estrias na superfície de cada dente. A superfície dos dentes 

de Eupasiphae são longitudinais no primeiro quelípodo, e diagonais no segundo par (Fig. 

25A). Casos similares acontecem nas outras espécies de Pasiphaeidae, com a exceção das do 

gênero Leptochela nas quais não há diferenças entre ambos os quelípodos. Já em 

Psathyrocaris os dentes são de diferentes tamanhos, mais robustos e com o mesmo tipo de 

estrias que no primeiro quelípodos (Fig. 25B).  
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Figura 25. MEV do Margem pectinado do segundo quelípodo. A: Eupasiphae gilesii, B: 

Psathyrocaris fragilis. 

 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

72	

	

Primeiro par de quelípodos 

Os primeiros quelípodos são longos, geralmente o comprimento ultrapassa a margem 

distal da escama antenal. 

A base do primeiro par de quelípodos é de forma cônica com o extremo truncado, com 

uma projeção ventrodistal aguda. Esta projeção ventrodistal é longa e se sobrepõe à porção 

proximal do ísquio como nas espécies de Alainopasiphaea e nos grupos de espécies de 

Pasiphaea “Pasiphaea sivado” e em algumas espécies do grupo “Pasiphaea cristata” (P. 

americana, P. planidorsalis, P. pseudacantha) ou curta como em algumas espécies do grupo 

“Pasiphaea cristata” (e.g., P. amplidens, P. crosnieri, P. ecarina, P. liocerca, P. merriami, P. 

scotiae e P. semispinosa) e nas espécies do grupo “Pasiphaea alcocki” (P. alcocki, P. 

acutifrons, P. affinnis, P. barnardi, P. ledoyeri, P. major, P. multidentata e P. tarda). Em 

outras espécies a projeção distal não se sobrepõe à porção proximal do ísquio como nas 

espécies de Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae. Nas espécies de Leptochela e 

Psathyrocaris não tem projeção. Nos outros gêneros a base dos primeiros quelípodos não 

possuem ornamentos (Fig. 26).  

O ísquio do primeiro par de quelípodos é simples em todas as espécies da família, sem 

ornamentos, mas em Eupasiphae podem apresentar pequenos dentículos na margem posterior 

do segmento. Em Pasiphaea philippinensis o ísquio apresenta um espinho na margem 

posterior. 

O mero é o segmento mais longo dos primeiros quelípodos. Possui espinhos na 

margem posterior em todas as espécies da família exceto nas espécies de Leptochela. As 

espécies de Alainopasiphaea não apresentam ornamentos na margem posterior do mero, o 

mesmo acontecendo com algumas espécies do grupo “Pasiphaea cristata” (Pasiphaea 

cristata, P. americana, P. crosnieri, P. dofleini, P. hoplocerca, P. kapala, P. liocerca, P. 

natalensis, P. planidorsalis, P. poeyi, P. princeps, P. pseudacantha, P. romenski, P. scotiae, 

P. semispinosa, P. sirenkoi,  P. timofeevi e P. unispinosa). 
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Figura 26. Basipodito (Bp), ísquio (Ip) e mero (Mp) dos primeiros quelípodos em 

Pasiphaeidae. A: Pasiphaea affinis, B: Pasiphaea orientalis, C: Pasiphaea berentsae, D: 

Pasiphaea rathbunae. Abreviações: Exp – exópodo, pd – projeção distal. Escala= 1mm.  
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O carpo e o ísquio são os segmentos mais curtos do primeiro quelípodo (Fig. 27). Na 

maioria das espécies da família o carpo tem forma quase triangular, no extremo distal das 

margens ventral e dorsal há projeções que podem alcançar a base do própodo, exceto em 

Glyphus, Leptochela e Psathyrocaris nas quais o carpo não é projetado. Em Pasiphaea o 

carpo pode mostrar uma projeção aguda, caso da maioria das espécies (Fig. 27) ou não haver 

projeção como no caso de P. sinensis do grupo “Pasiphaea alcocki” e P. ecarina do grupo 

“Pasiphaea cristata”. 

 

 

 

Figura 27. Carpo em Pasiphaea barnardi, vista externa. Abreviações: ed – espinhos dorsais, 

ev – espinhos ventrais, Pd – processo distal dorsal, Pv – processo ventral distal. Escala= 1mm.  
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A quela que é a modificação do própodo articulado com o dátilo, no própodo podem 

se diferenciar a palma do dedo fixo. A Palma é a porção mais ampla do quelípodo e tem uma 

forma tubular e se estende desde a articulação com o carpo até a articulação com o dátilo. O 

dedo fixo é uma projeção do própodo que junto ao dátilo formam a pinça característica e 

também é nomeado como “pollex” na literatura (McLaughlin, 1980). 

A margem interna da palma pode apresentar uma fileira de cerdas espinhosas, as quais 

variam em número de três a mais de 15 nas espécies do grupo “Pasiphaea alcocki” (Fig. 28A, 

B), de dois a seis no grupo “Pasiphaea cristata” e apenas dois no grupo “Pasiphaea sivado” e 

nas espécies de Alainopasiphaea. Nos outros gêneros o número e a disposição das cerdas 

espinhosas é variável, podendo estar presentes na margem articular distal da palma como no 

caso de Eupasiphae serrata (Fig. 28C) e ainda atingir o dedo fixo como no caso de Pasiphaea 

affinis  (Fig. 28B) e Parapasiphae cristata (Fig. 28E). 

O exópodo do primeiro par de quelípodos é longo e ultrapassa a zona média do mero 

em todas as espécies de Pasiphaeidae (Fig. 26A), com exceção do gênero Psathyrocaris que 

atinge a zona média da palma. 

A fórmula branquial associada a este apêndice mostra variações, em relação ao 

número de pleurobrânquias e artrobrânquias nos diferentes gêneros de Pasiphaeidae. A 

fórmula branquial tem sido usada por Hayashi (1999, 2004, 2006) para diferenciar entre 

grupos de espécies dentro de Pasiphaea. Nos gêneros Eupasiphae, Glyphus, Leptochela, 

Parapasiphae e Psathyrocaris possuem um par de artrobrânquias e um par de 

pleurobrânquias, enquanto que em Alainopasiphaea unicamente apresenta um par de 

pleurobrânquias. 
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Figura 28. Primeiros quelípodos em vista interna dos Pasiphaeidae. A: Pasiphaea pacifica, 

B: Pasiphaea affinis, C: Eupasiphae serrata, D: Parapasiphae cristata vista externa, E: 

Parapasiphae cristata vista interna. Escala= 1mm. 
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Aparelho limpador de antenas 

Na zona de articulação entre o própodo e o carpo dos primeiros pares de quelípodos 

existe uma estrutura denominada aparelho limpador das antenas. O aparelho limpador de 

antenas está composto por cerdas espinhosas serrilhadas. 

A margem distal do carpo está formada por uma fileira de cerdas espinhosas, enquanto 

que a margem proximal do própodo está formada por varias fileiras de cerdas, as que são de 

dois tipos diferentes i.e. cerdas simples e cerdas serrilhadas. 

Bauer (1975) reportou pela primeira vez a presença de um aparelho limpador de 

antenas em Pandalus danae (Caridea, Pandalidae), ao qual se referiu como “setal group 

specialized”. Bauer (1981; 1989) reviu o comportamento de limpeza dos Decapoda e fez 

referência ao aparelho limpador de antenas localizado na união carpo-propodal e comentou 

sobre seu possível significado filogenético (Bauer, 1989). Recentemente De Grave & 

Goulding (2011) compararam o aparelho de limpeza dos flagelos antenais em camarões 

Caridea e chamam de “carpo-propodal antennal flagellar grooming brush”. Neste estudo 

incluíram três espécies de Pasiphaeidae nas quais o aparelho limpador em Parapasiphae 

sulcatifrons e Pasiphaea multidentata encontra-se formado por uma fileira de 13 a 14 cerdas 

serrilhadas no carpo.  

O aparelho limpador de antenas está presente em todas as espécies da família 

Pasiphaeidae com exceção do gênero Leptochela e Psathyrocaris. Nosso estudo dos gêneros 

de Pasiphaeidae mostrou que o número de cerdas serrilhadas do pente do carpo varia entre 13 

e 17 entre os diferentes gêneros: 13 em Eupasiphae e Parapasiphae, 17 em Glyphus. Nas 

espécies de Pasiphaea o número de cerdas serrilhadas do carpo é bastante variável entre as 

espécies e não existe um padrão evidente nem nos grupos de especies, por exemplo em P. 

dofleini (grupo “Pasiphaea sivado”) há 10 cerdas, mesma quantidade de cerdas que em P 

hoplocerca (grupo “Pasiphaea cristata”). Nas espécies do grupo “Pasiphaea alcocki” o 

número varia de 12 a 13 cerdas; P. merriami (grupo “Pasiphaea cristata”) apresenta 14 

cerdas, sendo o maior número de cerdas serrilhadas observado em P. magna com 15 cerdas. 
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Segundo par de quelípodos 

A forma geral do segundo par de quelípodos assemelha-se ao primeiro quelípodo, mas 

diferem pela presença de ornamentos existentes em maior número no primeiro quelípodo. O 

segundo quelípodo é ligeiramente maior em comprimento do que o primeiro quelípodo e a 

proporção do comprimento do dátilo em relação ao comprimento da palma é, na maioria dos 

casos, diferente entre o segundo e primeiro quelípodos. 

O ísquio pode ser menor ou igual à metade do comprimento do basipodito. Em 

algumas espécies o ísquio apresenta espinhos acessórios na margem ventral, como no caso de 

Eupasiphae e em algumas espécies do grupo “Pasiphaea alcocki”. O mero e o própodo (dedo 

fixo incluso) são os segmentos mais longos do segundo e primeiro quelípodos. A margem 

ventral do mero do segundo quelípodo apresenta espinhos ou dentes, cujo número varia 

segundo as espécies. O carpo é curto e levemente cônico, armado com umas poucas cerdas 

espinhosas nas margens dorsal e ventral distal. 

O comprimento da palma do segundo par de quelípodos é quase sempre igual ou 

menor do que o comprimento do dátilo, mas é variável segundo a espécies sem relação nem 

com os gêneros nem com os grupos  de espécies de Pasiphaea. 

O exópodo do segundo par de quelípodos é longo e ultrapassa a zona média do mero 

em todas as espécies de Pasiphaeidae, com exceção do gênero Psathyrocaris no qual o 

comprimento atinge a zona média da palma. 

A fórmula branquial associada a este apêndice é constante no número de 

pleurobrânquias e artrobrânquias nos diferentes gêneros de Pasiphaeidae exceto nas espécies 

de Alainopasiphaea que carecem de artrobrânquias. 

 

Pereiópodos não quelados  

Os pereiópodos não quelados (terceiro, quarto e quinto par de pereiópodos) na maioria 

dos camarões Caridea possuem o mesmo padrão morfológico. No entanto, em Pasiphaeidae a 

forma e tamanho dos pereiópodos não quelados é diferente entre as distintas espécies da 
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família. O terceiro par de pereiópodos (P3) é bastante alongado, aproximadamente o triplo do 

tamanho do quarto par de pereiópodos (P4) e o dobro do quinto par de pereiópodos (P5). O 

quarto par de pereiópodos (P4) é delgado e reduzido. O quinto par de pereiópodos (P5) é 

alongado e reduzido. 

 

Terceiro par de pereiópodos 

O terceiro par de pereiópodos (P3) é longo e marcadamente delgado, alcançando e/ou 

ultrapassando a margem anterior da carapaça. O grande desenvolvimento de alguns 

segmentos como o mero influenciam no comprimento total do P3. Em Leptochela o mero e o 

ísquio são alongados; em Glyphus e Psathyrocaris o mero e própodo são os mais alongados 

dos segmentos do P3. Infelizmente, a fragilidade dos pereiópodos em Pasiphaeidae, fazem 

com que a maior parte dos organismos preservados nas coleções tenham perdido uma parte ou 

a totalidade do P3. Por este motivo a morfologia do P3 é mal conhecida em Pasiphaeidae e 

sua comparação com outras espécies é difícil de estabelecer.  

O basipodito do P3 é curto, aproximadamente duas vezes mais comprido do que largo. 

O P3 carece de ornamentações em todas as espécies de Pasiphaeidae, exceto em Leptochela, 

cujas espécies possuem cerdas espinhosas articuladas, e em Parapasiphae kensleyi, cujo P3 é 

dotado de três espinhos. 

Em Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, Leptochela, Parapasiphae e 

Psathyrocaris o ísquio de P3 é delgado e alongado (aproximadamente três vezes mais longo 

do que largo), enquanto que em Pasiphaea o comprimento do ísquio é mais de cinco vezes a 

sua largura. O ísquio do P3 carece de ornamentações em muitos Pasiphaeidae, mas em 

Leptochela carinata possui espinhos móveis na margem posterior e externa do ísquio. O 

número de espinhos na margem posterior do ísquio é variável nas espécies do gênero 

Parapasiphae: um espinho em P. sulcatifrons, dois em P. compta e P. kensleyi enquanto que 

P. cristata carece de ornamentos. Psathyrocaris infirma possui três espinhos no ísquio. 

O mero dos P3 é tão longo quanto a metade do comprimento da carapaça e carece de 

ornamentações em todos os gêneros de Pasiphaeidae. O carpo é bastante reduzido tem forma 
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triangular e também carece de ornamentos nos Pasiphaeidae. O própodo do P3 é bastante 

longo e, de um modo geral, atinge um quarto do comprimento da carapaça.  Todavia, em 

Psathyrocaris o própodo de P3 chega alcançar a metade do comprimento da carapaça. Em 

Leptochela o comprimento do própodo é menor do que um quarto do comprimento da 

carapaça. 

Devido à sua fragilidade o dátilo e os outros segmentos do P3 é difícil de ser estudado 

pois se perde por ocasião da coleta na maioria dos exemplares. O dátilo é ou mais delgado 

segmento de P3 e, é marcadamente curto e triangular, e dotado no extremo distal de até três 

cerdas simples.  

As espécies da família Pasiphaeidae possuem um par de um par de pleurobrânquias no 

sexto pleurito torácico e um par de artrobrânquias no sexto par de pereiópodos; o par de 

artrobrânquias estão ausentes no gênero Alainopasiphaea. 

 

Quarto par de pereiópodos 

Em todos os gêneros de Pasiphaeidae o quarto par de pereiópodos (P4) é o mais curto 

apêndice torácico alcançando, aproximadamente, dois terços do comprimento do quinto par 

de pereiópodos (P5). Porém em Psathyrocaris o P4 é mais longo que o P5 e em Leptochela, o 

P4 é tão longo quanto o P5. 

A base do P4 é simples, cônica e truncada, carece de ornamentos exceto em 

Leptochela que possui espinhos e cerdas espinhosas. O ísquio do P4 é simples, cilíndrico, 

relativamente curto, de duas a três vezes mais comprido do que largo. O ísquio é sem 

ornamentos, exceto em Leptochela em cujo ísquio há um forte dente médio ventral. O carpo 

do P4 é curto, recurvado, sem ornamentos. O própodo é cilíndrico, em alguns gêneros o longo 

quanto o mero. O própodo carece de ornamentos exceto na extremidade distoventral que é 

ornada com cerdas serrilhadas em todas as espécies da família e densamente coberta de cerdas 

espinhosas serrilhadas, de diferentes tamanhos ao longo da margem ventral em todas as 

espécies (exceto Leptochela).  
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Em Pasiphaeidae o dátilo é lanceolado com o extremo distal arredondado em todas as 

espécies da família, exceto em Leptochela cujo dátilo é mais agudo à semelhança de outros 

Caridea. As margens do dátilo são ornadas com cerdas plumosas em Eupasiphae, 

Parapasiphae e Psathyrocaris, e cerdas espinhosas serrilhadas em Glyphus. Em 

Alainopasiphaea e Pasiphaea as cerdas do dátilo são espinhosas mas não serrilhadas e estão 

posicionadas apenas na face interna do dátilo. 

Os Pasiphaeidae possuem um par de artrobrânquias associadas ao quarto par de 

pereiópodos e um par de pleurobrânquias ao sétimo pleurito torácico, mas as espécies de 

Alainopasiphaea diferem do padrão geral pela ausência de artrobrânquias no quarto par de 

pereiópodos. 

 

Quinto par de pereiópodos 

Os camarões Pasiphaeidae diferem de outros Caridea pelo quinto par de pereiópodos 

(P5) reduzido em relação à P2–P4, ao passo que nos demais Caridea P2–P5 tendem a 

apresentar tamanhos semelhantes. 

O quinto par de pereiópodos (P5) em Pasiphaeidae é alongado e simples. A base do P5 

carece de ornamentos. O ísquio é cilíndrico, aproximadamente três vezes mais longo do que 

largo e carece de ornamentos. O mero é cilíndrico, alongado sem ornamentos em todo seu 

comprimento, exceto por umas poucas cerdas plumosas na porção ventroproximal. O carpo é 

simples, sem ornamentos, aproximadamente um sexto do comprimento do mero. O própodo é 

tão longo quanto o mero, sem ornamentos. O dátilo tem forma de espátula arredondada 

distalmente sendo, aproximadamente, duas vezes mais largo do que longo. O dátilo possui 

uma fileira de cerdas plumosas em suas margens distal e ventral, sendo as cerdas da margem 

distal mais longas do que o comprimento do dátilo. 

As espécies do gênero Alainopasiphaea e as espécies de Pasiphaea do grupo “P. 

sivado” carecem de artrobrânquias e pleurobrânquias no P5, exceto em Pasiphaea japonica e 

P. propinqua que exibem uma pleurobrânquia rudimentar. O restante das espécies da família 
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carecem de artrobrânquias associadas ao P5 e apresentam unicamente um par de 

pleurobrânquias no oitavo pleurito torácico. 

 

4.1.6. Estruturas e Apêndices Pleonais 

Pleópodos 

Os pleópodos dos Pasiphaeidae assemelham-se ao dos Caridea em geral. Os pleópodos 

são utilizados para a propulsão na natação (movimentam-se em sentido único: de frente para 

atrás) e, no caso das fêmeas, para carregar os ovos. Os cinco pares de pleópodos assemelham-

se entre si, com a exceção do primeiro par cujo endópodo é modificado em forma de lâmina 

arredondada ou oval, com uma projeção na margem interna que recebe o nome de “apêndice 

interno” o qual não atinge a margem distal do endópodo. Nas espécies de Leptochela o 

apêndice interno do primeiro par de pleópodos é marcadamente reduzido apenas projetado da 

margem interna. Nos Pasiphaeidae, a forma do endópodo não difere entre os sexos. 

O apêndice interno do endópodo do segundo par de pleópodos é curto 

(aproximadamente um terço do comprimento do endópodo), delgado, rígido e ornamentado 

distalmente com cerdas curvas. Nos espécimes machos o apêndice interno possui uma 

pequena projeção lanceolada, aproximadamente da metade do comprimento do apêndice 

interno e ornada com longas cerdas nas margens, conhecida como apêndice masculino. Nas 

espécies de Psathyrocaris o endópodo é mais curto do que o exópodo e o apêndice masculino 

é cerca de metade do comprimento do endópodo. 

 

Urópodos 

Em Pasiphaeidae os urópodos são de grande tamanho, aproximadamente metade do 

comprimento cefalotorácico. Nas espécies estudadas no presente trabalho a porção basal dos 

urópodos encontra-se subdivida em diversas partes, características que não têm sido tratadas 

anteriormente na literatura. 
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Os urópodos possuem função natatorial e desempenham uma função primordial no 

comportamento conhecido como "cardoid escape reaction" (Dahl, 1983). 

Enquanto que os demais pleópodos movimentam-se unicamente em um sentido, de 

frente para atrás, o movimento dos urópodos é para frente e para atrás, em sentido diagonal. 

Para os urópodos poderem fazer a movimentação de deslocamento e batimento, a articulação 

dos urópodos deve ser em forma oblíqua. Para isto, o ponto de articulação esternal teve que 

migrar para atrás, posterior ao ponto de articulação pleural, o que é observado em vista ventral 

dos urópodos, como uma peça triangular. Esta peça se articula com o esternito e está separada 

dos urópodos por uma zona descalcificada e membranosa, seu extremo distal apóia-se em um 

ponto da face interna da base dos urópodos. A porção basal desta peça se apóia no extremo 

distal da porção posterior do esternito do pleonito VI. 

A base dos urópodos possui outra divisão na face interna na articulação com o 

endópodo, esta articulação é visível em vista dorsal e representa uma pequena peça, de 

aproximadamente menos de um quarto do comprimento da base dos urópodos. A função desta 

estrutura é desconhecida, no entanto, aparentemente ajuda no batimento dos ramos dos 

urópodos. 

Os dois ramos dos urópodos são desiguais em comprimento, sendo que o exópodo é 

maior do que o endópodo. Ambos ramos são lanceolados. O exópodo possui uma carena 

submarginal externa, que termina em um pequeno espinho subdistal, que nas espécies da 

família Pasiphaeidae é única, com a exceção das espécies de Leptochela que podem ter dois 

espinhos. O exópodo é dividido em duas porções uma mais proximal, de maior tamanho e 

outra distal, menor. A separação entre ambas porções está marcada por uma linha divisória 

curva, que no centro forma um retângulo ao qual está associada a musculatura. 

Aparentemente, esse ponto permite a movimentação da porção distal que pode auxiliar no 

batimento dos urópodos no momento da natação e assim diminuir a resistência da água. Esta 

divisão apical do exópodo, tem sido considerada como o exópodo distal em alguns 

Malacostraca (Anaspidacea, Caridea, Euphausiacea, Stomatopoda e Thermosbaenacea, cf. 

Kutschera et al., 2012). A divisão é completa em todas as espécies de Pasiphaeidae, exceto 

nas espécies do gênero Leptochela nas quais a linha de divisão encontra-se parcialmente 

fusionada à margem externa do exópodo dos urópodos. 
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4.2. Morfologia comparada 

Os crustáceos que tem forma de camarão e adaptação do corpo para a vida como 

animal nadador tem recebido atenção por alguns autores. Calman (1904) chamou de “caridoid 

fácies” que definiu pela presença de olhos móveis, exópodo da antena em forma de escama, 

abdômen alongado e ventralmente flexível e um “leque caudal” que é formado pelos urópodos 

despregados a cada lado do telson. Na mesma proposta Calman (1904), assumiu que essas 

características ocorrem nos grupos basais dos Malacostraca e que se apresentam em diferentes 

grupos mais primitivos e de igual forma de locomoção. Dentro dos decápodes a forma de 

camarão se apresenta em diferentes grupos, como por exemplo nos Dendrobranchiata, 

Procarididae, Caridea e Stenopodidea. Gordon (1955) indicou a possibilidade de reunir os 

camarões decápodes junto com os eufausídeos em um único grupo; os Natantia. O grupo 

Natantia foi reconhecido como válido por muitos autores desde o trabalho de Holthuis (1955) 

que reuniu chaves de identificação para todos os Caridea (Holthuis, 1955; 1993). Na 

atualidade, o grupo Natantia não é reconhecido como válido (De Grave & Fransen, 2011), no 

entanto o nome Natantia continua sendo utilizado por diferentes autores (Burukovsky & 

Andreva, 2010; Winkler 2014), porém restrito aos camarões Caridea.  

A forma corporal típica do camarão se apresenta em várias famílias de decápodes, mas 

a forma geral pode-se diferenciar em dois padrões morfológicos: os camarões com corpos 

comprimidos dorsoventralmente e os camarões comprimidos lateralmente. Dentro do primeiro 

grupo estão animais como os Stenopodidea, e alguns Caridea, principalmente aqueles que tem 

hábitos de vida mais bentônicos e com hábitos geralmente crípticos como os Alpheidae. Os 

camarões comprimidos lateralmente são nadadores ativos de águas abertas, ou bem estão 

associados ao fundo para a obtenção de alimentação como no caso dos Nematocarcinidae, 

Pandalidae e outros grupos (Cartes, 1993a; 1993b; Fanelli & Cartes, 2004). Os camarões 

estritamente pelágicos, tem uma forma corporal caracterizada pela forma de pêra da carapaça, 

grande desenvolvimento do pleon e ausência de um rostro desenvolvido, como é observado 

nos camarões Sergestidae (Dendrobranchiata, Sergestoida) e os Pasiphaeidae (Caridea, 

Pasiphaeoidea) (Sardà et al, 2005).  

A característica de um rostro pouco desenvolvido nesses grupos seria uma adaptação à 

vida pelágica, pois estando submersos em um ambiente tridimensional a escapada pode ser 
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feita em qualquer direção, diferentes dos animais associados ao fundo, que precisam dirigir 

seus movimentos de escape e por isso tem um rostro mais desenvolvido (Sardà et al., 2005).  

A forma de vida mais ancestral dos decápodes é a vida pelágica, assim tem sido 

descrito na literatura (Boas, 1880; Calman, 1904) na qual os camarões ficam na base das 

árvores filogenéticas dos Decapoda (Chu et al., 2009). Compreende-se então que a forma de 

vida bentônica dos camarões foi um acontecimento posterior na evolução dos decápodes e 

provavelmente apareceu em mais de uma oportunidade nos Malacostraca (Schram, 1986).  

Nas análises filogenéticas dos decápodes, os camarões aparecem em pelo menos dois 

clados, os camarões Dendrobranchiata de um lado e os Stenopodidea e Caridea de outro, já a 

posição dos camarões Procarididae é controvérsia. Originalmente os Procarididae foram 

descritos como uma nova superfamília dentro dos Caridea como um grupo basal (Chace & 

Manning, 1972). Posteriormente análises tanto morfológicas como moleculares revelaram que 

os Procarididae ficam fora dos Caridea, propondo-se à categoria de infraordem (Felgenhauer 

& Abele, 1983) a qual foi validada com ferramentas moleculares (Bracken et al., 2009). 

Os Procarididae foram descritos por Chace & Manning (1972), para reunir um grupo 

particular de camarões de ambientes isolados chamados de “piscinas”. Estas piscinas são 

formadas longe da praia, mas estão em contato com a água do mar mediante galerias 

subterrâneas. Os camarões Procarididae foram descritos como os mais primitivos membros 

dos Caridea, quase como fosseis viventes. Atualmente o grupo se compõe de seis espécies 

reunidas em dois gêneros: Procaris (5 spp.) e Vetericaris (1 sp). 

As características que definem os Procarididae são: terceiros maxilípedes compostos 

de sete segmentos, pereiópodos não quelados, epipoditos e exópodos bastante compridos nos 

quatro primeiros pares de pereiópodos, exópodos estão presentes nos maxilípedes. Os 

endópodos dos pleópodos são menos desenvolvidos que os exópodos e sem apêndices 

internos (Chace & Manning, 1972). 

A forma geral dos camarões Procarididae difere bastante dos Pasiphaeidae. No corpo 

dos Procarididae a proporção do comprimento da carapaça com o comprimento do pleon é 

aproximadamente igual. A carapaça dos Procarididae é levemente comprimida 

dorsoventralmente e relativamente quase livre de ornamentos, tais como quilhas, espinhos e 
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poucos sulcos, o que coincide com a ornamentação geral dos Pasiphaeidae. Os únicos sulcos 

que as espécies de Procarididae apresentam são o sulco cervical, que marca a divisão da 

região gástrica da região cardíaca e o sulco branquial, que é apenas visível. O sulco cervical 

está ausente nos Pasiphaeidae e o sulco branquial é sempre presente exceto nas espécies de 

Leptochela. 

O rostro dos Procarididae é do tipo projeção distal da margem inter orbital da 

carapaça, não tem quilhas de nenhum tipo. Em Procaris ascentionis o rostro não se projeta 

além da margem anterior dos olhos, já em P. hawaiiana o rostro se projeta até a zona média 

do primeiro segmento da antênula, enquanto que em Vetericaris chaceorum o rostro é 

reduzido e tem a forma de espinho apenas projetado da margem anterior da carapaça.  

O seio branquiostegal está bem definido nos Procarididae, é amplo e suave. O resto da 

margem anterior lateral da carapaça carece dos lobos orbital, antenal e supra branquial os que 

estão fusionados em um só lobo amplo. A presença ou ausência de quilhas e fendas na 

carapaça, pode estar associado aos hábitos de vida e do ambiente em que as espécies se 

desenvolvem, a presença de quilhas e espinhos está associada a ambientes onde se desenvolve 

uma alta competência inter-específica e depredação, nestes tipos de ambientes, as espécies 

exibem quilhas e espinhos que são utilizados como elementos de defesa e estabilidade no 

momento da natação. Mas nas espécies de hábitos crípticos como os Procarididae a ausência 

dessas estruturas pode ser uma adaptação secundária para a natação em ambientes estreitos. 

Segundo Chace e Manning (1972) os camarões Procarididae são bastante ativos, mais ainda 

do que os espécimes de Thyphatya rogersi (Atydae, Atyoidea) que coabitam com Procaris 

ascentionis nas piscinas da Ilha Ascensão, na qual uma carapaça sem muitos ornamentos 

facilita o deslocamento pela coluna de água.  
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4.2.1. Pleon 

O pleon dos Procarididae é aproximadamente do mesmo comprimento que a carapaça 

e também carece de quilhas, fendas e espinhos. A margem posterior do terceiro pleonito se 

projeta levemente sobre o quarto pleonito, mas não como espinho. As margens das pleuras 

são comum a muitos Caridea, as margens ventrais das pleuras do primeiro, terceiro e quarto 

pleonito são arredondadas. A margem ventral da pleura do segundo pleonito é côncava, 

enquanto que as margens anterior e posterior são arredondadas. A pleura do quinto pleonito é 

aguda projetada postero ventralmente. O sexto pleonito tem as pleuras muito similares as das 

espécies de Leptochela. A porção ventral do sexto pleonito é também dividida em duas 

placas, a primeira placa, anterior ou proximal, não exibe modificações entre os diferentes 

grupos de camarões, já a placa posterior tem a mesma forma da placa dos Pasiphaeidae, 

exceto que a placa é menos comprida, sendo seu comprimento aproximadamente igual a sua 

base.  

A ausência da porção distal do esternito do sexto segmento abdominal em Leptochela 

é compartilhado por outros camarões como no caso dos Procarididae; Procaris ascensionis e 

P. hawaiana e os Caridea: Discias pascuensis (Bresilioida, Disciadidae); Ogyrides tarazonai 

(Alpheoida, Ogyrididae) e nas espécies da família Alphaeidae analisadas aqui; Alpheus 

pacificus, Metalpheus paragracilis  e Synalpheus paraneomeris. 

A porção distal do esternito do sexto segmento abdominal foi observado em outros 

camarões Caridea como em Macrobrachium olfersii, não se observaram diferenças na PDVIe 

com as espécies de Pasiphaeidae, exceto pela ausência de um dente na superfície média do 

segmento. Nos camarões Dendrobranchiata, uma estrutura semelhante é observada em 

Farfantepenaeus brasiliensis a porção distal é subdividida em quatro segmentos, dois centrais 

retos mais dois laterais anteriores em uma zona descalcificada. Os segmentos articulares dos 

basipoditos dos urópodos tem forma retangular e não triangular como nos Pasiphaeidae e em 

M. olfersii. Em Sicyonia typica a porção distal do esternito do sexto pleonito é também 

subdividida em quatro segmentos, mas o segmento mais proximal é amplo quase retangular 

com dois pequenos segmentos laterais de forma oval e a peça articular que é estreita e de 

lados retos. Em Pleoticus muelleri a porção distal do sexto pleonito é dividida em dois 

subsegmentos, ambos alongados e de lados retos.  
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4.2.2 Telson 

A forma geral do telson nos Procarididae é retangular como em Vetericaris chaceorum 

e retangular espatuliforme em Procaris ascentionis. O extremo posterior do telson é 

levemente convexo em ambos os gêneros.  

O extremo posterior do telson na maioria dos grupos é apenas retilíneo, triangular 

truncado, ou triangular agudo ou convexo. A concavidade no extremo do telson sem dúvidas 

trata-se de um caráter autopomorfico para algumas das espécies do gênero Pasiphaea, como 

as do grupo “Pasiphaea alcocki” e outras espécies como P. americana do grupo “Pasiphaea 

cristata”. Por esta característica não ter sido observada em outras espécies adultas de Caridea, 

mas sim em alguns estados larvais de Decapoda tão diferentes como em Thalassinidea (Phole 

& Santana, 2014), Anomura (McLaughlin & Martin, 2014) e Brachyura (Martin & Olesen, 

2014). 

Em Dendrobranchiata o telson é triangular agudo, com espinhos fixos marginais e 

espinhos móveis subdorsais. O telson dos Procarididae é muito similar ao das diferentes 

espécies de camarões Caridea, como os Processidae (Chace, 1971), Disciadidae (Gurney, 

1939) e em outros grupos tanto de águas profundas como os Agostocarididae (Hart & 

Manning, 1986) como de águas rasas como em Rhynchocinetidae (Melo, 2007), Hippolytidae 

(Chace, 1970), Alpheidae (Kim & Abele, 1988) e Ogyrididae (Ayon-Parente & Salgado-

Barragan, 2013).  

Nos camarões Dendrobranchiata, assim como também em alguns grupos de Caridea 

como os Oplophoridae, o número e tipo de espinhos da margem distal do telson tem sido 

utilizados como característica para diferenciar espécies (Chace, 1986; Pérez-Farfante & 

Kesley, 1997). O telson dos Procarididae é mais longo do que o sexto pleonito, as margens 

laterais são aproximadamente paralelas, com a margem distal fortemente convexa e a 

superfície dorsal convexa. A superfície dorsal possui dois pares de espinhos móveis, o 

primeiro deles no terço basal e o último no terço distal. A margem posterior tem quatro pares 

de espinhos móveis em todas as espécies do gênero Procaris, mas em Vetericaris chaceorum 

possui sete pares de espinhos. Em todas as espécies da família Procarididae o segundo par de 

espinhos de fora para dentro é o mais longo. Nos Pasiphaeidae o espinho de maior tamanho é 
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o marginal (primeiro contando de fora para o centro), exceto nas espécies de Leptochela que 

os espinhos submédios são os mais longos. 

A paleontologia dos decápodes é relativamente abundante em fósseis de caranguejos, 

mas não de camarões, a maior parte das informações de fósseis de camarões corresponde a 

Dendrobranchiata, dos quais existem representantes provenientes da era Mesozóica, tão 

antigos como do jurássico (Schram, 1986); Libanocaris annetae foi registrado na idade 

Titoniense, aproximadamente 152 milhões de anos atrás (Winkler, 2012). Já dos Caridea o 

registro fóssil é menos abundante e os mais antigos representantes vem do mesmo período 

jurássico e idade; Udora koschyi e U. kuempeli, espécies que provavelmente pertençam aos 

Procarididae (Schweigert & Garassino, 2004). Pela quantidade de fósseis e formas de 

camarões Dendrobranchiata na era Mesozóica assume-se que a origem e radiação é mais 

antiga provavelmente da era Paleozóica, mas não se conta com fósseis para sanar essa questão 

(Schram, 1986). Um dos fosseis de Decapoda mais antigos que se conhecem provêm do 

Carniense no Triásico, aproximadamente 237 milhões de anos atrás e corresponde a 

Enoploclytia porteri um Astacoidae; (Rode & Babcock, 2003).  

Os fósseis de camarões mais antigos mostram uma carapaça sem muitos ornamentos, 

mas no caso de Acanthochirana triassica e Antrimpos colettoi, que são os Dendrobranchiata 

mais antigos registrados, o rostro é muito alongado, ultrapassando o escafocerito e armado 

dorsal e ventralmente, os pleonitos carecem de quilhas e o telson é aproximadamente do 

mesmo comprimento do sexto pleonito e aparentemente terminados de forma aguda. Essas 

características gerais não diferem muito dos Dendrobranchiata atuais. No caso dos Caridea 

fósseis mais antigos, a forma geral é muito parecida com um Procarididae, pela falta de 

ornamentos na carapaça e no pleon, no entanto o fóssil de Yongjicaris zhejiangensis, da idade 

Barremiense (aproximadamente 120 milhões de anos atrás) possui os dois pares de 

quelípodos, pelo qual foi classificado como pertencente a família Palaemonidae (Garassino et 

al., 2002). Os possíveis Procarididae fósseis são: Udora brevispina e U. koschnyi da idade 

Titoniana (152 milhões de anos atrás), que possuem uma carapaça e pleon sem ornamentos e 

o telson é aproximadamente do mesmo comprimento que o sexto pleonito. Pela forma 

corporal particular dos camarões o telson e seus ornamentos são difíceis de observar, mas no 

caso de Y. zhejiangensis deu-se a sorte de obter a forma do telson em vista dorsal (Garassino 
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et al., 2002) o qual é de margens laterais retilíneas e margem posterior convexa, com dois 

espinhos submedianos posteriores à zona média do telson. O número de espinhos marginais 

posteriores não é possível determinar, mas claramente são pares, a forma geral é muito 

parecida a alguns dos Palaemonoidea atuais.  

Pela forma geral dos camarões mais basais dos Caridea e pela informação de fosseis 

disponíveis é possível que a ausência de ornamentos na carapaça e pleon, assim como um 

telson simples sejam características plesiomórficas dos Caridea e Procarididae. 

 

4.2.3. Estruturas e Apêndices Cefálicos  

Olhos 

Os olhos tem recebido muita atenção pelos investigadores dos crustáceos decápodes. 

Os aspectos filogenéticos dos olhos nos crustáceos são resumidos no trabalho de Porter & 

Cronin (2009) os que concluíram que existem muitos componentes nos sistemas da visão dos 

crustáceos que podem sem dúvida ser usados em reconstruções filogenéticas destes animais. 

Esses estudos fizeram referência ao tipo de omatidio nos olhos compostos dos crustáceos, 

porém outros caracteres mais evidentes existem tanto na forma das córneas como dos 

pedúnculos oculares. Estruturas associadas aos olhos são observadas em diferentes espécies. 

Algumas dessas estruturas são as córneas duplas como em Parapasiphae kensleyi, ou a 

presença de pigmentos oculares acessórios como os olhos naupliares (Elofsson, 2006) e o 

nebenauge ou pigmento ocular acessório (Johnson et al., 2015), a presença e morfologia 

dessas estruturas tem sido objeto de estudos para relacionar o modo de vida desses animais 

com a filogenia. Não existe clareza se o desenvolvimento dos olhos e das estruturas 

associadas tem relação com uma dessas opções; filogenia ou modo de vida. Nos decápodes de 

águas profundas podem-se encontrar animais com olhos sem pigmentos e pedúnculos 

oculares com mobilidade, como no caso de algumas espécies de Munidopsis (Munidopsidae, 

Galatheoidea) ou as “lagostas cegas” da família Polychelidae (Polychelida, Pleocyemata). Em 

outros, os olhos são de proporções enormes como no caso de alguns camarões como 

Pandalopsis ampla (Pandalidae, Pandaloidea). Nos Pasiphaeidae existem animais com olhos 

com grandes córneas como na maioria das espécies do gênero Pasiphaea, mas nas espécies de 
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Eupasiphae as córneas são aproximadamente da mesma largura que os pedúnculos oculares. 

Os camarões Dendrobranchiata em geral exibem olhos grandes, as córneas são levemente 

aplanadas e em alguns casos possuem uma cobertura dorsal chamada de “calathus” (Pérez -

Farfante & Kensley, 1997).  

Em Procarididae a existência de estruturas oculares acessórias como um lobo no  

pedúnculo ocular pode estar relacionado com o tipo de ambiente onde habitam e a presença de 

estruturas similares nos Pasiphaeidae como as espécies de Parapasiphae pode se tratar de 

uma convergência como adaptação a vida pelágica de águas profundas. 

 

Antênulas 

As antênulas são consideradas o primeiro par de apêndices dos crustáceos, 

caracterizados como apêndices birremes (Boxshall & Jaume, 2013), alguns autores 

consideram que nos camarões Caridea a antênula é bi ou trirreme (McLaughlin, 1982), porém 

referindo-se aos flagelos das antênulas e não as verdadeiras ramos como nos apêndices 

birremes propriamente ditos (Boxshall & Jaume, 2013). As antênulas são compostas de uma 

porção basal e de uma porção flagelar que nos Pasiphaeidae e nos Procarididae, e em outros 

camarões, são dois, desiguais em comprimento e na largura, sendo o flagelo interno o mais 

curto. O pedúnculo é composto de três segmentos nos Dendrobranchiata e nos Caridea, mas 

algumas diferenças são observadas entre esses dois grupos de camarões. Nos camarões 

Dendrobranchiata o primeiro segmento do pedúnculo antenular é o de maior tamanho tanto 

em comprimento quanto em largura e aproximadamente é mais da metade do comprimento do 

pedúnculo inteiro, o segundo segmento é aproximadamente a metade do comprimento do 

primeiro e o terceiro é o mais reduzido. Nos Caridea o primeiro segmento do pedúnculo 

antenular é também o mais comprido, mas é relativamente da mesma largura do que os outros 

dois. O comprimento desse segmento é aproximadamente a metade do comprimento total do 

pedúnculo e os dois segmentos são aproximadamente do mesmo tamanho entre sim. Nos 

Procarididae os três segmentos do pedúnculo antenular são aproximadamente do mesmo 

tamanho. Nos Stenopodidea, a proporção dos segmentos é muito parecida com os dos 

Caridea. 
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No lado externo do pedúnculo antenular existe uma estrutura chamada de estilocerito 

também chamado de escama ou espinho antenular, a forma do estilocerito é variável nos 

diferentes grupos de camarões. Nos Pasiphaeidae tem forma levemente retangular com o 

extremo dorso-distal agudo, em outros tem forma de folha e nas espécies de Leptochela tem 

forma de espinho. Nos Procarididae tem forma de folha, já em outros Caridea como no caso 

dos Alpheidae é um espinho em forma de estilete. A largura do estilocerito é variável 

ontogeneticamente (Hayashi, 2006b) os juvenis das espécies do gênero Pasiphaea possuem 

um estilocerito mais fino que os animais bem desenvolvidos.  

O estilocerito pode atingir a margem distal do primeiro segmento antenular nas 

espécies de Pasiphaeidae, não atingir a zona média do primeiro segmento antenular, nos 

Dendrobranchiata e nas espécies de Stenopodidae, ou atingir a base do terceiro segmento 

antenular como no caso dos Procarididae. A função do estilocerito não tem sido registrada na 

literatura. Não é possível estabelecer qual é o caráter ancestral das antênulas, a proporção de 

segmentos do pedúnculo relativamente iguais e um estilocerito alongado como no caso dos 

camarões Procarididae, faz supor que seria esse o estado mais plesiomórfico das antênulas e o 

engrossamento e alongamento do primeiro segmento antenular aparentemente apresentou-se 

nos Dendrobranchiata e Caridea como uma convergência. 

 

Antenas 

As antenas são tipicamente birremes nos Malacostraca, o ramo interno é filamentoso e 

comprido e o ramo externo é aplanado dorsalmente, este último compõe a escama antenal ou 

também chamada de escafocerito.  

As antenas possuem uma base composta de dois segmentos chamados de basipoditos 

um e dois, mas alguns autores consideram eles como um basipodito e um coxopodito 

(Boxshall & Jaume, 2013), já em outros trabalhos só são denominados como protopoditos no 

sentido dado por McLaughlin (1982), que correspondem aos segmentos basais de um 

apêndice. Aqui entenderemos como protopodito I o segmento mais proximal da antena e 

protopodito II o segmento distal.  
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Nos Pasiphaeidae o protopodito I é o segmento mais curto que o protopodito II, apenas 

perceptível em vista ventral. O protopodito II é o mais robusto e facilmente diferenciável em 

vista lateral pela presença de um forte dente agudo que se projeta sobre a base do escafocerito. 

Nos camarões Dendrobranchiata e nos Procarididae, ambos segmentos basais são 

aproximadamente do mesmo comprimento. 

O escafocerito é largo e comprido nos Pasiphaeidae, o comprimento é de mais de três 

vezes a largura, exceto nas espécies de Leptochela e de Psathyrocaris que é de menos de três 

vezes. Essa característica é compartilhada pelos Caridea pelágicos e os Dendrobranchiata em 

geral. Em Procarididae são de dois tipos: comprido, aproximadamente duas vezes a largura, 

observado nas espécies de Procaris; e curto, onde o comprimento é quase o mesmo que a 

largura como em Vetericaris chaceorum. O escafocerito mais semelhante com os Procarididae 

é observado em alguns camarões como nos Caridea Bresilioidea. 

O pedúnculo antenal possui três segmentos articulados de forma oblíqua, o primeiro e 

terceiro segmento são de maior tamanho do que o segundo segmento do pedúnculo antenal 

(Fig. 12B, C). Nos diferentes camarões decápodes o pedúnculo antenal é similar, e não exibe 

muita variabilidade. Em Procarididae os dois primeiros segmentos são do mesmo 

comprimento e o terceiro é mais comprido do que os dois primeiros juntos, como no caso de 

Sergestes arcticus e de outros Dendrobranchiata.  

 

Labrum e Paragnatos 

O labrum é simples nas espécies de Pasiphaeidae e não apresenta variações 

morfológicas significativas nos outros grupos de camarões analisados. Auxilia no transporte 

dos alimentos secretando mucosidade das glândulas presentes nele (Watling, 2013). No 

entanto, outros detalhes de sua função e morfologia não tem sido estudados na literatura. 

Os paragnatos ou lábio inferior, estão situados por detrás das mandíbulas. Os 

paragnatos são duas estruturas simples de forma arredondadas nos Caridea, enquanto que em 

Procarididae, os paragnatos são foliáceos com os extremos distais agudos, semelhantes aos 

paragnatos dos Dendrobranchiata, que são ovais com uma projeção na margem distal externa. 
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Mandíbula 

A mandíbula é um apêndice altamente modificado, sua origem e as modificações 

ocorridas a partir de um apêndice birreme até formar uma estrutura sólida, que é observada 

em muitos decápodes, é desconhecida. A mandíbula pode ser caracterizada como uma peça 

bem calcificada com duas secções, a basal composta pelo processo molar e o processo 

incisivo, e uma seção distal formada pelo palpo mandibular. A presença e desenvolvimento de 

cada uma dessas secções é variável. Presume-se que a secção basal corresponde a um 

desenvolvimento exacerbado das coxas do apêndice, as que dividiram-se formando os 

processos molar e incisivo (Coulcher, 2011). Por outro lado, o palpo mandibular corresponde 

ao endópodo o qual possui um máximo de três segmentos em algumas espécies. O número 

reduzido de segmentos deve-se a uma fusão de alguns segmentos, como acontece com a fusão 

própodo-dátilo e ísquio-mero dos terceiros maxilípedes nos Caridea.  

Em Procarididae a mandíbula apresenta-se com as duas secções bem desenvolvidas, o 

processo molar e o processo incisivo são claramente diferenciáveis, sendo o processo molar 

menor do que o processo incisivo e não separados, como acontece em alguns Caridea e nos 

Dendrobranchiata. Nos Caridea observa-se diferentes condições de desenvolvimento de 

ambos os processos, desde a redução de tamanho até o desaparecimento de um deles; nos 

camarões pelágicos Oplophoridae o processo molar é muito reduzido, nos Pasiphaeidae 

pelágicos (i.e. Pasiphaeidae excluindo as espécies do gênero Leptochela) o processo molar 

está ausente. Em camarões tipicamente bentônicos observa-se a redução do processo incisivo, 

até desaparecer nas espécies de Crangonidae e Processoidea. Em alguns camarões Caridea 

como os Alphaeoidea, Nematocarcinoidea, Palaemonoidea Pandaloidea e Stylodactiloidea o 

processo incisivo esta separado do processo molar por uma profunda divisão. Uma notória 

redução do processo incisivo é observada nos Psalidopodoidea onde ambos os processos estão 

separados por uma divisão. Uma condição similar ao que se apresenta nos Procarididae é 

observado também nos camarões Bresiloidea e Campylonotoidae. 

O palpo mandibular dos Procarididae está composto de três segmentos, do mesmo 

modo que nos Dendrobranchiata. Em Caridea o palpo mandibular nem sempre está presente. 

A forma geral do palpo mandibular, quando presente, nos Caridea é pediforme, com os 

segmentos levemente cilíndricos e difere notavelmente do palpo mandibular dos 
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Dendrobranchiata, cujo segmento distal é largo e foliáceo. Nos Pasiphaeidae ambas formas se 

apresentam; nas espécies de Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae o palpo mandibular é 

pediforme, com um a três segmentos. Em Psathyrocaris o palpo mandibular é foliáceo, 

composto por dois segmentos, muito parecidos aos dos Dendrobranchiata. Nas espécies de 

Leptochela o palpo mandibular também é foliáceo, porém com um único segmento.  

A condição plesiomórfica das mandíbulas é uma estrutura com as duas seções bem 

desenvolvidas; a seção dos processos molar e incisivo com um desenvolvimento similar entre 

eles e a seção do palpo mandibular presente com três segmentos. 

 

Maxílula ou primeiro par de maxilas 

A forma da maxílula nos Decapoda é bastante constante, de fato, em outros grupos de 

Malacostraca o apêndice é muito estável, formado por um palpo que corresponde ao 

endópodo, e dois enditos. Ontogeneticamente já nos primeiros estágios zoea dos Decapoda é 

possível reconhecer a forma tipo das maxílulas. Nos Dendrobranchiata a maxílula aparece na 

larva prezoea, que representa mudança entre os estados naupliares e os estados zoea. Nas 

larvas dos Dendrobranchiata é possível observar uma maxílula com o palpo multisegmentado. 

Nos Caridea o palpo da maxílula é bisegmentado. Em Procarididae a forma geral da maxílula  

é semelhante ao observado em Caridea, mas carece do lobo subdistal. A função e outros 

antecedentes morfológicos da maxílula e do lobo subdistal são quase inexistentes na literatura. 

A presença de um lobo subdistal no palpo da maxílula aparece na maioria dos Caridea, mas 

está ausente nos gêneros Alainopasiphaea e Pasiphaea dos Pasiphaeidae e também nos 

Dendrobranchiata, assume-se como um caráter ancestral.  

 

Maxila ou segundo par de maxilas 

O segundo par de maxilas, tem uma morfologia bastante estável entre os diferentes 

táxons de camarões. Nos Procarididae é muito similar aos dos Caridea em geral e não é tão 

diferente nos Dendrobranchiata. O apêndice tem variação apenas nas proporções das 

diferentes partes que o compõe como a proporção do tamanho dos enditos, o comprimento do 
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endópodo em relação ao escafognatito, mas não é possível estabelecer qual dessas proporções 

corresponde a plesiomorfias.  

 

4.2.4. Estruturas e Apêndices Torácicos 

Primeiro par de Maxilípedes 

O primeiro par de maxilípedes modificados é característico nos Pasiphaeidae, e 

diferente de todos os outros camarões Caridea, Dendrobranchiata, Procarididae e 

Stenopodidea sendo considerado uma apomorfia do grupo. 

Os primeiros maxilípedes estão representados unicamente naqueles crustáceos cujos 

primeiros apêndices torácicos se modificam para auxiliar na obtenção e manipulação do 

alimento perto da boca. Dentro do grande grupo dos Crustacea os primeiros apêndices 

torácicos são modificados como apêndices bucais em animais como os Isopoda. No caso dos 

Stomatopoda os três primeiros pares de apêndices torácicos são considerados como 

maxilípedes por alguns autores (Schram, 1986) mas outros não os reconhecem como tais 

(McLauglin, 1980). Nos Euphausiacea o primeiro par de apêndices torácicos são apenas 

diferentes do resto dos apêndices (Lomakina, 1978), o mesmo acontece com os 

Amphionidacea; ambos grupos considerados basais aos Decapoda.  

A forma geral dos primeiros maxilípedes nos camarões Decapoda difere dos outros 

crustáceos, não é pediforme como nos Isopoda e os Euphausiacea, são semelhantes as 

maxilas, pela forma de folha, e a redução dos segmentos do endópodo e grande 

desenvolvimento dos enditos. O exópodo é bem desenvolvido, a porção basal é laminar ampla 

e a porção distal é multisegmentada tipo flagelo. A maior diferença entre o primeiro par de 

maxilípedes dos Dendrobranchiata, Procarididae e Stenopodidea com os Caridea, é na 

presença do lobo carideo nos camarões Caridea. O lobo carideo é uma protuberância na 

margem externa do exópodo, entre a porção basal e a porção distal.  

Nos camarões Dendrobranchiata, o exópodo varia nas diferentes famílias que o 

compõem. Nos Benthesicymidae o exópodo é quase da mesma largura na porção basal com a 

porção distal em Benthesicymus bartletti, mas em Altelatipes falkenhaugae a porção basal é 
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mais ampla do que a distal. Nos Penaeoidea ambas porções são parecidas com A. 

falkenhaugae (Tavares & Martin, 2010). Em Haliporus taprobanensis e em Gordonella 

paravillosa (Dendrobranchiata Solenoceridae) o exópodo é menor do que o endópodo e 

carece da porção distal. Os Sergestidae também carecem da porção distal do exópodo. 

Em Procarididae o exópodo é estreito e quase uniforme em largura e as duas porções 

são claramente diferençadas. Em Procaris ascentionis e Vetericaris chaceorum, o exópodo é 

aproximadamente o dobro do comprimento do endópodo, mesmo sendo da mesma largura, no 

exópodo a porção distal é multisegmentada e mais que o dobro da porção basal.  

Nos Stenopodidae o exópodo do primeiro par de maxilípedes é muito parecido com o 

dos Procarididae na largura de ambas porções, só que a porção distal é mais curta do que a 

porção basal em Stenopus hispidus e Spongicoloides galapaguensis. 

Nos Pasiphaeidae o exópodo só possui um segmento na porção distal, caráter único 

entre os camarões Decapoda. Nos camarões Caridea o exópodo é semelhante em todos os 

grupos, exceto nas espécies de Alvinocaris (Bresilioidae), que carecem da porção distal do 

exópodo. 

Ao nível larval o primeiro par de maxilípedes são unirremes nos Pasiphaeidae. No 

desenvolvimento larval de Pasiphaea japonica o primeiro maxilípede apresenta-se unirreme 

em todos os estados zoea até o primeiro estágio decapodito. Só o exópodo mostra-se 

desenvolvido e apresenta um segmento (Nanjo & Konishi, 2009). O mesmo acontece com 

outras espécies de Pasiphaeidae como P. sivado, P. principalis e em Parapasiphae 

sulcatifrons (Williamson, 1960). Williamson (1960) indicou que o único ramo presente 

poderia corresponder ao endópodo, mas claramente é um erro, pois o ramo desenvolvido é o 

exópodo, como foi estabelecido por Nanjo & Konishi (2009) e pelas observações realizadas 

neste trabalho. Em outros decápodes como os Alpheidae, ambos ramos do primeiro par de 

maxilípedes estão presentes desde a primeira zoea (Yang & Kim 1998; Pires et al., 2008; 

Bartilotti et al., 2005), nas quais o endópodo e o exópodo são segmentados, mas o endópodo é 

apenas um quarto do comprimento do exópodo. Nas larvas dos outros camarões Caridea o 

exópodo não é segmentado e só possui a porção basal, como no caso dos Ophophoridae e 

Disciadidae (Fernandez et al., 2007).  



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

98	

	

O endópodo dos Pasiphaeidae é muito reduzido, nas espécies de Alainopasiphaea e 

Pasiphaea o endópodo é apenas um lobo não segmentado e escassamente ornamentado, 

apenas com uma a três cerdas plumosas. Em Pasiphaea orientalis o endópodo é ausente. Nos 

outros Pasiphaeidae o endópodo é um pouco mais desenvolvido, mas sem atingir o grau de 

desenvolvimento dos outros camarões decápodes. Nos Dendrobranchiata o endópodo é 

segmentado. Em Aristeus antennatus e Aristeomorpha foliacea (Dendrobranchiata, 

Aristeidae) o endópodo é tetra-segmentado, em Benthesicymus barletti e Gennadas kempi 

(Benthesicymidae), o endópodo é tri-segmentado. Nos Penaeidae e nos Solenoceridae o 

endópodo é tetra-segmentado. Nos Sergestidae o endópodo é tri-segmentado. Em todos esses 

grupos o endópodo é bem desenvolvido e mais comprido do que o exópodo. Nos camarões 

Stenopodidea o endópodo é bisegmentado, mas a porção distal é muito reduzida. Nas espécies 

de Procarididae o endópodo é digitiforme e não segmentado.  

Nos Caridea o endópodo tem pouca variabilidade, apenas as proporções com o 

exópodo. O endópodo é mais curto do que o exópodo, pelo menos mais curto que a porção 

distal. Em todos os casos o endópodo não é segmentado e tão simples como uma projeção 

com escassa ornamentação.  

Os enditos são mais variáveis nos diferentes grupos de camarões decápodes. São 

lóbulos na base dos apêndices, projetados para o centro da boca. Os enditos nos decápodes 

são dois: um corresponde à projeção da precoxa e o outro da coxa. Segundo McLaughlin 

(1980), pode ser também uma projeção como lobo do basipodito e ainda do ísquio. Pelo fato 

de que o apêndice completo mostra fusão de segmentos no endópodo, não é possível 

estabelecer se os epipoditos observados são projeções da coxa ou do basipodito do apêndice. 

Mas quando presentes são dois, os que serão nomeados como endito dorsal e endito ventral 

segundo a posição mais distal ou proximal no apêndice, respectivamente.  

O desenvolvimento dos enditos, assim como a proporção entre o endito ventral com o 

endito dorsal, foi observado variável nos Pasiphaeidae, nas espécies do gênero 

Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, Parapasiphae e Pasiphaea os enditos são obsoletos, 

não é possível observar um sinal morfológico deles, provavelmente estejam fusionados e 

reduzidos a só um lobo amplo. Já nas espécies de Leptochela e Psathyrocaris os enditos são 
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bem desenvolvidos tanto o dorsal quanto o ventral, o que coincide com o encontrado em 

outros grupos de camarões decápodes. 

 Nos Dendrobranchiata os enditos são bem desenvolvidos, o endito dorsal é 

aproximadamente o dobro do comprimento do endito ventral, mas em Sergestes similis o 

endito dorsal pode ainda ser mais comprido, até três vezes mais que o comprimento do endito 

ventral. Nas espécies de Stenopodidea a proporção entre ambos os enditos é parecida a dos 

Dendrobranchiata. No caso das espécies de Procarididae os enditos são aproximadamente do 

mesmo tamanho. Nos Caridea a proporção entre o tamanho dos enditos é variável. Em Atya 

gabonensis (Atyoidea; Atyidae) o endito dorsal é mais de três vezes o comprimento do endito 

ventral. Em Cinetorhynchus erythrostictus (Nematocarcinoida, Rhynchocinetidae) e nos 

Alpheidae os enditos são aproximadamente do mesmo comprimento.  

A análise do primeiro par de maxilípedes mostra um apêndice com uma importante 

quantidade de informação que pode ser usada em uma análise filogenética. Como em outros 

apêndices bucais não há muita informação disponível para estabelecer a polarização dos 

caracteres observados, mas nossa análise revelou que o primeiro maxilípede dos Pasiphaeidae 

é uma característica única nos camarões decápodes, o que será chamado de maxilípede tipo 

“pasiphaeoide”, assim os primeiros maxilípedes podem ser diferenciados em primeiros 

maxilípedes dos Dendrobranchiata, caracterizados pela segmentação do endópodo em dois ou 

três segmentos e o comprimento dos enditos. O primeiro par de maxilípedes dos Stenopodidea 

é parecido ao dos Dendrobranchiata na segmentação do endópodo, mas a proporção do 

comprimento do endópodo com o comprimento do exópodo é diferente. Nos Caridea o 

primeiro par de maxilípedes é caracterizado pela ausência de segmentação do endópodo. A 

ausência de segmentação do endópodo nos Procarididae é mais relacionado com o dos 

Caridea.  

 

Segundo par de Maxilípedes 

O segundo par de maxilípedes dos Caridea são birremes e subpediformes (com forma 

de pereiópodo), com os cinco segmentos de um endópodo tipo (ísquio, mero, carpo, própodo 

e dátilo) claramente observáveis. A única diferença é a curvatura da extremidade dos 
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segundos maxilípedes, onde o própodo e o dátilo estão paralelos ao mero. Os epipoditos 

podem estar associados a uma podobrânquia em alguns grupos. Os enditos são como um lobo 

apenas diferenciado. Nos Pasiphaeidae o segundo par de maxilípedes carece dos exópodos e 

dos epipoditos. Nos Procarididae o apêndice é birreme com um comprido exópodo e um 

epipodito bem desenvolvido similar com o segundo par de maxilípedes dos Dendrobranchiata. 

Nos Caridea o comprimento do exópodo em relação ao comprimento do endópodo é variável 

nas diferentes famílias. Assim nos Alpheidae o exópodo é muito mais comprido do que o 

endópodo, característica também observada nas espécies das famílias Hyppolytidae, 

Nematocarcinidae, Oplophoridae, Pandalidae, Rhynchocinetidae, entre outros. Um exópodo 

reduzido no segundo par de maxilípedes se observou nas espécies das famílias Bresiliidae, 

Disciadidae, Gnathophyllidae e Stylodactylidae. A redução completa do exópodo, só é 

observada nos Pasiphaeidae. 

 

Terceiro par de Maxilípedes 

Os Caridea apresentam uma fusão de alguns segmentos do terceiro par de maxilípedes. 

O ísquio e o mero, e o própodo e o dátilo estão fusionados, quase sem sinal da diferenciação 

entre eles, mas nos Pasiphaeidae a fusão proximal (ísquio e mero) se adiciona a fusão com a 

base. Nos Procarididae o terceiro par de maxilípedes tem todos os segmentos de um apêndice 

torácico típico articulados, o mesmo acontece com os Dendrobranchiata e os Stenopodidae. 

Mas nas espécies da família Sergestidae observa-se a subdivisão de alguns segmentos do 

terceiro par de maxilípedes, podendo apresentar o dátilo multisegmentado (Judkin, 1978; 

Judking & Kensley, 2008). A fusão de alguns segmentos nos Caridea não se apresenta em 

outros decápodes. Além disso a fusão dos segmentos proximais: base, ísquio e mero, aparece 

como uma apomorfía dos Pasiphaeidae. 

O desenvolvimento dos exópodos dos terceiros par de maxilípedes é variável entre os 

Pasiphaeidae, em geral é bem desenvolvido em todas as espécies, atingindo até o carpo, 

exceto nas espécies do gênero Psathyrocaris, que é muito reduzido. No restante dos Caridea o 

comprimento do exópodo com relação ao endópodo é variável nas diferentes famílias e ainda 

dentro das espécies de uma mesma família. Nos Pandalidae as espécies dos gêneros Bitias e 
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Pandalina carecem de exópodos, mas nas espécies de Plesionika o comprimento do exópodo 

é até o primeiro terço do ísquio-mero, já nas espécies do gênero Heterocarpus o exópodo é 

reduzido, apenas projetado. 

Nas espécies de Procarididae o exópodo pode atingir até o dátilo na porção proximal. 

Nas espécies de Stenopodidae o exópodo é comprido, atinge até a metade do comprimento do 

mero, o mesmo acontece com os Dendrobranchiata.  

 

Quelípodos  

Os primeiros pares de pereiópodos nos decápodes estão modificados em quelípodos, 

os quais são uma modificação entre o dátilo e a porção distoventral do própodo, o qual se 

alonga até coincidir em largura com o dátilo. No própodo modificado, se reconhecem duas 

partes, a proximal chamada de palma e a projeção distal que é conhecida como dedo fixo ou 

pollex. Ambos nomes são usados indiferentemente como sinônimos (McLaughlin, 1980). O 

dátilo é chamado também como dedo móvel em contraposição ao dedo fixo. A porção interna 

da união entre ambos os dedos é denominada de borde cortante. 

O número de quelípodos nos decápodes é variável. Nos Astacidea, Dendrobranchiata e 

nos Stenopodidae os primeiros três pares de pereiópodos estão modificados em quelípodos, já 

nos Caridea os dois primeiros pares de pereiópodos estão modificados como quelípodos, com 

a exceção dos Crangonoida. Nos Procarididae nenhum dos pereiópodos é modificado como 

quelípodos. O uso do número de quelípodos como agrupação taxonômica em Decapoda já foi 

proposto por Beurlen & Glaessner (1930) para reunir na sub-ordem Trichelida os 

Dendrobranchiata, Stenopodidea e Nephropsidea, e na sub-ordem Heterochelida ao resto dos 

decápodes. No entanto, a proposta de Beurlen & Glaessner (1930) no foi aceita na literatura 

(Schram, 1986).  

A forma dos quelípodos dos decápodes é muito diversa e tem direita relação com os 

diferentes usos destes apêndices. Dentro dos usos dos quelípodos estão o comportamento no 

acasalamento de alguns decápodes, a defesa do território, e o mais comum é o uso dos 

quelípodos para a captura e manipulação do alimento (Mariappan et al., 2000). As adaptações 
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para essas funções se refletem no desenvolvimento assimétrico de um dos quelípodos, no caso 

do acasalamento e de defesa, observado em alguns camarões da família Palaemonidae; 

Macrobrachium lar no qual o comportamento de defesa territorial é reconhecido (Seidel et 

al., 2007), um caso similar acontece com as espécies de Rhynchocinetidae (Correa et al. 

2000; Correa & Thiel, 2003; Bauer & Thiel, 2011) entre outras. No caso das adaptações dos 

quelípodos para alimentação, se observam adaptações na margem cortante desses apêndices. 

Os ornamentos segundo o tipo de comportamento alimentar do animal, por exemplo, em 

animais que quebram conchas de moluscos para se alimentar o borde cortante possui 

tubérculos bem calcificados como dentes ou também chamados de processos molares, assim 

outros decápodes com outros hábitos alimentares possuem outros ornamentos na margem 

cortante dos quelípodos (Yamada & Boulding, 1998; Mariappan et al., 2000; Claverie & 

Smith, 2007). A forma da margem cortante é convergente em diferentes grupos de decápodes, 

no caso dos ornamentos como processos molares é melhor representado nos Brachyura e 

Anomura.  

Uma margem cortante, ornamentada com cerdas espinhosas muito juntas é chamada 

de borda pectinado. Este tipo de borda cortante está presente nos Pasiphaeidae e em pelo 

menos seis gêneros de diferentes famílias de Decapoda (Polychelidae, Nephropidae, e 

Ctenochelidae) tanto atuais como fósseis (Tshudy & Sorhannus, 2000). Nós observamos uma 

composição semelhante em algumas espécies de Alpheidae, como no caso de Metalpheus 

rostratipes no quelípodo menor, uma série de cerdas espinhosas dispostas no mesmo padrão. 

Nossas observações mostraram diferentes arranjos das cerdas espinhosas nas espécies 

da família Pasiphaeidae, assim as espécies dos gêneros Alainopasiphaea, Eupasiphae, 

Glyphus, Parapasiphae e Pasiphaea possuem cerdas espinhosas aproximadamente do mesmo 

tamanho, mas nas espécies dos gêneros Leptochela e Psathyrocaris as cerdas espinhosas são 

de diferentes origem e forma. 
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Primeiro par de Quelípodos 

Nos camarões decápodes, os primeiros pares de quelípodos são geralmente iguais ao 

segundo par de quelípodos, tanto na forma como no tamanho, como no caso dos Pasiphaeidae 

e dos Dendrobranchiata. Nos Stenopodidea os dois primeiros pares são semelhantes entre si, 

mas o terceiro par de quelípodos é mais comprido e largo. Nos outros Caridea os dois pares de 

quelípodos podem ser muito diferentes entre si, como no caso mais notório dos Alpheidae, 

sobretudo nas espécies do gênero Alpheus. As modificações dos quelípodos que diferenciam a 

morfologia do primeiro e segundo par de quelípodos, estão aparentemente condicionados a 

função destes apêndices e o comportamento dessas espécies. 

As proporções dos segmentos de um apêndice torácico são variáveis nos camarões 

decápodes, mas não é possível determinar qual é a proporção dos segmentos nos grupos mais 

basais dos crustáceos, geralmente o mero é o segmento mais comprido, mas quando alguns 

pereiópodos são modificados em quelípodos geralmente é o própodo; juntos a palma e o dedo 

fixo são tanto ou mais compridos do que o mero. 

 

Aparelho limpador de Antenas 

Bauer (1975) reportou pela primeira vez a presença de um aparelho limpador de 

antenas em Pandalus danae (Caridea, Pandalidae), o que chamou de “setal group 

specialized”. Posteriormente Bauer (1981) fez uma revisão do comportamento de limpeza dos 

Decapoda, fazendo referência à estrutura localizada na união carpo-propodal. Anos mais tarde 

(Bauer, 1989), fez uma análise estrutural das estruturas de limpeza, indicando um possível 

sinal filogenético destas estruturas. Recentemente De Grave & Goulding (2011) fizeram um 

trabalho comparativo do aparelho de limpeza dos flagelos antenais em camarões Caridea, que 

chamaram de “carpo-propodal antennal flagellar grooming brush”. Das 35 famílias de Caridea 

analisadas por Grave & Goulding (2011), 12 carecem do aparelho limpador de antenas. A 

presença ou ausência desta estrutura em algumas famílias, ocorre dentro de uma mesma 

superfamília de Caridea, como no caso de Bresilioida; o aparelho limpador de antenas está 

ausente na maioria das famílias, exceto em Bresiliidae. Em Nematocarcinoidea o aparelho 

limpador de antenas está presente na maioria das famílias exceto em Xiphocardidae. No grupo 
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Alphaeoidea está ausente em duas das quatro famílias que compõem o grupo: Alpheidae e 

Barbouriidae. Dentro da família Pasiphaeidae o aparelho limpador de antenas está ausente nas 

espécies dos gêneros Leptochela e Psathyrocaris. Para as espécies de Leptochela já tinha sido 

reportado sua ausência por De Grave e Goulding (2011), aqui acrescentamos a ausência do 

aparelho limpador de antenas para as espécies de Psathyrocaris.  

 

Segundo par de Quelípodos 

Os aspectos de discussão do segundo par de quelípodos são os mesmos já 

mencionados na seção anterior, pelo qual não se apresentaram mais antecedentes. 

 

Pereiópodos não quelados 

Os pereiópodos do terceiro, quarto e quinto par, na maioria dos camarões Caridea 

possuem o mesmo padrão morfológico e tamanho. Nos Procarididae não existem diferenças 

entre os pereiópodos do terceiro ao quinto par. Nos Dendrobranchiata entretanto, o terceiro 

par de pereiópodos é quelado, e os outros dois pares (quarto e quinto) são quase iguais e com 

a forma típica de apêndice para se locomover, o que alguns autores chamam de “patas 

andadoras”. Mas em algumas espécies os pereiópodos do terceiro ao quinto par são 

diferenciados como no caso dos terceiros pares de pereiópodos nos Pasiphaeidae, ou nos 

Crangonidae, nos quais são muito finos e alongados. Em outras espécies como no caso das 

que compõem a família Atyidae, o terceiro par de pereiópodos é o mais robusto dos cinco 

pares. 

As modificações dos pereiópodos não tem sido muito exploradaas na literatura. 

Assume-se que essas modificações são particularidades a diferentes aspectos da biologia e 

comportamento das espécies, mas não é possível estabelecer quais especificamente são. 

Assume-se que o estado mais plesiomórfico é a igualdade dos pereiópodos como acontece nos 

Procarididae. 
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Pleópodos 

Os pleópodos dos camarões tem função na mobilidade e na retenção dos embriões nas 

fêmeas dos Caridea e Stenopodidea. Os machos possuem uma modificação do segundo par de 

pleópodos, especificamente no endópodo, existe uma projeção interna fina, reconhecida como 

o apêndice interno, no qual se articula uma outra projeção denominada de apêndice 

masculino. A ausência tanto de apêndice interno como de apêndice masculino nos 

Procarididae, faz supor que a condição de presença de ambas estruturas tanto nos 

Dendrobranchiata como nos Caridea possa ser uma convergência. 

 

Urópodos 

Os urópodos são relativamente iguais em todas as espécies de Caridea e de 

Pasiphaeidae, a rama interna é sempre mais curta do que a externa. A presença no exópodo da 

diéreses que divide a porção distal do exópodo está presente em todos os camarões, mas em 

muitos deles uma parte da divisão é fusionada, por tanto não é funcional. Como já foi 

indicado, o extremo distal do exópodo dos urópodos nos Pasiphaeidae, exceto nas espécies de 

Leptochela, é completamente dividido e articulado, tem musculatura associada a parte média 

da diéreses, mas não existe muita informação da função dessa estrutura. Bate (1888) 

reconheceu a presença da diérese nos camarões. Ele denominou de diaerese “imperfect” que 

seria quando a diéreses não divide toda a porção distal do exópodo do urópodo. Aqui nós 

denominamos de “diérese incompleta”, os casos onde ainda é possível observar um pequeno 

“pacote” de tecido muscular na posição onde a diérese teria que estar. Bate (1888) sugeriu 

uma analogia entre o exópodo dos urópodos com o escafocerito das antenas, pelo fato de que 

nas espécies da família Atyidae o escafocerito também exibe uma diérese. 

Nas espécies de Procarididae a diérese está presente e completa, como nas espécies de 

Dendrobranchiata, exceto nas espécies de Sicyonidae que a diérese é incompleta. Nas 

espécies de Stenopodidae não existe diérese. A existência da diérese em grupos como os 

Mysida e outros grupos de crustáceos, indica que o caráter é plesiomórfico e a fusão parcial 

(diérese incompleta) e total (diérese ausente) é uma condição apomórfica, que pode ser uma 

convergência. 
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4.3. Análise Filogenética dos Pasiphaeoidea 

A presente análise filogenética dos Pasiphaeoidea foi baseada em 434 caracteres 

morfológicos de 86 táxons terminais. A análise recuperou 10 árvores igualmente 

parcimoniosos com 2279 passos cada (Fig. 29). O número de passos tem relação com o 

número de terminais e de caracteres, mas também tem relação com o número de homoplasias, 

as quais são proporcionais ao número de passos. 

O índice de retenção foi de 0,68 o que representa um valor de médio a bom para a 

análise (Farris, 1989). O índice de consistência foi de 0,19 o que é baixo, mas pode ser 

explicado pelo alto número de caracteres e pelo número de táxons terminais usados nesta 

análise, já que são fatores que influenciam de forma inversamente proporcional os valores 

deste índice (Farris, 1989). O índice de consistência tem o inconveniente de ser influenciado, 

em parte, pelo número de caracteres e pelo número de autopomorfias. Assim, utilizamos o 

índice de retenção onde as autopomorfias e sinapomorfias não têm peso em seu cálculo. 

Outros índices têm sido propostos para medir a “qualidade” da árvore, por exemplo o índice 

de consistência escalonado (ou re-escalonado) o qual é um produto entre o índice de 

consistência o índice de retenção, o valor que da como resultado sempre será menor aos 

valores dos outro dois índices, pelo fato de ser uma multiplicação de dois números 

fracionados (Farris, 1989; Wiley & Liberman, 2011). Neste caso o índice de consistência 

escalado é de 0,13 o que é relativamente baixo, mas que é explicado pelo baixo valor do 

índice de consistência obtido.  
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Figura 29. Árvore de consenso de sete dos dez árvores de 2279 passos, com os suportes de 

cada clado, após enraizamento em Procaris ascensionis Chace & Manning, 1972. Os números 

acima dos ramos são os valores de Bootstrap (1000 pseudo replicas, valores baixo 50% não 

são apresentados). Os números abaixo indicam os valores de Bremer. Em destaque sublinhado 

as espécies tipo de cada gênero. As barras coloridas horizontais representam os táxons de 

Pasiphaeoidea estudados. Linha preta horizontal representa o grupo externo. 
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Figura 30. Resumo das relações entre as famílias de Pasiphaeoidea e os caracteres que o 

sustentam. Números indicam o caráter Quadrados pretos representam caracteres 

sinapomórficos; quadrados brancos representam caracteres homoplásicos. 
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A monofilia dos Pasiphaeoidea foi recuperada com um suporte de bootstrap de 100% 

e um alto suporte de Bremer de 64, separado claramente do grupo externo, os Procarididae. 

Um total de 24 caracteres suportaram o clado dos Pasiphaeoidea, sendo dois caracteres 

homoplásicos. Internamente Pasiphaeoidea formou dois clados principais bem suportados. 

Na árvore de consenso estrito, as espécies do gênero Leptochela (Leptochelidae) 

formaram um clado monofilético e posicionaram-se basais com relação ao resto dos 

Pasiphaeoidea (Fig. 31). O clado teve um alto suporte de Bremer de 20 e um 99% de 

bootstrap. Dos 16 caracteres que suportaram o clado, três deles são homoplásicos. A espécie 

basal do clado foi L. chacei do Indo-Oeste Pacífico, seguida da espécie L. crosnieri. 

Internamente as relações entre as espécies teve pouco suporte; L. aculeocaudata (Indo-Oeste 

Pacífico) e L. bermudensis (Atlântico ocidental) aparecem juntas pela influencia de um 

caráter homoplásico. O clado L. aculeocaudata + L. bermudensis é irmão das demais 

Leptochela (exceto L. chacei e L. crosnieri) porém com baixo suporte de Bremer. Leptochela 

gracilis posicionou-se basal ao clado em relação ao clado que contém as espécies do 

subgênero Proboloura. As espécies L. (P.) carinata e L. (P.) soleae formam um clado com 

suporte de Bremer de 6, com cinco caracteres sustentando esta relação, dos quais três são 

homoplásicos. No clado irmão as espécies L. serratorbita e L. hawaiiensis aparecem juntas 

como irmãs das espécies L. sydniensis, L. pugnax, L. japonica, L. papulata e L. irrobusta, 

todas com baixo suporte (Fig. 31). 
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Figura 31. Árvore de consenso estrito das espécies de Pasiphaeoidea, para as espécies das 

famílias Psathyrocarididae e Leptochelidae, mostrando os caracteres e os estados que 

sustentam os clados. Números superiores indicam o caráter, números inferiores representam 

os estados de caráter. Quadrados pretos representam caracteres sinapomórficos; quadrados 

brancos representam caracteres homoplásicos. 

 

As espécies de Psathyrocaris posicionaram-se basais ao Pasiphaeidae sensu lato (s.l.) 

com um suporte de bootstrap de 99% e um valor 20 de suporte de Bremer. O restante das 

espécies de Pasiphaeidae (dos gêneros Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, Parapasiphae 

e Pasiphaea) foram separadas em dois clados, suportadas por um alto índice de Bremer de 31 

e 99% de suporte de bootstrap (Fig. 30). Um total de 31 caracteres dão suporte ao clado, 12 

deles homoplásicos.  

O gênero Psathyrocaris é monofilético para as três espécies analisadas nesta tese com 

um alto suporte de Bremer (40), o clado foi sustentado por 31 caracteres dos quais 12 são 

homoplásicos. Psathyrocaris fragilis ficou posicionada na base do clado e P. hawaiiensis e P. 

infirma como espécies irmãs com um suporte de Bremer de 11 e dez caracteres sustentando o 

clado, nenhum dos quais homoplásicos (Fig. 31). 
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As poucas referências na literatura à espécies de Psathyrocaris tratam principalmente 

de novos registros de ocorrência de P. fragilis, P. hawaiiensis e P. infirma (Crosnier & 

Forest, 1973; Guzmán & Wicksten, 1998; Lin & Chan, 2000; Hendrickx & Wicksten 2011; 

Araujo et al., 2013). As duas outras espécies (P. platyophthalmus e P. plumosa) não tem sido 

coletadas novamente, desde sua descrição original. Esta é a primeira inferência filogenética 

do gênero Psathyrocaris. 

O restante das espécies da família Pasiphaeidae formaram um único clado bem 

sustentado com 99% de bootstrap e um valor de 31 de Bremer. A seguir nós referimos a este 

clado como Pasiphaeidae sensu stricto (s.s.), excluindo as espécies de Psathyrocaris e de 

Leptochela.  

A monofilia dos gêneros Alainopasiphaea, Eupasiphae, Parapasiphae e Pasiphaea 

não foi recuperada na árvore de consenso estrito. 

O gênero Parapasiphae não foi recuperado como monofilético (Fig. 32), as espécies 

que o compõem apareceram dispersas na base do clado Pasiphaeidae s.s., Parapasiphae 

kensleyi se apresentou como a espécie basal do grupo, seguido pelo clado P. cristata + P. 

compta, altamente suportadas como grupo irmão do restante de Pasiphaeidae s.s. Na base do 

clado P. sulcatifrons, espécie tipo do gênero, com os espécimes provenientes do Pacífico 

sudeste e do Atlântico noroeste, todos altamente suportados. 

 

Figura 32. Clado parcial dos Pasiphaeidae s.s. para os gêneros Eupasiphae e Parapasiphae, 

com os caracteres que dão suporte a cada terminal. Números superiores indicam o caráter. 

Quadrados pretos representam caracteres sinapomórficos; quadrados brancos representam 

caracteres homoplásicos. 
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O gênero Eupasiphae não foi recuperado como monofilético (Fig. 32), a espécie tipo 

do gênero, E. gilesii, posicionou-se na base do clado Pasiphaeidae s.s., mas o restante das 

espécies apareceram agrupadas em um clado irmão das espécies de Alainopasiphaea, 

Glyphus e Pasiphaea. As espécies E. paucidentata e E. serrata apareceram como irmãs, e na 

base do clado a espécie E. latirostris com um alto suporte de Bremer. 

Glyphus, gênero monotípico, esteve posicionado na base do clado Alainopasiphaea–

Pasiphaea com um suporte alto, sustentado por 40 caracteres 20 dos quais foram 

homoplásicos. 

O gênero Alainopasiphaea está constituído por duas espécies: A. australis e A. 

nudipeda, que é a espécie tipo do gênero. A posição de A. australis dentro do grande clado 

contendo 25 espécies de Pasiphaea (incluindo a espécie tipo do gênero, P. sivado) sugere que 

Alainopasiphaea não seja um gênero válido (Fig. 33). 

O gênero Pasiphaea sensu lato (s.l.) foi recuperado como parafilético, pela inclusão 

de Alainopasiphaea australis (Fig. 33). As espécies do gênero Pasiphaea se mostraram 

bastante heterogêneas, sendo agrupadas em diferentes clados, cada um deles com alto 

suporte.  

A árvore de consenso estrito das dez árvores obtidas, evidenciou uma politomia com 

15 das 50 espécies de Pasiphaea consideradas neste estudo. Das 10 árvores observou-se três 

agrupações de arvores mais semelhantes o primeiro grupo reuniu seis árvores 

topologicamente semelhantes, o outro grupo reuniu três árvores e por último uma única 

árvore bastante diferente. Optou-se por realizar uma análise de consenso estrito com o 

primeiro grupo de árvores (seis arvores igualmente parcimoniosos com o mesmo número de 

passos) o que resolveu as politomias, o qual foi utilizado na análise e discussão do gênero 

Pasiphaea. 
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Pasiphaea s.l. reúne três clados principais. O primeiro clado inclui apenas P. nishiei e 

P. merriami e é sustentado por 13 caracteres, sete dos quais homoplásicos. O segundo clado 

encontra-se sustentado por seis caracteres, três deles homoplásicos e está dividido em dois 

grandes subclados principais, o primeiro deles (clado A) sustentado por sete caracteres (seis 

homoplásicos) reunindo 25 espécies Pasiphaea entre as quais a espécie tipo P. sivado além 

de Alainopasiphaea australis. O segundo subclado (clado B) reuniu 23 espécies e esteve 

sustentado por cinco caracteres, um deles homoplásico. Dentro das espécies contidas neste 

clado, está a espécie tipo do gênero Phye, P. alcocki e todas as espécies que foram 

designadas a este gênero (P. acutifrons, P. affinis, P. multidentata, P. rathbunae e P. 

scotiae). Atualmente Phye é considerado sinônimo de Pasiphaea. 

Dentro do primeiro clado (clado A) está como basal o clado composto pelas espécies 

P. corteziana e P. chacei, com um suporte de Bremer de 4 e sete caracteres, dos quais dois 

são homoplásicos. A continuação desse clado, está a espécie P. natalensis junto ao restante 

das espécies do clado. O seguinte clado está dividido em dois ramos menores, um ramo que 

reuniu a P. crosnieri e P. cristata como espécies irmãs, sustentado por dez caracteres dos 

quais sete são homoplásicos e um valor de Bremer de 5. 

Mais internamente o clado A volta-se dividir em um clado que reuniu as espécies P. 

dofleini e Alainopasiphaea australis compartilhando sete caracteres dos quais cinco são 

homoplásicos. 
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Figura 33. Clado da árvore de consenso estrito com as relações entre as espécies do gênero 

Pasiphaea e Alainopasiphaea. Números superiores indicam o caráter. Quadrados pretos 

representam caracteres sinapomórficos; quadrados brancos representam caracteres 

homoplásicos. 

 

O seguinte clado reuniu 18 espécies com baixo suporte e cinco caracteres sustentado o 

clado, todos homoplásicos, este clado foi dividido em dois clado menores, um clado contendo 

oito espécies (P. truncata, P. sirenkoi, P. flagellata, P. burukovskyi, P. liocerca, P. kapala, P. 

kaiwiensis e P. japonica) suportado por dois caracteres. Este clado esteve dividido 

simetricamente em dois ramos, suportado por cinco caracteres todos não homoplásicos 

reunindo quatro espécies cada. As primeiras quatro correspondem a P. truncata, P. sirenkoi 

como espécies irmãs suportadas por oito caracteres dois homoplásicos, e P. flagellata e P. 
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burukovskyi suportada pelo mesmo número de caracteres e homoplasias. O segundo ramo 

possui um clado basal com as espécies P. pseudacantha e P. propinqua suportados por oito 

caracteres um deles homoplásico. O clado irmão esteve dividido em dois clados com três e 

cinco espécies cada, o primeiro deles reuniu as espécies P. poeyi, P. romenski e P. orientalis 

suportado por seis sinapomorfias três delas homoplásicas. P romenski como espécie irmã de 

P. orientalis suportado por oito sinapomorfias, cinco homoplásicas. O outro clado reuniu as 

espécies P. amplidens e P. americana como irmãs e P. philippinensis, P. sivado e P. 

semispinosa suportado por quatro sinapomorfias dois delas homoplásicas. 

O clado B reuniu a todas as espécies do grupo “Pasiphaea alcocki” de Hayashi 

(2006b), junto ás espécies P. hoplocerca, P. princeps e P. scotiae que pertencem ao grupo 

“Pasiphaea cristata” (Hayashi 2004) também aparecem neste clado as espécies que não tem 

sido designadas a nenhum grupo de espécies quais são: Pasiphaea gelasinus, P. longitaenia e 

P. magna. O clado B está dividido em três grandes grupos: o primeiro deles, o clado B1, 

contendo cinco espécies entre as quais os espécimes polimórficos de P. barnardi, todos eles 

bem sustentados por quatro caracteres, nenhum deles homoplásico (índice de Bremer de 8). 

As espécies irmãs P. rathbunae e P. multidentata são basais às demais espécies do clado B1 

(suporte de Bremer 4). A relação de grupo irmão entre P. berentsae e P. balssi tem suporte de 

Bremer baixo. O clado B2 + B3 obteve baixo suporte de Bremer; o grupo de 18 espécies está 

documentado por quatro caracteres, três dos quais homoplásicos. O clado B2 contém, por um 

lado, P. pacifica, P. scotiae e P. emarginata, sustentadas por seis caracteres dois deles 

homoplásicos e, por outro lado, P. affinis, P. faxoni, P. alcocki e P. acutifrons, cuja relação 

de grupo irmão encontra sustentação em sete caracteres, dois deles homoplásicos. O clado B3 

engloba onze espécies em dois clados, um contendo P. princeps, P. sinensis e os dois 

representantes polimórficos de P. tarda (provenientes das costas do Atlântico e do Pacífico 

da América do Norte) e, um segundo clado documentado por cinco caracteres (três 

homoplásicos) reunindo P. holplocerca, P. grandicula, irmãs de P. laevicarinata, P. 

meiringnaudei, P. gelasinus, P. magna e P. longitaenia. 
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4.3.1. Discussão Análise filogenética dos Pasiphaeoidea 

A Superfamília Pasiphaeoidea tem sido reconhecida como um táxon diferençado do 

restante dos grupos de Caridea, composto por uma única família; Pasiphaeidae. O único 

intento de separar as espécies de Leptochela como uma família distinta foi proposta por 

Paul’son (1875). Ele propôs a família Leptochelidae baseado nos seguintes caracteres: 

“Mandíbulas amplas e não divididas”; referindo-se ao fato do que o processo incisivo e o 

processo molar das mandíbulas não possuem a divisão que acontece em outros Caridea e 

decápodes em geral; “palpo mandibular foliáceo. Dois primeiros pares de pereiópodos de 

igual tamanho e o carpo não cilíndrico”. Tais características não foram suficientes para 

sustentar dita proposta, de fato, muitos táxons de Caridea possuem uma mandíbula sem 

divisão entre os processos incisivos e molar, como em Alvinocarididae, Atyidae, 

Campylonotidae, Oplophoridae, Stylodactylidae, por exemplo. 

O palpo mandibular foliáceo, não é tão comum entre os Caridea, mas no caso das 

espécies de Leptochela e de Psathyrocaris o palpo mandibular é semelhante ao palpo dos 

camarões Dendrobranchiata tais como os Aristaeidae, Benthesicymidae, Penaeidae e 

Solenoceridae, mas não como o palpo mandibular dos Sergestoida, que possuem um palpo 

mais bem pediforme. Em todos os Caridea e os Stenopodidea o palpo mandibular, quando 

presente é pediforme com o segmento distal aplanado, caráter compartilhado também pelos 

Procarididea.  

O palpo mandibular em outros crustáceos é também pediforme. Nos Euphausiacea, 

por exemplo o palpo mandibular é mais semelhante ao presente nos Sergestidae. O mesmo 

tipo de palpo mandibular é observado em outros Eumalacostraca como nos Peracarida.  

O palpo foliáceo pode ter surgido independentemente nos Penaeoidae e nas espécies 

de Leptochela e Psathyrocaris. Nas outras espécies de Pasiphaeidae o palpo mandibular, 

quando se apresenta é do tipo pediforme, com um ou dois segmento, como no caso de 

Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae. Pelo qual o caráter do palpo mandibular por si só não 

justifica a separação das espécies de Leptochela. 

Com relação a presença dos dois primeiros pares de pereiópodos iguais, também não é 

um caráter exclusivo das espécies do gênero Leptochela, mas na maioria das espécies de 
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Caridea, acontece que o primeiro e segundo par são diferentes, como por exemplo no caso 

mais notório dos Alpheidae do gênero Alpheus, assim como em outros camarões carideos 

como os Crangonidae, que o primeiro par de pereiópodos é subquelado e o segundo possui 

uma quela a qual geralmente é de menor comprimento e largura do que o primeiro par. Nos 

Pasiphaeoidea s.l., o primeiro par de quelípodos é levemente mais curto e estreito do que o 

segundo par. Nas espécies de Leptochela ambos os quelípodos são relativamente do mesmo 

tamanho. Nos camarões Procarididae, o primeiro e segundo par de pereiópodos são do 

mesmo tamanho, mas não são quelados. Nos camarões Dendrobranchiata os três primeiros 

pares de pereiópodos são quelados e são relativamente iguais exceto no comprimento. 

Nossa análise revelou que as espécies de Leptochela formaram um clado bem 

suportado, separado das espécies restantes de Pasiphaeidae sensu stricto (s.s.) Se bem as 

espécies de Leptochela compartilham alguns caracteres com os Pasiphaeoidea s.l., tem 

algumas diferenças importantes que sugerem o restabelecimento da família Leptochelidae. 

Segundo nossas análises a família se suporta em 16 caracteres, três deles homoplásico. Os 

caracteres apomórficos do grupo são a presença de mandíbulas com um palpo mandibular 

com um único segmento e de forma foliácea (combinação de características únicas entre os 

camarões decápodes); quelípodos com a margem interna do dátilo e do própodo (face 

cortante dos quelípodos) com espinhos de diferentes tamanhos. Terceiro par de pereiópodos 

mais comprido do que o resto, mas não filiforme como nas outras espécies de Pasiphaeidae 

s.s. Outros caracteres que definem esta família são uma combinação de estados de caracteres 

compartilhados tanto por outros Pasiphaeoidea s.l. como por outros camarões carideos, como 

por exemplo a ausência do aparelho limpador de antenas, caráter presente no resto dos 

Pasiphaeidae s.s. (todas as espécies da família, exceto as pertencentes ao gênero 

Psathyrocaris). A ausência desta estrutura em Leptochela serratorbita já foi notada por De 

Grave & Goulding (2011) o que levou aos autores a reconhecer a possibilidade de reunir as 

espécies de Leptochela em uma família separada, por considerar a presença do aparelho 

limpador de antenas um caráter conservativo.  

Na análise da estrutura do estômago dos Caridea (Felgenhauer & Abele, 1989) 

fizeram notar que o estômago de Leptochela bermudensis, é um dos tipos mais “incomuns” 

dos estômagos dos camarões Caridea, possuindo um dente central “magnífico” e bifurcado 
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medialmente em um grande número de dentes. O qual difere muito do dente central dos 

Pasiphaeidae s.s. onde o dente central é sempre bífido (Fig. 34). 

 

Figura 34. Micrografia eletrônica de varredura do dente médio das espécies de Pasiphaeidae. 

A: Eupasiphae gilessi, B: Glyphus marsupialis, C: Parapasiphae sulcatifrons, D: Pasiphaea 

barnardi, E: Pasiphaea merriami, F: Psathyrocaris fragilis. Escalas A, B, C, D= 20micras, 

E= 10 micras, F= 30 micras. 

Dos escassos estudos filogenéticos utilizando representantes de Pasiphaeidae, o 

trabalho de Bracken et al. (2009) usando dados moleculares, revelou uma separação das 

espécies de Leptochela do restante dos Pasiphaeidae. Esses autores realizam um estudo da 

filogenia dos Caridea, através de uma análise concatenada de DNA mitocondrial e nuclear, e 

incluíram três espécies de Leptochela; L. carinata, L. bermudensis e L. papulata; mais uma 

espécie do gênero Pasiphaea; P. merriami. Dessa forma obtiveram uma árvore na qual as três 

espécies de Leptochela formaram um clado separado de P. merriami, em um clado bem 

suportado e mais relacionado com os Nematocarcinidae. Mesmo com esses estudos as 

espécies de Leptochela permaneceram dentro da família Pasiphaeidae (De Grave & Fransen, 

2011). 
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Por outra parte, recentemente tivemos acesso a um trabalho não publicado com dados 

moleculares, que aborda aspectos filogenéticos da família Pasiphaeidae (Tin-Yam Chan com 

pers.). Neste trabalho incluíram 33 espécies de Pasiphaeidae de seis gêneros: Eupasiphae (3 

spp), Glyphus (1 sp), Leptochela (6 spp), Parapasiphae (1 sp), Pasiphea (19 spp) e 

Psathyrocaris (3 spp). Os resultados desse estudo evidenciaram o parafiletismo da família 

Pasiphaeidae. As espécies de Psathyrocaris ficam por fora do clado que reúne o resto das 

espécies da família e como grupo irmão de Alvinocarididae (Caridea, Bresilioidae), e as 

espécies do gênero Leptochela ficam como irmão do resto dos Pasiphaeidae. O 

monofiletismo do gênero Eupasiphae não é recuperado, pelo fato que a espécie tipo; E. 

gilesii, fica separada do resto das espécies do gênero e junto às espécies G. marsupialis e P. 

sulcatifrons. O monofiletismo do gênero Pasiphaea foi recuperado, mas em um clado 

heterogêneo que refletiu em parte as propostas de Hayashi (1999, 2004, 2006b) dos grupos de 

espécies de Pasiphaea. Os resultados desse estudo são concordantes com os obtidos por nós. 

As características dos apêndices bucais tem sido amplamente considerados como 

estáveis, de fato em muitas descrições de novas espécies de camarões Caridea e de outros 

grupos de decápodes, a descrição dos apêndices bucais são negligenciados e muitas vezes 

nem sequer são desenhados. O mesmo acontece com as características estáveis do estômago 

dos crustáceos em geral, existindo a convicção de que as diferenças nas estruturas que 

compõem o estômago dos decápodes são conservativas ao nível genérico (Mocquard, 1883). 

As notáveis diferenças na estrutura dos apêndices bucais, do estômago, a forma geral 

do corpo, a ausência de aparelho limpador de antenas e os antecedentes moleculares, 

adicionando o modo de vida bentônica de águas rasas destes animais; são características que 

diferençam as espécies de Leptochela dos outros gêneros da família Pasiphaeidae s.s.; 

sustentando a proposta de elevar as espécies de Leptochela a uma categoria taxonômica 

maior, re-validando a proposta de Paul’son(1875) de estabelecer a família Leptochelidae. 

Em nossa análise as espécies de Psathyrocaris estão separadas do resto das espécies 

de Pasiphaeidae s.s. e de Leptochela, com um bom suporte de Bremer e de bootstrap. Um 

total de 31 caracteres suportam o clado 12 deles são homoplásico. As características 

particulares das espécies do gênero Psathyrocaris são ao igual que no caso das espécies de 

Leptochela, a presença de um palpo mandibular em forma de folha, mas com a diferença de 
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possuírem o palpo com dois segmentos. Outras apomorfias são a redução do exópodo do 

terceiro par de maxilípedes, apenas projetado além da base. A forma da margem cortante do 

primeiro par de quelípodos é muito diferente ao restante das espécies da família, com a 

margem do dátilo com placas cortantes e não espinhos pectinados presentes nos outros 

Pasiphaeidae. No dedo fixo do primeiro par de quelípodos ao igual do que na margem 

cortante do segundo par de quelípodos o arranjo de espinhos é de um pectinado de diferente 

tamanho e não uniforme como no resto dos Pasiphaeidae s.s. Outra característica é a forma 

dos pleópodos bastante alongados, com o apêndice interno longo e indiferenciado. Os outros 

caracteres que suportam o clado das espécies de Psathyrocaris não são autopomorficos do 

grupo, pois são compartilhados com outros camarões. Se bem em Psathyrocaris, os 

pleópodos são longos, esta característica é observada também nos Procarididae, mas a 

diferença é que o apêndice interno está ausente nos Procarididae. Nos Dendrobranchiata os 

pleópodos podem ser longos, pelo menos no grupo dos Benthesicymidae, mas o apêndice 

interno é bem diferenciado, aparte do fato da presença de um petasma nos machos.  

As diferenças no comprimento dos pereiópodos, sendo o terceiro e quarto par muito 

semelhantes em comprimento e maiores do que o quinto permitem diferenciar as espécies de 

Psathyrocaris do restante das espécies da família Pasiphaeidae s.s. e de Leptochelidae. Além 

da ausência do aparelho limpador de antenas, característica compartilhada com as espécies de 

Leptochelidae e com outros camarões Caridea. 

O dente central do estômago de Psathyrocaris fragilis é muito diferente tanto com as 

espécies do gênero Leptochela como das espécies de Pasiphaeidae s.s., neste caso o dente 

central não é dividido em dois ou mais dentes, sendo mono cúspide, característica até hoje 

não observada em nenhuma outra espécie de Caridea. 

Até hoje nenhuma das espécies do gênero Psathyrocaris tem sido inclusas em análises 

filogenéticas nem com dados morfológicos nem moleculares. A dificuldade de obter material 

desses camarões faz que poucas coleções no mundo possuam espécimes para estudos deste 

tipo. Pelo tanto não existem referências da posição e relação das espécies de Psathyrocaris 

com algum outro grupo particular de camarões Caridea. 
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O alto suporte do clado de Psathyrocaris, junto com as particulares características 

morfológicas sugerem a possibilidade de elevar as espécies de Psathyrocaris a uma família 

diferente. A mesma conclusão é proposta por T-Y Chan no trabalho de filogenia molecular. 

O clado reunindo as espécies de Pasiphaeidae s.s. tem um alto suporte de Bremer e de 

bootstrap. Dos 277 caracteres que suportaram o clado, seis deles homoplásicos o que 

reafirma a validez da família Pasiphaeidae s.s. No entanto, a família precisa ser restrita aos 

gêneros Alainopasiphaea, Eupasiphae, Glyphus, Parapasiphae e Pasiphaea. Esta proposta 

não tinha sido avaliada na literatura até hoje. 

Em nossas análises os gêneros Alainopasiphaea, Eupasiphae, Parapasiphae e 

Pasiphaea, foram recuperados como parafiléticos.  

Parapasiphaea kensleyi esteve posicionada na base do grupo Pasiphaeidae s.s, 

separado do restante dos Pasiphaeidae com alto suporte de Bremer e de bootstrap. 14 

caracteres suportam P. kensleyi três deles são homoplásicos. Uma das autopomorfias da 

espécie é a forma dos olhos bilobulados.  

Os olhos dos decápodes são relativamente estáveis em todas as espécies, sendo 

geralmente oval ou esferoidal, mas em alguns casos pode existir a presença de estruturas 

associadas ao pedúnculo ocular, o que é possível de observar em alguns grupos como os 

Benthesicymidae, que possuem uma projeção lateral à córnea, o que está associado como 

estruturas foto sensitivas que ajudam na visão (Bate, 1988) em outros casso pigmentos 

oculares externos as córneas podem ser observados em vários grupos de Caridea como em 

Cuapetes elegans, Gnathophyllum americanum (Palaemonoidea, Palaemonidae) e 

Cynetorhinchus hendersoni (Nematocarcinoidea, Rhynchocinetidae) entre outras espécies 

(Johnson et al., 2015), mas a divisão das córneas só tem sido registrada em grupos externos 

aos decápodes como no caso de algumas espécies de Euphausiacea dos gêneros 

Nematobrachion, Nematoscelis, Stylocheiron e Thysanoessa e também em outros grupos de 

Malacostracea como Hypperidae, Mysida e Stomatopoda, mas também pode ser encontrado 

em espécies de outros grupos como os Leptostraca; i.e. Nebalia schizophthalma. A presença 

de olhos bi-lobulados em grupos tão dissimiles sugere que seja uma convergência.  
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P. kensleyi foi descrita por Wasmer (2005) baseado em dois espécimes juvenis com 

ausência de palpo mandibular. Como já foi indicado anteriormente, o palpo mandibular das 

espécies dos gêneros Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae é variável. Alguns autores 

relacionam a presença de palpo mandibular com o estado de desenvolvimento do animal, mas 

outros autores tem mostrado evidência de que a presença ou ausência do palpo mandibular 

pode variar em espécimes do mesmo tamanho (Hanamura, 1983; Crosnier, 1988; Guzmán & 

Wicksten, 1998).  

As espécies de Parapasiphae ficaram em um arranjo parafilético, por um lado a 

espécie tipo do gênero ficou como espécie basal dos Pasiphaeidae s.s., P. cristata e P. compta 

se posicionaram por fora desse clado. As espécies do gênero Parapasiphae são 

morfologicamente muito constante na forma externa em geral, todas apresentam um rostro 

projetado além da margem anterior da carapaça, mas sem atingir as córneas. Os pedúnculos 

oculares possuem um lobo semelhante ao presente nos Benthesicymidae, o qual é mais 

desenvolvido em P. cristata, provavelmente a córnea bi-lobulada presente em P. kensleyi, 

seja um estado mais avançado desse lobo ou bem um estado mais ancestral do mesmo. O 

lobo do pedúnculo ocular está presente nas espécies de Eupasiphae, porém pouco 

desenvolvido. A função dessa estrutura é mal compreendida, já que segundo alguns autores 

pode servir como ajuda na orientação em um ambiente tridimensional como a coluna de 

água, mas a inexistência em inúmeros grupos pelágicos fazem desse suposto duvidoso (Gaten 

et al., 2002).  

Outras alegações em relação a função do lobo do pedúnculo ocular, seria como ajuda 

na percepção das preças em um ambiente baixo à capa fótica e com organismos; potenciais 

preças, como bioluminescência (Wasmer, 2005). Um fato interessante é que os animais com 

a presença desse lobo no pedúnculo ocular, tem também córneas de pequeno tamanho, 

comparativamente com espécies do gênero Pasiphaea, as quais carecem de lobo no 

pedúnculo ocular e que ocupam a mesma zona de distribuição vertical que essas espécies de 

Eupasiphae e Parapasiphae. Esse fato faz com que a presença e função do lobo do 

pedúnculo ocular seja ainda desconhecida e as propostas só sejam especulativas. 

O gênero Parapasiphae foi descrito por Smith (1884) para reunir três espécies que 

possuem um rostro verdadeiro (P. compta, P. cristata e P. sulcatifrons), diferenciando-se das 
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espécies de Pasiphaea, além disso outras diferenças com as espécies de Pasiphaea estão na 

presença de palpo mandibular bi-segmentado, epipodito bem desenvolvido no primeiro par 

de maxilípedes e a formula branquial que no caso das espécies de Parapasiphae possuem um 

par de artrobrânquias no terceiro par de maxilípedes e estão ausentes nas espécies de 

Pasiphaea.  

Os caracteres analisados revelaram as diferenças morfológicas de P. kensleyi com as 

outras espécies do gênero, por exemplo a ausência de quilhas nos pleonitos, a ausência de 

quilha pós-orbital, ausência de palpo mandibular, entre outro caracteres. Nossa análise sugere 

que P. kensleyi pode pertencer a outro gênero que é mais basal aos Pasiphaeidae s.s. e 

Parapasiphae fique restrito só a P. sulcatifrons. 

Parapasiphae sulcatifrons é registrada em diferentes localidades no mundo, nós 

revisamos material do Pacífico leste e do Atlântico noroeste e nordeste. Os espécimes do 

Atlântico formaram um clado com 100% de suporte de bootstrap, separado do espécime do 

Pacífico sudeste. As diferenças, se bem existentes, são muito menores pelo qual se requere de 

estudar a possibilidade de que mais de uma espécie exista sob o mesmo nome em diferentes 

localidades. 

O gênero Eupasiphae mostra as mesmas características na árvore que as espécies de 

Parapasiphae, em relação a seu parafiletismo, a espécie tipo do gênero E. gilesii, ficou 

posicionada fora do clado que reuniu as demais espécies do gênero.  

Eupasiphae foi proposto por Wood-Mason, 1893 como um subgênero dentro de 

Parapasiphae, para reunir as espécies E. gilesii e E. latirostris, as que se diferenciam das 

espécies de Parapasiphae na presença de espinho antenal e espinho branquiostegal. Outras 

das diferenças com as espécies de Parapasiphae estão na ornamentação da margem dorso-

mesial da carapaça, com dentes de pequeno tamanho nas espécies de Eupasiphae e sem 

ornamentos nas espécies de Parapasiphae. O número de segmentos do palpo mandibular 

também tem sido usado como caráter para diferenciar entre as espécies de ambos os gêneros, 

mas a variabilidade deles faz com que esse caráter tenha que ser analisado com precaução.  

Em nossa análise E. serrata e E. paucidentata aparecem como espécies irmãs com um 

alto suporte de Bremer. Na descrição de E. paucidentata, Crosnier (1988) indicou que as 
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semelhanças morfológicas com E. serrata, espécies cuja principal diferença estaria na 

projeção do espinho branquiostegal; ultrapassando a margem anterior da carapaça em E. 

serrata, e não atingindo a margem anterior da carapaça em E. paucidentata. Outras 

diferenças estão no número de espinhos na margem dorso-mesial da carapaça em E. 

paucidentata, e na forma das córneas; levemente mais grossas do que o pedúnculo ocular em 

E. paucidentata e quase da mesma largura em E. serrata. E. latirostris difere das outras 

espécies do gênero na forma particular de seu rostro. O espinho branquiostegal ultrapassa a 

margem anterior da carapaça em E. gilesii e em E. serrata, mas o maior comprimento e 

forma do rostro separam ambas espécies. 

A possibilidade de que as espécies do Eupasiphae pertençam a mais de um gênero 

não tem sido discutido até hoje, o alto suporte de Bremer para a separação de E. gilesii; a 

espécie tipo do gênero, do restante das espécies, apontam em essa linha, mas outras 

avaliações incluindo mais informação são requeridas.  

O único gênero monotípico da família Pasiphaeidae, Glyphus com G. marsupialis 

como representante, esteve posicionado na base do clado das espécies de Alainopasiphaea e 

Pasiphaea. G. marsupialis tem sido registrado poucas vezes e em localidades muito 

distantes, nós analisamos material do Pacífico e do Atlântico, e verificamos que não existem 

diferenças entre os espécimes de ambos os oceanos. As características morfológicas do 

gênero fazem de G. marsupialis uma espécie bem definida, com uma provável distribuição 

cosmopolita.  

As espécies de Pasiphaea formaram clados heterogêneos com Alainopasiphaea 

inserida bem no centro do clado Pasiphaea s.l. Essa heterogeneidade morfológica de 

Pasiphaea foi observada com anterioridade, quando Alcock (1893) propôs o gênero Phye 

para reunir espécies que se diferenciavam da espécie tipo do gênero Pasiphaea sivado, por 

possuírem fenda na margem posterior do telson. Alcock (1893) incluiu como espécie tipo de 

Phye a P. alcocki e as espécies P. acutifrons, P forceps (atual sinônimo de P. acutifrons) e P. 

princeps. Com posterioridade outros autores incluíram as espécies P. pacifica e P. rathbunae. 

Assim Phye se manteve por mais de um século como um gênero válido dentro de 

Pasiphaeidae, contendo até nove espécies nominais (algumas delas como P. fórceps, e P. 

sicula são sinonímia de P. acutifrons e P, multidentata). A validade taxonômica de Phye foi 
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questionada por Hayashi (2006b) que considerou Phye um sinônimo de Pasiphaea. Hayashi 

(2006b) considerou a concavidade da margem posterior do telson, caráter que define Phye 

uma característica variável em diferentes espécimes de uma mesma espécie, como por 

exemplo em P. americana. Em nossas análises, todos os representantes de Phye ficaram 

dentro do clado B, se assume que as outras espécies do clado passam a formar parte de Phye, 

e o gênero fica como um clado monofilético. 

Como já foi mencionado, os outros intentos para organizar o gênero Pasiphaea foram 

proposto por Hayashi (1999, 2004, 2006b) criando grupos não taxonômicos de espécies; o 

grupo “Pasiphaea alcocki” (Hayashi 2004), o grupo “Pasiphaea cristata” (Hayashi, 2006b) e 

o grupo “Pasiphaea sivado” (Hayashi, 1999). Mas até hoje esses intentos de organização não 

tem sido analisados desde uma perspectiva filogenética. Em nossas análises esses três grupos 

de espécies não formaram clados monofiléticos. O grupo “Pasiphaea alcocki” foi o mais 

consistente, reunindo todas as espécies do grupo analisadas neste trabalho e com a inclusão 

de espécies do grupo “Pasiphaea cristata” como P. hoplocerca, P. princeps e P. scotiae, 

além de outras espécies não designadas a grupo algum; P. gelasinus, P. longitaenia e P. 

magna. 

 O grupo “Pasiphaea cristata” é polifilético, não apresentando um padrão de 

agrupação entre as espécies que o compõem e que foram analisadas neste trabalho. As 18 

espécies analisadas do grupo “P. cristata” foram agrupadas em três clados principais. 

As quatro espécies do grupo “Pasiphaea sivado” analisadas neste trabalho, se 

mostraram parafiléticas; P. sivado como espécie irmã de P. philippinensis, enquanto que P. 

japonica e P. propinqua se posicionaram em clados separados. A combinação de caracteres 

utilizados por Hayashi para a proposta de grupos de espécies é pouco precisa, a maioria dos 

caracteres possuem um amplo grau de variação que se superpõe entre os grupos (Hayashi, 

1999, 2004, 2006), o grupo “Pasiphaea sivado” é o único que apresenta uma definição clara 

de seus caracteres, devido que a redução ou ausência do último par de pleurobrânquias é uma 

característica exclusiva dessas espécies, que não está presente nas espécies do grupo “P. 

alcocki” e “P. cristata”. 
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As características diagnósticas dos grupos “Pasiphaea alcocki”, “Pasiphaea cristata” 

e “Pasiphaea sivado” segundo Hayashi (1999, 2004 e 2006 respectivamente) são:  

Grupo “Pasiphaea alcocki”: Camarões de pequeno a grande tamanho. Rostro (refere-

se ao dente epigástrico) varia entre curto, triangular ou em forma de espinho a uma placa 

continua desde a margem dorsal da carapaça, todos com a ponta aguda, nascendo detrás da 

margem anterior dorsal da carapaça. Carapaça com uma quilha afilada ou truncada na 

margem dorso-mesial. Espinho branquiostegal presente. Quilha dorso-mesial nos pleonitos 

variável segundo a espécie, alguns pleonitos sem espinho na margem posterior. Margem 

posterior do telson côncavo profundo com mais de sete pares de espinhos na margem 

posterior. Primeiro par de pereiópodos com mais de três cerdas na margem interna da palma, 

mero usualmente com espinhos na margem posterior. Segundo par de pereiópodos sempre 

com mais de seis espinhos na margem posterior do mero, algumas vezes com espinhos na 

margem posterior do ísquio e do basipodito. 

Grupo “Pasiphaea cristata”: Camarões de pequeno a grande tamanho. Rostro (refere-

se ao dente epigástrico) curto, triangular ou em forma de espinho, nascendo detrás da 

margem anterodorsal da carapaça. Carapaça dorsalmente com quilhas ou arredondado. 

Espinho branquiostegal presente. Telson truncado ou côncavo, com quatro até doze pares de 

espinhos na margem posterior. Primeiro par de pereiópodos com duas o mais cerdas na 

superfície interna da palma; o mero é usualmente sem espinhos ou excepcionalmente com um 

o dois espinhos na margem posterior. Segundos pereiópodos sem espinhos ou com um até 

quinze espinhos na margem posterior do mero.  

O grupo “Pasiphaea sivado”: Camarões de pequeno a moderado tamanho. Rostro 

curto (refere-se ao dente epigástrico), triangular com a ponta aguda, nascendo detrás da 

margem anterior da carapaça. Margem dorsal da carapaça suave na maioria das espécies, mas 

com uma quilha anterior em algumas outras espécies. Margem posterior do telson truncado, 

levemente convexo ou levemente côncavo, com quatro pares de espinhos. Mandíbulas sem 

palpo. Quarto par de pereiópodos mais curto do que o terceiro e o quinto par de pereiópodos. 

Sem artrobrânquias no terceiro par de maxilípedes. Três artrobrânquias desde o quarto até o 

sexto somito torácico e quatro ou cinco pleurobrânquias no quarto até o sétimo ou oitavo 
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segmento torácico, pleurobrânquia no oitavo somito torácico, quando presente sempre 

rudimentar. 

Fica evidente a existência de uma alta sobreposição dos caracteres que definem os 

grupos de espécies de Pasiphaea propostos por Hayashi (1998, 2004, 2006b), o qual foi 

corroborado em nossas análises ao não recuperar a monofilia de nenhum destes grupos de 

espécies. 

Pasiphaea sivado espécie tipo do gênero Pasiphaea tem sido reportada em diferentes 

localidades no mundo. No entanto, após o trabalho de Hayashi (1999) P. sivado ficou restrita 

ao Atlântico nordeste e Mar Mediterrâneo e os outros espécimes conhecidos reportados em 

outras localidades passaram a conformar outras espécies com características afines a P. 

sivado, o que motivou Hayashi (1999) estabelecer o grupo “Pasiphaea sivado”. As espécies 

que compõem o grupo  são: P. devitusae, P. fragilis, P. gracilis, P. japonica, P. laevis, P. 

philippinensis, P. propinqua e P. sivado. Posteriormente Hayashi (2006b) adicionou P. 

mclaughlinae a este grupo. Em nossas análises P. sivado aparece junto a P. semispinosa 

como espécie irmã e junto a eles aparece com um baixo suporte P. philippinesis. P. 

propinqua, do grupo “Pasiphaea sivado” aparece em um clado junto a P. pseudacantha. P. 

japonica do mesmo grupo, aparece em um clado aparte junto a P. kaiwiiensis. Claramente o 

grupo “Pasiphaea sivado” de Hayashi (1999) não se sustenta em nosso análise.  

No clado A se posicionou a única espécie de Alainopasiphaea estudada neste trabalho 

junto a P. dofleini. O gênero Alainopasiphaea está composto por duas espécies (A. autralis e 

A. nudipeda) e foi estabelecido por Hayashi (1999) para realocar Pasiphaea nudipeda, 

baseado nas seguintes características: telson truncado, com três pares de espinhos na margem 

posterior, ausência de artrobrânquias e pleurobrânquias presentes desde o quarto até o sétimo 

segmento torácico. 

P. dofleini foi designada no grupo “Pasiphaea cristata” por Hayashi (2004) com base 

em informações contidas na literatura. As características morfológicas gerais de P. dofleini 

são semelhantes as de A. australis, exceto pela formula brânquial. Até hoje não existem 

antecedentes que relacionem estas duas espécies. As escassas informações existentes de P. 
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dofleini são apenas de registros de ocorrência em diferentes localidades nas costas do Chile 

(Guzmán & Wicksten, 1998).  

A posição de Alainopasiphaea australis dentro do clado das espécies de Pasiphaea 

pode ser interpretado de duas formas: primeiro que Alainopasiphaea seja considerado um 

sinônimo de Pasiphaea e portanto os caracteres diagnósticos do gênero Pasiphaea devam ser 

ampliados para ausência ou presença de até três pares de artrobrânquias. Uma segunda opção 

é uma reestruturação interna de Pasiphaea, estabelecendo novos gêneros para os clados 

formados em nossa árvore filogenética das espécies de Pasiphaea mostrada em nossos 

resultados. 

A variabilidade da formula branquial não tem sido muito explorada, diferentes grupos 

de camarões e de outros decápodes apresentam uma variabilidade no número de brânquias, 

tanto de pleurobrânquias como de artrobrânquias. A formula branquial dos Dendrobranchiata 

é muito variável desde a ausência de todo tipo de brânquias como no caso das espécies do 

gênero Lúcifer, ou presença unicamente de artrobrânquias como nas espécies da família 

Sergestidae até a presença de pleurobrânquias desde o terceiro até o último segmento torácico 

e dois pares de artrobrânquias por cada apêndice torácico como no caso dos Peneidae ou nos 

Stenopodidae. Durante a ontogenia de algumas espécies o número de brânquias varia até 

alcançar o estado adulto, como no caso das espécies de Pasiphaea (Hayashi, 2006b). Nesse 

sentido, a descrição de um gênero baseado exclusivamente na formula branquial é pouco 

consistente e precisa necessariamente de informações morfológicas adicionais para 

diferenciar o gênero Alainopasiphaea. Desta forma se faz necessário uma análise contendo as 

duas espécies que compõem Alainopasiphaea, junto com analisar mais em detalhe as 

relações filogenéticas com P. dofleini ou outras espécies de Pasiphaea e assim poder elucidar 

o posicionamento de Alainopasiphaea dentro da família. Por enquanto a validade do gênero é 

mantida em nossa análise.  

A validação do gênero Alainopasiphaea, sugere uma reestruturação do gênero 

Pasiphaea. Segundo nossos resultados pelo menos dois grandes clados (clado A e B) com 

alto suporte e número de caracteres foram formados. 
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O clado A, está composto por dois subclados, um deles contém a espécie tipo do 

gênero Pasiphaea e outras nove espécies, suportado por quatro caracteres um deles 

homoplásico. 

Aceitando a validade genérica de Alainopasiphaea, o clado irmão dele tem que 

pertencer a um gênero diferente. A inclusão de P. sivado no clado nós leva a propor a 

restrição de Pasiphaea para as 18 espécies que compõem o clado. No entanto, os dois 

subclados dentro do clado A merecem uma análise mais exaustiva, pois um grupo reúne oito 

espécies e nove no grupo donde se insere P. sivado. Este último grupo tem como apomorfia a 

perda do endópodo no primeiro par de maxilípedes. O endópodo nos Caridea é reduzido a 

uma projeção digitiforme sem segmentos ou com todos os segmentos fusionados, já nos 

camarões Dendrobranchiata o endópodo é pediforme com escassos segmentos como foi 

observado; dois segmentos em Sergia phorca (Dendrobranchiata, Sergestoidea), três 

segmentos em Benthesicymus barletti (Dendrobranchiata, Benthesicymidae) ou quatro 

segmentos nos Peneidae (Tavares & Martin, 2010). Em outros decápodes como Stenopus 

hispidus (Decapoda, Stenopodidea) o endópodo do primeiro maxilípede também é 

trisegmentado. Em Procarididae o endópodo do primeiro par de maxilípedes é digitiforme e 

não segmentado. Nos Pasiphaeoidea, o endópodo é digitifome alongado em Psathyrocaridae 

nova família, ao igual que na família Leptochelidae. Nos Pasiphaeidae s.s. o endópodo do 

primeiro par de maxilípedes é digitiforme, porém, comparativamente mais curto do que nas 

outras duas famílias. Nos gêneros Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae o endópodo é bem 

desenvolvido, já nas espécies dos gêneros Alainopasiphaea e Pasiphaea s.l. existe uma 

tendência à redução do endópodo, sendo apenas projetado como um lobo fino. A redução 

completa deste lobo se apresenta exclusivamente no subclado dentro do clado A que reuniu 

as espécies mais afins a P. sivado.  

Mesmo com a diferenciação das espécies no clado de P. sivado, se propõe restringir o 

número de espécies que compõem o gênero Pasiphaea às espécies do clado A: P. sivado 

(espécie tipo), P. americana, P. amplidens, P. burukovskyi, P. flagellata, P. japonica, P. 

kapala, P. kaiwiensis, P. liocerca, P. orientalis, P. philippinensis, P. poeyi,  P. propinqua, P. 

pseudacantha, P. semispinosa, P. sirenkoi e P. truncata.  
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A proposta de restringir as espécies que compõem o gênero Pasiphaea somente às 

espécies morfologicamente semelhante a P. sivado já foi sugerido com anterioridade por 

Hayashi (1998). No entanto Hayashi não fez nenhuma proposta formal, estabelecendo apenas 

um grupo informal de espécies (grupo “Pasiphaea sivado”). 

Na base do clado que reúne as espécies dos gêneros Alainopasiphaea, e Pasiphaea 

s.s. estão posicionadas as espécies P. natalensis, e os clados P. crosnieri–P. cristata e o clado 

P. corteziana–P.chacei. A clara posição e suporte desses clados sugerem a necessidade de 

criação de novos nomes genéricos para elas.  

Essas espécies tem sido escassamente estudadas; P. corteziana e P. chacei de fato P. 

corteziana somente é conhecida no seu registro original e P. chacei possui escassos registros 

depois de sua descrição (Hanamura, 1983; Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1996; Guzmán & 

Wicksten, 1998).  

Como já foi dito o clado B reuniu todas as espécies do grupo “Pasiphaea alcocki”, 

mas também a todas as espécies do gênero Phye com um bom suporte de Bremer e cinco 

sinapomorfías. O clado B é subdividido em três agrupações menores.  

Um dos subclados reúne as espécies P. alcocki, P. acutifrons, P. affinis P. 

emarginata, P. faxoni, P. pacifica e P. scotiae, com um bom índice de Bremer e suportado 

por três caracteres dos quais um é homoplásico. Como foi dito algumas dessas espécies 

pertenceram ao gênero Phye. As outras duas espécies que compõem o gênero Phye; P. 

rathbunae e P. multidentata, aparecem em um clado aparte dentro do mesmo clado B.  

Se considerarmos a hipótese de reinstalação de Phye, temos duas situações; primeiro, 

restringir o gênero só as espécies no mesmo clado junto a P. alcocki (P. acutifrons, P. affinis, 

P. faxoni) e excluir as outras três (P. multispinosa, P. pacifica, P. princeps, P. rathbuni e P. 

scotiae). Ou considerar a tudo o clado B como formando parte do gênero Phye. 

Na primeira opção (restringir o gênero Phye) os outros dois subclados do clado B 

teriam que ser reconhecidos como gêneros diferentes, ou na segunda opção (ampliar o gênero 

Phye) todas as espécies do clado B serem validadas como pertencentes ao gênero Phye. 
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O clado B1, que reúne cinco espécies do hemisfério sul com a exceção de P. 

multidentata que é distribuída nas águas do Mar Mediterrâneo. Os caracteres que a definem o 

clado são quatro, sendo a presença de cerdas espinhosas na face interna da palma, que se 

estendem desde a margem subdorsal até a zona articular com o dátilo,  projeção como um 

dente trunco da margem ventro-distal da base do segundo par de pereiópodos e a presença de 

espinhos na margem posterior da base.  

Nas outras espécies de Pasiphaea s.l. as cerdas se apresentam somente na face 

subdorsal da palma do primeiro par de quelípodos e a projeção distal da base do segundo par 

de pereiópodos é aguda, podendo-se projetar além da região proximal do ísquio.  

O clado reuniu espécies muito afins do ponto de vista morfológico, de fato a alta 

variabilidade de P. barnardi levou a considerar P. berentsae como sinônimo de P. barnardi 

(Hanamura, 1983; Hayashi, 2006b). Os espécimes com caracteres polimórficos de P. 

barnardi formaram um clado com alto suporte e claramente separado de P. berentsae, 

espécie que aparece mais relacionada com P. balssi. Dentro do clado dos espécimes de P. 

barnardi são observadas duas ramas, uma delas reuniu os espécimes do lado Pacífico da 

América do sul e outro espécime do lado Atlântico. O outro ramo conteve os espécimes do 

Atlântico sudeste e do sudoeste. Até hoje não existem trabalhos voltados em elucidar se a 

variabilidade morfológica exibida tem relação com o status taxonômico da espécie. P. 

barnardi foi descrita por Yaldwyn (1971) baseado em quatro espécimes e incluindo a 

Pasiphaea sp. aff. pacifica reportada para Nova Zelândia (Richardson & Yaldwyn, 1958). P. 

barnardi foi posteriormente citada para varias localidades em águas austrais ao norte da 

convergência antártica (Burukovsky, 1976, Burukovsky & Romensky, 1987; Hanamura & 

Evans, 1994; Hayashi, 2006b; Guzmán, 2014).  

A diagnose de P. barnardi tem sido modificada desde sua descrição original. 

Burukovsky (1976) baseado em novo material identificado como P. barnardi, fez uma nova 

diagnose da espécie o que foi mantido por outros autores como Hanamura & Evans (1994) e 

Hayashi (2006b).  

Na diagnose da espécie Yaldwyn (1971) faz referência a que a margem dorsal do 

segundo até o sexto pleonito tem uma quilha médio dorsal, já a diagnose de Hayashi (2006b) 
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indica que também o primeiro pleonito pode ter uma quilha média dorsal. O espinho 

branquiostegal na descrição original é submarginal e ultrapassa a margem anterior da 

carapaça, Hayashi (2006b) indicou que o espinho branquiostegal pode ser marginal ou 

submarginal.  

O número de espinhos na margem posterior do telson não foi registrado na descrição 

original. Hanamura & Evans (1994) indicaram que o telson teria ao redor de oito espinhos na 

margem posterior, mas o material tipo de P. barnardi possui onze espinhos. Hayashi (2006b) 

indicou que o número de espinhos na margem posterior do telson pode variar de sete até doze 

espinhos. Segundo o observado por nós em material de diferentes localidades a margem 

posterior do telson possui nove espinhos em espécimes do Pacífico sudeste ao igual que 

espécimes do Atlântico sudoeste frente a Argentina, já os espécimes provenientes frente a 

Uruguai e na desembocadura do Rio da Prata, possuem onze espinhos, ao igual que os 

espécimes do Atlântico sudeste.  

Os espécimes de P. berentsae possuem sete espinhos na margem posterior do telson. 

P. berentsae ficou posicionada no clado irmão que dos espécimes de P. barnardi. Mesmo 

considerando a variabilidade de P. barnardi, P. berentsae fica em um clado aparte e junto 

como P. balssi. Nós consideramos que P. berentsae tem que ser restabelecida como válida e 

a diagnose de P. barnardi precisa ser emendada.  

O clado B3 reúne onze espécies com baixo suporte e duas sinapomorfias. As espécies 

que o compõem mostram uma ampla variedade morfológica. 

Neste clado aparecem os espécimes de P. tarda do lado Pacífico e do lado Atlântico 

da América do Norte, ambos espécimes formaram um clado bem suportado, mas os 

espécimes do lado Atlântico da América mesmo sendo semelhantes em forma geral possuem 

diferenças que avaliam a proposta de separar as espécies do lado Pacífico de Norte América 

em uma nova espécie, o que será detalhado na secção de revisão das espécies americanas da 

família. 

No clado B apresenta-se como um arranjo heterogêneo, mas que pela posição na 

árvore como clado irmão do clado Alainopasiphaea–Pasiphaea, e pelos antecedentes 

entregados acima, requer ser nomeado como um gênero aparte, para o qual o gênero Phye 
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será restabelecido e ampliado para as 24 espécies que o compõem e que foram analisados 

aqui. Ainda falta por estabelecer si as outras espécies não analisadas nesta tese passam a 

incrementar esse número.  

 

4.4. Taxonomia dos Pasiphaeoidea das Américas 

Superfamília Pasiphaeoidea Dana, 1852 

Pasiphaeinea Dana, 1852: 13, 18. 

Pasiphaeoida Alcock, 1901: 59.– Balss, 1914: 19.– Holthuis, 1955: 10. 

Pasiphaeoidea Balss, 1921: 7. 

 

Famílias inclusas: Leptochelidae, Pasiphaeidae e Psathyrocarididae 

 

Diagnose: Camarões de pequeno até grande tamanho, com comprimentos da carapaça desde 5 

até os 75mm. Carapaça relativamente lisa, com poucos ornamentos como espinhos e quilhas. 

Segmentos pleonales com poucos ornamentos, telson triangular com a margem posterior 

convexa, retilínea ou côncava, nunca aguda. Apêndices bucais modificados: mandíbula com 

ou sem palpo, grande desenvolvimento do processo incisivo, sem desenvolvimento do 

processo molar. Primeiro e segundo par de maxilas sem variação, Primeiro maxilípede com a 

porção distal do exópodo composta por só um segmento, nunca em forma de flagelo. Segundo 

maxilípede pediforme com ou sem epipodito, sem exópodo. Terceiro par de maxilípedes. 

Primeiro e segundo par de quelípodos com a margem cortante com fileira de dentes com 

difererentes arranjos, maioritariamente, pectinados. Terceiro par de pereiópodos modificados 

filiforme exceto em Leptochelidae, quarto e quinto par de pereiópodos de diferentes 

tamanhos. 
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Chave de identificação das famílias de Pasiphaeoidea 

1 Quarto par de pereiópodos mais longo do que o quinto par........................................... 2 

 Quarto par de pereiópodos mais curto do que o quinto par..........................Pasiphaeidae 

 

2(1) Terceiro par de pereiópodos mais longo do que o quarto e quinto pares, porém nunca 

mais do que o dobro do comprimento. Mandíbula com palpo unisegmentado................. 

           ................................................................................................................... Leptochelidae 

Terceiro par de pereiópodos aproximadamente do mesmo comprimento do quarto e 

quinto pares. Mandíbula com palpo bisegmentado................................ Psathyrocaridae 

 

Família Leptochelidae Paul’son, 1875 

Leptochelidae Paul’son, 1875: 105. 

Pasiphaeidae (pro parte), Rathbun, 1906: 929.– Chace, 1937: 111.– Holthuis, 1955: 32.– 

Hayashi & Miyake, 1986.– Chace, 1976.– Hanamura, 1987: 17.– Holthuis, 1993.– Hayashi, 

1995 [non Pasiphaeidae Dana, 1852]. 

Gênero tipo: Leptochela Stimpson, 1860. 

Gêneros inclusos: Leptochela Stimpson, 1860. 

Observações: A proposta de restabelecer o status de família para reunir as espécies do gênero 

Leptochela, tem sustento na nossa análise filogenética e nas diversas características 

morfológicas que diferenciam os Leptochelidae dos Pasiphaeidae, tais como a forma geral do 

corpo, a presença de um palpo mandibular foliáceo com só um segmento, o arrango desigual 

de cerdas na margem cortante dos quelípodos, a proporção entre os terceiros a quintos pares 

de pereiópodos, ausência de aparelho limpador de antenas na face interna do carpo e própodo 

do primeiro par de quelípodos ausência da porção distal do esternito do VI pleonito. Além 
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disso, a forma do dente central do estómago que já foi reportado na literatura é diferente do 

resto dos Pasiphaeoidea e dos Caridea en geral pela presença de multiples cúspides, sendo 

bífido nos Pasiphaeidae s.s. Também pelo fato que os poucos antecedentes moleculares 

mostram as espécies de Leptochela separadas das espécies do gênero Pasiphaea. 

 

Leptochela Stimpson, 1860 

Leptochela Stimpson, 1860: 42.– Paul’son, 1875: 106.– Gurney, 1939: 426.– Hayashi & 

Miyake, 1969: 1.– Wicksten 1983: 8.– Chace, 1976: 1-2.– Hanamura, 1987: 17.– 

Hayashi, 1995: 83.– Cardoso, 2006: 34. 

Proboloura Chace, 1976: 44. 

Espécie tipo: Leptochela gracilis Stimpson, 1860. 

Espécies inclusas: Leptochela (Leptochela) aculeocaudata Paul’son, 1875; Leptochela 

(Leptochela) bermudensis Gurney, 1939; Leptochela (Leptochela) chacei Hayashi, 1995; 

Leptochela (Leptochela) crosnieri Hayashi, 1995; Leptochela (Leptochela) gracilis Stimpson, 

1860; Leptochela (Leptochela) hawaiiensis Chace, 1976; Leptochela (Leptochela) irrobusta 

Chace, 1976; Leptochela (Leptochela) japonica Hayashi & Miyake, 1969; Leptochela 

(Leptochela) papulata Chace, 1976; Leptochela (Leptochela) pugnax de Man, 1916; 

Leptochela (Leptochela) robusta Stimpson, 1860; Leptochela (Leptochela) serratorbita 

Spence Bate, 1888; Leptochela (Leptochela) sydniensis Dakin & Colefax, 1940; Leptochela 

(Proboloura) carinata Ortmann, 1893; Leptochela (Proboloura) soelae Hanamura, 1987. 

Espécies nas Américas: Leptochela (L.) bermudensis; L. (L.) papulata; L. (L.) serratorbita; 

L. (P.) carinata. 

Distribuição: Indo-Oeste Pacífico (Mar vermelho até as Ilhas Marshall e Samoa); Coréia, 

Japão, Havaí, sul da Austrália, Tasmânia. 

Diagnose: Camarões de pequeno tamanho, carapaça sem ornamentos, rostro simples, sem 

ornamentos, seio branquiostegal ausente. Pleonitos sem ornamentos, exceto sexto segmento 

com quilha transversal e um espinho na margem ventrodistal. Telson com espinhos pares, um 
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ou dois pares dorsolaterais, cinco pares na margem posterior. Palpo mandibular foliáceo, com 

um segmento. Terceiro maxilípede com duas artrobrânquias. Quarto pereiópodo mais curto do 

que o terceiro, mais comprido do que o quinto. 

Observações: Chace (1972) e posteriormente Hayashi (1995) fizeram revisões do gênero 

Leptochela incluindo as espécies americanas. Atualmente a espécies de Leptochela estão bem 

definidas. A distribuição geográfica de L. serratorbita, espécie citada para as costas do 

Pacífico e do Atlântico ao largo de São Paulo requer verificação. 

 

Chave de identificação para as espécies americanas de Leptochela (Modificado de Chace, 

1976). 

1 Sexto pleonito com lingueta móvel na parte anterodorsal (Subgênero Proboloura). 

Telson com espinhos laterais anteriores e espinhos dorsais dispostos em fileira. 

Comprimento do escafocerito aproximadamente 3/4 do comprimento da carapaça. 

Quinto par de pereiópodos menor do que o quarto................................. L. (P.) carinata 

Sexto pleonito sem lingüeta (Subgênero Leptochela). Telson com espinhos laterais 

anteriores e dorsais não dispostos em fileira. Comprimento do escafocerito 

aproximadamente 1/2 do comprimento da carapaça...................................................... 2 

 

2(1) Telson com um par de espinhos dorsais medianos e dois pares de espinhos dorsais 

laterais; margem posterior com cinco pares de espinhos. Margens das órbitas com 

pequenos espinhos............................................................................. L. (L.) serratorbita 

Telson com um par de espinhos dorsais medianos e um par de espinhos dorsais 

laterais. Margens das órbitas com dentes muito pequenos ou sem ornamentos 

........................................................................................................................................ 3 

 

3(2) Margem dorsal do quinto pleonito com tubérculos desiguais. Face dorsal do telson 

com espinhos acessórios na base dos espinhos mediodorsais 

anteriores................................................................................................. L. (L.) papulata 
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Margem dorsal do quinto pleonito, sem tubérculos. Face dorsal do telson sem espinhos 

accesorios na base dos espinhos mediodorsais anteriores............... L. (L.) bermudensis 

 

Leptochela (Leptochela) bermudensis Gurney, 1939 

Figura 35 

Leptochela carinata, Schmitt, 1924: 69.– Gurney, 1936: 786, lâmina: figs. 1-5, pi. 2: figs. 7–

12, lâmina 3: figs. 14-18, lâmina 4: figs. 19-30, lâmina 5: figs. 33-34. [non Leptochela 

carinata Ortmann, 1893]. 

Leptochela bermudensis Gurney, 1939: 427, figs. 1-10.– Chace, 1940: 131, fig. 10.– Holthuis, 

1955: fig. 15b.– Springer & Bullis, 1956: 10.– Chace, 1976: 16.– Ramos-Porto & 

Alvez, 1994: 130 (chave de identificação), 131–132. 

 

Localidade tipo: Sete milhas ao sul das Bermudas, entre a superfície e 1000 m de 

profundidade. 

Distribuição: Mar do Caribe (Bermudas até Barbados) e sudoeste do Golfo do México, entre 

1000 m e a superfície; Brasil (Pará, Maranhão, cf. Ramos-Porto & Alvez, 1994). Em águas 

rasas a profundidades de 5,5 metros (Chace, 1976). 

Material examinado: 3 fêmeas (USNM 154504): Porto Rico, Mar do Caribe; 1 espécime 

(MOUFPE 12487): Pernambuco REVIZEE, Score NE estação 59, Pr 2 (Antares-Bentos), 

16/v/98; 21 espécimes (MZUSP 31950): Linhares, Espírito Santo, TAAF MD55/Brésil 1987, 

estação 52 CB90 (19º33’S; 39º34’W), 34 m de profundidade, 29/v/1987. 

Diagnose: Rostro com margem dorsal variável (reta, côncava ou sinuosa) (Fig. 35A). Face 

dorsal do rostro com três quilhas nas fêmeas. Margem da órbita sem ornamentos. Quinto 

pleonito simples sem ornamentos. Telson com um par de espinhos na face dorsal, um par de 

espinhos na região mediana, margem posterior com cinco pares de espinhos mais um par de 

pequenos espinhos médios (Fig. 35B). Comprimento da escama antenal aproximadamente 1/2 

do comprimento da carapaça. Mandíbula com palpo mandibular foliáceo, unisegmentado com 

mais de 12 dentes na margem interna do processo insicivo (Fig. 35C). Primeiro par de 
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maxilas com palpo bem desenvolvido, lobo subapical bem desenvolvido, endito ventral 

digitifome (Fig. 35D). Segundo par de maxilas com enditos bem desenvolvidos e claramente 

individualizados, endópodo curto, não atinge a metado do lobo dorsal do escafognatito (Fig. 

35E). Primeiro par de maxilípedes com epipodito bilobulado, lobo carideo bem definido, 

porção distal do exópodo oval, endópodo longo e fino, enditos bem definidos (Fig. 35F). 

Segundo par de maxilípedes com epipodito globoso, dátilo arredondado (Fig. 35G). Primeiro 

par de pereiópodos com 11 a 30 espinhos na margem posterior do dátilo (Fig. 35H). Dátilo do 

segundo par de pereiópodos com 18 a 37 espinhos na margem posterior. Exópodo do terceiro 

par de pereiópodos não atingindo a margem distal do ísquio. Machos com o enpodopodo do 

primeiro par de pleópodos com o apêndice interno não projetado na margem interna. 

Apêndice masculino ultrapassando o apêndice interno. 

Observações: A distribuição de Leptochela (Leptochela) bermudensis no Atlântico sul 

ocidental é ampliada no presente trabalho do Maranhão (1ºS) até o norte do Espírito Santo 

(19ºS). 
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Figura 35. Leptochela (Leptochela) bermudensis Gurney, 1939. A: vista anterior da carapaça, 

B: vista dorsal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: segunda maxila 

direita. F: primeiro maxilípede direito. G: segundo maxilípede direito. H: detalhe do dátilo e 

dedo fixo do segundo quelípodo esquerdo. Escala: A, B, H= 1 mm; C-F= 0,01 mm; G= 0,5 

mm. 
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Leptochela (Leptochela) papulata Chace, 1976 

Figura 36 

Leptochela (Leptochela) papulata Chace, 1976: 26-31, figs. 22-24. 

Localidade tipo: leste de Cape Lookout, Carolina do norte (34°35'30"N, 75°45'30"W) a 59 m 

de profundidade. 

Distribuição: Ao largo da Carolina do norte até a Geórgia e o leste do Golfo do México, entre 

20 e 202 m de profundidade (Chace, 1976). 

Material examinado: 1 espécime (USNM 174420): ao largo da Florida, 16 m, 04/ix/1977; 1 

espécime (USNM 174421): ao sul da Carolina do Sul, 35 m, 18/xi/1977; 1 espécime 

(MOUFPE 12732): Expedição REVIZEE, estação 213. 

Diagnose: Margem dorsal do rostro convexa ou sinuosa (Fig. 36A). Margem dorsal da 

carapaça das fêmeas com três quilhas. Margem das órbitas sem ornamentos, ângulo sub-

orbital sem ornamentos. Margem dorsal do quinto pleonito com tubérculos na metade 

posterior da linha média. Margem dorsal do telson com cinco pares de espinhos mais um par 

de espinhos medianos (Fig. 36B). Escama antenal aproximadamente 1/2 do comprimento da 

carapaça. Mandíbula com palpo mandibular foliáceo e unisegmentado, margem interna do 

processo insicivo com mais de 12 dentes (Fig. 36C). Primeiro par de maxilas com lobo 

subdistal bem desenvolvido com uma longa cerda no extremo apical (Fig. 36D). Primeiro par 

de maxilípedes com epipoditos bilobulados, porção distal do exópodo suboval, enditos bem 

desenvolvidos (Fig. 36E). Segundo par de maxilípedes com epipodito arredondado, margem 

externa do própodo e do dátilo ornamentado com fortes cerdas espinhosas simples (Fig. 36F). 

Margem posterior do dátilo do primeiro par de pereiópodos com 16 a 28 espinhos. Margem 

posterior do dátilo do segundo par de pereiópodos com 22 a 36 espinhos. Exópodo do terceiro 

par de pereiópodos não atingindo o extremo distal do ísquio. Apêndice masculino 

ultrapassando o apêndice interno. 

Observações: segundo Chace (1976), Leptochela papulata é morfologicamente semelhante à 

L. bermudensis, da qual L. papulata difere pela margem anterior da carapaça que é convexo 

em L. papulata e côncava em L. bermudensis. Outras diferencias são os ornamentos do quinto 
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pleonito o que possui ums tubérculos baixo em L. papulata, e em L. bermudensis estão 

ausente, também se diferenciam pela forma das pleuras do sexto pleonito que possuem um 

dente na margem posterior em L. bermudensis o qual não é observável ou bem é apenas 

perceptível em em L. papulata.  

 

 

 

Figura 36. Leptochela (Leptochela) papulata Chace, 1976. A: vista anterior da carapaça. B: 

vista dorsal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: primeiro 

maxilípede direito. F: segundo maxilípede direito. Escala: A, B= 1 mm; C-E= 0,1 mm, F: 0,5 

mm. 
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Leptochela (Leptochela) serratorbita Bate, 1888 

Figura 37 

Leptochela serratorbita Bate, 1888: 859, lâmina 139: fig. 1.– Young, 1900: 497.– Rathbun, 

1901: 127.– Schmitt, 1935: 134, fig. 7.– Lunz, 1939: 335.– Springer & Bullis, 1956: 

10.– Williams, 1965: 41, figs. 33, 34.– Chace, 1937: 111; 1972: 16.– Chace, 1976.– 

Wicksten, 1983: 8-9.– Wicksten & Hendrickx, 1992: 9.– Cardoso, 2006: 34-39, figs. 

23-27. 

Localidade tipo: São Thomas, Ilhas Virgens. 

Distribuição: Carolina do Norte e oeste do Golfo do México até as Ilhas Leeward, dos 5 até 

os 27 metros (Chace, 1972). Atlântico ocidental: Brasil (do Amapá a São Paulo, cf. Cardoso, 

2006). Pacífico: do sul do Golfo da Califórnia até a Costa Rica (Wicksten, 1983; Wicksten & 

Hendrickx, 1992). 

Material examinado: 4 fêmeas (USNM 225126): ao largo da Carolina do Sul, 7 m de 

profundidade, 31/vii/1981; 1 fêmea (MOUFPE 9255): Pernambuco, sem dados de localidade 

e profundidade; 4 espécimes (MOUFPE 9265): Pernambuco, sem dados de localidade e 

profundidade, 24/xi/1981; 2 espécimes (FURG 2318): ao largo da Lagoa dos Patos, Porto 

Alegre RS. 17/vii/1980; 3 espécimes (FURG 2319): ao largo da Lagoa dos Patos, Porto 

Alegre RS. 24/xi/1981; 1 espécime (FURG 2320): ao largo da Lagoa dos Patos, Porto Alegre 

RS. 17/vi/1980. 

Diagnose: Margem dorsal do rostro variável (retilínea, côncava ou sinuosa) (Fig 37A.). 

Margem dorsal da carapaça sem quilhas. Margem das órbitas com pequenos espinhos, porção 

ventral da margem sub orbital com um dente (Fig. 37B). Margem dorsal do quinto pleonito 

sem ornamentos. Margem dorsal do telson com cinco pares de espinhos mais dos pares 

centrais muito pequenos e fusionados. Comprimento da escama antenal entre 1/2 e 2/3 do 

comprimento da carapaça. Primeiro par de maxilas com lobo subdistal do palpo bem 

desenvolvido (Fig. 37C). Primeiro par de maxilípedes com epipoditos bilobulados, porção 

distal do exópodo semifussionado à porção proximal do exópodo, enditos fussionados (Fig. 

37D). Margem posterior do dátilo do primeiro par de pereiópodos com 9 a 29 espinhos. 

Margem porterior do dátilo do segundo par de pereiópodos com 13 até 37 espinhos. Exópodo 
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do terceiro par de pereiópodos não atingindo a porção distal do ísquio. Apêndice masculino 

apenas ultrapassando o apêndice interno. 

Observações: No presente trabalho estendemos o limite sul da distribuição de Leptochela 

serratorbita de São Paulo (~24°S) até o sul de Rio Grande do Sul, RS (~31°S). Segundo 

Chace (1976) não existem diferenças morfológicas entre exemplares do Atlântico e de San 

Lucas, Baixa Califórnia, os quais Chace (1937) identificou, tentativamente, como L. 

serratorbita, comentando sobre a necessidade de uma comparação mais exaustiva incluindo 

exemplares de populações dos oceanos Atlântico e Pacífico. Chace (1976) restringiu a 

distribuição de Leptochela (Leptochela) serratorbita ao Atlântico. Wicksten (1983) e 

Wicksten & Hendrickx (1996) reportam L. (L.) serratorbita para quatro localidades no 

México e uma localidade na Costa Rica, mas não fizeram referência à identidade da espécie, 

nem comparações com material do Atlântico. O matérial de localidades do Atlântico e do 

Pacifico analisados aqui não mostram diferenças importantes pelo qual se concorda com as 

observações de Chace (1976). 
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Figura 37. Leptochela (Leptochela) serratorbita Spence Bate, 1888. A: vista anterior da 

carapaça. B: detalhe da orbita. C: primeira maxila direita. D: primeiro par de maxilípedes 

direito. Escala: A= 1 mm, C,D= 0,1 mm. 
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Leptochela (Proboloura) carinata Ortmann, 1893 

Figura 38 

Leptochela carinata Ortmann, 1893: 41 (pro parte), lâmina 4: fig. 1.– Rathbun, 1901: 127.– 

Schmitt, 1935: 134.– Hayashi & Miyake, 1969: 6, fig. 3.– Chace, 1972: 16.– Chace, 

1976: 45-48, figs 37-37. 

Localidade tipo: Ao largo da Baia de Marajó, Estado do Pará, Brasil, 50-100 m de 

profundidade. 

Distribuição: Bahamas, Golfo do México (Georges Bank) (Chace, 1976), Brasil (do Pará a 

Alagoas, cf. Ramos-Porto & Alvez, 1994), entre 11 e 100 m. 

Material examinado: 1 espécime (USNM 239821): ao largo da Florida, 55,5 m, 5/ii/1982; 11 

espécimes (MOUFPE 1629), Tamandaré, Pernambuco PE. vii/1972. 

Diagnose: Margem dorsal o rostro convexa (côncava em alguns exemplares) (Fig. 38A). 

Margem dorsal da carapaça com três quilhas nas fêmeas. Margem das órbitas não 

ornamentadas, margem ventral com um dente. Margem dorsal do quinto pleonito com uma 

quilha e quatro dentes (Fig 38B). Margem dorsal do telson com cinco espinhos mais dois 

pares medianos (Fig. 38C). Escama antenal tão longa quanto 3/4 do comprimento da 

carapaça. Mandíbula com palpo mandibular foliáceo e unisegmentado, margem interna do 

processo insicivo com mais de 12 dentes (Fig. 38D). Primeiro par de maxilas com o lobo 

subdistal bem desenvolvido, endito ventral digitiforme (Fig. 38E). Primeiro par de 

maxilípedes com epipoditos bilobulado, porção distal do exópodo subretangular, endópodo 

reduzido, enditos bem desenvolvidos (Fig. 38F). Segundo par de maxilípedes com epipodito 

globoso, margem externa do própodo e do dátilo com fortes cerdas espinhosas (Fig. 38G). 

Margem posterior do dátilo do primeiro par de pereiópodos com 41 a 58 espinhos. Exópodo 

do terceiro par de pereiópodos atingindo a porção distal do ísquio. Apêndice masculino não 

ultrapassando o apêndice interno. 

Comentários: A característica da espécie e do subgênero é a presença de uma projeção em 

forma de língua na margem dorsal do sexto pleonito, caráter que é compartilhado com L. (P.) 
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soleae Hanamura 1987. Esta característica é única não só entre os Pasiphaeidae mas também 

nos Caridea em geral e não tem sido estudado sua origem e função. 

 

 

 

Figura 38. Leptochela (Proboloura) carinata Ortmann, 1893. A: vista lateral da carapaça. B: 

vista lateral do quinto e sexto pleonito. C: vista dorsal do telson. D: mandíbula direita. E: 

primeira maxila direita. F: primeiro maxilípede direito. G: segundo maxilípede direito. Escala: 

A, B, C= 1 mm; D, E, F, G= 0,1 mm. 
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Família Psathyrocarididae n. fam. 

Pasiphaeidae (pro parte): Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893: 58.– Alcock, 

1901.– Holthuis, 1955: 32.– Crosnier & Forest, 1973: 112.– Lin & Chan, 2001.– De Grave & 

Fransen, 2011: 259 [non Pasiphaeidae Dana, 1852]. 

Gênero tipo: Psatyrocaris Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893. 

Gêneros inclusos: Psathyrocaris Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893. 

Observações: As espécies do gênero Psathyrocaris são diferentes em vários aspectos 

morfológicos do resto das espécies das famílias Leptochelidae e de Pasiphaeidae s.s. O 

detalhe das comparações são entregues nas observações do gênero. Em nossa análise as 

espécies de Psathyrocaris ficaram claramente por fora do restante das espécies da família, 

como basal ao clado dos Leptochelidae mais Pasiphaeidae. As características diagnósticas são 

as mesmas que para o gênero, indicado mais abaixo. 

A separação das espécies do gênero Psathyrocaris só tem sido comentado no trabalho 

de Alcock (1901). Ele mencionou com relação a Psathyrocaris: "This alliance includes the 

genera that constitute the single family Pasiphaeidae. Of these genera the only one that might 

perhaps be separated to form a distinct family within the alliance is Psathyrocaris". Mas em 

trabalhos posteriores a essa data, nada mais foi comentado com relação à exclusão das 

espécies do gênero Psathyrocaris em uma familia diferente. 

 

Psathyrocaris Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893 

Psathyrocaris Wood-Mason, 1890-91: 19.– Wood-Mason, in Wood-Mason & Alcock, 1893: 

168.– Caullery, 1896: 374.– Sáriquey, 1968: 72 (chave de identificação) 75.– Crosnier 

& Forest, 1973: 132 (chave de identificação), 138.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 

1989: 112 (listado). 
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Espécies inclusas: Psathyrocaris fragilis Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893; 

Psathyrocaris hawaiiensis Rathbun, 1906; Psathyrocaris infirma Alcock & Anderson, 

1894; Psathyrocaris platyophthalmus Alcock & Anderson, 1894; Psathyrocaris 

plumosa Alcock & Anderson, 1894. 

Espécies nas Américas: P. fragilis. 

Distribuição: Oceanos Indico (Mar de Arábia), Pacífico e Atlântico oriental (Golfo de 

Gascogna até Angola). 

Diagnose: Camarões de pequeno a mediano tamanho (17 a 32 mm de comprimento da 

carapaça), carapaça frágil, pouco calcificada, quilha antenal estendendo-se até juntar-se à 

quilha hepática e à quilha branquial. Segmentos abdominais sem ornamentos. Telson longo, 

ornamentado com espinhos laterais em número variável. Rostro projetado até atingir as 

córneas (ultrapassando as córneas em P. hawaiiensis); quilha lateral do rostro estendendo-se 

até a margem anterior do rostro. Rostro ornamentado com pequenos espinhos na margem 

dorsal (também na margem ventral em P. hawaiiensis). Espinhos, orbital, antenal e hepático 

ausentes. 

Olhos pequenos, não mais largos do que os pedúnculos oculares, carecem de tubérculos e 

mancha ocelar (nebenaugen). Escafocerito curto, a largura não mais de três vezes o 

comprimento. mandíbulas com palpo bi-segmentado e forma de folha em P. fragilis, P. 

hawaiiensis e P. infirma. Primeiro par de maxilípedes com o padrão dos Pasiphaeoidae, com a 

porção distal do exópodo em forma de folha, enditos desenvolvidos e diferenciáveis, 

epipodito bem desenvolvido e bilobulado. Segundo par de maxilípedes sem exópodo, 

epipodito desenvolvido com forma de lobo. Terceiro par de maxilípedes com o exópodo 

reduzido, com uma projeção tipo epipodito. Quelípodos longos e delgados, pectinação das 

margem cortantes dos dedos com dentes de diferente tamanho. O dátilo do primeiro par de 

quelípodos com borde cortante com dentes amplos, não pectinados. Pereiópodos finos e 

longos, sendo o terceiro e quarto pares mais compridos do que o quinto. Pleópodos 

compridos, ramas de diferente comprimento, sendo o endópodo mais curto do que o exópodo. 
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A forma do dente central do estômago neste grupo é diferente ao observado nas espécies de 

Leptochelidae e de Pasiphaeidae s.s. pois é mono cúspide e não bífido como em Pasiphaeidae 

s.s. nem multicuspides como em Leptochelidae. 

Observações: Nas diferenças entre as espécies do gênero Psathyrocaris não se constatou a 

variabilidade do número de segmentos como acontece com as espécies dos gêneros 

Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae. O primeiro par de maxilípedes e o segundo par não 

mostram mais semelhanças com o padrão geral dos Caridea do que com o observado nas 

outras espécies da família Pasiphaeidae. O primeiro par de maxilípedes tem o padrão 

observado na família, mas os endópodos e os enditos são mais desenvolvidos. Segundo par de 

maxilípedes com epipoditos bem desenvolvidos, o restante do apêndice não é muito diferente 

do que no resto da família, mas o dátilo tem forma triangular mas do que oval como no resto 

das espécies da família. Terceiro par de maxilípedes é diferente do resto das espécies da 

família, devido que o exópodo é reduzido, com uma projeção tipo epipodito, mas cuja 

natureza tem sido posta em dúvidas. Quelípodos longos e delgados, mas a pectinação das 

margem cortantes dos dedos é diferente em forma e arranjo do que o resto das espécies de 

Pasiphaeidae. Pereiópodos finos e longos, sendo o terceiro e quarto pares mais compridos do 

que o quinto a diferença do observado no resto das espécies da família onde o terceiro par é o 

mais comprido e o quarto o mais curto, algo semelhante ao que acontece com as espécies de 

Leptochela. Pleópodos muito compridos, as ramas tem diferente comprimento sendo o 

endópodo mais curto do que o exópodo. Urópodos tem o mesmo padrão da família. 

As cinco espécies reconhecidas de Psathyrocaris são todas de águas profundas e pouco 

frequentes nas coleções. Somente três das cinco espécies conhecidas têm sido mencionadas 

em outras oportunidades além do registro original. Assim, P. platyophthalmus e P. plumosa 

só são conhecidas para águas do oceano Índico. Segundo Alcock & Anderson (1894), ambas 

espécies são muito parecidas a P. fragilis, mas as diferenças estão na ornamentação da 

carapaça com cerdas plumosas. A única espécie americana ocorre no Pacífico Leste. 
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Psathyrocaris fragilis Wood-Mason in Wood-Mason &Alcock, 1893 

Figura 39 

Psathyrocaris fragilis Wood Mason in Wood Mason & Alcock, 1893: 171, lâmina 10-11. 

Psathyrocaris fragilis var. atlantica Caullery, 1896: 374, lâmina 14, fig. 12-15.– Zariquiey 

Alvarez, 1968: 77. 

Psathyrocaris fragilis, Alcock & Anderson, 1894: 158.– Alcock, 1899: 76.– Alcock & 

McArdle, 1901, lâmina 52, fig. 5.– Alcock, 1901: 69.– de Man, 1920: 4, 17.– Calman, 

1939: 187.– Holthuis, 1955b: 36.– Crosnier & Forest, 1968: 1134.– Ribeiro, 1970: 9, 

59.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 113.– Lin & Chan, 2001: 54-56, figs. 3, 

4b.– De Grave & Fransen, 2011:259.– Hendrickx & Wicksten, 2011: 27. 

Localidade tipo: Golfo de Benguela (15°56'50"N 81°30'30"E), 438 m de profundidade. 

Distribuição: Pacífico leste, Califórnia e Baixa Califórnia. Pacífico sudeste, ao largo do Peru 

e Norte do Chile SE. No Indo-Pacífico: mar da Arábia, Paquistão, costa do Malabar, Ilhas 

Laccadives e as Maldivas, golfo de Bengala, arquipélago Malaio. No Atlântico: Golfo de 

Gasconha (Caullery, 1896) e Angola (Ribeiro, 1970). Mauritânia,  Senegal e o Congo 

(Crosnier & Forest, 1987). 

Material examinado: 2 fêmeas ovígeras 25,3 e 22,67 mm CC, 2 fêmeas 16,89 e 22,21 mm 

CC, 1 juvenil 14,21 mm CC, (USNM 170565): ao largo de Lambayeque, Peru expedição  R/V 

SNP-1. E.M. (6º35'S; 81º03'W), 860 m de profundidade, v/1971; uma fêmea 21,32 mm CC, 

(USNM 255859): Chile, sem dados; cinco espécimes (IMARPE 02-000184): ao largo da Ilha 

Lobos de Terra, Peru (06º25,2’S; 81º03’W), 850 m de profundidade, 17/v/1970; uma fêmea 

19,5 mm CC (MUAP(CD)-0028): em largo da Arica, expedição PNUD/Chi-87, estação 18 

(18º25’S; 70º45’W), 390 m de profundidade, 12/i/x/1988; sete fêmeas e 3 machos 20,2 mm 

CC, (MUAP(CD)-0032): ao largo da desembocadura do Rio Loa, sul de Iquique, Chile, 

expedição PNUD/Chi-87, estação 04 (21º20’S; 70º26’W), 607 m de profundidade, 08 /ix/ 

1988. 

Diagnose: Características gerais das espécies do gênero Psathyrocaris, rostro curto (não se 

projeta além da margem das córneas) com espinhos diminutos na margem dorsal, carapaça 
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com quilha antenal estendendo-se até se fusionar com a quilha hepática. Quilha branquio-

cardíaca estendendo-se até quase atingir a margem posterior da carapaça. Quilha submarginal 

presente (Fig. 39A). Sem ornamentos no pleon. Apêndices bucais e torácicos como os 

descritos para o gênero. Mandíbula com palpo foliáceo, bisegmentado, só o processo incisivo 

desenvolvido (Fig. 39B). Primeiro par de maxilas com palpo bem desenvolvido, processo 

subdistal presente, enditos alongados (Fig 39C). Segundo par de maxilas, com enditos bem 

desenvolvidos (Fig 39D). Primeiro par de maxilípedes com epipoditos e enditos bem 

desenvolvidos (Fig. 39E). Segundo par de maxilípedes pediforme, com epipoditos bem 

desenvolvidos e duplos (Fig. 39F). Dátilo do segundo par de maxilípede lanceolado, com dois 

espinhos distais (Fig. 39G). Quelípodos subiguais, com o arranjo de dentes na face cortante 

(face interna do dátilo e externa do dedo fixo) desiguais (Fig. 39H), com dentes de diferentes 

tamanhos e formas (Fig. 24). 

Comentários: Psathyrocaris fragilis é a espécie do gênero que mais tem sido registrada na 

literatura, pelos indícios dos registros pode-se tratar de uma espécie cosmopolita dos mares 

profundos. Não foram observadas diferenças morfológicas nos espécimes oriundos de regiões 

diferentes.  
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Figura 39. Psathyrocaris fragilis Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893. A: Vista da 

carapaça (modificado de Faxon, 1895). B: mandíbula direita, C: primeira maxila direita. F: 

maxila direita. E: primeiro maxilípede direito. F: segundo maxilípede direito. G: dátilo do 

segundo maxilípede direito. H: detalhe dos dentes da margem interna do primeiro quelípodo. 

Escala: B-H= 1mm. 
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Família Pasiphaeidae Dana, 1852, s.s. 

Pasiphaeidae Dana, 1852: 13, 18.– Claus, 1876: 551.– Smith, 1884: 381.– Bate, 1888: 857-

858.– Kemp, 1908: 35 (chave de identificação), 36.– Balss, 1915: 17.– Chace, 1940: 

121.– Barnard, 1950: 648.– Holthuis, 1951: 9.– Holthuis, 1952: 10.– Holthuis, 1955: 10 

(chave de identificação), 32.– Kensley, Tranter & Griffin, 1987: 293.– Crosnier & Forest, 

1973: 132.– Kensley, 1977: 32.– Macpherson, 1984: 60.  

Pasiphaïdae, Wood Mason & Alcock, 1893:161. 

Pasiphaëidae, Alcock, 1910: 57.– Stebbing, 1914: 293.– de Man, 1920: 1, (listado).– Gurney, 

1924:1940 (larvas).– Barnard, 1950: 648. 

Pasiphaeiidae, Faxon, 1893: 208. 

Gênero tipo: Pasiphaea Savigny, 1816. 

Gêneros inclusos: A família Pasiphaeidae s.s. engloba os seguintes gêneros: Eupasiphae 

Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893; Glyphus Filhol, 1884; Parapasiphae Smith, 

1884; Pasiphaea Savigny, 1816; Pasiphaeidae gen. n.; Phye Alcock, 1893. 

Gêneros presentes nas Américas: Eupasiphae, Glyphus, Parapasiphae, Pasiphaea, 

Pasiphaeidae gen. n. e Phye. 

Distribuição: Amplamente distribuídos em todos os oceanos, incluindo águas circumpolares. 

A maioria das espécies são de hábito pelágico e de águas profundas. 

Diagnose: O caráter que define Pasiphaeidae s.s. é a presença de quelípodos com a margem 

cortante do dátilo e dedo fixo com uma série de espinhos um pectinados e o desenvolvimento 

diferenciado dos terceiros ao quinto par de pereiópodos (Dana, 1852; Holthuis, 1955). 

Exópodo do primeiro par de maxilípedes com a seção distal em forma de lobo. 

Comentários: Os caracteres diferenciais entre os gêneros da família Pasiphaeidae não haviam 

sido revisados até hoje, e os caracteres nos quais se baseiam as descrições são variáveis. Neste 

trabalho se analisaram outros caracteres visando obter diferenças morfológicas mais claras 

que façam mais sustentáveis o grupo. Os caracteres relativos ao rostro permitem a separação 

de Pasiphaeidae s.s. em dois grandes grupos; os que apresentam um rostro desenvolvido (i.e. 
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Eupasiphae, Glyphus e Parapasiphae) e os que apresentam o rostro não desenvolvido 

(Pasiphaeidae gen. n., Pasiphaea e Phye). 

As tentativas de agrupar espécies para diferenciar grupos em Pasiphaea não tiveram 

sucesso pelo fato de que os caracteres utilizados são variáveis e só introduzem a mais 

confusão. Neste trabalho ficou claro que o gênero Pasiphaea deve ser restrito a uma parte das 

espécies, de modo que as restantes ou foram reagrupadas no gênero Phye, reestabelecido aqui, 

ou foram transferidas para um novo gênero ao qual nos referimos aqui, preliminarmente, 

como Pasiphaeidae gen. n. 

Dana (1852) definiu assim a sua “Legio Pasiphaeinea: Pedes 1mi 2dique chelati, 3tii 

4tis similes. Maxillipedes 2di tenuiter pediformes”. Na opinião de Bate (1888) a família não 

foi bem definida e a característica mais marcante poderia ser o desenvolvimento "imperfeito" 

de alguns pereiópodos. Depois de Bate (1888) nenhum outro trabalho abordou o tema das 

características diagnósticas da família Pasiphaeidae. Holthuis (1955), em suas chaves de 

identificação para as famílias e gêneros de Caridea, só incluiu o caráter sic. “dedos de todas as 

quatro quelas delgados, com bordos cortantes pectinados”. Tempos depois, Chace (1992) 

propôs uma classificação dos Caridea e, em sua chave de identificação, incluiu a seguinte 

série de caracteres para definir a família Pasiphaeidae: “Segundo par de maxilípedes sem 

exópodos, primeiro par de maxilípedes com um amplo lobo parcialmente separado do 

extremo distal do exópodo (refere-se à porção distal do exópodo), todos os pereiópodos com 

exópodos. Primeiro e segundo par de pereiópodos quelados, com dedos pectinados longos e 

delgados (refere-se à margem cortante dos dedos fixo e do dátilo), segundo par de 

pereiópodos com o carpo inteiro, não articulados (refere-se a que não é multisegmentado 

como no caso dos camarões Pandaloidae e Alpheoidae). Terceiro par de maxilípedes 

delgados, pediformes, não largo ou operculado (refere-se ao terceiro par de maxilípedes com 

alguns dos segmentos largos como no caso de Himenoceridae), com exópodo com um chicote 

(refere-se a forma multisegmentada dos exópodos flageliformes). Segundo maxilípede com o 

segmento terminal (refere-se ao dátilo e própodo) aderido transversalmente à margem do 

segmento anterior (refere-se ao carpo). Primeiro par de  maxilípedes com enditos muito 

reduzidos. Segundas maxilas com endito mal desenvolvidos ou ausentes, com palpo bem 

desenvolvido, escafognatito arredondado, proximal, não projetado. Primeira maxila com um 
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endito distal no muito grande, endito proximal levemente reduzido. Mandíbulas sem um 

verdadeiro processo molar, com ou sem palpo”. Holthuis (1993), na reedição de seu trabalho 

de chaves de identificação dos Caridea, utilizou uma parte dos caracteres propostos por Chace 

(1992) para separar os Pasiphaeidae do resto dos Caridea: “primeiro e segundo par de 

pereiópodos similares, com dedos compridos e delgados, os quais são pectinados pela 

presença de longos dentes na margem cortante. Segundo par de maxilípedes sem exópodos”. 

Entretanto, os bordes cortantes dos dedos dos quelípodos pectinados e o 

desenvolvimento diferencial de alguns pereiópodos não são exclusivos dos Pasiphaeidae, uma 

vez que quelípodos pectinados são encontrados em outros Decapoda, tanto atuais como 

fósseis: Acanthacaris (Nephropoida, Nephopidae), Polychelidae (Polychelida), Ctenocheles 

(Axiidea, Ctenochelinae) (Tschudy & Sorhannus, 2000). O desenvolvimento diferenciado nos 

pereiópodos é outra característica compartilhada com outros grupos de decápodes como 

Crangonidae (Holthuis, 1993). 

Até hoje a definição de Pasiphaeidae é pouco clara. Com as análises morfológicas feitas neste 

trabalho foram encontrados e definidos caracteres que são exclusivos dos Pasiphaeidae. As 

variações morfológicas exibidas pelas espécies de Leptochela e Psathyrocaris fazem 

necessária restringir a família, Pasiphaeidae s.s., aos gêneros: Alainopasiphae, Eupasiphae, 

Glyphus, Parapasiphae, Pasiphaea, Pasiphaeidae gen. n. e Phye. 

 

Chave para a identificação dos gêneros da família Pasiphaeidae s.s. 

1 Rostro obsoleto, margem anterior do espinho epigástrico não atingindo a margem 

anterior da carapaça. Palpo mandibular nunca presente................................................ 2 

Rostro bem desenvolvido, formado pela projeção anterior da carapaça e uma porção 

dorsal. Palpo mandibular geralmente presente............................................................... 4 

 

2(1) Quarto e quinto pleonitos aplanados dorsalmente. Mero do primeiro par de quelípodos 

sem espinhos na margem posterior. Mero do segundo par de quelípodos com um único 

espinho na margem posterior........................................................... Pasiphaeidae gen. n. 
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Quarto e quinto pleonitos arredondados ou com uma quilha, nunca aplanados 

dorsalmente. Mero do primeiro par de quelípodos com ou sem espinhos. Mero do 

segundo par de quelípodos com um ou múltiplos espinhos........................................... 3 

 

3(2) Terceiro ao quinto pleonitos com quilhas dorsais medianas................................. Phye 

 Terceiro ao quinto pleonitos sem quilhas dorsais medianas. ....................... Pasiphaea 

 

4(1) Porção dorsal do rostro, fusionada com a base do rostro para além dos pedúnculos 

oculares........................................................................................................................... 5 

Porção dorsal do rostro, fusionada com a base do rostro nunca além dos pedúnculos 

oculares.......................................................................................................... Eupasiphae 

 

5(4) Rostro pelo menos com um dente dorsal............................................................ Glyphus 

 Rostro sem dentes dorsais.......................................................................... Parapasiphae 

 

Eupasiphae Wood-Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893 

Eupasiphaë Wood Mason in Wood-Mason & Alcock, 1893:165. 

Eupasiphaea, Alcock & Anderson, 1894: 158 (erro de escritura). 

Eupasiphae, Crosnier & Forest, 1972: 132, 150.- Crosnier, 1988: 785-797. 

Espécie tipo: Parapasiphae gilessi Wood-Mason, 1892. 

Espécies inclusas: Eupasiphae gilesii (Wood-Mason, 1892); Eupasiphae latirostris (Wood-

Mason & Alcock, 1891); Eupasiphae paucidentata Crosnier, 1988; Eupasiphae serrata 

(Rathbun, 1902). 

Espécies nas Américas: Eupasiphae gilesii (costas Atlântica e Pacífica) e E. serrata (costa 

Pacífica, ao largo da Califórnia). 
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Distribuição: As espécies de Eupasiphae encontram-se amplamente distribuídas em todos os 

oceanos, exceto nos polares. Espécies como E. gilessi e E. serrata têm distribuição em 

mosaico, provavelmente pela insuficiência de amostragens em águas profundas em muitas 

regiões. 

Diagnose: Rostro formado pela projeção anterior da carapaça e a face dorsal e ventral, 

margem dorsal do rostro com espinhos de tamanho variável. Espinhos antenal e 

branquiostegal presentes. Terceiro maxilípede com duas artrobrânquias. Palpo mandibular 

presente (ausente dependendo do estado de desenvolvimento ontogenético). 

Comentários: Crosnier (1987) fez uma revisão de Eupasiphae e solucionou os problemas 

taxonômicos.	 Originalmente o gênero Eupasiphae foi descrito como subgênero de 

Parapasiphae, o que indica as características morfológicas em comum entre ambos os 

gêneros (Wood-Mason & Alcock, 1893). 

 

Chave de identificação das espécies do gênero Eupasiphaea (Modificado de Crosnier, 

1988). 

1 Extremo do espinho branchiostegal atingindo ou projetando-se além da margem 

anterior da carapaça........................................................................................................ 2 

Extremo do espinho branquiostegal não atingindo a margem anterior da 

carapaça.......................................................................................................................... 3 

 

2(1) Rostro agudo, o extremo ultrapassa o extremo anterior dos olhos.................... E. gilessi 

Rostro em forma de lobo, com um espinho subdistal na margem dorsal e não atingindo 

a metade do pedúnculo ocular.......................................................................... E. serrata 
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3(1) Rostro atingindo ou quase a margem anterior dos olhos, margem anterior do rostro 

truncada, com dois espinhos distais............................................................. E. latirostris 

Rostro não ultrapassando a metade dos olhos, extremo distal arredondado, com um 

espinho distal........................................................................................... E. paucidentata 

 

Eupasiphae gilesii (Wood-Mason 1892) 

Figura 40 

 

Parapasiphaë Gilesii Wood- Mason, 1892: lâmina 3 fig. 8.– Calman, 1939: 187. 

Parapasiphaë (Eupasiphaë) Gilesii, Wood Mason, em Wood Mason & Alcock, 1893: 166. 

Parapasiphaea (Eupasiphaea) gilesii, Alcock & Anderson, 1894: 158. 

Parapasiphaea Gilesii, Alcock, 1901: 66. 

Eupasiphae gilesii, Tirmizi, 1969: 213, fig. 1-4.– Kensley, 1977: 32, fig. 10b.– Hanamura, 

1983: 78, fig. 16 A-B.– Kikuchi & Nemoto, 1986: 39, fig. 1 de 6 a 14, 2.– Burukovsky, 

1987: 39, fig. 1 (6-14), 2.– Kensley, Tranter & Griffin, 1987: 293.– Crosnier, 1988: 786, 

fig. 1, 5a.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 112.– Hanamura & Evans, 1994: 52, 

fig. 1.- Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1996: 

101-103, fig. 63.– De Grave & Fransen, 2011: 255 (listado). 

Eupasiphae gilesi.- Crosnier & Forest, 1973: 150, fig. 44. 

Eupasiphae rhinocerata Burukovsky, 1977: 473; figs. A-C. 

Eupasiphae gilessi.- Guzman & Wicksten, 1998: 205, fig. 7. 

Localidade tipo: Mar de Andaman, Ilha Cinco Terras. 

Distribuição: Oceano Índico: Mar de Andaman ao largo da Ilha Cinco Terras, a 198 m de 

profundidade (Wood-Mason, 1892; Wood-Mason & Alcock, 1893; Alcock, 1899; Alcock, 

1901). Mar de Laquedivas, ao largo de Goa (15°05'03"N 72°38'10"E), 212 m de profundidade 
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(Alcock & Anderson, 1894; Alcock, 1899; Alcock, 1901). Centro do Mar de Arábia 

(12°08'06"N 63°04'36"E - 12°05'18"N 63°01'42"E), a 430-984 m (Calman, 1939). Norte do 

mar de Arábia (23°02'48"N 64°31'54"E - 23°02'30"N 64°41'00"E), desde os 0 até os 1000 m e 

desde os 0 até os 2000 m de profundidade, também 22°53'30"N 64°56'10"E - 22°56'30"N 

64°56'30"E), a 1893 m (Calman, 1939). Golfo de Omán (24°13'54"N 59°03'30"E - 

24°16'42"N 59°06'06"E) a 2500 m (Calman, 1939). Oceano Atlântico: oeste das Ilhas do 

Cabo Verde, entre os 0 até os 370 m de profundidade (Calman, 1939). ao largo da Ilha 

Madeira (32°20'N) a 3025 m (Fisher & Goldie, 1961). 

Pacífico Este: ao largo da Baixa Califórnia, México (23º05'N; l25"W) (Hanamura, 1983). Ao 

norte de Iquique, Chile (19º09’S; 71º18’W) aos 200 m de profundidade (Guzmán & 

Wicksten, 1998). 

Material examinado: 1 espécime juvenil, 10,0 mm CC, (MUAP(CD)-0132): Chile; 1 

espécime macho (INIDEP 0664), sem dados; um espécime (INIDEP 0675), sem dados; 1 

espécime (INIDEP 0692), ao largo da a Bahia (BA), Brasil, 664 milhas ao leste da Bahia. 

Expedição “Walther Herwig” 1968; (INIDEP 0693): Estação 200 expedição “Walther 

Herwig” sem dados; 2 espécimes, um macho 36,02 mm CC, (USNM 105237), Madeira. 1 

fêmea 42,47 mm CC, (USNM 1277436): Costa África. 

Diagnose: Rostro projetado além das córneas. Carapaça com quilha dorsal ao longo de todo o 

comprimento, armada de pequenos espinhos (Fig. 40A). Quilhas laterais da carapaça fortes, 

quilha antenal estendendo-se até a altura da região hepática, quilha branquiostegal 

continuando-se com a quilha hepática. Quarto pleonito com espinho dorsal posterior. Telson 

longo, margem posterior retilínea ou aproximadamente convexa, com quatro pares de 

espinhos articulados (Fig. 40B). Mandíbulas com palpo pediforme (ausente em alguns 

espécimes), bi-segmentdado (Fig. 40C). Primeiro par de maxilas com palpo bem 

desenvolvido, lobo subdistal proeminente, enditos ventral e dorsal bem desenvolvidos, 

similares em tamanho, endito ventral projetado (Fig. 40D). Segundo par de maxilas com dois 

enditos desenvolvidos (Fig. 40E). Primeiro par de maxilípedes com epipodito bem 

desenvolvido, segmento distal do exópodo subtriangular (Fig. 40F). Segundo par de 

maxilípedes pediforme, dátilo arredondado (Fig. 40G). Quelípodos sub iguais, primeiro par 

ligeiramente mais curto do que o segundo (Fig. 40H). Aparelho limpador de antenas com 13 a 
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14 cerdas espiniformes e dois ou três espinhos dorsais (Fig. 40I). Ambos quelípodos  possuem 

múltiplos espinhos na margem posterior dos segmentos (Figs. 40H, J). 

Observações: Os apêndices bucais dos espécimens de E. gilesii são mais semelhantes aos de 

Parapasiphae e Glyphus marsupialis do que aos das espécies de Pasiphaea s.l. Primeiro par 

de maxilas com palpo bem desenvolvido, lobo subdistal proeminente, enditos ventral e dorsal 

bem desenvolvidos, similares em tamanho, endito ventral projetado mas não como nas 

espécies de Psathyrocarididae, sino mais em forma de lobo.  

Eupasiphae gilesii vem sendo encontrada em várias partes do mundo. Hanamura (1983) 

encontrou esta espécie ao largo da Baixa Califórnia e Guzmán & Wicksten (1998) para o 

Pacífico Leste. Neste trabalho nós registramos sua presença nas águas do Atlântico sul, ao 

largo da Bahia, Brasil. As características morfológicas coincidem bem com o material de 

outras localidades, mesmo com pequenas variações nos ornamentos dos apêndices bucais. 
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Figura 40.	 Eupasiphae gilesii (Wood-Mason 1892). A: região anterior da carapaça. B: 

margem posterior do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: maxila 

direita. F: primeiro maxilípede direito. G: segundo maxilípede diereito. H: Primeiro par de 

quelípodos. I: detalhe do aparelho limpador de antenas na margem interna do carpo do 

primeiro quelípodo esquerdo. J: segundo quelípodo. Escala: A, B, H, J= 1 cm; C- G, I= 1 mm. 
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Eupasiphae serrata (Rathbun, 1902) 

Figura 41 

Parapasiphae serrata Rathbun, 1902: 904-905.– 1904: 25, fig. 7. 

Eupasiphae serrata, Crosnier, 1988, fig. 2b.– Burukovsky & Romensky 1979: 328.– 

Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 112.– De Grave & Fransen, 2011: 255. 

Localidade tipo: No Banco de Cortez, Califórnia, a 300 m de profundidade. 

Distribuição: Sul da Califórnia (Rathbun, 1902; Schmitt 1921). Atlântico sul leste 

(Burukovsky & Romensky 1979). Ao largo do Marrocos (35º26,5’N; 7º59,9’W) a 1805 m de 

profundidade (García Raso, 1996). 

Material examinado: 1 fêmea 19,81 mm CC. (USNM 25285). Banco de Cortez, Califórnia. 

Expedição Albatross. 

Diagnose: Rostro projetado além da margem anterior da carapaça, mas não atinge as córneas 

(Fig. 41A). Quilhas bem desenvolvidas, quilha média dorsal longa até atingir a margem 

posterior da carapaça, quilhas branquiostegal e hepática unidas. Telson com a margem 

posterior retilínea (Fig. 41B). Mandíbula do espécime analisado carece de palpo (Fig. 41C). 

Dátilo do segundo par de maxilípedes é quase triangular e não semicircular como em E. 

gilesii (Fig. 41G). Face interna da palma primeiro par de quelípodos com uma longa cerda 

espinhosa na margem articular com o dátilo (Fig. 41H). Aparelho limpador de antenas 

semelhante ao presente em E. gilesii (Fig. 41I). Base e ísquio do primeiro par de quelípodos 

carecem de espinhos na margem posterior (Fig. 41J). Ísquio do segundo par de quelípodos 

carece de espinhos na margem posterior (Fig. 41K). 

Observações: Eupasiphae serrata é semelhante à E. paucidentata. As diferenças entre as 

duas espécies estão na posição do espinho branquiostegal, o qual ultrapassa a margem anterior 

da carapaça em E. serrata e não a ultrapassa em E. paucidentata. Os espinhos na margem 

dorsomesial da carapaça atingem além da metade do comprimento da carapaça em E. serrata, 

e não atingem a metade do comprimento da carapaça em E. paucidentata. Os registros de 

distribuição de E. serrata são bastante díspares para permitir o estabelecimento de um padrão 

de distribuição.  
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Figura 41. Eupasiphae serrata (Rathbun, 1902). A: Porção anterior da carapaça. B: Margem 

posterior do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: maxila direita. F: 

primeiro maxilípede direirto. G: dátilo do segundo maxilípede direito. H: quelípodo esquerdo, 

vista da face interna. I: detalhe do aparelho limpador de antenas do quelípodo esquerdo. J: 

detalhe da base e do ísquio do primeiro pereiópodo direito. K: detalhe da base e do ísquio do 

segundo pereiópodo direito. Escala: A, B, H, J, K= 1cm. C-G, I= 1 mm. 
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Glyphus Filhol, 1884 

Glyphus Filhol, 1884: 140, lámina 1.– Holthuis, 1955: 36.– Crosnier & de Bondy, 1968: 42, 

fig. 16b.– Crosnier & Forest, 1968: 1135, fig. 4.– Longhurst, 1970: 278. 

Dantecia Caullery, 1896: 372. Espécie tipo: Dantecia Caudani Caullery, 1896). 

Sympasiphaea Alcock, 1901 (espécie tipo: Sympasiphaea annectens Alcock, 1901: 63). 

Espécie tipo: Glyphus marsupialis Filhol, 1884, por monotipia. 

Espécies inclusas: gênero mono-específico. 

Distribuição: Provavelmente cosmopolita. 

 

Glyphus marsupialis Filhol, 1884 

Figura 42 

Glyphus marsupialis Filhol, 1884: p. 231. 

Glyphus marsupialis, Holthuis, 1955: 36.– Crosnier & de Bondy, 1968: 42, fig. 16b.– 

Longhurst, 1970: 278.– Crosnier & Forest, 1973: 144-150, fig. 42, 43.– Méndez, 1981: 

68, lâmina XXV, fig. 199 a 202.– Macpherson, 1983: 53-54.– Hendrickx & Wicksten, 

2004: 140.– De Grave & Fransen, 2011: 255. 

Sympasiphaea annectens Alcock, 1901: 63.– Burukovsky, 1970: 149-151, fig. 1-17. 

Sympasiphaea imperialis Terao, 1922: 110; figura 1. 

Localidade tipo: Ao Oeste do Saara ocidental, sul das Ilhas Canárias, expedição Talisman, 

estação 75 (25°39'N; 16°02'W), 880 m de profundidade. 

Distribuição: Provavelmente cosmopolita (Sudnik, 2007). Mar da Arábia, sul oeste do Cabo 

Comorin, Índia, a 148 m de profundidade. Namíbia (desde 17° 42' S aos 24° 01' S) em 

profundidades de entre 430 a 623 m (Macpherson, 1983). Pacífico leste: ao largo da Panamá 
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(5º09’N; 81º41’W) (Hendrickx & Wicksten, 2004), ao largo do Chicama, Peru (7º56’S) 

(Méndez, 1981). 

Material examinado: 2 fêmeas; 29,47 e 29,63 mm CC. (USNM 127147): ao largo de 

Angola; 1 fêmea ovígera 59,06 mm CC. (USNM 170564): ao largo do Peru; 1 macho 61,26 

mm CC. (USNM 1277413): ao largo de Gabón, África. 

Diagnose: Rostro curto, ligeiramente projetado além da margem anterior dos olhos, margem 

dorsal armada com espinhos em número variável (podendo ser menos numerosos em animais 

maiores). Margem ventral do rostro com pequeno dente. Carapaça com quilhas. Quilha pós-

orbital longa, originando-se no espinho pós-orbital, estendendo-se até a altura da região 

hepática. Quilha pós-antenal originando-se posteriormente à margem anterior da carapaça, 

estendendo-se até a quilha suprabranquial. Quilha branquiostegal originando-se no espinho 

branquiostegal submarginal, estendendo-se até a quilha hepática ponto em que une-se às 

quilhas pós-antenal e suprabranquial. Quilha hepática estendendo-se até a região mediana da 

carapaça. Quilha submarginal estendendo-se do seio branquiostegal até a margem posterior da 

carapaça. Quilha cardíaca presente, curta. Quarto e quinto pleonitos com um espinho 

posterior, dorsomediano (Fig. 42A). Telson mais longo do que o sexto pleonito, margem 

posterior convexa com quatro pares de espinhos. Córneas esféricas, ligeiramente mais largas 

do que o pedúnculo. Mandíbulas com processo incisivo apenas, palpo geralmente 

bisegmentado (número de segmentos variável) como no caso do espécime do Atlântico leste 

(Fig. 42B). Primeiro par de maxilas com o processo subdistal bem desenvolvido, endito basal 

menos desenvolvido do que o dorsal, em forma de lobo (Fig. 42C). Maxilas não diferem 

morfologicamente presente nas outras espécies da família (Fig. 42D). Primeiro par de 

maxilípede tem a conformação presente nas outras espécies da família, com exopoditos bem 

desenvolvidos (Fig. 42E). Segundo par de maxilípede destituído de exópodo, epipoditos 

pouco desenvolvidos (Fig. 42F), dátilo lanceolado (Fig. 42G). Terceiro par de  maxilípede 

com base separada do ísquio-mero. Quelípodos com o pectinado da margem cortante com 

dentes levemente diferente aos presentes nas espécies de Pasiphaeidae. Terceiro pereiópodo 

alongado, delgado. Quarto pereiópodo mais curto do que os demais. Quinto pereiópodo 

ligeiramente mais longo do que o quarto. Pleópodos similares na forma e tamanho, exópodo é 

aproximadamente do mesmo comprimento do que o endópodo, ambos ramos são mais 
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compridos do que o comprimento da base. Apêndice interno do primeiro par de pleópodos 

foliáceo, lobo interno curto, não atingindo a margem distal do endopodo. Urópodos mais 

longos do que o telson, exópodo mais longo do que o endópodo, diérese completa. 

Observações: A morfologia geral do Glyphus marsupialis mantém o padrão geral dos 

Pasiphaeidae s.s. com apêndices como as antênulas e antenas que não diferem da morfologia 

presente nas outras espécies da família. Outros apêndices como os apêndices bucais diferem 

do resto das espécies da família, mas mantém a estrutura geral do grupo, as mandíbulas com 

palpo bisegmentado, mas que pode variar a unisegmentado, com um desenvolvimento do 

processo e ausência do processo molar. As maxilas mostram um desenvolvimento dos enditos 

que poderia clasificar de intermédio entre o desenvolvimento dos enditos mostrado nas 

espécies de Leptochelidae e de Psathyrocarididae, até o caso de enditos rudimentarios 

onservados nas espécies de Pasiphaea s.l. o mesmo é observado no desenvolvimento dos 

enditos e epipoditos dos primeiro e segundo par de  maxilípedes. Essa condição intermédia 

faz com que a espécie fique basal às espéices de Pasiphaea, Phye e Pasiphaeaidae n.gen. 

Há dois registros de ocorrência de Glyphus marsupialis para as Américas, ambos para 

a costa Pacífica, um ao largo do Peru (Mendez, 1981) e outro para o Pacífico nordeste 

(Hendrickx & Wicksten, 2004). A presença de G. marsupialis em diferentes localidades 

muito dísparis sugere um padrão de distribuição cosmopolita (Crosnier & Forest, 1973). As 

características morfológicas são muito bem estabelecidas, comuns as outras espécies da 

família, mas com algumas diferenças significativas, como por exemplo a forma dos dentes 

das margens cortantes dos quelípodos, a forma do rostro e a relação de comprimento dos 

quartos e quintos pereiópodos. 
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Figura 42. Glyphus marsupialis Filhol, 1884. A: vista lateral do animal (tomado de Crosnier 

& Forest, 1973). B: mandíbula direita. C: primeira maxila direita. D: maxila direita. E: 

primeiro maxilípede direito. F: segundo maxilípede direito. G: detalhe do dátilo do segundo 

maxilípede. Escala: 1mm. 
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Parapasiphae Smith, 1884 

Parapasipaë Smith, 1884: 384, pl. 5, fig. 4; pl. 6, fig. 1-7. 

Dantecia Caullery, 1896: 372 [espécie tipo: Dantecia Caudani Caullery, 1896]. 

Orphania Spence Bate, 1888: 872 [espécie tipo: Orphania tenuimana Bate, 1888]. 

Parapasipaë, Smith, 1886b: 189, 192, 196, 197.– Smith, 1887: 683.– Kemp, 1906c: 7.– 

Hansen, 1908: 79.– Paulsen, 1909: 37.– Kemp, 1910a: 47, pl. 5, fig. 1-21.– Coutière, 

1911a: 157.– Stephensen, 1912 a: 70.– Stephensen, 1912b: 516, 555, 610.– Stephensen, 

1913 a: 48.– Stebbing, 1914: 33.– De Man, 1914: 33.– De Man, 1920: 4.- Stephensen, 

1923: 40.- Balss, 1925: 236 (em parte), pl. 20, fig. 10.– Stephensen, 1935: 34.– 

Coutière, 1938 e: 265.– Chace, 1940: 126, fig. 6.– Legendre, 1940: 233, fig. 41.– Hale, 

1941: 264.– Barnard, 1950: 649, fig. 122d.– Holthuis, 1951: 13.– Holthuis, 1955b: 33, 

fig. 13b.– Sivertsen & Holthuis, 1956: 30.– Springer & Bullis, 1956: 11.– Pearcy & 

Forss, 1966: 1137, 1141.– Rice, 1967: 3, 5, fig. 1 a-b.– Allen, 1967: 31, 47, 85.– 

Crosnier & Forest, 1968: 1134. 

Parapasiphae, Zariquiey Alvarez, 1968: 78.– Pequegnat, 1970: 66. Kensley, 1972: 34, fig. 

15f.– Crosnier & Forest, 1973: 132 (chave de identificação), 142-143.– Crosnier, 1988: 

795 (chave de identificação).– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 112 (listado).– 

Guzmán & Wicksten, 1998: 205.– Wasmer, 2005: 165.– Tavares & Cardoso, 2006: 33.– 

De Grave & Fransen, 2011: 256 (listado). 

Espécie tipo: Parapasiphae sulcatifrons Smith, 1884. 

Espécies inclusas: Parapasiphae compta Smith, 1884; Parapasiphae cristata Smith, 1884; 

Parapasiphae kensleyi Wasmer, 2005; Parapasiphae sulcatifrons Smith, 1884. 

Espécies nas Américas: Todas as espécies do gênero tem sido reportadas para as costas 

americanas.  

Diagnose: Rostro bem desenvolvido projetado até atingir a zona média dos pedúnculos 

oculares. Pedúnculos oculares com um tubérculo nos pedúnculos oculares. Mandíbula com 

palpo bisegmentado (ausente em alguns espécimes). Terceiro maxilípede com exópodo e 
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epipoditos bem desenvolvidos. Pereiópodos com exópodos, sem epipoditos. Quarto 

pereiópodo mais curto do que o quinto. 

Observações: O gênero Orphania, foi criado por Bate (1888) com material coletado na 

expedição Challenger, mas o nome já tinha sido utilizado por Fisher (1853) para um grupo de 

insetos (Orphania Fisher, 1853). 

O gênero Dantecia foi estabelecido por Caullery (1896) para Dantecia caudani, 

Caullery, 1986. O critério usado por Caullery para separa D. caudani das espécies de 

Pasiphaea foi a  presença de um palpo mandibular com só um segmento o que a diferencia 

tambem das espécies de Parapasiphae, que posuem dois segmentos no palpo (Caullery, 

1896). Posteriormente foi descoberto que esse caráter é variável ontogeneticamente, pelo qual 

Dantecia passou a ser sinônimo de Parapasiphae. 

O gênero Parapasiphae não é monofiletico em nosso análise, mesmo assim os 

caracteres diagnósticos dados por Smith (1884) na descrição do gênero são muito claros para 

diferenciar com as espécies de Pasiphaea, que até essa data era o outro gênero conchecido da 

familia. Na descrição de três das espécies do gênero Smith (1884) mencionou que as três 

espécies são claramente diferenciáveis, mas com o mesmo padrão morfológico do gênero e 

indicou que P. cristata e P, compta são mais semelhantes que com P. sulcatifrons. 

Com a descrição do gênero Eupasiphae (originalmente descrito como subgênero de 

Parapasiphae) as características do Parapasiphae tais como palpo mandibular e apendiceis 

bucais, a forma do rostro e do telson, são compartilhadas com as espécies de Eupasiphae, 

diferenciandou-se só na ausência dos espinhos antenal e branquiostegal em Eupasiphae.  

Wasmer (2005) ao descrever Parapasiphae kensleyi, chamou atenção à forma do 

pedúnculo ocular das espécies do gênero Parapasiphae mas em nossa análise observamos que 

o tubérculo do pedúnculo ocular está presente nas espécies de Eupasiphae mais não tão 

desenvolvidos quanto nas espécies de Parapasiphae.  
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Chave de identificação para as espécies americanas de Parapasiphae 

 

1 Pedúnculos oculares com tubérculos. Córneas simples................................................. 2 

 Pedúnculos oculares sem tubérculos. Córneas duplas.................................... P. kensleyi 

 

2(1) Quilha dorsal da carapaça com uma fenda na região anterior.................. P. sulcatifrons 

 Quilha dorsal da carapaça sem fenda............................................................................. 3 

 

3(2) Extremo distal do rostro agudo........................................................................ P. cristata 

 Extremo distal do rostro truncado.................................................................... P. compta 

 

Parapasiphae compta Smith, 1884 

Figura 43 

Parapasiphaë compta Smith, 1884: 389. 

Parapasiphae compta, Crosnier, 1988: 799-803, Fig. 1-3.– Wasmer, 2005: 167 (chave de 

identificação), fig. 6.– De Grave & Fransen, 2011: 256 (listado). 

Localidade tipo: Atlântico ocidental, ao largo da costa leste dos Estados Unidos, baixios de 

Nantuket (38°19'26"N; 68°20'20"W), Expedição Albatross estação 2039, a 4332 m de 

profundidade. 

Distribuição: Costa norte leste de Norte América (Smith, 1884) e ao largo das costas da 

França e Espanha (Crosnier, 1988). 

Material examinado: Holótipo uma fêmea 38,45 mm CC. (USNM 7050): ao largo de 

Nantucket, Expedição Albatross estação 2039; 4332 m de profundidade. 28.vii.1883. 
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Diagnose: Carapaça é atípica entre as espécies do gênero Parapasiphae e os Pasiphaeidae em 

geral. Rostro longo distalmente trunco (Fig. 43A). Carapaça delicada, fracamente calcificada. 

Telson convexo, armado com seis pares de espinhos articulados (Fig. 43B). Palpo mandíbular 

bisegmentado, tão longo quanto o processo incisivo (Fig. 43C). Primeiro par de maxilas com 

palpo oval, lobo subdital bem desenvolvido (Fig. 43D). Segundo par de maxilas com 

endopodo bem desenvolvido, enditos apenas diferenciáveis (Fig. 43E). Primeiro maxilípede 

com epipodito bilobulado, enditos fusionados (Fig. 43F). Segundo par de maxilípedes com 

epipodito bem desenvolvio, dátilo arredondado (Fig. 43G). Base e ísquio do primeiro par de 

quelípodos com pequenos dentes na margem posterior (Fig. 43H). Aparelho limpador de 

antenas com fileira de espinhos e cerdas espinhosas na face interna do carpo (Fig. 43I).  

Observações: A carapaça é atípica entre as espécies do gênero Parapasiphae e os 

Pasiphaeidae em geral o rostro é arredondado, incomum entre as espécies da família. Os 

apêndices bucais são afins aos do gênero sem grandes variações. Os quelípodos não mostram 

diferenças com o observado no grupo, a base e o ísquio do primeiro par de quelípodos com 

pequenos dentes na margem posterior (Fig. 41H). Aparelho limpador de antenas com fileira 

de espinhos e cerdas espinhosas na face interna do carpo (Fig. 41I). Os pereiópodos são 

similares ao observado no grupo em geral. 

Por ocasião da descrição de Parapasiphae compta, Smith (1884) não incluiu 

ilustrações do material examinado. Segundo Smith (1884) a espécie pode ser facilmente 

separada das demais espécies do gênero pela forma do rostro e da quilha dorsal, pelos 

pleonitos sem quilhas dorsais e pela armadura e forma do extremo distal do telson. A quilha 

da margem dorsal da carapaça tem sua origem na região gástrica, aproximadamente nos 2/3 

posteriores da carapaça até a margem posterior. Este tipo de quilha é única em Pasiphaeidae. 

Na família, a quilha quando presente geralmente tem sua origem na margem posterior do 

rostro ou do espinho epigástrico. Crosnier (1988) apresentou boas ilustrações da espécie com 

base em exemplares coletados ao largo da França e Espanha. Os registros de Parapasiphae 

compta são muito escassos, mesmo em uma região tão estudada como o Atlântico Norte 

oriental e ocidental. 
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Figura 43. Parapasiphae compta Smith, 1884. A: Carapaça vista lateral (Tomado de 

Crosnier, 1988). B: telson vista dorsal da amrgem posterior (modificado de Crosnier, 1988). 

C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: maxila direita. F: primeiro maxilípede 

direito. G: segundo maxilípede direito. H: detalhe da base e do ísquio do primeiro quelípodo 

direito. I: detalhe do aparelho limpador das antenas, na face interna do carpo do primeiro 

quelípodo esquerdo. Escala= 1mm. 
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Parapasiphae cristata Smith 1884 

Figura 44 

Parapasiphae cristata Smith 1884: 388, lâmina V, Fig. 3. 

Parapasiphae cristata, Murillo, 1973: 85 (chave de identificação).– Krigier & Pearcy, 1981: 

81.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 112.– Wasmer, 2005: 167 (chave de 

identificação), fig. 5.– Tavares & Cardoso, 2006: 33-36, figs. 5, 6.– De Grave & 

Fransen, 2011: 257. 

Parapasiphaë cristata, Alcock, 1891: 165. 

Parapasiphaë macrodactyla Chace, 1939: 33. 

Localidade tipo: Nova Jersey, expedição Albatross, estação 2100 (39°22'N; 68°34'30"W), 

2977 m. 

Distribuição: Sul leste da Bahia de Guantánamo, Cuba (19°40'N 75°03'W), 3511 m, desde 

Oregon e no Atlântico norte (Krygier & Pearcy 1981). Ao largo da Bahia, Brasil (desde 

13°19.944’ S, 38°19.654’ W a 13°22.615’ S, 38°21.960’ W) a profundidades de 1730 m 

(Tavares & Cardoso, 2006). 

Material examinado: Holótipo, 1 fêmea 22,14 mm CC. (USNM 7021): Nantucket, 

Expedição Albatross estação 2100: 2977 m de profundidade. 03/x/1883. 1 fêmea 19,08 mm 

CC. (USNM 97403): Golfo do México (28º28'N; 87º18'W) 1426 m de profundidade, 

21/iv/1954. Oregon R/V estação 1028. Id. F.A. Chace, 1954 (como Parapasiphae 

macodactyla); 2 espécimes (INIDEP 0660): Expedição Walther Herwig, 12/iii/1968. ao largo 

das costas da Argentinas, sem dados; 1 fêmea ovígera (ANHM 9227): Expedição da comissão 

de pesca dos Estados Unidos rede 496, sem dados adicionais. 

Diagnose: Quilha dorsomesial da carapaça cortante, rostro longo (Fig. 44A). Margem 

posterior do telson convexo com quatro pares de espinhos (Fig.44B). Pedúnculos oculares 

com um tubérculo bem desenvolvido que se projeta além da margem distal da córnea. 

Mandíbula com palpo bisegmentado (Fig. 44C). Primeiro par de maxilas com o palpo 

alongado, lobo subdistal na poção média do palpo (Fig. 44D). Segundo par de maxilas com 
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enditos em forma de lobos (Fig. 44E). Primeiro par de maxilípedes com a porção distal do 

exópodo oval, epipoditos bilobulados, enditos obsoletos (Fig. 44F). Segundo par de 

maxilípedes com epipodito desenvolvido e de forma arredondada (Fig. 44G). Face interna da 

palma do primeiro par de quelípodos ornamentada com uma fileira subdorsal de cerdas 

espinhosas simples que se estendem até a face interna do dedo fixo, base do dátilo com uma 

cerda espinhosa perto da zona articular (Fig. 44H). Número de espinhos e de cerdas 

espinhosas na face interna do carpo do Aparelho limpador de antenas possui o menor número 

de todo o grupo (Fig. 44I). Base e ísquio do segundo par de quelípodos ornamentados com 

espinhos na face posterior (Fig. 44J). 

Comentários: Os espécimes desta espécie são muito parecidos a P. sulcatifrons na 

morfologia geral, a quilha dorsal é cortante, o rostro é mais longo do que o rostro de P. 

sulcatifrons. O mesmo acontece com a forma e ornamentos do telson. Os apêndices bucais 

são levemente diferentes na ornamentação, mas não tão diferentes das outras espécies do 

gênero na forma geral. 

Se estende o intervalo de distribuição até as costas da Argentina desde o límite anterior 

conhecido no Atlântico sudoeste no estado de Bahia, Brasil.  

 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

175	

	

 

Figura 44. Parapasiphae cristata Smith, 1884. A: vista anterior da carapaça. B: margem 

posterior do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: maxila direita. F: 

primeiro maxilípede direito. G: segundo maxilípede direito. H: face interna do quelípodo 

direito. I: detalhe do aparelho limpador das antenas na face interna do carpo do primeiro 

quelípodo. J: detalhe da base e do ísquio do segundo quelípodo direito. Escala: A, B, H= 1 

cm; C-G, I, J= 1 mm. 
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Parapasiphae sulcatifrons Smith 1884 

Figura 45 

Parapasiphae sulcatifrons Smith, 1884: 384, lâmina 5, fig. 4; lâmina 6, fig. 1-7. 

Parapasiphaë sulcatifrons, Smith, 1886b: 189, 192, 196, 197.– Smith, 1887: 683.– Kemp, 

1906c: 7. Hansen, 1908: 79.– Paulsen, 1909: 37.– Kemp, 1910a: 47, lâmina 5, fig. 1-21. 

Coutière, 1911a: 157.– Stephensen, 1912a: 70.– Stephensen, 1912b: 516, 555, 610.– 

Stephensen, 1913a:  48.– Stebbing, 1914: 33.– De Man, 1914: 33.– De Man, 1920: 4.– 

Stephensen, 1923: 40.– Balss, 1925: 236, lâmina 20, fig. 10.– Stephensen, 1935: 34.– 

Coutière, 1938: 265.– Chace, 1940: 126, fig. 6.– Legendre, 1940: 233, fig. 41.– Hale, 

1941: 264.– Barnard, 1950: 649, fig. 122d.– Holthuis, 1951: 13.– Holthuis, 1955: 33, 

Fig. 13 b.– Sivertsen & Holthuis, 1956: 30.– Springer & Bullis, 1956: 11.– Pearcy & 

Forss, 1966: 1137, 1141.– Rice, 1967: 3, 5, fig. 1 a-b.– Allen, 1967: 31, 47, 85.– 

Crosnier & Forest, 1968: 1134.– Zariquiey Alvarez, 1968: 78. 

Dantecia Caudani Caullery, 1896: 372, lâmina 14, figs. 1-11. 

Orphania tenuimana Spence Bate, 1888: 872, lâmina 141, fig. 4. 

Pasiphaea metriomma Dohrn, 1908: 9. 

Parapasiphaë sukatifrom, Legendre, 1940: 233, fig. 41. 

Pasiphae sulcatifrons, Williamson, 1915: 354, figs. 24-26 (larva). 

Parapasiphae sulcatifrons, Pequegnat, 1970: 66.– Kensley, 1972: 34, fig. 15f.– Crosnier & 

Forest, 1973: 142, fig. 41.– Murillo, 1973: 85 (chave de identificação).– Butler, 1980: 

58, fig. 1.– Hanamura, 1983: 78.– Iwasaki & Nemoto, 1987a: 31.– Kensley et al., 1987: 

293.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 112.– Iwasaki, 1990: 200-201.– Wasmer, 

1993: 73-74, fig. 19 (mapa).– Wasmer, 2005: 167 (chave de identificação), fig. 5.– De 

Grave & Fransen, 2011: 257. 

Localidade tipo: Ao largo da Nova Jersey, EUA. (Expedição Albatross estação 2094. 

21/ix/1883, 1869 m de profundidade. 39º44'30"N; 071º04'00"W). 
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Distribuição:  No Atlântico norte na Groenlândia (Stephensen, 1912) e Islândia (Hansen, 

1908); na costa ocidental do oceano Atlântico: ao longo das costas dos Estados Unidos; dos 

35º até os 42º norte (Smith, 1887), nas Bermudas (Chace, 1940) e no Golfo do México 

(Springer & Bullis, 1956, Pequegnant, 1970), do Espírito Santo até Rio de Janeiro, Brasil 

(Tavares & Cardoso, 2006); na costa oriental do oceano Atlântico: da Irlanda até Cádiz, 

Espanha (Stephensen, 1923), nas costas de Espanha e Portugal (Coutière, 1911), ao oeste da 

Ilha de Madeira (Balss, 1925), Nas costas do Congo (Balss, 1925) e do Cabo (Stebbing, 

1914), Gabon e Angola (Crosnier & Forest, 1973). No oceano Índico (Balss, 1925). No 

oceano Pacífico leste: Canadá no Reina Charlotte Sound, Columbia Britânica (Buttler, 1980), 

na costa oeste dos Estados Unidos (Pearcy & Forss, 1966), Oregon (Krigier & Pearcy, 1981), 

ao largo da Baixa Califórnia, México (Hanamura, 1983; Hendrickx & Estrada-Navarrete, 

1989; 1997), ao largo do Iquique, norte do Chile (Guzmán & Wicksten 1998). Oceano 

Pacífico oeste: Nova Gales do Sul, Austrália (Kensley et al., 1987) sul de Austrália (Iwasaki 

& Nemoto, 1987), sul de Nova Zelândia (Wasmer, 1992), Japão (Hanamura, 1979; Kikuchi & 

Omori, 1985). 

Material examinado: Holótipo fêmea ovígera 22,99 mm. (USNM 5352): Expedição 

Albatross estação 2094. 21/ix/1883, 1869 m de profundidade. 39º44'30"N; 071º04'00"W (ao 

largo da Nova Jersey, EUA.); Fêmea ovígera 23,75 mm, (USNM 7022): (com a frase co-tipo): 

ao largo da Bahia de Chesapeake, expedição Albatross, estação 2099 (37º12'20"N; 

069º39'00"W), 5393 m Id. S.I. Smith; Fêmea ovígera 23,44 mm (USNM 7046): (co-tipo): ao 

largo do Nantucket shoals expedição Albatross, estação 2037 (38º53'00"N; 069º23'30"W). 

4266 m de profundidade. 18/vii/1883; Fêmea 10,91 mm, (USNM 5459): (co-tipo): ao largo da 

Bahia Chesapeake, expedição Albatross, estação 2097 (37º56'20"N; 070º57'30"W), 3505m de 

profundidade. 01 do Outubro de 1883; Fêmea 22,73mm, (USNM 5649): (co-tipo): ao largo do 

Hateras. expedição Albatross, estação 2110 (35º12'10"N; 074º57'15"W). 943 m de 

profundidade. 09/xi/1883; Fêmea 14,88 mm, (USNM 5667): (co-tipo): expedição Albatross, 

estação 2105 (37º50'00"N; 073º03'50"W). 2551 m de profundidade, 6/xi/1883. Macho 10,09 

mm, (USNM 5551): (co-tipo): expedição Albatross, estação 2002 (37º20'42"N; 

074º17'36"W). 1172 m de profundidade. 23/iii/1883; 1 espécime (INIDEP 06879: Expedição 

Walther Herwig 1968, estação 220. 08/i/1968; 4 espécimes (INIDEP 0665): Expedição 

Walther Herwig 1968, estação 17, 350 milhas náuticas ao sul oeste de Fernando de Noronha 
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(04º43'S; 26º39'W); Macho 15,0 mm (MUAP(CD)-0136): ao largo do Iquique, Chile 

(20º20’S; 71º11’W) 540 m profundidade. 10/ix/1988; Juvenil 8,5 mm (MUAP(CD)-0220): ao 

largo de Arica, Chile (18º25’S; 71º43’W), 513 m profundidade, 8/ix/1988; 2 espécimes (RBM 

979-11233-007): Canadá costa do Pacífico (50°N; 145°W), 475-600 m profundidade; 5 

espécimes; quatro fêmeas ovígeras e um juvenil. (AMNH-9218): Ilhas das Bermudas, 

Expedição oceanográfica das Bermudas 700 até os 900 m. 

Diagnose: Carapaça rígida, e pouco translúcida, ornamentada com quilhas dorsais e laterais, 

carecem de espinhos (Fig. 45A). Rostro bem desenvolvido projetado até atingir a zona média 

dos pedúnculos oculares. Margem dorsomesial da carapaça com uma quilha que atinge até o 

quinto posterior do comprimento da carapaça, na região gástrica a quilha eleva-se formando 

uma corcunda característica. Lateralmente a quilha pós-orbital se curva para abaixo até atingir 

a quilha antenal que se estende até se fusionar com a quilha hepática. Na região média da face 

lateral se apresenta o sulco cervical que não atinge a margem dorsal da carapaça. Posterior à 

região hepática nasce a quilha branquiocardial que se curva para acima sem atingir a margem 

posterior da carapaça. Quilha submarginal estende-se desde as proximidades da região 

hepática até a margem posterior da carapaça. Pleon sem quilhas, mas no quarto pleonito com 

um dente dorsal posterior. Telson quase tão comprido quanto o sexto pleonito, margem 

posterior convexa com quatro pares de espinhos. 

Estilocerito retangular com um dente distal dorsal. Antenas bastante compridas, mas de três 

vezes o comprimento da carapaça, escama antenal longa, a largura é aproximadamente três 

vezes o comprimento, o dente é subdistal e se projeta além da margem anterior da escama. 

Mandíbula com palpo bisegmentado (Fig. 45B). Primeiro par de maxilas possuem palpo com 

uma dobra na metade distal, o processo subdistal é bem desenvolvido com uma longa cerda 

serrilhada na metade distal. Exópodo rudimentar, apenas um lobo; endito dorsal levemente 

mais comprido do que o ventral, margem externa com uma pequena cerda espinhosa simples, 

margem interna com oito fortes dentes desiguais em comprimento acompanhado por algumas 

pequenas cerdas espinhosas simples; o endito ventral é projetado e arredondado, como um 

lobo digitiforme, ornamentado com cerdas espinhosas simples e curtas, cerdas serrilhadas e 

espinhos espalhados distal e subditalmente (Fig. 45C). Maxilas com redução dos enditos, 

apenas como lobos amplos, mas dois são claramente diferenciáveis. Primeiro par de 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

179	

	

maxilípedes com  epipoditos duplos, exópodo amplo como folha, com o lobo carideo bem 

desenvolvido, porção distal com só um segmento de forma mais o menos retangular; 

endópodo reduzido a um apêndice sem segmentos; enditos obsoletos, (Fig. 45D). Segundo par 

de maxilípedes, sem exópodo, sem epípodos, endópodo bem desenvolvido, ísquio quase tão 

comprido quanto o mero, carpo curto, triangular e curvado em direção à zona interna do 

animal (Fig. 45E), própodo semi-oval armado externamente com longas cerdas espinhosas, 

comprimento aproximadamente 1/2 do comprimento do mero, dátilo oval apenas 1/3 do 

comprimento do própodo, armado em toda a periferia com dentes, os mais compridos são os 

três distais, na margem externa uma fileira marginal de seis dentes de menor tamanho do que 

os internos, três dentes na margem interna (Fig. 45F). Terceiros maxilípedes com o exópodo e 

epipoditos bem desenvolvidos. Pereiópodos com exópodos e sem epipoditos. Quelípodos no 

primeiro e segundo par sub iguais. Face interna da palma do primeiro par de quelípodos com 

uma fileira de espinhos que atinge a zona articular com o dátilo, na base do dedo fixo, a base 

do dátilo possui duas cerdas espinhosas (Fig. 45G), Aparelho limpador de antenas na porção 

distal do carpo, com uma fileira de treze cerdas serrilhadas, a primeira dorsal é do mesmo tipo 

do que o resto (Fig. 45H); Base e ísquio do primeiro par de quelípodos sem ornamentos na 

face posterior (Fig. 45I). Base e ísquio do segundo par de quelípodos com espinhos na face 

posterior (Fig. 45J). Terceiro par de pereiópodos muito longos e finos, quarto pereiópodos 

mais curto do que o quinto; endópodo do primeiro par de pleópodos em forma de folha com o 

lobo interno curto, não atinge a margem distal. Apêndice masculino lanceolado com longas e 

grossas cerdas simples. 

Observações: Camarões de pequeno a mediano tamanho; o espécime mais grande na série 

sintipal é uma fêmea ovígera de 23,75 mm CC. Segundo Crosnier & Forest (1973) o espécime 

mais grande registrado tem um comprimento de carapaça de 25,2 mm, no material analisado 

aqui registramos um macho de 40,05 mm de comprimento da carapaça, coletado pela 

Expedição Walther Herwig em 1968. Fêmeas ovígeras desde os 22,0 mm CC, juvenis baixo 

dos 10,0 mm CC. 

Os escassos registros de Parapasiphaea sulcatifrons são tão amplos que sugerem que 

esta seja uma espécie cosmopolita. Seu registro ao norte da frente polar antártica sugere ainda 

que a distribuição tropical e subtropical. 
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Figura 45. Parapasiphae sulcatifrons Smith, 1884. A: vista lateral da carapaça, B: mandíbula 

direita. C: primeira maxila direita. D: primeiro maxilípede direito. E: segundo maxilípede 

direito. F: detalhe do dátilo do segundo maxilípede direito. G: detalhe da face interna do 

primeiro quelípodo esquerdo. H: detalhe do aparelho limpador das antenas na face interna do 

carpo do primeiro quelípodo esquerdo. I: detalhe da base e do ísquio do primeiro quelípodo 

direito. J: detalhe da base e do ísquio do segundo quelípodo direito. Escala: 1 mm. 
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Pasiphaea Savigny, 1816, s.s. 

Pasiphaea Savignyi, 1816: 50. 

Pasiphae, Latreille, 1819: 73.– Kroyer, 1845: 453.– Kemp, 1910: 37 (erro de escritura). 

Pasyphaea, Veranyi, 1846: 8. (erro de escritura). 

Pasiphaerea, Grube, 1864: 62. (erro de escritura). 

Pasiphaeia, Faxon, 1893: 208.– Faxon, 1895: 173, (erro de escritura). 

Phasiphae, Monod, 1931:123, (erro de escritura). 

Pasiphaea, A Milne Edwards, 1891: 51.– Bate, 1888: 863.– Chace, 1940: 122 (chave de 

identificação).– Hale, 1941: 263.– Sariquiey, 1968: 70.– Crosnier & Forest, 1971: 133 

(chave de identificação).– Yaldwin, 1971: 86.– Burukovski, 1976: 20 (chave de 

identificação).– Burukovsky, 1987: 56 (listado).– Clarke & Holmes, 1987: 18.– 

Hanamura, 1987: 15.– Iwasaki & Nemoto, 1987: 22.– Kensley, Tranter & Griffin, 1987: 

294.– Hanamura, 1989: 58.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 110 (listado).– 

Iwasaki, 19989.– Hanamura, 1994: 167.– Burukovsky, 1996: 843 (listado e chave de 

identificação).– Holthuis, 1993: 27; Komai & Amaoka, 1993: 367.– Hanamura & 

Evans, 1994: 55 (chave de identificação).– Guzmán & Wicksten 1998: 204.– Hayashi, 

1999: 273.– Hayashi, 2006: 342.– Tavares & Cardoso, 2006: 28.– Komai & Chan, 

2012: 106.– Komai, Lin & Chan, 2012: 296. 

Espécie tipo: Alpheus sivado Risso, 1816. 

Espécies inclusas: Pasiphaea australis Hanamura, 1989; Pasiphaea americana Faxon, 1893; 

Pasiphaea amplidens Spence Bate, 1888; Pasiphaea burukovskyi Wasmer, 1993; Pasiphaea 

chacei Yaldwyn, 1962; Pasiphaea corteziana Rathbun, 1902; Pasiphaea cristata Spence 

Bate, 1888; Pasiphaea crosnieri Hayashi, 2004; Pasiphaea dofleini Schmitt, 1932;  

Pasiphaea flagellata Rathbun, 1906; Pasiphaea japonica Omori, 1976; Pasiphaea kaiwiensis 

Rathbun, 1906; Pasiphaea kapala Kensley, Tranter & Griffin, 1987;  Pasiphaea liocerca 

Chace, 1940; Pasiphaea natalensis Burukovsky & Romensky, 1982; Pasiphaea orientalis 
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Schmitt, 1931; Pasiphaea philippinensis Hayashi, 1999; Pasiphaea sirenkoi Burukovsky, 

1987; Pasiphaea sivado (Risso, 1816); Pasiphaea truncata Rathbun, 1906. 

Espécies nas Américas: P. americana, P. chacei, P. corteziana, P. cristata, P. dofleini, P. 

flagellata, P. kaiwiensis, P. poeyi. 

Distribuição: Das 6 espécies de Pasiphaea s.s. registradas para as Américas, 4 ocorrem na 

costa Pacífica. As duas espécies da costa Atlântica das Américas tem uma distribuição 

tropical, desde as águas do caribe até o Brasil. 

Diagnose: Camarões de tamanho pequeno a mediano. Rostro obsoleto, mas possuem um 

espinho gástrico que tem sido confundido com o rostro por diferentes autores. Carapaça 

geralmente pouco calcificada, comprimento 1/3 do comprimento total. Quilha dorsomediana 

da carapaça e segmentos abdominais presente ou ausente conforme as espécies. Mandíbulas 

destituídas de palpo, processo incisivo desenvolvido, processo molar ausente. Primeiro par de 

maxilípede foliáceo, processo distal do exópodo com apenas um segmento, endópodo 

reduzido (ausente em algumas espécies). Terceiro maxilípede com fusão própodo-dátilo, 

ísquio-mero-base. Margem cortante dos dedos dos quelípodos pectiniformes. Primeiro par de 

quelípodos com Aparelho limpador de antenas na porção distal do carpo e porção basal do 

própodo. 

Observações: Camarões de tamanho pequeno a mediano; os espécimes de Pasiphaea dofleini 

atingem a maturidade sexual aos 12 mm e podem atingir até os 22 mm de CC., por outro lado 

Pasiphaea magna pode atingir os 75 mm de CC. 

As características principais das espécies de Pasiphaeidae estão na redução de algumas 

estruturas dos apêndices bucais, principlamente nos enditos e epipoditos o que é melhor 

refletido no primeiro par de maxilípedes. Mas também é apreciável na mandíbula e na 

formula branquial. A redução dessas estruturas podem ser relacionadas como uma 

especialização à vida pelágica.  

O gênero Pasiphaea s.l. é composto por 70 espécies nominais, segundo nossa análise o 

gênero fica restrito a mais ou menos o 50% das espécies analisadas. Ainda é preciso 

estabelecer o estatus das 21 espécies restantes. 
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Nas Américas a informação em relação a diversidade do grupo presentes nas águas das 

costas Atlânticas e Pacíficas incluindo as ilhas é muito dispersa e até hoje não tem sido 

analisadas desde a perspectiva taxonômica nem sistemática. As espécies do gênero Pasiphaea 

nas as Américas são seis, das quais quatro se distribuem na costa do Pacífico e duas no 

Atlântico. Nenhuma delas é compartilhada em ambos oceanos. Todas elas são de ambientes 

tropicais exceto P. dofleini que é registrada nos fiordos austrais do Chile. 

 

Chave de identificação para as espécies americanas de Pasiphaea s.s. 

 

1 Com quilhas na carapaça. Margem posterior do telson retilíneo. Espinho epigástrico 

ultrapassa a margem anterior da carapaça......................................................... P. chacei 

Sem quilhas na carapaça. Margem posterior do telson côncavo. Espinho epigástrico 

não ultrapassa ou apenas atinge a margem anterior da carapaça................................... 2 

 

2(1) Telson com concavidade suave...................................................................................... 3 

 Telson com concavidade profunda................................................................................. 4 

 

3(2) Mero do segundo par de pereiópodos com só um espinhos na margem posterior. 

............................................................................................................................. P. poeyi 

Mero do segundo par de pereiópodos com dez espinhos na margem posterior. 

......................................................................................................................... P. dofleini 

 

4(2) Mero do segundo par de pereiópodos com menos de seis espinhos........... P. americana 

Mero do segundo par de pereiópodos com seis a menos de 31 espinhos. Telson do 

mesmo comprimento do que o VI pleonito................................................. P. corteziana 
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Pasiphaea americana Faxon, 1893 

Figura 46 

Pasiphaeia (sic) cristata americana Faxon, 1893: 208. 

Pasiphaeia americana, Faxon 1895: 173, lâmina 45, fig. 1-ld. 

Pasiphaea americana, De Man, 1920: 2 (listado).– Del Solar et al., 1970: 19.– Méndez 1981: 

63 (chave de identificação) 64, lâmina 24, figs. 193-196, lâmina 54, fig. 5.– 

Burukovsky, 1976: 24 (chave de identificação).– Burukovsky, 1990: 843 (tabela).- 

Burukovsky & Romensky, 1987: 58 (tabela).– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 

111.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1996: 82, figs. 50-52. Hayashi, 2006: 322 (chave 

de identificação), 328-331, figs. 4, 5a-g.– De Grave & Fransen, 2011: 257. 

Localidade tipo: Golfo do Panamá, 7°32'36"N 79°16'W, 523 m. 

Distribuição: Ao largo da Baixa Califórnia (24'30"N) e nordeste do Golfo do Califórnia 

(30'11"S); Golfo do Panamá ao sul da Ilha Lobos de Terra, Peru. Ilhas Galápagos, ao largo do 

Arica, Chile (Méndez 1981; Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989; 1997; Guzmán & 

Wicksten 1998). 

Material examinado: Lectotipo, fêmea 21,97 mm CC, (USNM 21165): Golfo do Panamá, 

expedição Albatross, estação 3396 (07º32’00”N; 78º36’30”W), 473 m profundidade, 

11/iii/1891; Paralectotipos, fêmea ovígera 19,63 mm CC; macho 17,75 mm CC, (USNM 

21166): ao largo das Ilhas Galápagos, expedição Albatross estação 3403 (0º58'30"S; 

89º17'00"W). 702 m profundidade, 28/iii/1891; 12 espécimes, (IMARPE 02-000178): ao 

largo do Piura, Peru (05º54’S; 81º15’W). 17/i/1969; 1 fêmea (IMARPE 02-000183): ao largo 

do Tumbes, Peru (03º33.8’S; 81º01.4’W), 09/i/1971; 1 fêmea (IMARPE 02-000177): ao largo 

do Tumbes, Peru (03º53’S; 81º11’W), 10/i/1971; 6 espécimes, (MUAP(CD)-221): ao largo do 

Arica, Chile Expedição PNUD/Chi-87 estação 01 (18º25'S; 70º40'W) 530 m de profundidade. 

08/ix/1988. 

Diagnose: Camarões de pequeno tamanho dente epigástrico triangular curto, não atingindo a 

margem anterior da carapaça. Superfície dorsal da carapaça sem quilhas, seio branquiostegal 

quadrado, espinho branquiostegal submarginal não atingindo a margem anterior da carapaça 
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(Fig. 46A). Pleonitos sem quilhas ou espinhos, telson mais curto do que o sexto pleonito, 

margem posterior côncava com fileira de 15 espinhos (Fig. 46B). Mandíbula sem palpo, 

processo incisivo com mais de dez dentes (Fig. 46C). Palpo do primeiro par de maxilas com 

lobo subdistal obsoleto (Fig. 46D). Segundo par de maxilas com endópodo reduzido, enditos 

obsoletos (Fig. 46E). Primeiro par de maxilípedes sem o endópodo (Fig. 46F). Dátilo do 

segundo par de maxilípedes com espinhos apenas na porção distal da face externa e distais 

(Fig. 46G). Base e ísquio do primeiro par de quelípodos sem ornamentos na face externa, 

projeção distal da base como um dente agudo (Fig. 46H). Primeiro par de quelípodos sem 

espinhos na margem posterior dos segmentos, Aparelho limpador de antenas com 11 espinhos 

na porção distal do carpo, palma com duas cerdas espinhosas na margem interna dorsal (Fig. 

46I). Dátilo mais curto do que a palma. Segundo par de quelípodos sem espinhos na margem 

posterior da base e do ísquio, mero com um espinho além da metade distal do segmento. 

Dátilos quase tão compridos como a palma. 

Observações: Animais de pequeno tamanho, as fêmeas ovígeras desde os 16 mm de 

comprimento da carapaça. 

Pasiphaea americana é uma das espécies mais características dos Pasiphaidae, pela 

forma do seio branquiostegal e pela posição do espinho branquiostegal. Entretanto, nesta 

espécie, a margem posterior do telson varia desde ligeiramente côncava a profundamente 

côncava. 
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Figura 46. Pasiphaea americana Faxon, 1893. A: região anterior da carapaça. B: vista dorsal 

da porção distal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: segunda maxila 

direita. F: primeiro maxilípede direito. G: dátilo do segundo maxilípede direito. H: base e 

ísquio do primeiro quelípodo direito. I: detalhe do aparelho limpador das antenas da face 

interna do carpo do primeiro quelípodo. Escala A, B= 1 cm; C-I = 1 mm. 
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Pasiphaea chacei Yaldwyn 1962 

Figura 47 

Pasiphaea chacei Yaldwyn, 1962: 18; figs 1-17. 

Pasiphaea chacei, Murillo, 1973: 85 (chave de identificação).– Hendrickx & Estrada-

Navarrete, 1989: 111.– De Grave & Fransen, 2011: 257.- Guzmán & Wicksten, 1998: 

204, fig. 4.- Guzmán, 2004: 73.- Guzmán, 2008: 34. 

 

Localidade tipo: al largo da Ilha Santa Catalina (33°36'11"N; 118°32'13"W até 33°30'52"N; 

118°22'48"W), 868 m de profundidade. 

Distribuição: ao largo do Oregon e ao sul de Califórnia até Baixa Califórnia (23'05'N; l25'W) 

(Word & Charwat 1976; Krygier & Pearcy 1981; Hanamura 1983; Hendrickx & Estrada-

Navarrete, 1989), ao largo do Arica até a desembocadura do Rio Loa, e ao largo do Caldera, 

Chile (Guzmán & Wicksten, 1998; Guzmán 2008). 

Material examinado: 3 fêmeas 13,0 mm; 10,1mm e 9,0 mm CC, (MUAP(CD)-0125): Arica, 

expedição PNUD/Chi-87 estação 04 (18º25'S; 71º43'W), 530 m de profundidade. 08/ix/1988; 

2 fêmeas 14,5; 18,6 mm CC, (MUAP(CD)-0223): Iquique, Chile, expedição PNUD/Chi-87 

estação 14 (20º20'S; 70º58'W) 450 m profundidade, 10/ix/1988; 4 fêmeas 17,8 mm; 13,6 mm; 

11,1 mm; 5,2 mm CC, (MUAP(CD)-0224): ao largo do Pabellón de Pica, sul de Iquique, 

Chile, expedição PNUD/Chi-87, estação 18 (21º04'S; 71º31'W), 374 m de profundidade, 

11/ix/1988; 1 fêmea 15,7 mm CC, (MUAP(CD)-0225): ao largo de Caldera, Chile, expedição 

CIMAR 5, estação 9 (27°03'37"S; 76°05'28"W), 500 m de profundidade, 18/x/1999; 10 

espécimes, 4 fêmeas ovígeras 21,01 até 22,63 mm CC, 1 fêmea 23,26 mm CC (USNM 

169728): ao largo de San Diego, Califórnia, EUA. (32º03'N; 117º14'W), 27/v/ 1957; 3 

espécimes uma fêmea ovigera 20,41 mm CC e 2 machos 16,86 e 16,59 mm CC, (USNM 

1277417): (como Pasiphaea sp.): expedição USARP SOSC, Eltanin R/V cruzeiro 25, estação 

303 (33º11'S até 33º14'S; 72º42'W até 72º38'W): 400 até os 425 m de profundidade,  

25/ix/1966. 
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Diagnose: Espinho epigástrico agudo, ultrapassa a margem anterior da carapaça até atingir as 

córneas (Fig. 47A). Zona média dorsal da carapaça com uma quilha comprida, mas não atinge 

a margem posterior da carapaça. Nas laterais da carapaça possuem as quilhas hepática que se 

unem à quilha branquial a qual se estende até a margem posterior. Ventralmente a quilha 

hepática se continua com a quilha pós-hepática, descrevendo uma curva sigmoidal. Região 

anterior da carapaça com uma órbita pouco desenvolvida que se continua com o lobo 

suborbital. Espinho branquiostegal sub marginal, mas se estende além da margem anterior da 

carapaça. Seio braquiostegal quadrado, bem desenvolvido. Pleonitos sem quilhas dorsais, as 

laterais do sexto pleonito com uma quilha média. Telson mais curto do que o sexto pleonito, 

dorsalmente possui uma fenda baixa. Margem posterior retilínea com quatro pares de 

espinhos moveis (Fig. 47B).  

Mandíbulas sem palpo mandibular, com o processo insisivo desenvolvido com onze 

dentes de diferente tamanho sendo os três dorsais os mais grandes (Fig. 47C), primeiras 

maxilas carecem do lobo subdistal, mas uma longa cerda é observada no ponto onde ficava o 

lobo,  enditos bem desenvolvidos, endito ventral tem forma de lobo, endito dorsal com 15 

espinhos fortes de tamanho díspar, endito basal ornamentado com espinhos e cerdas (Fig. 

47D). Primeiro par de maxilípedes com o lobo carideo pouco desenvolvido, segmento distal 

do exópodo sub-retangular, endópodo apenas um lobo com uma longa cerda apical, enditos 

fusionados em um só grande e amplo lobo ornamentado de cerdas plumosas e simples (Fig. 

47E). Segundo par de maxilípedes, carece de exópodo, epipodo ausente, margem externa do 

própodo armada de espinhos e cerdas (Fig. 47F), margem externa do dátilo com 12 espinhos 

de tamanho decrescente perto da base (Fig. 47G). Terceiro par de maxilípedes comprido 

atingindo mais ou menos a altura da margem distal do escafocerito. Primeiro par de 

quelípodos ultrapassa a margem distal do escafocerito, exópodo atinge até o terço proximal do 

mero, o basipodito sem espinhos acessórios, extremo ventrodistal se estende como um dente 

agudo até o ísquio. Ísquio sem espinhos acessórios, mero com 10 ou 12 espinhos, mas alguns 

espécimes podem apresentar um número menor (Fig. 47H). Carpo arredondado no extremo 

dorsodistal e agudo no extremo ventral. Aparelho de limpeza das  antenas com uma fileira de 

12 cerdas espinhosas, com um espinho dorsal. Palma na face interna com uma fileira 

subdorsal de sete cerdas espinhosas simples (Fig. 47I). Dátilo mais curto do que a palma. 

Segundo par de quelípodos mais longo do que o primeiro, com a base e os ísquios sem 
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espinhos móveis, mero com 27 até 29 espinhos na margem posterior. Dátilo é 

aproximadamente do mesmo comprimento do que a palma. 

Observações: Pasiphaea chacei tem sido raramente mencionada na literatura desde a sua 

descrição original, mas os registros existentem permitem inferir que a sua distribuição se 

estenda desde a  Califórnia, EUA, até Caldera no Chile. 
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Figura 47. Pasiphaea chacei Yaldwyn 1962. A: Região anterior da carapaça. B: vista dorsal 

da porção distal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: primeiro 

maxilípede direito. F: segundo maxilípede direito. G: detalhe do dátilo e porção distal do 

própodo do segundo maxilípede direito. H: detalhe da base, ísquio e mero do primeiro par de 

quelípodos. I: detalhe do aparelho limpador das antenas. Escalas: A, B, H= 1 cm. C-G, I= 1 

mm. 
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Pasiphaea corteziana Rathbun 1902 

Figura 48 

Pasiphæa corteziana Rathbun, 1902a: 905. 

Pasiphæa corteziana, Rathbun 1904: 19 (chave de identificação), 24, fig. 5.– De Man 1920: 2 

(listado).– Schmitt 1921: 27 (chave de identificação), 30, fig. 16.– Murillo, 1973: 85 

(chave de identificação).– Burukovsky 1976: 24 (chave de identificação); 1996: 843 

(tabela). Word & Charwat 1976: 192 (chave de identificação), 203, figs.– Burukovsky 

& Romensky 1987: 58 (tabela).– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 111.– Komai 

& Amaoka 1993: 371 (tabela).– Hayashi, 2006: 196 (chave de identificação), 210-211, 

figs. 4B-J.– De Grave & Fransen, 2011: 257 (listado). 

Localidade tipo: Perto do Cortez Bank, Califórnia, 1419 m de profundidade. 

Distribuição: Sul da Califórnia (Schmitt 1921). 

Material examinado: holótipo macho 23,8 mm CC (USNM 25553): oeste das Ilhas Channel, 

Cortez Bank, Califórnia, expedição Albatross, estação 3627 (32º21’N; 118º35’W), 1419 m de 

profundidade. 13/iv/1896; 2 fêmeas 39,94 mm e 26,49 mm CC, (USNM 1123221): id. 

Yaldwin, sem dados. 

Diagnose: Espinho epigástrico triangular não ultrapassa a margem anterior da carapaça (Fig. 

48A). Zona dorsomesial da carapaça com uma quilha pouco evidente. As laterais da carapaça 

possuem uma curta quilha hepática, separada da quilha branquio-cardíaca. Seio 

branquiostegal mais comprido do que alto, espinho branquiostegal submarginal apenas 

ultrapassa a margem anterior da carapaça. Pleonitos sem quilhas médio dorsais. Telson quase 

tão comprido quanto o sexto pleonito, superfície dorsal com uma fenda superficial, margem 

posterior com uma concavidade profunda, seu comprimento é aproximadamente duas vezes a 

largura da margem posterior, possui treze pares de espinhos na margem posterior (Fig. 48B). 

Mandíbula sem palpo, com dez dentes na margem interna do processo incisivo (fig. 48C). 

Primeira maxila sem lobo subdistal no palpo (Fig. 48D). Primeiro par de maxilípedes com 

endópodo bem desenvolvido (Fig. 48E). Segundo par de maxilípedes com a margem externa 

do própodo e do dátilo com múltiplos espinhos (Fig. 48F). Primeiro par de quelípodos sem 
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ornamentos na base e no ísquio, margem interna da palma com quatro espinhos subdorsais 

(Fig. 48G), dátilos tão compridos quanto a palma. Segundo par de quelípodos sem 

ornamentos na base e no ísquio, mero com dez espinhos na margem posterior. 

Observações: A espécie não tem sido registrada em outras oportunidades desde a descrição 

original. 

 

Figura 48. Pasiphaea corteziana Rathbun 1902. A: região anterior da carapaça. B: porção 

direita do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: primeiro maxilípede 

direito. F: dátilo do segundo maxilípede direito. G: vista interna do primeiro quelípodo 

esquerdo. Escala: A, B, G= 1 cm. C-F= 1 mm. 
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Pasiphaea dofleini Schmitt 1932 

Figura 49 

Pasiphaea dofleini Schmitt, 1932: 333; fig. 1. 

Pasiphaea dofleini, Holthuis, 1952: 14.– Retamal, 1973: 8, figs. 4-6.– Burukovsky, 1976: 24 

(chave de identificação).– Burukovsky, 1996: 843 (tabela).– Burukovsky & Romensky, 

1987: 58 (tabela).– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 111.– Hayashi, 2004: 323 

(chave de identificação), 237-238.– De Grave & Fransen, 2011: 258. 

 

Localidade tipo: Punta Arenas, e Estreito de Magalhães, Chile. 

Distribuição: Punta Arenas, Estreito de Magalhães (Schmitt 1932). Seno Otway (53º22,6’S; 

71º46,9’W) (Retamal 1973), canal Moraleda (44º31,50’S; 73º31,21’W) e Quitralco 

(45º46,87’S; 73º30,52’W) em profundidades de 120 a 304 m (Retamal (2007). 

Material examinado: 1 fêmea 21,50 mm CC (MUAP(CD)-0470): Golfo de Penas, Chile 

expedição CIMAR XIV, estação 01 (46º59,40’S; 75º41,77’W) 900 m de profundidade, 

09/xi/2008; 2 machos 12,91 mm 17,55 mm CC, (MUAP(CD)-0464): Canal Martinez, Chile, 

expedição CIMAR XIV, estação 98 (47º51,30’S; 73º53,2’W) entre os 200 até 294 m de 

profundidade, 03/xi/2008; 2 espécimes juvenis 11 mm CC cada, (MZUC-UCCC 31423): 

expedição CIMAR VII, estação 16 (45º02’.80S; 73º22.78’W), 250 m de profundidade, 

10/vii/2001; 1 espécime juvenil 9,5 mm CC, (MZUC-UCCC 31419): Fiorde Quintralco, 

expedição CIMAR 7, estação 29 (45º46,85S; 73º30.60’W) a 120 m de profundidade, 13/vii/ 

2001; 1 espécime macho 16 mm CC, (MZUC-UCCC 31644): Seno Otway, Chile, expedição 

Hero/72-4a, estação 9  (47º48.7’S; 74º20’W) a 300 m de profundidade, 18/viii/1972. 

Diagnose: Espinho epigástrico reto, não atinge a margem anterior da carapaça (Fig. 49A). 

Margem dorsomesial sem quilhas, laterais da carapaça apenas com a quilha branquio- 

cardíaca. Pleonitos sem quilhas médio dorsais. Telson mais curto do que o sexto pleonito, 

margem posterior retilínea com quatro pares de espinhos (Fig. 49B). Mandíbula com menos 

de dez dentes na margem interna do processo incisivo (Fig. 49C). Primeiro par de maxilas 

sem lobo subdistal no palpo (Fig. 49D). Segundas maxilas com enditos obsoletos (Fig. 49E). 
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Primeiro par de maxilípedes com epipodito, endópodo e enditos rudimentares (Fig. 49F). 

Segundo par de maxilípedes com escassos espinhos na margem externa do dátilo (Fig. 49G). 

Primeiro par de quelípodos sem ornamentos na margem posterior, dátilo quase do mesmo 

comprimento da palma, face interna da palma com dois espinhos. Segundo par de quelípodos 

sem ornamentos na base e ísquio, margem posterior do mero com sete espinhos, dátilo mais 

curto do que a palma. 

Observações: Pasiphaea dofleini foi descrita para o Estreito de Magalhães no sul do Chile 

como P. acutifrons por Doflein & Balss (1912). De Man (1920) em uma nota de pé de página 

na sua listagem das espécies da família mencionou que P. acutifrons sensu Doflein & Balss 

não correspondia a P. acutifrons Bate, 1888. Schmitt (1932) descreveu P. dofleini em um 

breve parágrafo, da qual incluiu apenas uma figura da carapaça. Pasiphaea doflein Schmitt, 

1932, foi registrada em várias oportunidades para os fiordes austrais (Retamal, 1973; 2007). 

Retamal (1973) incluiu uma breve descrição e a figura da carapaça e do telson, do material 

que ele teve em mãos. Hayashi (2004) incluiu P. dofleini no grupo de espécies “Pasiphaea 

cristata” sem ter estudado material desta espécie. 
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Figura 49. Pasiphaea dofleini Schmitt 1932. A: região anterior da carapaça. B: vista dorsal 

da porção distal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: segunda maxila 

direita. F: primeiro maxilípede direito. G: segundo maxilípede direito. Escala A, B= 1 cm; C-

G= 1 mm. 
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Pasiphaea liocerca Chace, 1940 

Figura 50 

Pasiphaea liocerca Chace, 1940: 122; figs 2-3. 

Pasiphaea liocerca, Siversten & Holthuis, 1956: 30.– Crosnier & Forest, 1973: 133 (chave de 

identificação).– Burukovsky, 1976: 22 (chave de identificação).– Burukovsky, 1996: 

843 (tabela).– Tchesunov, 1984: 997, figs. 4, 5.– Burukovsky & Romensky, 1987: 58 

(tabela).– Udekem d’Acoz, 1999: 79.– Hayashi, 2004: 323 (chave de identificação), 

342-344, fig. 11.– De Grave & Fransen, 2011: 258. 

 

Localidade tipo: Bermuda Oceanographic Expeditions Net 1160 (32°12'N 64°36'W), 1463 m 

de profundidade. 

Distribuição: conhecida apenas da localidade tipo. 

Material examinado: Holótipo fêmea ovígera 14 mm CC, (AMNH 12377): Expedição 

Bermuda rede 1160 (32º12'N; 64º36'W), 10/viii/1931. 

Diagnose: Espinho epigástrico reto, não atinge a margem anterior da carapaça (Fig. 50A). 

Margem posterior do telson côncavo profundo, a largura é aproximadamente tanto como o 

comprimento com dez pares de espinhos (Fig. 50B). Primeiro par de maxilípedes com 

epipodito e enditos rudimentares o endópodo bem desenvolvido (Fig. 50C). Segundo par de 

maxilípedes com escassos espinhos na margem externa do dátilo (Fig. 50D). Palma do 

primeiro par de quelípodos com dois espinhos na face interna (Fig. 50E). Aparelho limpador 

de antenas com um espinho dorsal e nove cerdas espinhosas (Fig 50F). 

Observações: Pasiphaea liocerca é conhecida no Caribe e nas Açores (Siversten & Holthuis, 

1956). 
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Figura 50. Pasiphaea liocerca Chace, 1940. A: região anterior da carapaça. B: vista dorsal da 

porção esquerda da margem posterior do telson. C: primeiro maxilípede direito. D: segundo 

maxilípede direito. E: detalhe da face interna da palma do primeiro quelípodo. F: detalhe do 

aparelho limpador das antenas na face interna do carpo do primeiro quelípodo. Escala: A, B, 

E= 1 cm. C, D, F= 1 mm. 
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Pasiphaea poeyi Chace, 1939 

Figura 51 

Pasiphaea poeyi Chace, 1939: 31. 

Pasiphaea poeyi, Burukovsky, 1976: 24 (chave de identificação).– Burukovsky, 1996: 843 

(tabela).– Burukovsky & Romensky, 1987: 58 (tabela).– Iwasaki, 1990: 193.– Hayashi, 

2004: 322 (chave de identificação), 352, figs. 5h-n.– De Grave & Fransen, 2011: 259. 

 

Localidade tipo: Bahia de Cochinos, Província Santa Clara, Cuba, 22°07'N 81°08'W, 402 até 

os 502 m profundidade. 

Distribuição: Mar do Caribe, ao largo de Cuba, dos 400 a 1110 m de profundidade (Chace, 

1939; Iwasaki, 1990). 

Material examinado: 2 fêmeas 20,78 e 21,52 mm CC, 1 macho 17,39 mm CC, (USNM 

243970): 155 km a o leste do Cabo Gracias a Dios, Nicarágua, Mar do Caribe (14º40'N; 

81º33'W), dos 450 até os 576 m de profundidade, P-1355. 1989, 31/i/1971; 1 fêmea 31,14 

mm, (USNM 1151411): (como Pasiphaea sp.): Panamá, Mar do Caribe expedição Miguel 

Oliver Caribbean 2011; Miguel Oliver R/V cruzeiro MOC2011, estação MOC 11-29 

(9º18'00"N; 81º36'56"W), 702 até os 706 m de profundidade, 12/i/2011. 

Diagnose: Espinho epigástrico reto inclinado num ângulo de 45 com relação ao eixo antero-

posterior, não atinge a margem anterior da carapaça (Fig. 51A). Telson com a margem 

posterior côncava com seis pares de espinhos (Fig. 51B). Mandíbula com dez dentes na 

margem interna do processo incisivo (Fig. 51C). Primeiro par de maxilas sem lobo subdistal 

no palpo (Fig. 51D). Primeiro par de maxilípedes com epipodito desenvolvido e o endópodo e 

enditos rudimentares (Fig. 51E). Primeiro par de quelípodos com duas cerdas espinhosas na 

face interna da palma (Fig. 51F). 

Observações: a espécie só é conhecida das águas do Caribe. 
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Figura 51. Pasiphaea poeyi Chace, 1939. Região anterior da carapaça. B: vista dorsal da 

porção distal direita do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: primeiro 

maxilípede direito. F: detalhe da palma e do carpo na face interna. Escala A, B, F= 1 cm. C-

E= 1 mm. 
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Pasiphaeidae gen. n. 

Pasiphaea (pro parte): Pasiphaea, Smith, 1931: 390-392.- Chace, 1956:11.– Bullis & 

Thompson, 1965: 7 (lista).– Pequegnant, 1970: 64.– Tchesunov, 1984: 997, figs. 2-4, 6-

7.– Takeda, 1983: 59, fig.- Burukovsky & Romensky, 1987: 58 (tabela).– Burukovsky, 

1996: 843 (tabela).– Hayashi, 2004: 322 (chave de identificação), 344-347, fig. 12.– De 

Grave & Fransen, 2011: 258 (non Pasiphaea, Savignyi, 1816). 

 

Espécie tipo: Pasiphaea merriami Schmitt, 1931. 

Espécies inclusas: Por comodidade mantivemos as combinações originais para as espécies 

inclusas no novo gênero: P. merriami (Schmitt, 1931), P. nishiei (Iwasaki, 1990), P. aequus 

(Komai, Lin & Chan, 2012), P. falx (Komai, Lin & Chan, 2012), P. mclaughlinae (Hayashi, 

2006), P. planidorsalis (Hayashi, 2004), e P. taiwanica (Komai, Lin & Chan, 2012). 

Diagnose: Camarões Pasiphaeidae de mediano tamanho (fêmeas ovigeras de 13 a 28 mm de 

comprimento da carapaça). Quilha dorsomesial da carapaça continuando-se apenas na 

margem posterior do dente ou espinho epigástrico, nunca atingindo a metade dorsal da 

carapaça. Primeiro pleonito geralmente sem quilha dorsomediana mas quando presente, não 

ocupa toda a extensão da margem dorsal do pleonito. Segundo e terceiro pleonitos com ou 

sem quilhas. Quarto, quinto e sexto pleonitos aplanados dorsalmente. 

Observações: P. merriami gen. n., comb. n. e P. nishiei gen. n., comb. são os únicos 

Pasiphaeoidea a compartilhar o quarto e quinto pleonitos aplanados na linha dorsomediana, 

caráter que, de resto, não é encontrado em outros Caridea pelágicos em geral. Já o sexto 

pleonito aplanado dorsalmente é observado em outras espécies dos gêneros Pasiphaea e Phye, 

mas apenas em parte da superfície dorsal (e.g., P. pseudacantha e P. acutifrons). Em ambas 

espécies o sexto pleonito é arredondado na porção dorsoproximal e aplanado na porção 

dorsodistal. Nas espécies de Pasiphaeidae gen. n. o sexto pleonito é aplanado em toda a 

extensão da margem dorsal.  

As espécies listadas a seguir não foram examinadas porém, a julgar por informações da 

literatura, foram inclusas em Pasiphaeidae gen. n. (por comodidade mantivemos as 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

201	

	

combinações originais): P. aequus Komai, Lin & Chan, 2012, P  falx Komai, Lin & Chan, 

2012, P. mclaughlinae Hayashi, 2006, P. planidorsalis Hayashi, 2004 e P. taiwanica Komai, 

Lin & Chan, 2012. 

Distribuição: P. merriami e P. nishiei são espécies caribenhas, enquanto que as demais 

espécies atribuídas ao novo gênero ocorrem no Indo Pacífico. 

 

Chave de identificação para as espécies americanas de Pasiphaeidae gen. n. 

 

1 Seio branquiostegal subquadrado (comprimento aproximadamente igual à altura). 

Escama antenal duas vezes o comprimento da carapaça. Quilha presente metade 

posterior do primeiro pleonito....................................................................... P. merriami 

Seio branquiostegal baixo (comprimento menor do que a altura). Escama antenal 
menos de duas vezes o comprimento da carapaça. Quilha do primeiro pleonito ausente. 
........................................................................................................................... P. nishiei 

 

Pasiphaea merriami Schmitt, 1931 

Figura 52 

Pasiphæa merriami Schmitt, 1931b: 391. 

Pasiphæa merriami, Chace, 1956:11.– Bullis & Thompson, 1965: 7 (lista).– Pequegnant, 

1970: 64.– Tchesunov, 1984: 997, figs. 2-4, 6-7.– Takeda, 1983: 59, fig.- Burukovsky 

& Romensky, 1987: 58 (tabela).– Burukovsky, 1996: 843 (tabela).– Hayashi, 2004: 322 

(chave de identificação), 344-347, fig. 12.– De Grave & Fransen, 2011: 258. 

Pasiphaea nishiei Iwasaki, 1990: 190; figs 1-2. 

 

Localidade tipo: Sul do Dry Tortugas, 462 até 517 m profundidade. 
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Distribuição: Golfo de México, Mar do Caribe até o Suriname (Schmitt, 1931; Pequegnant, 

1970; Takeda, 1983; Tchesunov, 1984; Iwasaki, 1990). Brasil (Bahia até o Estado de Espírito 

Santo, cf. Tavares & Cardoso, 2006, e ao largo do Rio Grande do sul).  Uruguai e Argentina 

(foz do Rio da Prata). 

Material examinado: Holótipo macho 32,41 mm CC, (USNM 64734): Ilhas Dry Tortugas, 

Florida EUA. expedição Anton Dohrn, estação 22 Carneige Institution, 08/vii/1931; 1 macho 

37,45 mm CC duas fêmeas 29,0 e 19,0 mm CC, (FURG 2668): ao sul do Rio Grande do Sul, 

expedição Revizee demersal 2001/2002 estação E-19 (33º35,68'S; 50º45,39'W), 440 m de 

profundidade, 27/iii/2002; 2 machos 28,3 mm e 18,55 mm CC, (FURG 2669): expedição 

Revizee demersal 2001/2002, estação E-20 (33º34,06'S; 50º44,93'W), 350 m de profundidade, 

27/iii/ 2002; 3 fêmeas 18,00 mm, 17, 05 mm, 20,85 mm CC, (FURG 2670): expedição 

Revizee demersal 2001/2002, estação E-26 (33º35,42'S; 50º44,78'W), 438 m de profundidade, 

20/viii/2001; 3 machos 42,70 mm; 36,15 mm e 35,90 mm CC e 2 fêmeas 34,00 mm e 42,65 

mm CC, (FURG 2671): ao largo do Uruguai, Buque Lerez, estação L11-8205 (35º14'S; 

52º06'W), 700 m de profundidade, 24/iii/1982; 1 fêmea 33,65 mm CC, (FURG 2672): ao 

largo da desembocadura do Rio da Prata, Buque Lerez, estação L37-8204 (36º15'S; 53º27'W), 

400 m de profundidade, 08/iii/1982; 4 fêmeas, três ovígeras 43,95 mm 37,75 mm e 35,10 mm, 

outras duas fêmeas 36,8 mm e 31,80 mm CC, um macho 37,70 mm CC, (FURG 2673): 

Buque Lerez, estação L33-8203 (35º00'S; 52º10'W), 700 m de profundidade, 26/ii/1982; 1 

fêmea 35,20 mm CC, (FURG 2676): ao largo do Departamento de Rocha, Uruguai, Buque 

Lerez, estação L30-8203 (34º42'S; 51º53'W), 600 m de profundidade, 26/ii/1982; 2 fêmeas 

ovígeras 32,39 mm e 43,62 mm CC, (INIDEP 0967): ao largo da Santa Catarina, Brasil, 

expedição Walther Herwig, 1968 estação 121 (28º40'S; 47º12'W); 17 machos de 28,51 mm 

até 42,91 mm CC e 12 fêmeas de 28,46 mm até 41,71mm CC, (MHNM 8205): Buque Lerez 

estação L06 (35º16´S até 35º20´S; 52º20´W até 52º25´W), 700 m de profundidade, 

23/iii/1982; 11 machos de 27,19 mm até 39,46 mm CC, 12 fêmeas de 29,31 mm até 37,76 

mm CC, (MHNM 8205): Buque Lerez, estação L11 (35º14´S até 35º16´S; 52º06´W até 

52º10´W), 700 m profundidade, 24/iii/1982; 1 fêmea 36,21 mm CC e 9 machos de 22,38 mm 

até 37,11 mm CC, (MHNM 8205): Buque Lerez, estação L15 (35º25´S até 35º28´S; 52º29´W 

até 52º30´W), 600 m de profundidade, 24/iii/1982. 
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Diagnose: Camarões de mediano a grande tamanho (até 40 mm de comprimento da carapaça). 

Carapaça relativamente firme, escassamente ornamentada, quilha dorsal curta, não atingindo 

zona mediana da margem dorsal da carapaça. Dente epigástrico foliáceo, não atingindo a 

margem anterior da carapaça (Fig. 52A). Rostro não projetado além do lobo antenal. Espinho 

branquiostegal pequeno, submarginal, extremidade distal projetando-se além da margem 

anterior da carapaça. Face lateral da carapaça com quilha branquio-cardíaca longa. Quilha 

pós-antenal próxima à região hepática. Primeiro pleonito com quilha estendendo-se pela sua 

metade distal; porção distal da margem dorsal arredondada. Segundo e terceiro pleonitos com 

quilha mediana ao longo da margem dorsal. Quarto, quinto e sexto pleonitos aplanados 

dorsalmente. Telson aproximadamente do mesmo comprimento do sexto pleonito, 

dorsalmente aplanado, levemente sulcado em todo seu comprimento. Margem posterior do 

telson retilínea com quatro espinhos articulados, serrilhados (Fig. 52B). Estilocerito 

subretangular, extremo dorsodistal agudo. Comprimento da escama antenal aproximadamente 

metade do comprimento da carapaça. Mandíbula destituída de palpo, dotada de processo 

incisivo apenas, armado com mais de dez dentes de diferentes tamanhos (Fig. 52C). Primeiro 

par de maxilas com lobo subdorsal diferenciado, ornamentado com uma cerda longa no 

extremo apical, palpo com o extremo apical ornamentado com duas cerdas plumosas. Enditos 

desiguais, ventral menor do que o dorsal, subretangular (Fig. 52D). Face interna do endito 

dorsal com aproximadamente dez dentes. Maxilípede destituído de endópodo, com epipodito 

grande (Fig. 52E). Segundo par de maxilípedes pediforme, dátilo com múltiplos espinhos na 

margem lateral externa (Fig. 52F). Terceiro par de maxilípedes como em Pasiphaea s.l. 

Quelípodos levemente desiguais, primeiro sem ornamentos na margem posterior da base, 

ísquio e mero. Primeiro par de quelípodos com um par de cerdas espinhosas na face interna 

sub dorsal da palma (Fig. 52G). Aparelho limpador de antenas localizado na face interna do 

carpo, dotado de fileira de quatorze cerdas espinhosas e um espinho dorsal (Fig. 52H). 

Segundo par de quelípodos com um espinho na margem posterior do mero, demais segmentos 

sem ornamentos. Terceiro, quarto e quinto pereiópodos semelhantes às espécies de Pasiphaea 

s.l. 
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Observações: P. merriami tem sido reportada para águas ao largo da Bahia (BA) e do 

Espírito Santo, por Tavares & Cardoso (2006), elas descrevem a presença de uma “lateral 

cuspidate setae” no carpo e na base com “a big inner spine” nos primeiro e segundo par de 

pereiópodos. É possível que tão “seta lateral cuspidada” no mero seja o espinho da margem 

posterior do mero do segundo quelípodo, mas o mero do primeiro par de quelípodos não tem 

ornamentos nos espécimes analisados por nós. As bases do primeiro e do segundo par de 

quelípodos só tem o dente distal ventral que se projeta sobre o ísquio, mas não foi observado 

em nossos espécimes nenhum outro ornamento. Nós não tivemos acceso a material do P. 

merriami mencionado por Tavares & Cardoso (2006), para fazer as comparações com o 

material tipo da espécie e do novo material do Brasil, Uruguai e Argentina.  

Esta espécie foi descrita para o Caribe e, posteriormente, registrada ao norte da costa 

Atlântica da América do Norte e extremo sul do Brasil Rio Grande do Sul. Aqui se estende o 

intervalo de distribuição até o Uruguai e norte de Argentina na foz do Rio da Prata. 
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Figura 52. Pasiphaea merriami Schmitt, 1931. A: região anterior da carapaça. B: vista dorsal 

da porção distal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: primeiro 

maxilípede direito. F: dátilo do segundo maxilípede direito. G: face interna da palma do 

primeiro quelípodo esquerdo. H: detalhe do aparelho limpador das antenas na face interna do 

carpo do primeiro quelípodo esquerdo. Escala: A, B, G= 1 cm. C-F, H= 1 mm. 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

206	

	

Pasiphaea nishiei Iwasaki, 1990 

Figura 53 

Pasiphaea nishiei Iwasaki 1990: 190-193, figs. 1, 2. 

Pasiphaea nishiei, Hayashi, 2004: 344-347, figs. 12 a-h. 

 

Localidade tipo: Ao largo da Jamaica, 17°34.3'N, 76°03.3'W, 1490-1504 m de profundidade. 

Distribuição: Mar do Caribe. 

Material examinado: Holótipo macho 28,1 mm CC, (USNM 243962): Expedição Pillsbury 

estação P-1197; ao largo da Jamaica; 1 fêmea 21,5 mm CC, (USNM 243966): Mar do Caribe 

ao largo da Honduras, expedição Pillsbury estação P-578, IKMT 22 (19º52'N; 85º43'W até 

19º59'N; 85º40'W), 3000 m de profundidade, v/1967. 

Diagnose: Camarões de mediano a grande tamanho. Quilha dorsomesial da carapaça não 

atinge zona média da margem dorsal da carapaça. Dente epigástrico amplo, atinge a margem 

anterior da carapaça (Fig. 53A). Seno branquiostegal mal definido, apenas como uma 

concavidade suave. Espinho branquiostegal marginal. Primeiro pleonito sem quilha 

dorsomesial. Segundo e terceiro pleonitos com quilha mediana ao longo da margem dorsal. 

Quarto, quinto e sexto pleonitos aplanados dorsalmente e levemente sulcados. Telson 

aproximadamente do mesmo comprimento do sexto pleonito, dorsalmente aplanado, 

levemente sulcado em todo seu comprimento. Margem posterior do telson retilínea com 

quatro espinhos (Fig. 53B). 

Observações: Pasiphaea nishiei foi considerada como sinônimo subordinado de P. merriami 

por Hayashi (2004) sem que o autor tenha analisado o material tipo de nenhuma dessas 

espécies. Nossas estudos do material tipo de ambas espécies depositados na coleção do 

USNM revelou que P. nishiei é uma espécie válida. De fato, P. nishiei é semelhante à P. 

merriami, da qual difere pela ausência de quilha no primeiro pleonito (quilha presente em P. 

merriami), pelo comprimento da escama antenal menos de duas vezes o comprimento da 

carapaça e mais longa em P. merriami, pelo espinho branquiostegal marginal (Fig. 53A) e 

espinho branquiostegal submarginal com o extremo distal ultrapassa a margem anterior da 
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carapaça em P. merriami e pela margem posterior do telson com cinco pares de espinhos 

articulados (Fig. 53B) e só quatro pares de espinhos articulados em P. merriami. 

 

 

 

Figura 53. Pasiphaea nishiei Iwasaki. A: região anterior da carapaça. B: vista dorsal da 

porção distal do telson. Escala= 1 cm. 
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Phye Alcock, 1893 restabelecido 

Phye Alcock, 1893: 168.- Stebbing, 1914: 294.- Barnard, 1950: 649. 

Pasiphaea (pro parte), Bate, 1888: 863.– Chace, 1940: 122.– Hale, 1941: 263.– Sariquiey, 

1968: 70.– Crosnier & Forest, 1971: 133 (chave de identificação).– Yaldwin, 1971: 86.– 

Burukovski, 1976: 20 (chave de identificação).– Burukovsky, 1987: 56 (listado).– 

Clarke & Holmes, 1987: 18.– Hanamura, 1987: 15.– Iwasaki & Nemoto, 1987: 22.– 

Kensley, Tranter & Griffin, 1987: 294.– Hanamura, 1989: 58.– Hendrickx & Estrada-

Navarrete, 1989: 110 (listado).– Iwasaki, 1989.– Hanamura, 1994: 167.– Burukovsky, 

1996: 843 (listado e chave de identificação).– Holthuis, 1993: 27.- Hanamura & Evans, 

1994: 55 (chave de identificação).– Guzmán & Wicksten 1998: 204.– Hayashi, 2006: 

342.– Komai & Chan, 2012: 106. 

 

Espécie tipo: Phye alcocki Wood-Mason & Alcock, 1891. 

Espécies inclusas: Phye acutifrons (Bate, 1888); P. affinis (Rathbun, 1902);  P. alcocki 

Wood-Mason & Alcock, 1891; P. balssi (Burukovsky & Romensky, 1987); P, barnardi 

(Yaldwin, 1971); P. berentsae (Kensley, Tranter & Griffin, 1987); P. emarginata (Rathbun, 

1902); P. faxoni (Rathbun, 1904); P. gelasinus (Hayashi & Yaldwyn, 1998); P. grandicula 

(Burukovsky, 1976); P. hoplocerca (Chace, 1940); P. levicarinata (Hanamura, 1994); P. 

magna (Faxon, 1893); P. meiringnaudei (Kensley, 1977); P. multidentata (Esmark, 1866); P. 

pacifica (Rathbun, 1902);	P. princeps (Smith, 1884); P. rathbunae Stebbing, 1914; P. scotiae 

Stebbing, 1914; P. sinensis (Hayashi & Miyake, 1971); P. tarda (Krøyer, 1845). 

Espécies nas Américas: Phye acutifrons, P. affinis, P. balssi, P, barnardi, P. emarginata  P. 

faxoni, P. hoplocerca, P. magna, P. multidentata, P. pacifica, P. princeps, P. rathbunae, P. 

scotiae, P. tarda. 

Diagnose: Camarões de pequeno a grande tamanho, carapaça geralmente com uma quilha 

dorsal que se estende além da região média da carapaça. Seio branquiotegal sempre presente e 

bem desenvolvido. Segundo até o sexto pleonito podem apresentar uma quilha dorsomesial, o 
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primeiro pleonito e o sexto podem ter quilhas de diferente comprimento. Margem posterior do 

telson côncavo ou retilíneo, ornamentado com mais de sete pares de espinhos.   

Observações: O gênero Phye foi proposto por Alcock, 1893, para reunir as espécies que 

diferiam de Pasiphaea sivado; a espécie tipo do gênero Pasiphaea, na margem posterior do 

telson, em P. sivado a margem é retilinea ou levemente convexa e côncava nas espécies de 

Phye. Segundo Alcock (1893) as outras características do gênero Phye são: carapaça e pleon 

com quilhas dorsais e presença de espinhos branquiostegais. Os caracteres dados por Alcock 

(1893) são muito gerais e se apresentam en diferentes espécies de Pasiphaeidae s.s. pelo que o 

gênero foi sinonimisado com Pasiphaea. A concavidade da margem posterior do telson foi 

uns dos caracteres mais usados para diferenciar as espécies de Phye (Alcock & Anderson, 

1901; Rathbun, 1902; Stebbing 1914), mas o caráter é variável. De fato em nosso análise o 

clado Pasiphaea s.s. reúne a maioria das espécie que possuem um margem posterior do telson 

retilíneo ou convexa, mas também inclui a P. americana que possue a margem posterior do 

telson côncava. No clado que reúne as espécies de Phye a maioria possui a margem posterior 

do telson côncava, exceto nas espécies P. magna e P. longitaenia que possuim a margem 

posterior do telson retilínea.  

A presença de quilhas médio dorsais na carapaça e em alguns dos pleonitos é um 

caráter de Phye. Burukovsky & Romensky (1987) utilizaram o caráter presença de quilhas na 

carapaça e pleon para agrupar as espécies do gênero Pasiphaea, mas sem propor mudanças na 

classificação desse grupo. 

 

Chave de identificação para as espécies americanas de Phye. 

 

1 Com quilhas na carapaça................................................................................................ 2 

 Sem quilhas na carapaça ............................................................................................. 11 

 

2(1) Pleon com quilhas nos pleonitos.................................................................................... 3 
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 Pleon sem quilhas nos pleonitos........................................................................ P. faxoni 

 

3(2) Espinhos nos pleonitos IV até VI ............................................................. P. hoplocerca 

Pleonitos sem espinhos................................................................................................... 4 

 

4(3) Telson de igual comprimento do que o VI pleonito....................................................... 5 

 Telson mais curto do que o VI pleonito......................................................................... 8 

 

5(4) Espinho epigástrico não atinge a margem anterior da carapaça..................................... 6 

 Espinho epigástrico atinge a margem anterior da carapaça........................................... 7 

 

6(5) Mero do primeiro par de pereiópodos com cinco a menos espinhos na margem 

posterior. Mero do segundo par de pereiópodos com menos de 10 espinhos na margem 

posterior. ..................................................................................................... P. acutifrons 

Mero do primeiro par de pereiópodos com mais de cinco espinhos na margem 

posterior. Ísquio do segundo par de pereiópodos com um a dois 

espinhos.......................................................................................................... P. rathbuni 

 

7(5) Espinho epigástrico ultrapassa a margem anterior da carapaça, quase até o inicio das 

córneas.............................................................................................................. P. scotiae 

Espinho epigástrico atinge a margem anterior da carapaça, sem ultrapassa-lho. Ísquio 

do segundo par de pereiópodos com um a dois espinhos, base com menos de 15 

espinhos .................................................................................................. P. multidentata 

 

8(4) Espinho epigástrico ultrapassa a margem anterior da carapaça .................................... 9 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

211	

	

 Espinho epigástrico não ultrapassa a margem anterior da carapaça ........................... 10 

 

9(8) Base com um a cinco espinhos, mero com um a cinco espinhos na margem 

posterior............................................................................................................... P. tarda 

Base com seis a mais de 15 espinhos, mero com seis até 20 espinhos na margem 

posterior ............................................................................................................. P. balssi  

 

10(8) Espinho epigástrico atinge a margem anterior da carapaça ........................... P. pacifica 

Espinho epigástrico muito por detrás da margem anterior da carapaça ....... P. barnardi 

 

11(1) Pleon com quilhas........................................................................................................ 12 

 Pleon sem quilhas......................................................................................................... 14 

12(11) Rostro não ultrapassa a margem anterior da carapaça. Extremo do telson côncavo 

profundo............................................................................................................. P. affinis 

 Rostro ultrapassa a margem anterior da carapaça ....................................................... 13 

 

13(12) Mero do segundo par de pereiópodos com um até 10 espinhos na margem posterior. 

Ísquio do segundo par de pereiópodos com mais de dois espinhos.................. P. magna 

Mero do segundo par de pereiópodos sem espinhos...................................... P. princeps 

 

14(11) Mero do primeiro par de pereiópodos com espinhos na margem posterior. Ísquio do 

segundo par de pereiópodos desarmado. Espinho epigástrico não atinge a margem 

anterior da carapaça. Mero do primeiro par de pereiópodos com um a cinco espinhos. 

...................................................................................................................... P. flagellata 

Mero do primeiro par sem espinhos na margem posterior.............................. P. cristata 
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Phye acutifrons (Bate 1888) nova combinação 

Figura 54 

Pasiphæa acutifrons Spence Bate, 1888: 871, lâmina 141, fig. 3. 

Pasiphæa acutifrons, Boschma 1949: 302, figs. 12-16, lâmina 1, figs. 3-4.– Holthuis 1952:10, 

fig. 2.– Retamal, 1973: 6-8, figs. 1-3.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 111.– 

Guzmán & Wicksten, 1998: 204, fig. 2.– Hayashi, 2006: 196 (chave de identificação), 

201-204, figs. 3F-O.– Guzmán, 2008: 34 (listado).– De Grave & Fransen, 2011: 257. 

Pasiphæa forceps A. Milne-Edwards, 1891: 5, lâmina 6, figs. 2-2e. 

Phye acutifrons, Alcock, 1893: 164.- Stebbing, 1914: 294. 

Localidade tipo:  Porto Churruca, Patagônia; Challenger estação 311 (52°45'30''S 

73°46'0''W), 448 m de profundidade; sul do Japão (236, 34°58'N 139°29'E), 140 m de 

profundidade. 

Distribuição: Provavelmente restrita às águas do Estreito de Magalhães. 

Material examinado: 1 fêmea 17,47 mm CC e um macho 24,00 mm CC, (USNM 25661): 

Canal Mesier na Patagônia chilena, expedição da “Albatross” estação 2784 (48º41’00”S: 

74º24’00”W). 354 m de profundidade. 

Diagnose: camarões de pequeno tamanho. Espinho epigástrico curto, não atingindo a margem 

anterior da carapaça (Fig. 54A). Carapaça com quilha médio dorsal, seio branquiostegal, 

espinho branquiostegal submarginal ultrapassando a margem anterior da carapaça. Primeiro 

pleonito dorsalmente arredondado. Segundo pleonito com quilha não afiada. Terceiro ao sexto 

pleonito com quilha dorsomediana afiada (Fig. 54B). Telson mais curto do que o sexto 

pleonito, margem posterior profundamente côncava, com sete ou oito pares de espinhos. 

Mandíbulas sem palpo mandibular, com dez dentes na face interna do processo incisivo (Fig. 

54C). Primeiro par de maxilas destituídas de lobo subdistal no palpo (Fig. 48D). Segundas 

maxilas simples, com o endópodo curto, não atinge a metade do lobo dorsal do escafocerito, 

enditos obsoletos (Fig. 54E). Primeiro par de maxilípedes com epipodito rudimentar e o 

endópodo projetado (Fig. 54F). Segundo par de maxilípedes pediforme, sem ornamentos na 
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face externa do própodo, dátilo com espinhos marginais na margem externa (Fig. 54G). 

Primeiro par de pereiópodos com dois a seis espinhos na margem posterior. Segundo par de 

pereiópodos com quatro a onze espinhos na margem posterior. 

Observações: Phye acutifrons, foi descrita com base em dois espécimes; um deles 

proveniente da Patagônia chilena e um segundo proveniente do Japão (Bate, 1888). Ambos 

espécimes foram depositados no Museu de Historia Natural de Londres, mas o espécime 

coletado nas costas do Japão encontra-se perdido (Hayashi, 2006). Na descrição original Bate 

(1888) só fez referência ao espécime da Patagônia do qual forneceu medidas corporais. Bate 

não fez comentários sobre o material do Japão. Desde Bate (1888) diversas citações a esta 

espécie tem sido efetuadas para diferentes localidades por diversos autores. Entretanto, a 

maioria destes referem-se, na realidade, a outras espécies (Rathbun, 1910; Schmitt, 1932; 

Zarenkov, 1968; Iwasaki & Nemoto, 1986). Por exemplo, o segundo registro de P. acutifrons 

foi feito por Faxon (1895) para o Equador, espécimes que Rathbun (1910) utilizou para 

descrever a P. faxoni. O registro de P. acutifrons para a região dos fiordes austrais (Holthuis, 

1952), Golfo de Penas (47º20’S; 74º53’W), com base em uma exuvia parcial, (sem pleon, sem 

alguns pereiópodos e no primeiro par de quelípodos com “quatro ou cinco espinhos” [sic.] e 

na margem posterior do mero do segundo par de quelípodos onze espinhos) provavelmente 

corresponde a Phye barnardi, conforme Guzmán (2014).  

Registros errôneos contribuíram para confundir os caracteres diagnósticos de P. 

acutifrons. Hayashi (2006) analisou o material tipo do P. acutifrons e de P. forceps (sinônimo 

de P. acutifrons) e limitou a diagnose da espécie, o que contribuiu para esclarecer o padrão de 

distribuição da espécie. Nossos estudos mostraram que o material citado para o Peru (Mendez, 

1981) e para o norte do Chile (Retamal, 1993) como P. acutifrons corresponde na realidade à 

P. americana e o material citado para Argentina (Boschi et al., 1981) e para o Uruguai 

(Itusarry, 1983), corresponde a Phye barnardi. 

Phye acutifrons são animais de pequeno tamanho, as fêmeas ovígeras tem sido 

reportadas com um comprimento da carapaça de 17 a 20mm. 
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Figura 54. Phye acutifrons (Bate 1888) nova combinação. A: vista lateral da carapaça 

(tomado de Retamal, 1973). B: vista dorsal do quinto e sexto pleonito (tomado de Hayashi, 

2006). C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: segunda maxila direita. F: primeiro 

maxilípede direito. G: própodo e dátilo do segundo maxilípede direito. Escala: 1 mm. 
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Phye affinis (Rathbun, 1902) nova combinação 

Figura 55 

Pasiphæa affinis Rathbun, 1902a: 905. 

Pasiphæa affinis, Rathbun 1904: 19 (chave de identificação), 24, fig. 6.– De Man 1920: 2 

(listado).– Schmitt 1921: 27 (chave de identificação), 31, fig. 17.– Burukovsky 1976: 23 

(chave de identificação); 1996: 843 (tabela).– Word & Charwat 1976: 192 (chave de 

identificação), 199, figs.– Burukovsky & Romensky 1987: 58 (tabela).– Hendrickx & 

Estrada-Navarrete, 1989: 111 (listado).– Hanamura 1994: 171 (tabela).– De Grave & 

Fransen, 2011: 257 (listado). 

Localidade tipo: Próximo ao Banco Cortez, Califórnia, 1799 m de profundidade. 

Distribuição: conhecida apenas para a localidade tipo, Banco Cortez, Califórnia, a 1799 m de 

profundidade. 

Material examinado: 1 fêmea 21,2 m CC (USNM 25691): Perto do Cortez Bank, Califórnia, 

expedição Albatross estação 2919 (32º17’00”N; 119º17’00”W). 1799 m de profundidade, 

17/i/1889. 

Diagnose: camarões de pequeno tamanho (espécimes dos 15 a 25 mm de CC). Dente 

epigástrico triangular atinge e em alguns espécimes ultrapassa levemente a margem anterior 

da carapaça (Fig. 55A). Margem dorsal da carapaça com uma quilha não cortante. Seio 

branquiostegal apenas como uma depressão côncava, espinho branquiostegal marginal. 

Somitos pleonais com quilhas simples, arredondadas. Telson quase do mesmo comprimento 

do que o sexto pleonito, margem posterior côncava profunda, a largura é duas vezes o 

comprimento, possui uma fileira de 10 pares de espinhos (Fig. 55B). Mandíbula sem palpo 

mandibular, com dez dentes na margem interna do processo incisivo (Fig. 55C). Primeiro par 

de maxilas sem lobo subdistal no palpo, endito ventral quase retangular (Fig. 55D). Primeiro 

par de maxilípedes com o epipodito obsoleto ao igual que os enditos, endópodo bem 

desenvolvido (Fig. 55E). Própodo do segundo par de maxilípedes sem ornamentos na face 

externa, dátilo com múltiplos espinhos na face externa (Fig. 55F). Primeiro par de 

pereiópodos sem ornamentos na base e no ísquio, o mero possui de três a cinco espinhos, a 
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palma possue uma fileira de espinhos na margem subdorsal que estende-se até a zona articular 

com o dátilo (Fig. 55G), Aparelho limpador de antenas no carpo-própodo armado na margem 

distal do carpo com um espinho mais dez cerdas espinhosas (Fig. 55H). Margem dorsal da 

palma com uma fileira de 10 cerdas espinhosas simples. Dátilo apenas mais curto do que a 

palma. Segundo par de quelípodos carece de ornamentos na base e ísquio, mero possui de seis 

a dez espinhos na margem posterior, dátilo é mais longo do que a palma. 

Observações: a espécies só é conhecida pelo registro original. 
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Figura 55. Phye affinis (Rathbun, 1902) nova combinação. A: vista lateral da carapaça. B: 

vista dorsal da porção posterior do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: 

primeiro maxilípede direito. F: dátilo do segundo maxilípede direito. G: vista interna do 

quelípodo esquerdo. H: detalhe do aparelho limpador das antenas. Escalas: A, B= 1 cm; C-H= 

1 mm. 
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Phye balssi (Burukovsky & Romensky, 1987) nova combinação 

Figura 56 

Pasiphaea balssi Burukovsky & Romensky, 1987: 52, 58 (chave de identificação), fig. 1-7, 9.  

Pasiphaea longispina, Balss, 1925: 238, fig. 11 (non Pasiphaea longispina Lenz & Strunck, 

1914 que é sinonímia de Pasiphaea scotiae (Stebbing, 1914). 

Pasiphaea acutifrons, Zarenkov, 1968: 156, fig. 1 (non Pasiphaea acutifrons Bate, 1888) 

Pasiphaea balssi, Wasmer, 1993: 74-77 figs. 20-22.– Burukovsky, 1996: 843 (tabela).–

Hayashi, 2006: 195 (listado), 231 (como sinonímia de Pasiphaea rathbunae).-De Grave 

& Fransen, 2011: 257 (listado). 

 

Localidade tipo: Nova Gales do Sul. Nordeste do Norah Head (33°11'S 152°24'E, 33°09'S 

152°25'E), 720 m de profundidade. 

Distribuição:  ao largo da Austrália costa este e sudeste de Tasmânia, (Wasmer, 1993). Ao 

largo do Golfo de São Jorge, Argentina. 

Material analisado: Parátipo macho 43,1 mm CC (AM P26797): Nordeste da Broken Bay, 

Austrália (33°27'S; 152°09'E até 33°25'S; 152°11'E), 874 m de profundidade, 8/xii/1977. 1 

juvenil 9,74 mm CC, (USNM 256352): Nova Zelândia expedição USAP R/V Eltanin, 

cruzeiro 34 estação 2217 (50º56’S; 160º19’E), 2 475 até os 480 m de profundidade, 

20/vi/1968; um juvenil 9,51 mm CC e uma fêmea 12, 09 mm CC, (USNM 256330): Pacífico 

sul, ao sul da Tasmânia, expedição USAP, cruzeiro 27, estação 1976 (52º06'S; 153º03'E) aos 

368 até os 395m de profundidade. 20/ii/1967. 5 fêmeas de 24,59 até 35,29 mm CC. (INIDEP 

1979): 200 milhas marinhas ao largo do Golfo do São Jorge, Argentina, expedição Walther 

Herwig, estação 532 (45º52’S; 59º53’W), 15/v/1978. 

Diagnose: Espinho epigástrico triangular comprido, ultrapassa a margem anterior da carapaça 

até atingir a córnea (Fig. 56A). Quilha médio dorsal se estende até a zona média da carapaça. 

Espinho branquiostegal marginal, seio branquiostegal largo; o comprimento é maior à altura, 

superfície da carapaça apenas com a quilha branquio-cardíaca. Pleon sem quilhas e 
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ornamentos no primeiro pleonito, do segundo até o quinto pleonito, com uma quilha médio 

dorsal em toda sua extensão, sexto pleonito com uma quilha curta, apenas os 2/3 anteriores do 

comprimento do pleonito. Telson mais curto do que o sexto pleonito, margem posterior com 

oito espinhos marginais, os centrais são muito pequenos e difícil de observar (Fig. 56B). 

Palpo do primeiro par de maxilas carece do lobo subdorsal, e tem múltiplos cerdas espalhadas 

na superfície e nas margens (Fig. 56C). Primeiro par de maxilípedes com epipodito 

rudimentar, enditos obsoletos e endópodo bem desenvolvido (Fig. 56D). Segundo par de 

maxilípedes com a margem externa do própodo e dátilo ornamentado com espinhos (Fig. 

56E). Face interna da palma com uma fileira de cerdas espinhosas subdorsais que atingem a 

zona articular como o dátilo (Fig. 56F). Aparelho limpador de antenas com onze cerdas 

espinhosas mais um espinho dorsal (Fig. 56G). Margem posterior do mero do primeiro par de 

pereiópodos com sete até oito espinhos. Base e ísquio sem espinhos na margem posterior (Fig. 

56H). Segundo par de pereiópodos com a base ornamentada com 10 espinhos, ísquio com um 

o dois espinhos (Fig. 56I) e mero com 16 até 19 espinhos na margem posterior. 

Comentários: Hayashi (2006), sinonimizou P. balssi com P. rathbunae, baseado na descrição 

original de P. balssi e material de P. rathbunae depositado no Museu de Historia Natural de 

Paris. Hayashi (2006) assumiu que as diferenças dos espécimes de P. balssi correspondem a 

variações próprias do estado de desenvolvimento deles. Hayashi (2006) não analisou material 

tipo dessas espécies e não analisou material de P. balssi, Em nossas análises, P. balssi fica 

separado de P. rathbunae, pelo qual se restabelece a validade do status taxonômico da 

espécie. 

O registro em águas no sul de Argentina é documentado pela primeira vez para 

America. Com este registro a distribuição da espécie é circumantártica.  
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Figura 56. Phye balssi (Burukovsky & Romensky, 1987) nova combinação. A: vista da região 

anterior da carapaça. B vista dorsal da porção distal do telson. C: primeira maxila direita. D: 

primeiro maxilípede direito. E: segundo maxilípede direito e detalhe do dátilo. F: face interna 

da palma do quelípodo esquerdo. G: detalhe do aparelho limpador das antenas na face interna 

do carpo do primeiro quelípodo esquerdo. H: detalhe da base do primeiro quelípodo direito. I: 

detalhe da base do segundo quelípodo direitos. Escala: A, B, F, H, I= 1 cm. C, D, E G= 1 mm. 
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Phye barnardi (Yaldwin, 1971) nova combinação 

Figura 57 

Pasiphaea barnardi Yaldwyn, 1971: 86. 

Pasiphaea barnardi, Burukovsky 1976: 21 (chave de identificação).– Burukovsky, 1978: 

1731, figs. 5-10.– Burukovsky, 1993: 37.– Burukovsky, 1996: 843 (tabela), 846 

(tabela).– Robertson et al., 1978: 299 (listado).– Burukovsky & Romensky 1987: 54 

(tabela), 58 (tabela), fig. 2, 6, fig. 3, fig. 3, 7.– Webber et al., 1990: 20, 1 fig.– 

Hanamura & Evans 1994: 55.– Hayashi, 2006: 197 (chave de identificação), 207-210, 

figs. 5A-R.– De Grave & Fransen, 2011: 257.  

Phye pacificus, Stebbing 1914b: 33.– Barnard 1950: 651, 122e (non Pasiphaea pacifica 

Rathbun, 1902). 

P. aff. P. pacifica, Richardson & Yaldwyn 1958: 29, fig. 12 (non Rathbun, 1902). 

Pasiphaea acutifrons, Iwasaki & Nemoto 1986: 247.– Iwasaki & Nemoto, 1987a: 22, figs. 6, 

7. Non Pasiphaea acutifrons Bate, 1888. 

Pasiphaea cf. barnardi, Burukovsky 1996: 844, figs. 1-5. 

 

Localidade tipo: estreito de Cook, 41°42.5'S 175°9'E, 914 m de profundidade. 

Distribuição:  Águas circum-antárticas, ao norte da convergência antártica, pelo Pacífico da 

América até o Golfo de Penas, e pela costa Atlântica até ao largo de Montevidéu, Uruguai, 

novos registros. 

Material examinado: 1 fêmea 29,44 mm CC, (MUAP(CD)-0458): expedição CIMAR XIV 

estação 5 (47º59,90’S; 74º26,28’W), Canal Baker, Chile, 500 m profundidade; 1 fêmea 11,44 

mm CC (MUAP(CD)-0459): Expedição CIMAR XIV, estação 07 (47º57,50’S; 74º02,18’W), 

Canal Baker, Chile, 500 m profundidade. 1 macho 20,44 mm CC, 2 fêmeas 27,47 e 29,68 mm 

CC, (MUAP(CD)-0460): expedição CIMAR XIV estação 17 (48º02,23’S; 74º38,70’W), 

Canal Mesier, Chile, 700 m profundidade; 1 fêmea 11,94 mm CC, (MUAP(CD)-0461): 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

222	

	

Expedição CIMAR XIV, estação 19 (48º38,62’S; 74º22,74’W), Canal Mesier, Chile, 200 m 

profundidade; 1 macho 20,44 mm CC, (MUAP(CD)-0462): expedição CIMAR XIV, estação 

31 (49º32,16’S; 74º11,04’W) Canal Wide, Chile, 500 m profundidade; 1 macho 24,52 mm 

CC e 1 fêmea  25,54 mm CC, (MUAP(CD)-0463): expedição CIMAR XIV, estação 35 

(49º57,98’S; 74º25,88’W) Canal Wide, Chile, 500 m profundidade; quatro espécimes, 

(MZUC-UCCC 16238): Canal Wide, Chile; 1 fêmea 21,5 mm CC, (MNHN 315): fiordes 

austrais Chile; 5 fêmeas 24,45 ate 43, 65 mm CC,	MZUSP 29596: ao largo do Montevidéu, 

Uruguai (35º10’S; 52º07’W), 700 m profundidade, 26/ii/1982; 1 fêmea 31,37 mm CC, 

(MHNM 8204): ao largo do Uruguai (36º15’S; 53º27’W), 400 m profundidade, 08/iii/1982; 1 

espécime fêmea 39,33 mm CC, (INIDEP 1221): Expedição Walther Herwig, 1971 estação 

241 (55ºS; 57º50’W), ao largo da Ilha dos estados, Argentina. 04/v/1971; 1 espécime 

(INIDEP 1977): Expedição Walther Herwig, estação 700 (36º52’S; 53º54’W), ao largo da 

desembocadura de Mar do Plata, Argentina, 16/vii/1978. 1 fêmea 25,12 CC, (USNM 

1277431) (ex USNM 1123210): expedição USAP R/V Eltaniin, cruise 5 (56º58'S; 69º08'W), 

Paso Drake, Chile. 30/ix/1962. A profundidades de 4295 até os 4310 m; 1 fêmea 41,26 mm 

CC e 1 macho 49,12 mm CC, USNM 1185018: Expedição USAP estação 785 (63º43'30"S; 

83º02'00"W) cruise 10, R/V Eltannin Oceano Antártico. A profundidades de 3660 até os 4099 

m. 23/x/1963; 29 espécimes, 9 machos de 29,52 até os 35,79 mm CC e 20 fêmeas de 18,81 

mm até 36,89 mm CC, (USNM 1113158): Expedição Africana, cruzeiro 060, estação A7023, 

Atlântico sul (34º47'12"S; 18º06'06"E), 700 m de profundidade. 12/iii/1988. 

Diagnose: Espécimes de mediano tamanho (11,44 a 29,68 mm de comprimento da carapaça). 

Dente epigástrico atinge a margem anterior da carapaça (Fig. 57A), espinho branquiostegal 

submarginal ultrapassa a margem anterior da carapaça. Telson côncavo na margem posterior 

ornamentado com oito a nove espinhos moveis (Fig. 57B). Primeiro par de maxilas carece de 

lobo subdistal na margem interna do palpo (Fig. 57C). Primeiro par de maxilípedes com 

epipoditos e enditos obsoletos, endópodo é apenas projetado da margem interna (Fig. 57D). 

Segundo par de maxilípedes pediforme, com ornamentos na margem externa do própodo e do 

dátilo (Fig. 57E). Quelípodos sub iguais, face interna da palma do primeiro par de quelípodos 

possui uma fileira de dez cerdas espinhosas simples que se continuam até atingir a margem 

articular com dátilo e a base do dedo fixo (Fig. 57F, G). Aparelho limpador de antenas na face 

interna do carpo do primeiro par de quelípodos com uma fileira de onze cerdas espinhosas 
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mais um espinho dorsal (Fig. 57H). Base e ísquio do primeiro par de quelípodos carece de 

ornamentos (Fig. 57I). Segundo par de quelípodos com um ou dois espinhos na margem 

externa da base e um espinho na margem externa do ísquio (Fig. 57J). O número de espinhos 

na margem posterior do mero do segundo par de quelípodos é variável desde onze a catorze 

espinhos. 

Observações: A descrição breve original desta espécie foi publicada por Yaldwin (1971) em 

um trabalho de caráter preliminar no qual Yaldwin não incluiu figuras. 

Barnard (1950) em uma revisão das espécies de decápodes da Sul África, citou Phye 

pacificus para ao longo de Durban. Com posterioridade Richardson & Yaldwyn (1958) 

incluiram como P. aff. P. pacifica, para Nova Zelândia. Na descrição de Pasiphaea barnardi, 

Yaldwin analizou o material de Barnard (1950) e também o material de Richardson & 

Yaldwyn (1958) e conclui que pertencem à P. barnardi.  

Pasiphaea barnardi foi caracterizada, entre outros aspectos, como sem espinhos na 

base e ísquio do segundo par de quelípodos e com 12 até 13 espinhos na margem posterior do 

mero. Burukovsky (1978) e Burukovsky & Romensky (1987) fizeram uma re-descrição de 

uns espécimes coletados no Atlântico sul, identificados como P. barnardi, adicionando a 

ausência ou a presença de até 3 espinhos na base do segundo par de quelípodos. Hanamura & 

Evans (1994) baseados nessas observações e material da expedição do R/V “Surveyor” no 

oeste de Austrália identificado como P. barnardi, sinonimizaram P. berentsae Kensley et al., 

(1987), incrementado o intervalo de variabilidade do número de espinhos da base do segundo 

par de quelípodos até 4 e o número de espinhos no mero até 17. Hayashi (2006), na revisão do 

grupo de espécies de “Pasiphaea alcocki” incrementou ainda mais o intervalo de variação dos 

caracteres diagnósticos da espécie a ornamentos dos quelípodos; primeiro par de pereiópodos 

de zero a até seis espinhos na margem posterior do mero e de zero até sete espinhos na base, 

de zero até dois espinhos na margem posterior do ísquio e de sete até 21 espinhos na margem 

posterior do mero. 

Recentemente a espécie foi registrada pela primeira vez para águas das Américas para 

os fiordes austrais do Chile (Guzmán, 2014), provavelmente a espécie foi confundida em 

múltiplas oportunidades com P. acutifrons. Neste trabalho espécimes de P. barnardi foram 
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registrados para as águas do Atlântico sudoeste no sul da Argentina até Montevidéu, Uruguai, 

com estes novos registros a espécie fica distribuída nas águas circum-antárticas ao norte da 

convergência antártica e tão ao norte como os 42º de latitude sul tanto para as costas do 

Pacífico como Atlântico Americano. 

Phye barnardi mostra uma grande variabilidade morfológica, majoritariamente nos 

caracteres usados para a diagnose da espécie como os ornamentos nas margens posteriores das 

base, ísquio e mero dos primeiro e segundo par de pereiópodos.  

Phye berentsae nova combinação, foi sinonimizado a P. barnardi por Burukovsky 

(1978), Burukovsky & Romensky (1987), Hanamura & Evans (1994), Burukovsky (1966) e 

mantido por Hayashi (2006), mas em nossa análise os espécimes de P. berentsae ficam 

separados de P. barnardi e mais próximos a P. balssi. O mesmo aconteceu com P. 

meiringnaudei que fora sinonimizado pelos mesmos autores com P. barnardi. Em nossa 

análise P. meiringnaudei ficou separado dos espécimes de P. barnardi e mais próximo a P. 

gelasinus. Mesmo com a variabilidade morfológica de P. barnardi as espécies P. berentsae e 

P. meiringnaudei, ficam en clados separados, pelo qual se restavelece a validade dessas duas 

espécies de Phye. 
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Figura 57. Phye barnardi (Yaldwin, 1971) nova combinação. A: região anterior da carapaça. 

B: vista dorsal da porção distal do telson. C: primeira maxila direita. D: primeiro maxilípede 

direito. E: segundo maxilípede direito e detalhe do dátilo. F: primeiro quelípodo direito. G: 

detalhe da ornamentação da face interna do primeiro quelípodo esquerdo. H: detalhe do 

aparelho limpador das antenas da face interna do carpo do primeiro maxilípede esquerdo. I: 

detalhe da base e do ísquio do primeiro quelípodo direito. J: detalhe da base e do ísquio do 

segundo quelípodo direito. Escala: A, B, F= 1 cm. C-E, G-J= 1 mm. 
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Phye emarginata (Rathbun 1902) nova combinação 

Figura 58 

Pasiphæa emarginata Rathbun, 1902a: 905. 

Pasiphæa emarginata, Murillo, 1973: 84-86, fig. 6.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 

111.– De Grave & Fransen, 2011: 258. 

Localidade tipo: Golfo de Califórnia, 1567 m de profundidade. 

Distribuição: Sul da Califórnia até o Golfo da Califórnia (Chace,  1937). 

Material examinado: 1 macho 41,68 mm CC, (USNM 51294):  Ponto Loma, San Diego, 

Califórnia, expedição Albatross, estação 4333 (32º42’00”N; 117º14’00”W), 960 m de 

profundidade, 09/iii/1904; 1 fêmea ovígera 37,51 mm CC, 3 fêmeas, 29,65 mm,  25,73 mm, 

22 mm CC, (USNM 51296): Ilhas Santa Cruz, expedição Albatross estação 4429 

(33º57’02”N; 119º49’28”W), 925 m de profundidade, 14/iv/1904; 1 fêmea ovígera 34,31 mm 

CC, 1 macho 29,76 mm CC, (EMU 8160): Golfo de Califórnia Central (20º15'56"N; 

112º26'50"W), Cruzeiro Talud X estação 8, 975-1007 m de profundidade, 10/ii/2007.  

Diagnose: camarões de mediano tamanho (29 a 35 mm de CC), carapaça com quilhas bem 

desenvolvidas, dente epigástrico curto, não atinge a margem anterior da carapaça, (Fig. 58A), 

espinho epigástrico submarginal e ultrapassa a margem anterior da carapaça. Telson  mais 

comprido do que o sexto pleonito, com a margem posterior côncava ornamentada com cinco 

espinhos moveis (Fig. 58B). Mero do segundo par de quelípodos com nove espinhos na 

margem posterior. 

Observações: Espécie de camarões incomum nas coleções até o ano 2013, pois só se 

conheciam os espécimes na descrição original. Com o estudo da fauna das águas profundas no 

Golfo de Califórnia, a espécie foi reportada para águas por baixo os 300 m de profundidade 

(Flores-Anduaga & Hendrickx, 2014). A espécie é muito característica pelo grande 

desenvolvimento das quilhas nas laterais da carapaça. 
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Figura 58. Phye emarginata (Rathbun 1902) nova combinação. A: vista da região anterior da 

carapaça. B: vista dorsal do telson. Escala= 1 cm. 

 

Phye faxoni (Rathbun 1904) nova combinação 

Figura 59 

Pasiphaea faxoni Rathbun, 1904: 22; (nomen novum) para Pasiphaea acutifrons sensu Faxon, 

1895 (não Spence Bate, 1888). 

Pasiphaea faxoni, Burukovsky 1976: 22 (chave de identificação).– 1996: 843. (tabela).– 

Burukovsky & Romensky 1987: 58 (tabela).– Iwasaki & Nemoto 1987a: 26.– 

Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 111.– Hayashi, 2006: 196 (chave de 

identificação), 211-212, figs. 4K-R.– De Grave & Fransen, 2011: 258. 

Localidade tipo: Albatross estação 3402 (0°57'30"S 89°03'30"W), 769 m de profundidade; 

estação 3403 (0°58'30" 89°17'00"W), 702 m de profundidade e estação 3406 (0°16'00"S 

90°21'30"W), 1007 m de profundidade. 

Distribuição: Ilhas Galápagos. 
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Material examinado: Lectotipo, macho 23,67 mm CC, (USNM 211679: perto das Ilhas 

Galápagos, expedição Albatross estação 3403 (0º57'30"N; 89º03'30"W). 769 m de 

profundidade, 28/iii/1891;1 macho 17,42 mm CC, (USNM 107269): Bahia Água Doce Ilhas 

Galápagos, expedição Allan Hancock estação 812-38, 27/i/1938; 2 machos 20,7 mm e 19,56 

mm CC, (USNM 107268): Ilhas Galápagos, expedição Allan Hancock Foundation, estação 

786-38 (0º30'00"S; 89º55'30"W), 716 m profundidade, 18/i/1938. 

Diagnose: Dente epigástrico pequeno, triangular, projetado em um ângulo de 

aproximadamente 45 graus, atinge a margem anterior da carapaça (Fig. 59A). Margem médio 

dorsal da carapaça com uma quilha em quase todo o comprimento, quilhas laterais da 

carapaça pouco desenvolvidas. Espinho branquiostegal submarginal e ultrapassa a margem 

anterior da carapaça. Seio branquiostegal bem desenvolvido mais comprido do que alto. 

Segundo até o quinto pleonitos com uma quilha médio dorsal. Telson mais comprido do que o 

sexto pleonito, margem posterior côncava suave, a largura é maior do que o comprimento. 

Possui seis até oito pares de espinhos na margem posterior (Fig. 59B). Mandíbula sem palpo 

mandibular, com mais de dez dentes na margem interna do processo incisivo (Fig. 59C). 

Primeiro par de maxilas com o lobo subdorsal apenas evidente (Fig. 59D). Primeiro par de 

maxilípedes como o epipodito rudimentar, enditos obsoletos e endópodos apenas projetados 

na margem interna  (Fig. 59E). Segundo maxilípede com  a margem externa do própodo e do 

dátilo com espinhos (Fig. 59F). Base e ísquio do primeiro par de quelípodos sem ornamentos, 

mero com três até cinco espinhos na margem posterior, dátilo mais curto do que a palma, 

margem interna da palma com mais de vinte cerdas espinhosas simples sub dorsais as quais se 

observam também na margem interna do dedo fixo até quase a metade do comprimento dele 

(Fig. 59G). Aparelho limpador de antenas na margem interna do carpo do primeiro par de 

quelípodos com uma fileira de onze cerdas espinhosas mais um espinho dorsal (Fig. 59H). 

Base e ísquio do segundo par de quelípodos sem ornamentos, a margem posterior do mero 

com dez até 16 espinhos. 

Observações: a espécie não tem sido reportada em outra oportunidade além da descrição 

original, ficando restrita só às águas nas vecindades das Ilhas Galápagos. Caso interesante 

desde o ponto de vista da distribuição das espécies dos gêneros Pasiphaea e Phye, pois tem 

sido obsevado que muitas dessas espécies tem amplas distribuições, como nos casos das 



Guzmán, G. 2016                                                                                                 Resultados & Discussão	

__________________________________________________________________________________	

229	

	

espécies circumantárticas; P. balssi, P. barnardi, P. sctotiae e P. rathbunae. Ou de outras que 

estão em quase toda a margem do Pacífico americano; P. americana, P. chacei, P. magna. 

Espécies restritas a só algumas poucas localidades, tem mais relação com falta de estudos que 

a restrições biogeográficas. Mas alguns casos de espécies restritas biogeograficamente são 

também possíveis de encontrar, como o caso de P. acutifrons, que depois de ser citada em 

diferentes localidades, em nosso trabalho ficou restrito só as águas do Estreito de Magalhães. 

Outros cassos são as espécies que ocorrem exclusivamente nas Ilhas de Havaí como as 

espécies Leptochela hawaiiensis, Pasiphaea kaiwiensis e Psathyrocaris hawaiiensis. 
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Figura 59. Phye faxoni (Rathbun 1904) nova combinação. A: região anterior da carapaça. B: 

vista dorsal da margem posterior do telson, porção esquerda. C: mandíbula direita. D: 

primeira maxila direita. E: primeiro maxilípede direito. F: dátilo do segundo maxilípede 

direito. G: vista interna do primeiro quelípodo esquerdo. H: detalhe do aparelho limpador das 

antenas na face interna do carpo do primeiro quelípodo esquerdo. Escala: A, B= 1 cm. C- H= 

1 mm. 
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Phye hoplocerca (Chace, 1940) nova combinação 

Figura 60 

Pasiphaea hoplocerca Chace, 1940: 124; figs. 4-5. 

Pasiphaea hoplocerca, fig. 1957: 23, fig. 1C, lâmina 1, fig. 1.– Foxton, 1970: 958.– Crosnier 

& Forest, 1973: 133 (chave de identificação).– Abbes & Casanova, 1973: 285.– 

Burukovsky, 1976: 25 (chave de identificação).– Burukovsky, 1996: 843 (tabela).– 

Tchesunov, 1984: 997, figs. 4, 2-3.– Burukovsky & Romensky, 1987: 58 (tabela).– 

Iwasaki, 1990: 189.– Udekem d’Acoz, 1999: 79.– Hayashi, 2004: 323 (chave de 

identificação), 340, figs. 10a-c.– Iwasaki, 1990: 189.– De Grave & Fransen, 2011: 258. 

 

Localidade tipo: Bermuda Oceanographic Expedition Nets 713, 753 e 778 (32°12'N 

64°36'W), 1280 m profundidade. 

Distribuição: Oceano Atlântico norte e sudeste (Chace, 1940; Figueira, 1957; Abbes & 

Casanova, 1973; Tscesunov, 1984; Iwasaki, 1990). 

Material examinado: Holótipo, fêmea 19 mm CC, (AMNH 12376): Expedição Bermuda, 

rede 713.753,778 (32º12'N; 64º36'W), vi–vii/1930; 1 macho 26,62 mm CC, (USNM 243961): 

Mar do Caribe ao largo da Republica Dominicana, expedição Pillsbury, estação P-1289 

(18º07,2'N; 70º37,9'W), dos 480 até os 490 m de profundidade,19/vii/1970. Fêmea ovigera 

23,49 mm CC, (INIDEP 1352): ao largo do Portugal, expedição Walther Herwig (40º09’N; 

11º18’W), 520-540m profundidade, 03/iii/1968. 

Diagnose: Dente epigástrico triangular, projetado, ultrapassa a margem anterior da carapaça, 

mas não atinge as córneas (Fig. 60A). Espinho branquiostegal marginal. Seio branquiostegal 

bem desenvolvido mais comprido do que alto. Telson com a margem posterior côncava 

profunda, a largura é menor do que o comprimento, ornamentado com 15 pares de espinhos 

(Fig. 60B). Mandíbula com dez dentes na margem interna do processo incisivo (Fig. 60C). 

Primeiro par de maxilas com o lobo subdorsal obsoleto (Fig. 60D). Primeiro par de 

maxilípedes como epipodito rudimentar, enditos obsoletos e endópodos projetados na 

margem interna do apêndice (Fig. 60E). Palma com oito cerdas espinhosas simples sub 
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dorsais e na margem articular com o dátilo (Fig. 60F). Aparelho limpador de antenas na 

margem interna do carpo do primeiro par de quelípodos com uma fileira de dez cerdas 

espinhosas mais um espinho dorsal (Fig. 60G). 

Observações: Esta espécie é conhecida do Caribe, mas Iwasaki (1990) mencionou três 

exemplares oriundos das costas do Marrocos. Nós analisamos material proveniente da 

expedição Walther Herwig que coletou dois espécimes ao longo das costas de Portugal em 

1968 extendendo a distribuição da espécie ao Atlântico Nordeste. 
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Figura 60. Phye hoplocerca (Chace, 1940) nova combinação. A: região anterior da carapaça, 

B: vista dorsal da porção distal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E. 

primeiro maxilípede direito. F: detalhe da face interna da palma do primeiro quelípodo 

esquerdo. G: detalhe do aparelho limpador das antenas na face interna do carpo do primeiro 

quelípodo. Escala: A, B, F= 1 cm; C-E, G= 1 mm. 
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Phye magna (Faxon 1893) nova combinação 

Figura 61 

Pasiphaea magna Faxon, 1893: 209 

Pasiphaea magna, Faxon, 1895: 176-178, lâmina 45, Figs. 2-2c.– Hendrickx & Estrada-

Navarrete, 1989: 111.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 91-93, Figs. 56-57.- 

Wehrtmann & Carvacho 1997: 50.- Guzmán & Wicksten, 1998: 205, fig. 6.- Guzmán, 

2008: 34.-  De Grave & Fransen, 2011: 258. 

Localidade tipo: Albatross stn 3384 ao longo da Panamá (7°31'30"N, 79°15'00"W), 837 m de 

profundidade. 

Distribuição: Desde Oregon, EUA (Krigier & Pearcy, 1981), Golfo de Califórnia, México 

(Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989), Golfo de Panamá (Faxon, 1893), Peru (Mendez, 

1981); Iquique, Chile (Guzmán & Wicksten, 1998); Tocopilla, Chile (Wehrtmann & 

Carvacho, 1997). 

Material examinado: 1 macho 32,4 mm CC, (MUAP(CD)-0226): ao largo de Iquique, Chile 

(20º19’S; 71º31’W) a 450 m de profundidade, 10/ix/1988. 1 macho, 44,7 mm CC, 

(MUAP(CD)-0339): ao largo de Iquique, expedição Minox, 1000 m de profundidade, 

02/iv/2000; 1 fêmea ovígera 52,31 mm CC, (USNM 170563): ao largo do Porto Chicama, 

Peru. 810 m de profundidade, ii/1971, R/V Wiracocha; 5 espécimes, (IMARPE 02-000937): 

Sul do Peru (17º43’S; 71º53’W), 901 m de profundidade, 05/x/ 2010; 1 macho 52,5 mm CC, 

(IMARPE 02-000935): ao largo de Bahia de Chala, Peru (15º56.07’S; 74º39.50’W), 1481 m 

de profundidade, 24/ix/2010, 2 fêmeas ovígeras 45,0 e 51,3 mm CC, (IMARPE 02-0009349: 

ao largo de Tacna, Peru (17º56.92S 71º27.35’W), 886 até 862 m de profundidade, 10/i/2010; 

1 macho 56,25 mm CC, (IMARPE 02-000181): ao largo de Tacna, Peru (17º08.0’S; 

72º11.5’W), 825 m de profundidade, 30/i/1972; 2 fêmeas ovígeras 71,29 mm e 63,68 mm CC, 

(UCR 1807-06): ao largo da costa pacífica de Costa Rica, captura por barco camaroeiro, 1 

fêmea 56 mm CC,	 (MNHN-34): ao largo da desembocadura Rio Loa, sul de Iquique, Chile  

(21º22'S; 70º25'W), 672 m profundidade, 22/ii/1981, expedição Talud, lance 77 (=81077). 
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Diagnose: Camarões de mediano a grande tamanho. Dente epigástrico amplo em forma de 

folha e ultrapassa a margem anterior da carapaça além da margem distal das córneas (Fig. 

61A). Espinho branquiostegal submarginal e se projeta além da margem anterior da carapaça. 

Telson quase mais curto do que o sexto pleonito, margem posterior retilínea com seis 

espinhos moveis. Mandíbula com processo incisivo com mais de dez dentes (Fig. 61B). 

Primeiro par de maxilas carecem de lobo sub dorsal (Fig. 61C). Primeiro par de maxilípedes 

com endópodo bem desenvolvido, epipodito rudimentar e os enditos obsoletos (Fig. 61D). 

Margem externa do própodo e do dátilo do segundo par de maxilípedo com múltiplos 

espinhos (Fig. 61E). 

Observações: Espécie tipicamente das águas do Pacífico leste, do Oregon, EUA ao norte até 

o Chile. É uma das espécies de Phye de maior tamanho atinge até os 40 mm de comprimento 

da carapaça. 
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Figura 61. Phye magna (Faxon 1893) nova combinação. A: vista lateral do animal (tomado de 

Faxon, 1895). B: mandíbula direita. C: primeira maxila direita. D: primeiro maxilípede 

direito. E: dátilo do segundo maxilípedes direito. Escala: A-E= 1mm. 
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Phye multidentata (Esmark, 1866) nova combinação 

Figura 62 

Pasiphaea multidentata Esmark, 1866: 259. 

Pasiphaea multidentata, Sivertsen & Holthuis, 1956: 27, figs. 19-21.– Figueira, 1957:24, 

figura 1A, B, lâmina 1, fig. 2.– Elofsson, 1961:44, figs. lb-d, f, g, j, 2d-i, tabela 1,2 

(larva).– Zariquiey Alvarez, 1968: 73, figs. 8a, 10a, 31.– Smaldon, 1979: 28, fig. 7.– 

Burukovsky 1976: 21 (chave de identificação).– Burukovsky, 1996: 843 (tabela).– 

Mauchline et al., 1977: 150 (listado).– Williams & Wigley 1977: 6.– Smaldon 1979: 28, 

fig. 7.– Macpherson 1984: 62, fig. 9E-G.– Williams 1984: 60, fig. 40.– Burukovsky & 

Romensky 1987: 54 (tabela), 58 (tabela), fig. 2, 4, fig. 3, 3.– Iwasaki 1990: 189.– 

Smaldon et al., 1993: 25 (chave de identificação), 28, fig. 7.– Cartes 1993: 459.– Komai 

1995: 241, fig. 176.– Udekem d’Acoz 1999: 79.– Hayashi, 2006: 197 (chave de 

identificação), 225-227, figs. 12A-I.– De Grave & Fransen, 2011: 258. 

P.(asiphae) norvegica M. Sars, 1866a: 260. (nomen nudum). 

Pasiphaë norvegica M. Sars, 1866b: 314. 

Pasiphaë (Phye) sicula Riggio, 1896 (não Riggio, 1895-1896): 41; lâmina 1 (1865, na 

legenda), figs. 2a-b. 

Localidade tipo: Fiordes Bjoruna Noruega. 

Distribuição: Nordeste Atlântico desde os fiordes da Noruega, até a Bahia do Biscay e até a 

Villa Cisneros, também no mar Mediterrâneo. No atlântico noroeste ao largo do Cape Cod 

(Zariquiey Alvarez 1968; Apollonio 1969; Lagardère 1971; Crosnier & Forest 1973; 

Burukovsky 1976; Squires 1990; Udekem d’Acoz 1999). 

Material examinado: 1 macho 33,65 mm CC, (USNM 152075): Sicilia, Itália estação RBM 

ITAL38 (37º14'30"N;15º28'30"E até 37º16'24"N; 15º30'36"E), 23/vi/1974; 2 fêmeas ovígeras 

17,93 mm e 16,55 mm CC, um macho 17,24 mm CC, (AMNH 8268): Georges Bank 

(42º20'N; 67º12'W) 300 m expedição Atlantis, 14/ix/1939. 
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Diagnose: Camarões de mediano tamanho. Dente epigástrico comprido, ultrapassa a margem 

anterior da carapaça e atinge as córneas. Face dorsal média da carapaça com uma quilha bem 

definida. Seio branquiostegal quadrado, espinho branquiostegal marginal (Fig. 62A). 

Pleonitos com uma quilha dorsal média. Telson quase do mesmo comprimento do que o sexto 

pleonito, margem posterior côncava e ornamentada com nove espinhos móveis (Fig. 62B). 

Mandíbula sem palpo mandibular, margen interna do processo insicivo com mais de 10 dentes 

(Fig. 62C). Primeiro par de maxilas com lobo subdistal do palpo obsoleto (Fig. 62D). 

Primeiro par de maxilípedes com epipodito simples, endópodo bem desenvolvido com duas 

cerdas apicais, enditos obsoletos (Fig. 62E). Segundo par de maxilípedes sem epipodito, 

dátilo oval, margem externa do própodo e dátilo com espinhos (Fig. 62F). Primeiro par de 

quelípodos sem ornamentos na face posterior da base e do ísquio, mero com 10 até 15 

espinhos na margem posterior. Margem interna da palma do primeiro par de quelípodos com 

múltiplas cerdas espinhosas simples que se continuam até a base do dedo fixo (Fig. 62G). 

Segundo par de quelípodos com múltiplos espinhos na margem posterior da base (Fig. 62H), 

ísquio com até três espinos na margem posterior, mero com mais de 10 espinhos na margem 

posterior.	

Observações: As fêmeas ovígeras podem atingir entre os 24 até os 30 mm de CC. Espécie 

tipicamente das águas do mar do norte da Europa, mas pode ser encontrada na costa leste da 

América do Norte. 
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Figura 62. Phye multidentata (Esmark, 1866) nova combinação. A região anterior da 

carapaça. B: vista dorsal da porção distal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila 

direita. E: primeiro maxilípede direito. F: segundo maxilíporo direito e detalhe do dátilo. G: 

da face interna da palma do primeiro quelípodo esquerdo. H: base e ísquio do segundo 

quelípodos direito. Escala: A, B, G, H= 1 cm; C, D, E, F= 1 mm. 
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Phye pacificus (Rathbun 1902) nova combinação 

Figura 63 

Pasiphæa pacifica Rathbun, 1902a: 905 

Pasiphæa pacifica, Rathbun 1904: 19 (chave de identificação), 20, figs. 2, 3.– De Man 1920: 

2 (listado).– Schmitt 1921: 27 (chave de identificação), 29, fig. 14.– Kobjakova 1937: 

97, fig. 1.– Vinogradov 1950: 191, fig. 13.– McCauley 1962: 867, figs. 1, 2.– Hoffman 

& Yancey 1966: 70, fig. 5.– Pearcy & Forss 1966: 1137 (listado).– Renfro & Pearcy 

1966: 1971, fig. 1a.– Murillo, 1973: 85 (chave de identificação).– Burukovsky 1976: 21 

(chave de identificação).– Burukovsky, 1996: 843 (tabela).– Word & Charwat 1976: 

209, figs.– Butler 1980: 53 (chave de identificação), 54, lâmina 3B.– Krygier & Pearcy 

1981: 79.– Burukovsky & Romensky 1987: 54 (tabela), 58 (tabela), fig. 2, 2.– Krygier 

& Wasmer 1988: 77.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 111.– Hendrickx & 

Estrada-Navarrete, 1996: 82 (chave de identificação), 93, figs. 59.– Hayashi, 2006: 196 

(chave de identificação), 228-231, figs. 13A-N.– De Grave & Fransen, 2011: 259. 

 

Localidade tipo: Ponto Sul, Califórnia, 599 m profundidade. 

Distribuição: Desde Alaska a Golfo de Califórnia; Também em Austrália, Sul África e a 

costa leste da Rússia (Butler1980; Krygier & Wasmer 1988). 

Material examinado: Lectótipo fêmea 20,30 mm CC, (USNM 25286): Ponto, sul da 

Califórnia, expedição Albatross estação 3186 (36°18’50’’N; 122°06’00’’W), 599 m de 

profundidade, 03/iv/1890; Paralectótipo, 8 fêmeas 16,71 até 18,78 mm CC, 4 machos 16,21 

até 20,29 mm CC, (USNM 107517): Expedição Albatross estação 3186 (36°18’50’’N; 

122°06’00’’W) 599 m de profundidade, 03/iv/1890; 2 fêmeas ovígeras 17,97 e 18,5 mm CC, 

2 fêmeas, 14,59 e 19,39 mm CC, 4 machos, 16,82 até 20,57 mm CC, (USNM 51319): Ponto 

Brockway, Santa Rosa, Califórnia, expedição Albatross estação 4433 (34º01’29”N; 

120º08’48”W), 484 m de profundidade, 16/iv/1904; 1 fêmea ovígera 19,36 mm CC e um 

macho 14,76 mm CC, (USNM 28287): Porttock Bank, Alaska, expedição Albatross, estação 

2858 (58º17’00”N; 148º36’00”W), 420 m de profundidades, 24/viii/1888; 1 fêmea ovígera 

20,29 mm CC e um macho 22,01 mm CC, (USNM 134854): ao sudeste da desembocadura do 
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Rio Columbia, Oregon (45º52'N; 124º51'W), 822 m de profundidade, 23/i/1963; 1 fêmea 18,2 

mm CC e 1 macho 16,28 mm CC, EMU 8195: Golfo da Califórnia norte, México (28º16'6"N; 

112º32'50"W), Cruzeiro Talud X R/V El Puma, estação 4, 587 até 633 m de profundidade, 

09/ii/2007; 12 fêmeas (RBM 975-00709-001): ao largo do Breaver Cove, Columbia Britânica, 

Canadá (50°33.6'N; 126°49.4'W até 50°33.2' N; 126°47.2'W), 180 até os 210 m de 

profundidade, 15/xii/1975. 

Diagnose: Camarões de pequeno tamanho (fêmeas ovígeras 18 e 19 mm CC), espinho 

epigástrico não atinge a margem anterior da carapaça, espinho branquiostegal sub marginal, 

não atinge a margem anterior da carapaça, seio branquiostegal apenas diferenciáveis, quilha 

pós-antenal comprida, quilha hepática bem definida, quilha pós-hepática média, não atinge a 

metade da região branquial, quilha branquio-cardíaca longa quase até a margem posterior da 

carapaça (Fig. 63A). Telson côncavo com dez espinhos móveis na margem posterior. Margem 

interna da mandíbula com dez dentes no processo incisivo (Fig. 63B). Primeiro par de maxilas 

com o lobo subdistal obsoleto, endito ventral reduzido, endito dorsal quase o dobro do endito 

ventral (Fig. 63C). Primeiro par de maxilípedes com epipodito rudimentar, enditos obsoletos, 

endópodo apenas projetado na margem interna do apêndice (Fig. 63D). Segundo par de 

maxilípedes com a margem externa do própodo e do dátilo com espinhos (Fig. 63E). Mero do 

primeiro par de quelípodos com um espinho na margem externa posicionado no terço distal 

do segmento. Mero do segundo par de quelípodos com nove a dez espinhos na margem 

posterior. 

Observações: Phye pacifica tem sido reportada em algumas oportunidades para as águas do 

Pacífico nordeste, desde Canadá até o Golfo do México, pelo fato que algumas espécies terem 

a mesma distribuição, mas se continuam até as águas do Pacífico sudeste ao largo do Chile. 
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Figura 63. Phye pacificus (Rathbun 1902) nova combinação. Vista lateral da carapaça. B: 

mandíbula direita. C: primeira maxila direita. D: primeiro maxilípede direito, E: dátilo e 

detalhe do própodo do segundo maxilípede direito. Escala A= 1 cm. B-E= 1 mm. 
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Phye princeps (Smith, 1884) nova combinação 

Figura 64 

Pasiphaë princeps Smith, 1884: 381; lâmina 5, fig. 2. 

Pasiphaea princeps, De Man, 1920 (listado).– Iwasaki, 1990: 196-199, figs. 5,6.– Hanamura, 

1994: 171 (tabela).– Burukovsky, 1996: 843 (tabela).– Udekem d’Acoz, 1999: 79.– 

Hayashi, 2004: 323 (chave de identificação), 253.– De Grave & Fransen, 2011: 259. 

 

Localidade tipo: ao largo do Nova Jersey, expedição Albatross estação 2095 (39°29'N 

70°58'40"W), 2653 m profundidade. 

Distribuição: Oceano Atlântico central, ao largo das costas dos EUA., até as Ilhas Cabo 

Verde, a profundidades dos 2650 até 4570 m (Smith, 1884; Iwasaki, 1990), no Brasil desde 

Bahia até o estado do Rio de Janeiro (Tavares & Cardoso, 2006). 

Material examinado: Holótipo, fêmea 71,49 mm CC, (USNM 5473): ao largo do Martha's 

Vineyard, expedição Albatross, estação 2095 (39º29’00”N; 70º58’40”W), 2453 m de 

profundidade, 30/ix/1883; 1 fêmea 27,53 mm CC, (USNM 20970): ao largo da Carolina do 

Sul, EUA. (32º27'3”N; 77º20'30"W). 643 m  de profundidade, 21/x/1885; 2 fêmeas 21,36 e 

19,29 mm CC, USNM 20969: ao largo do Martha's Vineyard, expedição USFC, estação 1093, 

1882; 1 fêmea 19,9 mm CC, (AMNH 10712): Canon submarinho Nantucket, ao largo da 

Nova Jersey, EUA., expedição Albatross, estação 2546 (39º53’30”N; 70º17’30”W), 983 m de 

profundidade. 

Diagnose: Camarões de pequeno tamanho. Dente epigástrico não atinge a margem anterior da 

carapaça, espinho branquiostegal sub marginal, ultrapassa a margem anterior da carapaça, 

seio branquiostegal quadrado (Fig. 64A). Telson côncavo com dez espinhos moveis na 

margem posterior (Fig. 64B). Margem interna da mandíbula com menos de dez dentes no 

processo incisivo (Fig. 64C). Primeiro par de maxilas com o lobo subdistal obsoleto (Fig. 

64D). Primeiro par de maxilípedes com epipodito bem desenvolvido, enditos obsoletos, 

endópodo bem desenvolvido (Fig. 64E). Segundo par de maxilípedes com a margem externa 

do própodo e do dátilo com espinhos (Fig. 64F). Face interna da palma do primeiro par de 
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quelípodos com uma fileira de cerdas espinhosas, a fileira atinge a zona articular com o dátilo 

(Fig. 64G). Aparelho limpador de antenas na face interna do carpo do primeiro par de 

quelípodos com uma fileira de onze cerdas espinhosas mais um espinho dorsal (Fig. 64H). 

Base e ísquio e mero do primeiro par de quelípodos sem ornamentos (Fig. 64I). Mero do 

segundo par de quelípodos com cinco espinhos na margem posterior. 

Observações: Espécie descrita para o Atlântico noroeste e recentemente coletada nas águas 

do Brasil (Tavares & Cardoso, 2006). 
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Figura 64. Phye princeps (Smith, 1884). Região anterior da carapaça. B: vista dorsal da 

porção distal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: primeiro 

maxilípede direito. F: dátilo do segundo maxilípede direito. G: detalhe da zona articular 

interna do primeiro quelípodo esquerdo. H: detalhe do aparelho limpador das antenas na face 

interna do carpo do primeiro quelípodo esquerdo. I: detalhe da base e do ísquio do primeiro 

quelípodo direito. Escala A, B, I= 1 cm; C-H= 1 mm. 
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Phye rathbunae Stebbing, 1914 restabelecido 

Figura 65 

Phye rathbunæ Stebbing, 1914a: 295; lâmina 31. 

Pasiphaea rathbunae, Hale 1941: 263, fig. 3.– Burukovsky 1976: 23 (chave de 

identificação).– Iwasaki & Nemoto 1987a: 25.– Clarke & Holmes 1987: 21.– Komai & 

Amaoka 1993: 371 (tabela).– Hayashi, 2006: 197 (chave de identificação), 231-233, 

figs. 13 O-V.– De Grave & Fransen, 2011: 259. 

 

Localidade tipo: Atlântico Sul, expedição Scotia estação 450 (48°00'S 9°50'W), 2435 m 

profundidade. 

Distribuição: Atlântico sul a 2435 m de profundidade (Stebbing 1914),  águas Sub Antárticas 

entre os 48° até os 62°S dede os 0 até os 3074 m de profundidade (Balss 1925; Hale 1941; 

Zarenkov 1968; Ledoyer 1979; Burukovsky & Romensky 1987; Clarke & Holmes 1987; 

Wasmer 1993). 

Material examinado:1 fêmea ovígera 34, 53 mm CC, 3 fêmeas 18,12 mm; 15,91 mm e 13,01 

mm CC, 2 machos 18,89 e 23,44 mm CC, (USNM 1123160): Ilhas Hoste sul do Chile, 

expedição USAP cruzeiro 5, Eltanin R/V (56º07S; 71º25'W), 983 m de profundidade, 

07/xi/1962; fêmea ovígera 32,77 mm CC, (USNM 1123190) (como USNM 127422) 

Península de Taitao, Chile, expedição USAP cruzeiro 4. R/V Eltanin. (46º25'S; 76º21'W), 

1830 m de profundidade, 10/vii/1962; 2 fêmeas ovígeras 31,28 e 34,47 mm CC, 

(USNM1123207): Pacífico sul 345 milhas náuticas ao largo do Tierra del Fuego, Chile, 

expedição USAP, Eltanin R/V, cruzeiro 10 (59º16'S; 78º15'W), 2776 m de profundidade, 

23/xi/1963; 1 macho 45,53 mm CC, (USNM 1277419): no Pacífico sul central, expedição 

USARP USC, Eltanin R/V cruzeiro 24, estação 1810 (35º15'S até 35º16'S; 124º20'W  até 

124º04'W). 125 m de profundidade,  27/viii/1966; 1 macho 29,59 mm CC, (USNM 1123202) 

(como Pasiphaea sp.): oceano Antártico expedição USARP estação 1306, Eltanin R/V 

cruzeiro 15 (61º01'S; 100º11'W), 586 até 677 m de profundidade, 20/x/1964. 
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Diagnose: Espinho epigástrico triangular comprido, ultrapassa a margem anterior da carapaça 

até atingir a córnea (Fig. 65A). Espinho branquiostegal marginal, seio branquiostegal largo; o 

comprimento é maior à altura. Telson com a margem posterior ornamentada com sete 

espinhos marginais, (Fig. 65B). Mandíbula com dez dentes na margem interna do processo 

incisivo (Fig. 65C). Palpo do primeiro par de maxilas carece do lobo subdorsal (Fig. 65D). 

Primeiro par de maxilípedes com epipodito rudimentar, enditos obsoletos e endópodo bem 

desenvolvido (Fig. 65E). Segundo par de maxilípedes com a margem externa do própodo e 

dátilo ornamentado com espinhos (Fig. 65F). Face interna da palma com uma fileira subdorsal 

de seis cerdas espinhosas que continuam até a zona articular com o dátilo (Fig. 65G). 

Aparelho limpador de antenas com oito cerdas espinhosas mais um espinho dorsal (Fig. 65H). 

Margem posterior do mero do primeiro par de pereiópodos com sete até oito espinhos. Base e 

ísquio sem espinhos na margem posterior (Fig. 65H), mero com dez a onze espinhos na 

margem posterior. Segundo par de pereiópodos com a base ornamentados com 19 espinhos, 

ísquio com um o dois espinhos e o mero com 18 até 20 espinhos na margem posterior. 

Observações: A espécie foi descrita para as águas do Atlântico sul, foi posteriormente 

considerada como pertencente as águas circum-antárticas, mas com escassos registros. Nós 

registramos a espécie no sul do Chile, na influência das águas circum-antárticas ao largo do 

Chile. 
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Figura 65. Phye rathbunae (Stebbing, 1914). A: região anterior da carapaça. B: vista dorsal 

da porção distal do telson. C: mandíbula direita. D: primeira maxila direita. E: primeiro 

maxilípede direito. F: detalhe do própodo e do dátilo do segundo maxilípede direito. G: vista 

da face interna do primeiro quelípodo esquerdo. H: detalhe do aparelho limpador das antenas 

na face interna do carpo do primeiro quelípodo esquerdo. I: detalhe da base e do ísquio do 

segundo quelípodo direito. Escala: A, B, G, I= 1 cm. C-F, H= 1 mm. 
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Phye scotiae Stebbing, 1914 restabelecido 

Figura 66 

Phye scotiæ Stebbing, 1914a: 294; lâmina 30. 

Pasiphaea longispina Lenz & Strunck, 1914: 315; lâmina 19, figs. 1-11. (65°15'S 80°19'E). 

Pasiphaea scotiae, de Man, 1920: 3 (lista).- Hale, 1941: 263.- Kirkwood, 1984: 27, fig. 37.- 

Burukovsky & Romensky, 1987: 51, 58 (tabela), fig. 2, 10, fig. 3.1.- Iwasaki & 

Nemoto, 1987: 26, figs. 9-11.- Clarke & Holmes, 1987: 19.- Wasmer, 1993: 82, fig. 19.- 

Tiefenbacher, 1994: 15.- Hayashi, 2004: 323 (chave de identificação), 357-359, figs. 

19.- De Grave & Fransen, 2011: 259. 

 

Localidade tipo: mar de Weddell Antártica, estação 417 (71°22'S 16°34'W), 2578 m de 

profundidade. 

Distribuição: águas circum-antárticas ao sul da convergência Antártica, desde os zero até os 

1500 m de profundidade (Burukovsky, 1987; Clarke & Holmes, 1987; Wasmer, 1993). 

Material examinado: 1 fêmea 28mm (quebrada) 1 macho 35,9 mm CC, (USNM 258236): 

Pacifico sul expedição Eltannin R/V estação 1970 (58º00'S; 153º58'E até os 50º08'S; 

154º23'E), 2250 até 2663 m de profundidade, 13 fevereiro 1967; 1 fêmea ovigera 35,7 mm 

CC 3 fêmeas 21,0; 27,0 35,71 mm CC, um macho 35,4 mm CC, (USNM 256284): oceano 

Antártico expedição Eltannin R/V, estação 1855 (63º14'S; 177º41'E até 63º25'S; 177º54'E), 

2081 até 2784 m de profundidade, 08 janeiro 1967; 1 fêmea 33,88 mm Cc e 1 macho 42,52 

mm CC, (USNM 1009207): oceano Antártico expedição USAP R/V Eltanin cruzeiro 21 

estação 275 (61º13'S; 120º02'W até 61º17'S; 119º48'W), 1250 até 2000 m de profundidade, 28 

dezembro 1965. 

Diagnose: Dente epigástrico fino e alongado ultrapassando a margem anterior da carapaça até 

ultrapassar a margem anterior das córneas (Fig. 66A). Margem dorsomesial da carapaça com 

uma quilha longa até atingir a margem posterior da carapaça. Superfície lateral da carapaça 

ornamentadas com varias quilhas sendo a quilha branquio-cardíaca a mais comprida. Quilha 

pós-antenal curta e muito por trás da margem anterior da carapaça. Quilha hepática longa e 
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com uma segunda quilha do mesmo comprimento paralela e mais ventral que a hepática. 

Espinho branquiostegal marginal e seio branquiostegal longo. Segundo a sexto pleonito com 

quilha dorsal média. Telson mais comprido do que o sexto pleonito, com a margem posterior 

côncava profunda, pelo menos o dobro da largura posterior, ornamentados com oito pares de 

espinhos (pode variar de sete até nove) (Fig. 66B). Primeiro par de quelípodos sem espinhos 

na margem posterior da base, ísquio e mero. Dátilo mais curto do que a palma. Segundo par 

de quelípodos sem espinhos na basee no ísquio, mero com cinco até sete espinhos, dátilo mais 

comprido do que a palma. 

Observações: Espécie considerada como habitando as águas antárticas do frente polar. 

 

 

 

Figura 66. Phye scotiae Stebbing, 1914. A: região anterior da carapaça. B: vista dorsal do 

porção distal direito do telson. Escala: 1 cm. 
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Phye tarda (Kroyer 1845) nova combinação 

Figura 67 

Pasiphaea tarda Krøyer, 1845: 453. 

Pasiphaea tarda, Sund 1913: 4 (clave de identificação), 14, figs. 8, 9g-n, lâminas 1-3.– De 

Man 1920: 3 (listado).– Sivertsen & Holthuis 1956: 23, fig. 17.– Williamson 1960: 

337.– Elofsson 1961: 49, figs. 1a, e, h, i, k, l, 2a-c.– Squires 1965: 23, figs. 11, 12.– 

Squires, 1990: 110 (chave de identificação), 121, figs. 61-63.– Maurin 1968: 480 

(listado).– Abbes & Casanova 1973: 284.– Crosnier & Forest 1973: 133 (chave de 

identificação).– Lagardère 1973: 79; 1975: 222.– Matthews & Pinnoi 1973: 139.– 

Burukovsky 1976: 21 (chave de identificação).– Burukovsky, 1996: 843 (tabela).– 

Williams & Wigley 1977: 6.– Mauchline et al., 1977: 150 (listado).– Burukovsky & 

Romensky 1979: 329.– Macpherson 1983: 53.– Hendrickx & Estrada-Navarrete, 1989: 

112.– Macpherson, 1991: 405 (listado).– Komai 1995: 242, fig. 177.– Udekem d’Acoz 

1999: 80 (em parte).– Hayashi, 2006: 197 (chave de identificação), 234-236, figs. 14F-

O.– De Grave & Fransen, 2011: 259. 

Pasiphæa principalis Sund, 1913: 6; figs. 5-7, 9a-f. 

 

Localidade tipo: desconhecida. 

Distribuição: Atlântico Norte até o Carolina do Sul, EUA Sul das Ilhas Canárias e Angola 

(Udekem d’Acoz, 1999). 

Material examinado: 2 fêmeas ovígeras 35,78 e 34,75 mm CC, 2 fêmeas 22,82 e 28,44 mm 

CC, 2 machos 30,93 e 34,75 mm CC, (USNM 165909): Atlântico Norte (61º04'N; 04º12'W), 

580 até 680 m de profundidade, 07/viii/1972; 1 fêmea 59,89 mm CC, (USNM 28269): Ao 

largo da roca Sea Lion, Washington, EUA. expedição Albatross, estação 3075 (47º22''00"N; 

125º41'00"W), 1570 m de profundidade, 22/vi/1889; 1 fêmea 25,72 mm CC, (USNM 

222399): Atlântico Norte, ao largo da Virginia, EUA., expedição ISELIN R/V (37º03'30"N; 

74º20'54"W), 1718 m de profundidade, 14/vi/1973; 1 fêmea ovígera 74,78 mm CC, (USNM 

1151565): ao largo do Panamá, mar Caribe, expedição Miguel Oliver, Caribbean 2011, 
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Miguel Oliver R/V cruzeiro MOC2011, estação MOC 11-28 (9º20'46"N; 81º37'16"W), 1190 

até 1259 m de profundidade, 12/i/2011; 12 espécimes RBM 010-0361-0070: Canon Loudoun, 

e ao sudeste de Barkley Sound, Canadá (48°22,099'N; 126°27,748'W) até 48°22,998'N; 

126°28,209'W), 2 1416 até os 1433 m de profundidade, 29/viii/ 2001; 6 espécimes, 010-

00301-006: oeste da Bahia Beresford, ilha Graham, Canadá (53°57'N; 133°46,193'W até 

53°57,366'N; 133°48,773'W), dos 1143 até os 1175 m de profundidade, 03/ix/2002.  

Diagnose: Dente epigástrico amplo e comprido, ultrapassando a margem anterior da carapaça, 

os lados do dente dorsal com uma depressão baixa. Margem anterior do dente dorsal convexa 

(Fig. 67A). Margem dorsomesial com uma quilha afiada atingindo até a porção posterior da 

carapaça. As laterais da carapaça com quilhas notórias, quilha pós-orbital bem por detrás da 

margem anterior da carapaça, quilha branquio-cardíaca bem desenvolvida. Espinho 

branquiostegal marginal, seio branquiostegal comprido. Todos os pleonitos com uma quilha 

dorsal média, mas no primeiro pleonito a quilha só está presente na metade posterior e no 

sexto pleonito a quilha está presente só na metade anterior. Telson mais curto do que o 

comprimento do sexto pleonito, margem posterior côncava, ornamentado com oito até doze 

espinhos (Fig. 67B). Primeiro par de maxilas sem lobo subdistal na margem interna do palpo 

(Fig. 67C). Primeiro par de maxilípedes com epipodito reduzido, endópodo bem desenvolvido 

e enditos obsoletos (Fig. 67D). Segundo par de maxilípedes com a margem externa do 

própodo e do dátilo ornamentado com espinhos (Fig. 67E). Face interna da palma do primeiro 

par de quelípodos com uma fileira de onze cerdas espinhosas simples as que se continuam até 

atingir a base do dedo fixo (Fig. 67F). Aparelho limpador de antenas na face interna do carpo 

do primeiro par de quelípodos com uma fileira de dez cerdas espinhosas simples e um espinho 

dorsal (Fig. 67G). Primeiro par de quelípodos sem espinhos na base e no ísquio, mero com 

quatro até oito espinhos na margem posterior. Dátilo mais curto do que a palma. Segundo par 

de quelípodos com a base ornamentada com um até sete espinhos na margem posterior, ísquio 

ornamentado com um ou sem espinhos (Fig. 67H), margem posterior do mero com 14 até 24 

espinhos. 

Observações: A espécie tem sido registrada para as águas do Atlântico norte na Europa e 

também nas águas do norte da América do Norte. Butler (1983) reportou a espécie nas águas 

do Pacífico no Canadá, mas Hayashi (2004), sem examinar material do Pacífico, supôs que se 
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trata-se de uma espécie diferente. Nós revisamos material do Canadá dos lados Pacífico e 

Atlântico da América, assim como material do mar do norte, e concluímos que P. tarda esta 

restrita ao Atlântico e que os exemplares do lado Pacifico do Canadá correspondem uma nova 

espécie. 
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Figura 61. Phye tarda (Kroyer 1845). A: região anterior da carapaça. B: vista dorsal da 

porção distal do telson. C: primeira maxila direita. D: primeiro maxilípede direito. E: detalhe 

do própodo e do dátilo do segundo maxilípede direito. F: vista da face interna do primeiro 

quelípodo esquerdo. G: detalhe do aparelho limpador das antenas na face interna do carpo do 

primeiro quelípodo esquerdo. H: detalhe da base e do ísquio do segundo quelípodo direito. 

Escala: A, B, F = 1 cm. C, D, G, H= 1 mm. 
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5. CONCLUSÕES 

A monofilia da superfamília Pasiphaeoidea é recuperada com base em 24 

sinapomorfias. 

Os gêneros Leptochela Stimpson, 1860 e Psathyrocaris Wood-Mason in Wood-Mason 

& Alcock, 1893, tradicionalmente considerados como pertencentes à família Pasiphaeidae 

Dana, 1852, são transferidos para famílias distintas: Leptochelidae Paul’son, 1875 e 

Psathyrocarididae família nova. 

Os caracteres que separam as espécies de Leptochela e de Psathyrocaris da família 

Pasiphaeidae incluem a ausência de aparelho limpador de antenas na face interna do carpo e 

própodo do primeiro quelípodo e a presença de palpo mandibular foliáceo, com um segmento 

em Leptochelidae e dois segmentos em Psathyrocarididae.  

A morfologia do esqueleto estomacal dos Leptochelidae e dos Psathyrocarididae difere 

muito dos Pasiphaeidae s.s. O dente central do moinho gástrico é multi-cúspide em 

Leptochelidae e mono-cúspide em Psathyrocaridae. Nos Pasiphaeidae s.s. o dente central do 

estomago é bífido. 

A monofilia da família Pasiphaeidae s.s. é recuperada com base em base em 27 

sinapomorfias. 

A família Pasiphaeidae s.s. engloba os gêneros Eupasiphae Wood-Mason in Wood-

Mason & Alcock, 1893 Glyphus Filhol, 1884, Parapasiphae Smith, 1884, Pasiphaea Savigny, 

1816, Phye Alcock, 1893 e Pasiphaeidae gênero novo. 

A monofilia dos gêneros Eupasiphae e Parapasiphae não foi recuperada. 

A monofilia do gênero Pasiphaea foi recuperada, mas o gênero está restrito a apenas 25 

espécies das 70 tradicionamente inclusas em Pasiphaea. 

A espécie Alainopasiphaea australis (Hanamura, 1989) é restituída ao gênero 

Pasiphaea, no qual foi originalmente descrita. O gênero Alainopasiphaea Hayashi, 1999 fica 

restrito à sua espécie tipo A. nudipeda (Burukovsky, 1993), o que coloca em discussão a 

validade do gênero Alainopasiphaea.  
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O gênero Phye é restabelecido para reunir 23 espécies tradicionalmente inclusas em 

Pasiphaea s.l., e um novo gênero é proposto para reunir pelo menos duas espécies do gênero 

Pasiphaea.  

A reestruturação da superfamília Pasiphaeoidea em três famílias assim como a restrição 

do gênero Pasiphaea e os novos gêneros dão mais estabilidade ao grupo.  

Um total de 38 espécies de Pasiphaeoidea são conhecidas das costas Pacífico e 

Atlântico das Américas. 

Leptochela (Leptochelidae) é composta por 15 espécies, a maior parte delas distribuídas 

no Atlântico, cinco das quais americanas. 

Psathyrocaris (Psathyrocarididae fam. nov.) possui uma única espécie no Pacífico 

americano.  

Pasiphaeidae s.s. esta composta por  31 espécies agrupadas em seis gêneros nas costas 

Atlântica e Pacífica das américas. As espécies de Psiphaeidae gen. n. ocorrem apenas no 

Atlântico. 

Duas espécies de Eupasiphae ocorrem nas costas Atlântica e Pacífica das américas. 

Glyphus é aparentemente cosmopolita e é conhecido de ambas costas das Américas. Três 

espécies de Parapasiphae estão representadas nas águas das Américas, duas espécies estão 

unicamente no lado Atlântico (P. compta Smith, 1884 e P. cristata Smith, 1884), já P. 

sulcatifrons Smith, 1884 é cosmopolita.  

As espécies de Pasiphaea são conhecidas das costas Atlântica e Pacífica das américas, 

mas nenhuma é compartilhada por ambas as costas. 

As espécies do gênero Phye tem distribuição mais austral do que as espécies de 

Pasiphaea, sendo majoritariamente de águas circum-antárticas e subtropicais. De um modo 

geral as espécies do gênero Phye não ocorrem concomitantemente nas costas Atlântica e 

Pacífica das Américas, exceto P. barnardi e P. rathbunae presentes no extremo sul americano. 
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Apêndice  

I. Listado de caracteres polarizados para a superfamília Pasiphaeoidea 

Caráter 1. Quilha dorsomesial da carapaça – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

 Caráter 2. Quilha dorsomesial no abdome – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 3. Quilha dorsomesial da carapaça – Comprimento em relação a margem posterior da 
carapaça. 

0= curta, não atinge a margem posterior da carapaça 

1= longa, atinge a margem posterior da carapaça 

Caráter 4. Quilha dorsomesial da carapaça – Comprimento em relação ao comprimento da carapaça. 

0= curta, menos da metade do comprimento da carapaça 

1= longa, mais da metade do comprimento da carapaça 

Caráter 5. Quilha dorsomesial da carapaça curta – Comprimento. 

0= curta, não além do dente epigástrico 

1= média, até a metade do comprimento da carapaça 

Caráter 6. Quilha dorsomesial da carapaça longa – Comprimento. 

0= atinge até a metade do comprimento da carapaça  

1= atinge mais da metade do comprimento da carapaça, sem atingir a margem posterior da 
carapaça  

Caráter 7. Quilha dorsomesial da carapaça – Presença/Ausência de espinhos. 

 0= sem espinhos 

 1= com espinhos 

Caráter 8. Ornamentos da Quilha dorsomesial da carapaça – Extensão. 

0= com dentes em parte de seu comprimento 

1= com dentes em todo seu comprimento 
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Caráter 9. Levantamento epigástrico – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 10. Quilha pós-orbital – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

1= presente  

Caráter 11. Quilha pós-orbital – Tamanho. 

0= curta, não ultrapassa a base do espinho pós-orbital 

1= longa, mais longa que a base do espinho pós-orbital 

Caráter 12. Quilha pós-antenal – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 13. Quilha hepática – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 14. Quilha branquial – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 15. Quilha branquio-cardíaca – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 16. Quilha branquio-cardíaca – Extensão. 

0= parcial apenas na porção final  

 1= total, em todo o comprimento 

Caráter 17. Quilha pós-hepática – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

1= presente 
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Caráter 18. Quilha pós-hepática – Extensão. 

0= parcial, não atinge a margem postero-ventral da carapaça 

1= total, atinge a margem postero-ventral da carapaça 

Caráter 19. Sulco epigástrico – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 20. Sulco órbito-antenal – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 21. Sulco branquial – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 22. Sulco suprabranquial – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 23. Margem dorsomesial do primeiro pleonito – Presença/Ausência de ornamentos. 

 0= sem ornamentos 

 1= com ornamentos 

Caráter 24. Margem dorsomesial do primeiro pleonito – Forma da quilha. 

 0=com quilha cortante 

 1= com quilha arredondada 

Caráter 25. Primeira pleura abdominal – Forma da margem ventral. 

 0= arredondada 

 1= retilínea ou côncava 

Caráter 26. Primeira pleura abdominal – Forma da margem ventral 

 0= retilínea 

 1= côncava 
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Caráter 27. Primeira pleura abdominal – Forma do extremo posterior. 

 0= triangular 

1= arredondado ou quadrado 

Caráter 28. Primeira pleura abdominal – Forma do extremo posterior. 

 0= arredondado 

 1= quadrado 

Caráter 29. Margem dorsomesial do segundo pleonito – Presença/Ausência de ornamentos. 

 0= sem ornamentos 

 1= com ornamentos 

Caráter 30. Quilha na margem dorsomesial do segundo pleonito – Forma. 

 0= cortante 

 1= outra forma  

Caráter 31. Quilha na margem dorsomesial do segundo pleonito – Forma. 

 0= arredondada 

 1 = aplanada ou sulcada 

Caráter 32. Margem dorsomesial do segundo pleonito – Forma. 

 0= aplanada  

 1= levemente sulcada  

Caráter 33. Quilha do segundo pleonito – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 34. Quilha do segundo pleonito – Extensão em relação ao comprimento do segundo 
pleonito. 

0= parcial, apenas na porção final 

1= total, em todo o comprimento do segmento 

Caráter 35. Segunda pleura – Margem ventral. 

 0= arredondada 

1= outra forma  
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Caráter 36. Segunda pleura – Margem ventral. 

 0= retilínea 

 1= aguda ou côncava 

Caráter 37. Segunda pleura – Margem ventral. 

 0= aguda 

 1= côncava  

Caráter 38. Segunda pleura abdominal – Extremo posterior. 

 0= triangular 

 1= outra forma 

Caráter 39. Segunda pleura abdominal – Extremo posterior. 

 0= arredondado 

 1= quadrado 

Caráter 40. Terceiro pleonito – Margem dorsomesial. 

 0= projetado posteriormente 

 1= não projetado 

Caráter 41. Terceiro pleonito, margem dorsomesial – Presença/Ausência de ornamentos. 

 0= sem ornamentos 

 1= com ornamentos 

Caráter 42. Terceiro pleonito, margem dorsomesial – Quilha. 

 0= com quilha cortante 

1= com quilha de outra forma 

Caráter 43. Terceiro pleonito – Margem dorsomesial. 

 0= com quilha arredondada  

 1= sulcado 

Caráter 44. Terceira pleura – Forma da margem ventral. 

 0= arredondada 

 1= de outra forma  
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Caráter 45. Terceira pleura – Forma da margem ventral. 

 0= aguda 

 1= outra forma 

Caráter 46. Terceira pleura – Forma da margem ventral. 

 0= retilínea 

 1= outra forma 

Caráter 47. Terceira pleura – Forma da margem ventral. 

 0= côncava  

1= arredondado com uma ponta média  

Caráter 48. Terceira pleura abdominal – Forma do extremo posterior  

 0= arredondado 

 1= retilíneo 

Caráter 49. Terceira pleura abdominal – Forma do extremo posterior. 

 0= quadrado 

 1= triangular 

Caráter 50. Margem dorsomesial do quarto pleonito – Presença/Ausência de ornamentos. 

 0= sem ornamentos 

 1= com ornamentos 

Caráter 51. Margem dorsomesial do quarto pleonito – Forma da quilha. 

0= com quilha cortante ou arredondada  

 1= aplanada ou sulcada 

Caráter 52. Margem dorsomesial do quarto pleonito – Forma da margem dorsal. 

 0= aplanada 

 1= sulcada 

Caráter 53. Quarta pleura – Forma da margem ventral. 

 0= arredondada 

 1= outra forma  
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Caráter 54. Quarta pleura – Forma da margem ventral. 

 0= aguda 

 1= retilínea ou côncava 

Caráter 55. Quarta pleura – Forma da margem ventral. 

 0= retilínea 

 1= côncava 

Caráter 56. Quarta pleura abdominal – Forma do extremo posterior. 

 0= triangular 

 1= outra forma 

Caráter 57. Quarta pleura abdominal – Forma do extremo posterior. 

 0= arredondado 

 1= quadrado 

Caráter 58. Ponto de união entre o quarto e quinto pleonito – Forma. 

 0= liso  

 1= com um tubérculo 

Caráter 59. Quinto pleonito – Margem dorsomesial. 

 0= sem ornamentos 

 1= com ornamentos 

Caráter 60. Quinto pleonito – Margem dorsomesial. 

 0= com quilha 

 1= aplanada ou sulcado  

Caráter 61. Quinto pleonito, margem dorsomesial – Forma da quilha dorsomesial. 

 0= com quilha cortante  

 1= com quilha arredondada 

Caráter 62. Quinto pleonito, margem dorsomesial – Forma da margem dorsal. 

 0= aplanada  

 1= completamente sulcada  
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Caráter 63. Quinta pleura – Forma da margem ventral. 

 0= arredondada 

 1= outra forma  

Caráter 64. Quinta pleura – Forma da margem ventral. 

 0= retilínea  

 1= côncava  

Caráter 65. Quinta pleura abdominal – Forma do extremo posterior. 

 0= triangular 

 1= retilíneo 

Caráter 66. Quinta pleura abdominal – Forma do extremo posterior. 

 0= arredondado 

 1= quadrado  

Caráter 67. Ponto de união entre quinto e sexto pleonito. 

 0= sem tubérculo 

 1= com um tubérculo 

Caráter 68. Sexto pleonito – Margem dorsomesial. 

 0= simples, sem ornamentos 

 1= com ornamentos 

Caráter 69. Sexto pleonito – Margem dorsomesial. 

 0= com quilha  

 1= aplanado  

Caráter 70. Sexto pleonito, margem dorsomesial – Forma da margem dorsal. 

 0= completamente aplanada  

 1= aplanada parcialmente  

Caráter 71. Sexto pleonito, quilha dorsomesial – Presença/ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 
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Caráter 72. Sexto pleonito, quilha dorsomesial – Extensão. 

 0= completa  

1= incompleta  

Caráter 73. Sexto pleonito, quilha dorsomesial – Comprimento. 

 0= atinge apenas a metade proximal 

 1= atinge apenas a metade distal 

Caráter 74. Sexto pleonito, superfície lateral – Presença/Ausência de uma fenda. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 75. Sexto pleonito, quilhas laterais – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 76. Sexto pleonito, pleura – Forma do extremo postero-ventral. 

 0= arredondado 

 1= outra forma  

Caráter 77. Sexto pleonito, pleura – Forma do extremo postero-ventral. 

 0= sem concavidade 

 1= com uma concavidade 

Caráter 78. Sexto pleonito, pleura – Forma do extremo postero-ventral. 

 0= agudo  

 1= com um espinho subdistal  

Caráter 79. Sexto pleonito, pleura – Forma do extremo postero-ventral. 

 0= côncavo  

 1= côncavo com espinho 

Caráter 80. Sexto pleonito, placa esternal posterior – Presença/ausência. 

 0= presente 

1= ausente 
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Caráter 81. Sexto pleonito, placa esternal posterior – Forma. 

 0= arredondado 

 1= triangular 

Caráter 82. Sexto pleonito, placa esternal posterior – Presença/ausência de um processo ventral. 

 0= presente 

 1= ausente 

Caráter 83. Sexto pleonito, placa esternal posterior – Processo ventral. 

0= dentiforme projetado  

1= dentiforme não projetado 

Caráter 84. Ponto de união entre o sexto pleonito e o telson. 

0= sem tubérculo 

 1= com um tubérculo 

Caráter 85. Sexto pleonito, margem dorsal submédio – Presença/Ausência de quilhas. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 86. Sexto pleonito, Margem dorsal submédio dorsal – Presença/Ausência de quilhas. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 87. Terceiro pleonito – Presença/Ausência de espinho. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 88. Quarto pleonito – Presença/Ausência de espinho. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 89. Quinto pleonito – Presença/Ausência de espinho. 

 0= ausentes 

 1= presentes 
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Caráter 90. Sexto pleonito. Presença/Ausência de espinho. 

 0= ausentes 

 1= presentes 

Caráter 91. Telson – Forma da margem posterior. 

 0= convexo ou retilíneo  

 1= côncavo  

Caráter 92. Telson – Forma da margem posterior. 

 0= convexo  

 1= retilíneo  

Caráter 93. Telson, margem posterior – Forma da concavidade. 

0= côncavo suave. largura posterior do telson > concavidade  

1= côncavo proeminente. largura posterior do telson < concavidade  

Caráter 94. Telson – Comprimento em relação ao comprimento do sexto pleonito. 

0= telson mais longo do que o sexto pleonito 

1= iguais ou mais curto que o sexto pleonito 

Caráter 95. Telson – Comprimento em relação ao comprimento do sexto pleonito. 

0= telson mais longo ou iguais  

1= telson mais curto do que o sexto pleonito  

Caráter 96. Telson – Comprimento em relação ao comprimento do sexto pleonito. 

 0= iguais 

1= telson diferente comprimento que o sexto pleonito 

Caráter 97. Comprimento do sexto pleonito em relação ao comprimento do quinto pleonito. 

 0= iguais 

 1= diferentes 

Caráter 98. Comprimento do sexto pleonito em relação ao comprimento do quinto pleonito 

0= quinto pleonito mais curto que o VI pleonito 

 1= quinto pleonito mais comprido 
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Caráter 99. Comprimento do sexto pleonito em relação ao comprimento do quinto pleonito. 

0= duas vezes ou menos o comprimento do quinto pleonito  

1= mais de duas vezes o comprimento do quinto pleonito 

Caráter 100. Comprimento do sexto pleonito em relação ao comprimento do quinto pleonito. 

0= 1,5 vezes o comprimento do quinto pleonito (0) 

1= entre 1,5 a 2 vezes o comprimento do quinto pleonito  

Caráter 101. Rostro. 

0= desenvolvido (projetado a partir da margem anterior da carapaça) 

 1= obsoleto (não projetado) 

Caráter 102. Rostro. 

 0= projeção horizontal 

 1= obsoleto 

Caráter 103. Rostro – Tipo de projeção. 

 0= projeção horizontal 

 1= projeção horizontal e vertical 

Caráter 104. Rostro – Presença/ausência de quilha lateral. 

 0= ausente 

1= presente, 

Caráter 105. Rostro – projeção da quilha lateral. 

0= presente, se projeta até atingir a margem anterior do rostro 

1= presente, se projeta até a zona média do rostro 

Caráter 106. Rostro – Comprimento em relação às córneas. 

 0= curto não atinge as córneas 

1= atinge ou ultrapassa as córneas  

Caráter 107. Rostro – Comprimento em relação às córneas. 

 0= atinge as córneas 

 1= mais longo do que as córneas 
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Caráter 108. Rostro – Presença/Ausência de armadura. 

 0= ausente 

 1= presente  

Caráter 109. Rostro – Armadura. 

 0= armado solo um lado  

 1= armado dorsal y ventral 

Caráter 110. Espinho epigástrico – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 111. Espinho epigástrico – Comprimento relativo a margem anterior da carapaça.  

0= curto, não atinge a margem anterior da carapaça 

1= longo, atinge ou ultrapassa a margem anterior da carapaça  

Caráter 112. Espinho epigástrico – Comprimento relativo a margem anterior da carapaça.  

0= atinge a margem anterior da carapaça 

1= ultrapassa a margem anterior da carapaça 

Caráter 113. Espinho epigástrico – Comprimento em relação aos olhos.  

 0= não atinge a córnea 

 1= atinge ou ultrapassa a córnea. 

Caráter 114. Espinho epigástrico – Comprimento em relação aos olhos.  

 0= atinge a córnea 

 1= ultrapassa a córnea. 

Caráter 115. Espinho epigástrico – Presença/ausência de fenda lateral. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 116. Espinho epigástrico – Presença/ausência de uma depressão lateral posterior a órbita 

 0= ausente 

 1= presente 
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Caráter 117. Espinho epigástrico – Forma da margem anterior. 

0= retilíneo 

 1= côncavo ou convexo 

Caráter 118. Espinho epigástrico – Posição da margem anterior com relação ao eixo antero-
posterior da carapaça. 

0= retilínea, aproximadamente em um ângulos de 45 grados 

1= retilínea, perpendicular ao comprimento da carapaça 

Caráter 119. Espinho epigástrico – Forma da margem anterior. 

 0= côncava  

 1= convexa 

Caráter 120. Espinho antenal – Presença/Ausência. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 121. Espinho branquiostegal. Presença/Ausência. 

 0= presente 

 1= ausente 

Caráter 122. Espinho branquiostegal – Posição com relação a margem anterior da carapaça. 

 0= marginal 

1= submarginal 

Caráter 123. Espinho branquiostegal – Projeção com relação a margem anterior da carapaça. 

0= submarginal, não atinge a margem anterior  

1= submarginal, ultrapassa a margem anterior 

Caráter 124. Espinho branquiostegal – Presença/Ausência de quilha. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 125. Seio branquiostegal. Presença/Ausência. 

 0= presente  

 1= ausente 
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Caráter 126. Seio branquiostegal – Grau de desenvolvimento.  

0= seio pouco desenvolvido, concavidade suave 

1= seio bem desenvolvido  

Caráter 127. Seio branquiostegal – Profundidade em relação ao comprimento/altura. 

0= seio pouco profundo; comprimento < alto 

 1= seio profundo 

Caráter 128. Seio branquiostegal – Forma. 

0= seio retangular; comprimento > alto  

1= seio quadrado comprimento = alto  

Caráter 129. Lobos branquiostegal e antenal – Grau de fusão. 

 0= lobo antenal e branquiostegal superior fusionados  

 1= lobo antenal e branquiostegal superior separados claramente  

Caráter 130. Lobos antenal e antenular – Grau de fusão. 

 0= Lobo antenal e antenular fusionados  

1= Lobo antenal e antenular separados 

Caráter 131. Lobo antenal, antenular e branquiostegal superior – Grau de fusão.  

 0= os três fusionados 

 1= os três separados 

Caráter 132. Comprimento das córneas com relação ao comprimento do pedúnculo ocular. 

 0= iguais em comprimento 

1= diferentes em comprimento 

Caráter 133. Comprimento das córneas v/s pedúnculo ocular. 

0= córnea mais curta do que pedúnculo ocular 

1= córnea mais longa do que o pedúnculo ocular 

Caráter 134. Largura da córnea com relação à largura do pedúnculo ocular. 

0= iguais 

1= mais larga do que o pedúnculo 
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Caráter 135. Córnea – Forma. 

 0= bilobulado 

 1= unilobulado  

Caráter 136. Olhos, Nebenaugen ou pigmentos oculares adicionais – Presença/Ausência. 

 0= presente 

 1= ausente 

Caráter 137. Primeiro par de antenas, pedúnculo – Comprimento em relação ao escafocerito. 

0= pedúnculo mais curto do que o terço distal do escafocerito 

1= pedúnculo atinge o ultrapassa o terço distal da escafocerito 

Caráter 138. Primeiro par de antenas, pedúnculo – Comprimento em relação ao escafocerito. 

0= pedúnculo atinge o terço distal da escafocerito 

1= pedúnculo ultrapassa o terço distal da escafocerito 

Caráter 139. Primeiro segmento antenular – Comprimento com relação ao pedúnculo antenular. 

0= menos da metade do comprimento do pedúnculo 

1= a metade a mais do comprimento do pedúnculo 

Caráter 140. Primeiro segmento antenular – Comprimento com relação ao comprimento do 
pedúnculo antenular. 

0= a metade do comprimento do pedúnculo  

1= mais da metade do comprimento do pedúnculo  

Caráter 141. Segmentos antenulares – Relação dos comprimentos do primeiro segmento v/s 
comprimento do terceiro segmento. 

0= comprimentos dos segmentos iguais 

1= comprimento dos segmentos diferentes  

Caráter 142. Segmentos antenulares – Proporção do comprimento do segundo segmento v/s 
comprimento do terceiro segmento. 

0= 1/2 do comprimento do terceiro segmento 

1= menos ou menos de 1/2 do comprimento do terceiro segmento  

Caráter 143. Segundo segmento antenular – Comprimento do segmento com relação a metade do 
terceiro segmento antenular. 

0= menos de 1/2 do comprimento do terceiro segmento 
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1= mais de 1/2 do comprimento do terceiro segmento  

Caráter 144. Terceiro segmento antenular – Comprimento da fase externa em relação ao 
comprimento da fase interna. 

 0= externo 1/2 o interno 

 1= externo mais de 1/2 do interno 

Caráter 145. Parte basal da rama externa do flagelo antenular em relação ao comprimento do 
terceiro segmento do pedúnculo.  

 0= igual ao terceiro segmento 

1= parte basal da rama externa mais largo que o terceiro segmento 

Caráter 146. Estilocerito – Largura. 

 0= estreito (com forma de espinho) 

 1= amplo  

Caráter 147. Estilocerito – Forma. 

 0=foliáceo 

 1= retangular 

Caráter 148. Estilocerito – Comprimento em relação ao terceiro segmento do pedúnculo antenular. 

0= atinge a metade do terceiro segmento antenular 

1= atinge menos da metade do terceiro segmento antenular  

Caráter 149. Estilocerito – Comprimento em relação ao terceiro segmento do pedúnculo antenular. 

0= atinge a base do terceiro segmento antenular 

1= não atinge o terceiro segmento do pedúnculo antenular  

Caráter 150. Estilocerito – Comprimento em relação ao segundo segmento do pedúnculo antenular. 

0= atinge menos da metade do segundo segmento do pedúnculo antenular 

1= não atinge o segundo segmento do pedúnculo antenular  

Caráter 151. Escama antenal – Comprimento em relação ao comprimento da carapaça. 

0= mais de duas vezes o comprimento da carapaça 

1= duas vezes ou menos de duas vezes o comprimento da carapaça 

Caráter 152. Escama antenal – Comprimento em relação à carapaça. 

0= menos de duas vezes o comprimento da carapaça 
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1 = duas vezes o comprimento da carapaça 

Caráter 153. Escama antenal – Proporção da largura v/s o comprimento. 

0= de três a quatro vezes a longitude 

1= menos de três vezes a longitude  

Caráter 154. Escama antenal – Proporção da largura v/s o comprimento. 

0= menos de três vezes a longitude 

1= curta, menos de duas vezes a longitude 

Caráter 155. Escama antenal – Presença/Ausência do espinho externo. 

 0= ausente 

1= presente 

Caráter 156. Escama antenal – Posição do espinho externo. 

0= subdistal 

1= distal 

Caráter 157. Escama antenal – Comprimento do espinho com relação ao externo subdistal. 

0= não atinge a margem anterior da escama 

1= atinge ou ultrapassa a margem anterior da escama 

Caráter 158. Escama antenal – Comprimento do espinho com relação ao externo subdistal. 

0= atinge a margem anterior da escama 

1= ultrapassa a margem anterior da escama 

Caráter 159. Tamanho do segundo segmento do protopodito antenal v/s Primeiro segmento 
pedúnculo antenal. 

 0= protopodito mais curto 

1= iguais ou protopodito mais longo  

Caráter 160. Tamanho do segundo segmento do protopodito antenal v/s Primeiro segmento 
pedúnculo antenal. 

 0= iguais  

 1= protopodito mais longo 

Caráter 161. Segundo protopodito antenal – Presença/ausência do espinho da margem externa. 

 0= ausente 
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 1= presente 

Caráter 162. Pedúnculo antenal – Proporção do comprimento do primeiro v/s segundo segmento 
(medido ventralmente). 

 0= iguais 

1= diferentes 

Caráter 163. Pedúnculo antenal – Proporção comprimento do primeiro v/s segundo segmento 
(medido ventralmente). 

0= segundo mais curto do que o primeiro 

1= segundo mais largo que o primeiro 

Caráter 164. Pedúnculo antenal – Proporção do comprimento do terceiro segmento v/s os primeiros  

 0= iguais 

1= terceiro mais longo ou  terceiro mais curto 

Caráter 165. Pedúnculo antenal – Proporção do comprimento do terceiro segmento v/s os primeiros.  

 0= terceiro mais longo  

 1= terceiro mais curto  

Caráter 166. Segundo protopodito antenal – Presença/ausência do dente ventro-distal.  

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 167. Segundo protopodito antenal, dente ventro-distal  – Comprimento com relação às 
córneas. 

 0= não atinge as córneas 

1= atinge ou ultrapassa as córneas 

Caráter 168. Segundo protopodito antenal, dente ventro-distal  – Comprimento com relação às 
córneas. 

 0= atinge as córneas 

 1= ultrapassa as córneas 

Caráter 169. Palpo mandibular – Presença/Ausência. 

 0= presente 

 1= ausente 
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Caráter 170. Palpo mandibular – Segmentação. 

 0= tri-segmentado  

 1= menos de três segmentos 

Caráter 171. Palpo mandibular – Número de segmentos. 

 0= bi-segmentado 

 1= uni-segmentado  

Caráter 172. Palpo mandibular – Forma. 

0= digitiforme 

 1= outra forma 

Caráter 173. Palpo mandibular – Forma. 

0= foliáceo 

 1= lobular 

Caráter 174. Mandíbula – Presença/ausência dos processos molar e incisivos. 

 0= ambos processos presentes 

 1= só um processo 

Caráter 175. Mandíbula – Proporção palpo mandibular v/s processo incisivo. 

0= tão longo quanto o processo incisivo 

1= diferentes um maior que outro 

Caráter 176. Mandíbula – Proporção palpo mandibular v/s processo incisivo. 

0= mais de duas vezes o tamanho do processo incisivo 

1= menor do que o processo incisivo 

Caráter 177. Mandíbula – Forma do processo molar. 

0= processo agudo 

1= processo plano 

Caráter 178. Mandíbula – Cúspides no processo molar. 

0= múltiplas cúspides 

 1= unicúspide 
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Caráter 179. Mandíbula, processo incisivo – Número de dentes. 

 0= menos de 10 dentes 

 1= 10  ou mais dentes 

Caráter 180. Mandíbula, processo incisivo – Número de dentes. 

 0= 10 dentes  

1= mais de 10 dentes 

Caráter 181. Paragnatos 

 0= oval com projeção distal 

 1= oval sem projeção distal 

Caráter 182. Maxílula (primeiro par de maxilas) – Presença/ausência do exópodo. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 183. Maxílula – Proporção palpo v/s enditos. 

 0= iguais 

1= diferentes 

Caráter 184. Maxílula – Proporção palpo v/s enditos. 

0= palpo mais longo do que os enditos 

 1= palpo mais curto 

Caráter 185. Maxílula – Armadura sub-distal do palpo. 

0= menos de cinco cerdas 

 1=mais de cinco 

Caráter 186. Maxílula – Armadura sub-distal do palpo. 

0= uma a menos de cinco cerdas 

1= sem cerdas 

Caráter 187. Maxílula – A rmadura sub-distal do palpo. 

0= mais de uma e menos de cinco cerdas 

 1= apenas uma cerda 
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Caráter 188. Maxílula – Presença/Ausência da projeção subdistal no palpo. 

 0= ausente  

 1= presente  

Caráter 189. Maxílula – Desenvolvimento da projeção subdistal do palpo. 

 0= bem definida  

 1= rudimentar 

Caráter 190. Maxílula – Ornamentos na projeção subdistal do palpo.  

 0= penacho de cerdas 

 1= apenas uma cerda 

Caráter 191. Maxílula – Presença/ausência do endito ventral. 

 0= presente  

 1= ausente 

Caráter 192. Maxílula – Proporção dos enditos. 

 0= sub iguais 

1= diferentes em tamanho  

Caráter 193. Maxílula –Proporção dos enditos. 

0= endito ventral menor do que a dorsal 

1= endito ventral maior do que a dorsal 

Caráter 194. Maxílula, endito dorsal – Armadura interna. 

 0= com 12 dentes 

 1= mais ou menos de 10 dentes 

Caráter 195. Maxílula, endito dorsal –A rmadura interna. 

 0= menos de 12 dentes 

 1= mais de 12  

Caráter 196. Maxílula, endito dorsal – Armadura interna. 

 0= 14 dentes 

 1= mais de 14 dentes  
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Caráter 197. Maxílula, endito dorsal – Armadura externa. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 198. Maxílula, endito dorsal – Tipo de armadura externa. 

 0= apenas cerdas 

 1= apenas espinhos 

Caráter 199. Maxílula, endito ventral – Forma. 

 0= lobular 

 1= digitiforme 

Caráter 200. Maxílula, endito ventral – Tipo de armadura. 

 0= cerdas 

 1= cerdas e espinhos 

Caráter 201. Maxila, endópodo – Proporção comprimento com relação ao lobo dorsal do 
escafognatito. 

0= do mesmo comprimento que lobo dorsal do escafognatito 

1= menor ao lobo dorsal do escafognatito 

Caráter 202. Maxila, endópodo – Proporção comprimento com relação a metade do lobo dorsal do 
escafognatito. 

0= ultrapassa a metade do lobo dorsal, sem ultrapassar o escafocerito 

1= atinge a metade ou menos da metade do lobo dorsal do escafocerito  

Caráter 203. Maxila, endópodo – Proporção comprimento com relação ao lobo dorsal do 
escafognatito. 

0= atinge a metade do lobo dorsal 

1= atinge menos da metade do lobo dorsal do escafognatito 

Caráter 204. Maxila, endópodo – Forma. 

 0= filiforme 

 1= lobular ou digitiforme 

Caráter 205. Maxila, endópodo – Armadura apical. 

 0= sem armadura 
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1= armado com espinhos e cerdas  

Caráter 206. Maxila, enditos – Grau de desenvolvimento. 

0= desenvolvidos  

 1= obsoletos 

Caráter 207. Maxila, enditos – Grau de desenvolvimento. 

0= desenvolvidos, tão grandes quanto o endópodo 

1= menores do que o endópodo  

Caráter 208. Maxila, enditos – Forma. 

0= digitiformes  

1= como lobos simples 

Caráter 209. Maxila, enditos – Armadura. 

 0= cerdas espinhosas 

 1= cerdas simples 

Caráter 210. Maxila, enditos –  Proporção. 

0= Apical do mesmo tamanho que o basal 

 1= mais grande que o ventral 

Caráter 211. Primeiro par de maxilípedes – Forma. 

0= caridiforme típico  

1= “pasiphaeoide” 

Caráter 212. Primeiro par de maxilípedes – Desenvolvimento do lobo carideo 

 0= bem desenvolvido 

 1= apenas perceptível 

Caráter 213. Primeiro par de maxilípedes – Região distal do exópodo. 

 0= múltiplas segmentos 

1= um segmento 

Caráter 214. Primeiro par de maxilípedes, exópodo – Região distal, grau de fusão com a região 
proximal. 

0= segmento separado do lobo carideo 
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1= segmentado parcialmente fusionado 

Caráter 215. Primeiro par de maxilípedes, exópodo – Forma do segmento distal. 

 0= filiforme 

 1= oval a subretangular 

Caráter 216. Primeiro par de maxilípedes, exópodo – Forma do segmento distal. 

 0= oval 

 1= subretangular 

Caráter 217. Primeiro par de maxilípedes – Desenvolvimento do endópodo. 

 0= desenvolvido 

 1= obsoleto 

Caráter 218. Primeiro par de maxilípedes – Grau de desenvolvimento do endópodo. 

 0= bem desenvolvido  

 1= reduzido a um lobo 

Caráter 219. Primeiro par de maxilípedes – Forma do endópodo. 

 0= filiforme 

 1= digitiforme 

Caráter 220. Primeiro par de maxilípedes – Armadura do endópodo. 

 0= com cerdas 

1= sem cerdas 

Caráter 221. Primeiro par de maxilípedes – Arranjo das cerdas do endópodo. 

0=cerdas escassas e espalhadas 

 1= apenas uma cerda 

Caráter 222. Primeiro par de maxilípedes – Desenvolvimento dos enditos. 

0= enditos bem desenvolvidos  

1= enditos obsoletos. 

Caráter 223. Primeiro par de maxilípedes – Número de enditos. 

0= dois enditos  

1= apenas um endito 
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Caráter 224. Primeiro par de maxilípedes – Grau de desenvolvimento dos enditos. 

0= um endito rudimentar 

1= enditos obsoletos 

Caráter 225. Primeiro par de maxilípedes – Presença/Ausência de epipodito. 

 0= presente 

 1= ausentes 

Caráter 226. Primeiro par de maxilípedes – Forma do epipodito. 

 0= bilobulado 

 1= unilobulado 

Caráter 227. Segundo par de maxilípedes – Presença/ausência de epipodito. 

 0= presente  

 1= ausente 

Caráter 228. Segundo par de maxilípedes – Presença/ausência de exópodo. 

 0= presente  

 1= ausente 

Caráter 229. Segundo par de maxilípedes – Relação do comprimento do exópodo em relação ao 
endópodo. 

 0= maior do que o endópodo 

 1= menor do que o endópodo 

Caráter 230. Segundo par de maxilípedes – Proporção do mero v/s própodo-dátilo. 

0= mero mais longo do que o própodo-dátilo  

1= mero igual ou mais curto do que o própodo-dátilo 

Caráter 231. Segundo par de maxilípedes – Proporção do mero v/s própodo-dátilo. 

0= mero igual comprimento do que o própodo-dátilo 

1= mero mais curto do que o própodo-dátilo 

Caráter 232. Segundo par de maxilípedes – Forma do dátilo. 

0= triangular (mais largo do que comprido) 

1= outra forma (tão largo como comprido ou mais comprido que largo) 
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Caráter 233. Segundo par de maxilípedes – Forma do dátilo. 

 0= arredondado 

 1= lanceolado. 

Caráter 234. Segundo par de maxilípedes – Forma do dátilo. 

 0= semicircular  

 1= oval  

Caráter 235. Segundo par de maxilípedes – Armadura externa do própodo. 

 0= apenas cerdas  

 1= cerda e espinhos 

Caráter 236. Segundo par de maxilípedes – Armadura do dátilo na face interna.  

 0= armado com cerdas 

1= armado com espinhos 

Caráter 237. Segundo par de maxilípedes – Armadura do dátilo na face interna. 

 0= armado com um espinhos  

2= armado com dois a mais espinhos 

Caráter 238. Segundo par de maxilípedes – Armadura do dátilo na face interna. 

 0= armado com 2 espinhos 

1= com três a quatro espinhos 

Caráter 239. Segundo par de maxilípedes – Armadura do dátilo na face interna. 

 0= armado com 3 espinhos 

 1= mais de três espinhos 

Caráter 240. Segundo par de maxilípedes – Armadura do dátilo na face externa. 

 0= apenas cerdas 

 1= espinhos 

Caráter 241. Segundo par de maxilípedes – Armadura do dátilo na face externa. 

 0= até 5 espinhos 

1= mais de 5 espinhos 
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Caráter 242. Segundo par de maxilípedes – Armadura do dátilo na face externa. 

0= mais de cinco até 10 espinhos  

 1= mais de 10 espinhos 

Caráter 243. Terceiro par de maxilípedes – Comprimento com relação ao escafocerito. 

0= iguais, do mesmo comprimento 

1= ultrapassa ou não ultrapassa a margem distal do escafocerito 

Caráter 244. Terceiro par de maxilípedes – Comprimento com relação ao escafocerito. 

0= ultrapassa apenas a margem distal do escafocerito 

1= não ultrapassa a margem distal do escafocerito 

Caráter 245. Terceiro par de maxilípedes (Mxp3) – Comprimento com relação ao primeiro par de 
pereiópodos (P1). 

 0= Mxp3 atinge o carpo do P1  

1= Mxp3 ultrapassa o carpo 

Caráter 246. Terceiro par de maxilípedes (Mxp3) – Comprimento com relação ao primeiro par de 
pereiópodos (P1). 

0= Mxp3 atinge o própodo do P1 

 1= Mxp3 ultrapassa o própodo do P1 

Caráter 247. Terceiro par de maxilípedes – Fusão de segmentos. 

 0= sem fusão de segmentos (todos bem definidos) 

1= com fusão de segmentos 

Caráter 248. Terceiro par de maxilípedes – Fusão dos segmentos. 

0= fusão do ísquio-mero e fusão própodo-dátilo  

1= fusão da base-ísquio-mero e fusão própodo-dátilo 

Caráter 249. Terceiro par de maxilípedes – Comprimento do exópodo com relação ao carpo do 
endópodo. 

0= exópodo mais longo que o carpo 

1= exópodo curto não atinge o carpo 

Caráter 250. Terceiro par de maxilípedes – Comprimento do exópodo com relação ao mero do 
endópodo. 

0= exópodo atinge o mero 
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1= mais curto que o mero 

Caráter 251. Terceiro par de maxilípedes – Relação do comprimento do ísquio+mero v/s 
comprimento do própodo+dátilo. 

0= própodo + dátilo menor do que o ísquio + mero 

1= própodo + dátilo igual ou maior do que o ísquio + mero 

Caráter 252. Terceiro par de maxilípedes – Relação do comprimento do ísquio+mero v/s 
comprimento do própodo+dátilo 

0= própodo + dátilo igual ao comprimento do ísquio + mero 

1= própodo + dátilo maior do que o ísquio + mero  

Caráter 253. Terceiro par de maxilípedes – Armadura do dátilo. 

 0= cerdas espinhosas dispersas 

1= múltiples fileiras de cerdas espinhosas 

Caráter 254. Terceiro par de maxilípedes – Presença/Ausência de artrobrânquias. 

 0= sem artrobrânquia 

 1= com artrobrânquias  

Caráter 255. Terceiro par de maxilípedes – Número de artrobrânquias. 

 0= uma artrobrânquia  

 1= duas arthrobranquias  

Caráter 256. Pereiópodos – Primeiro par. 

 0= simples  

 1= quelado 

Caráter 257. Pereiópodos – Segundo par. 

 1= simples 

 0= quelados 

Caráter 258. Primeiro par de quelípodos – Margem cortante (entre os dedos). 

0= pectinado  

1= outro tipo de ornamentos 

Caráter 259. Primeiro par de quelípodos – Margem cortante do dedo fixo. 

0= pectinado com cerdas espinhosas muito homogêneas em tamanho e forma 
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1= cerdas espinhosas de diferente tamanho 

Caráter 260. Primeiro par de quelípodos – Margem cortante do dátilo. 

0= não pectinado 

1= pectinado  

Caráter 261. Primeiro par de quelípodos – Pectinado da margem cortante do dátilo comparado ao do 
dedo fixo. 

0= iguais 

1= diferentes 

Caráter 262. Segundo par de quelípodos – Margem cortante do dátilo e do dedo fixo. 

0= pectinado heterogêneo (com cerdas de diferente tamanho) 

1= pectinado uniforme 

Caráter 263. Primeiro par de pereiópodos – Tamanho relativo ao segundo par de pereiópodos. 

0= relativamente iguais em tamanho e forma 

 1= diferentes em tamanho e forma 

Caráter 264. Segundo par de pereiópodos – Extensão do exópodo relativo ao endópodo. 

 0= exópodo longo, atinge o carpo 

1= exópodo não atinge o carpo 

Caráter 265. Segundo par de pereiópodos – Extensão do exópodo relativo ao carpo do endópodo. 

0= exópodo maus curto que não atinge o carpo 

1= exópodo comprido, ultrapassa o carpo 

Caráter 266. Segundo par de pereiópodos – Extensão do exópodo relativo ao mero do endópodo. 

0= exópodo curto, atinge o mero (1/2 a menos) 

1= exópodo mais curto que o mero 

Caráter 267. Primeiro par de pereiópodos – Presença/Ausência de artrobrânquias. 

 0= sem artrobrânquias 

 1= com artrobrânquia 

Caráter 268. Primeiro par de pereiópodos – Número de artrobrânquias. 

 0= uma artrobrânquia 
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 1= duas arthrobranquias 

Caráter 269. Primeiro par de pereiópodos – Presença/ausência de armadura da margem posterior do 
basipodito. 

 0= sem ornamentos 

 1= com espinhos 

Caráter 270. Primeiro par de pereiópodos – Porção ventro-distal do basipodito. 

0= não se projeta além do extremo distal ventral 

1= se projeta distalmente  

Caráter 271. Primeiro par de pereiópodos – Projeção do dente distal da base em relação ao ísquio. 

0= se projeta distalmente, mas não se sobrepõe ao ísquio 

1= se projeta distalmente que se sobrepõe ao ísquio 

Caráter 272. Primeiro par de pereiópodos – Ornamentos da margem posterior do mero.  

 0= sem ornamentos 

1= com ornamentos 

Caráter 273. Primeiro par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

0= com 1 espinhos na margem posterior 

1= com 2 a mais espinhos na margem posterior 

Caráter 274. Primeiro par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

0= 2 a 5 espinhos na margem posterior 

1= com mais de 5 espinhos 

Caráter 275. Primeiro par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

0= com 6 a 10 espinhos na margem posterior 

1= com mais de 10 espinhos na margem posterior 

Caráter 276. Primeiro par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

0= com 11 a 20 espinhos na margem posterior 

1= com mais de 21 espinhos na margem posterior 

Caráter 277. Primeiro par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

 0= apenas com cerdas 
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1= armado com uma fileira de cerdas espinhosas 

Caráter 278. Primeiro par de pereiópodos – Presença/Ausência de cerdas espinhosas no extremo 
dorso-distal do carpo. 

 0= sem cerdas 

 1= com cerdas espinhosas 

Caráter 279. Primeiro par de pereiópodos – Número de cerdas espinhosas no extremo dorso-distal 
do carpo. 

 0= com uma cerda espinhosa 

1= com mais de uma cerdas espinhosas 

Caráter 280. Primeiro par de pereiópodos – Número de cerdas espinhosas no extremo dorso-distal 
do carpo. 

0=com dois a três cerdas espinhosa 

1= com quatro a cinco cerdas espinhosas 

Caráter 281. Primeiro par de pereiópodos – Aparelho de limpeza das antenas (carpo-própodo P1) na 
margem interna do carpo. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 282. Aparelho de limpeza das antenas – Presença/Ausência de espinho na fileira da face 
interna distal do carpo do P1. 

 0= com um espinho 

 1= com mais de um espinho 

Caráter 283. Aparelho de limpeza das antenas – Número de cerdas na cara interna médio ventral do 
carpo do primeiro par de pereiópodos. 

 0 = com menos de 10 cerdas 

 1= com mais de 10 cerdas  

Caráter 284. Aparelho de limpeza das antenas – Número de cerdas na cara interna médio ventral do 
carpo do primeiro par de pereiópodos. 

 0 = com 10 cerdas  

 2= com 11 a mais cerdas  
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Caráter 285. Aparelho de limpeza das antenas – Número de cerdas na cara interna médio ventral do 
carpo do primeiro par de pereiópodos. 

 0 = com 11 cerdas 

 1= mais de 11 cerdas  

Caráter 286. Aparelho de limpeza das antenas – Número de cerdas na cara interna médio ventral do 
carpo do primeiro par de pereiópodos. 

 0 = com 12 cerdas 

 1= mais de 12 cerdas  

Caráter 287. Aparelho de limpeza das antenas – Número de cerdas na cara interna médio ventral do 
carpo do primeiro par de pereiópodos. 

 0 = com 13 cerdas 

 1= mais de 13 cerdas  

Caráter 288. Primeiro par de pereiópodos – Presença/Ausência de cerdas espinhosas na margem 
ventral subdistal do carpo. 

 0= sem cerdas espinhosas 

 1= com cerdas espinhosas 

Caráter 289. Primeiro par de pereiópodos – Ornamentos da margem ventral subdistal do carpo. 

 0= com uma cerda espinhosa 

1= com mais de una cerda espinhosa. 

Caráter 290. Primeiro par de quelípodos – Armadura interna da palma. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 291. Primeiro par de quelípodos – Posição dos espinhos na face interna da palma. 

 0= somente sub-dorsais 

1= sub-dorsais e na zona articular com dátilo e no dedo fixo 

Caráter 292. Primeiro par de quelípodos – Posição dos espinhos na face interna da palma do. 

0= sub-dorsais e na zona articular com dátilo 

1= sub-dorsais, zona articular com dátilo e no dedo fixo 

Caráter 293. Primeiro par de pereiópodos – Número de cerdas espinhosas na palma. 

 0= com 2 cerdas espinhosas  
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1= mais de dois cerdas espinhosas 

Caráter 294. Primeiro par de pereiópodos – Número de cerdas espinhosas na palma. 

0= de três a 10 cerdas espinhosas 

1= mais de 10 cerdas espinhosas 

Caráter 295. Primeiro par de pereiópodos –  Largura do dátilo com relação à palma. 

 0= iguais 

 1= desiguais  

Caráter 296. Primeiro par de pereiópodos – Largura do dátilo com relação à palma. 

 0= dátilo mais largo do que a palma 

 1= dátilo mais curto do que a palma  

Caráter 297. Primeiro par de pereiópodos – Relação entre o largo do mero v/s própodo. 

 0= mero quase tão comprido como o própodo  

1= própodo mais largo o mais curto que o meropodito 

Caráter 298. Primeiro par de pereiópodos – Relação entre o comprimento do mero v/s própodo. 

 0= própodo mais curto (menos de duas vezes) 

1= própodo mais largo que o mero 

Caráter 299. Primeiro par de pereiópodos – Presença/Ausência de artrobrânquias. 

 0= sem artrobrânquias 

 1= com artrobrânquia 

Caráter 300. Primeiro par de pereiópodos – Número de artrobrânquias. 

 0= uma artrobrânquia 

 1= duas artrobranquias 

Caráter 301. Segundo par de pereiópodos – Desenvolvimento do exópodo com relação ao 
endópodo. 

0= exópodo bem desenvolvido (o extremo vai até o carpo)  

1= exópodo curto (mais curto não atinge o mero) 

Caráter 302. Segundo par de pereiópodos – Extensão do exópodo com relação ao ísquio. 

0= exópodo tão longo quanto o ísquio 
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 1= exópodo apenas atinge o ísquio (rudimentar) 

Caráter 303. Segundo par de pereiópodos – Extensão do exópodo com relação ao endópodo. 

 0= exópodo atinge o carpo  

1= exópodo atinge até a metade do comprimento do mero 

Caráter 304. Segundo par de pereiópodos – Presença/Ausência de armadura da base. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 305. Segundo par de pereiópodos – Margem ventro-distal da base. 

0= não se projeta além do extremo ventro-distal 

1= se projeta ventro-distalmente 

Caráter 306. Segundo par de pereiópodos – Forma da margem ventro-distal da base. 

0= projeção ventro-distal como um dente truncado 

 1= projeção ventro-distal aguda  

Caráter 307. Segundo par de pereiópodos – Projeção ventro-distal da base com relação ao ísquio. 

0= como um dente que não se sobrepõe ao ísquio 

 1= como um dente que se sobrepõe ao ísquio 

Caráter 308. Segundo par de pereiópodos – Espinhos acessórios da face externa da base. 

 0= sem espinhos 

 1= com espinhos 

Caráter 309. Segundo par de pereiópodos – Número de espinhos acessórios da face externa da base. 

 0= 1 a 3 espinhos 

 1= mais de três espinhos 

Caráter 310. Segundo par de pereiópodos – Número de  espinhos acessórios da face externa da 
base. 

 0= 4 a 6 espinhos 

 1= mais de 7 espinhos 

Caráter 311. Segundo par de pereiópodos – Número de espinhos acessórios da face externa da base. 

 0= 7 a 15 espinhos 
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 1= mais de 15 espinhos 

Caráter 312. Segundo par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do ísquio. 

 0= sem espinhos 

 1= com  espinhos 

Caráter 313. Segundo par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do ísquio. 

 0= com 1 a 2 espinhos 

 1= mais de dois espinhos 

Caráter 314. Segundo par de pereiópodos – Presença/ausência de espinhos na margem posterior no 
mero. 

 0= sem espinhos 

 1= com espinhos 

Caráter 315. Segundo par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

 0= só um espinho 

 1= de dois a mais espinhos 

Caráter 316. Segundo par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

0= de três até 15 espinhos 

 1= mais de 15 espinhos 

Caráter 317. Segundo par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

0= de 16 até 20 espinhos 

 1= mais de 20 espinhos 

Caráter 318. Segundo par de pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

0= de 21 até 30 espinhos 

 1= mais de 30 espinhos 

Caráter 319. Segundo par de pereiópodos – Forma da extremidade ventro-distal do carpo. 

0= como um lobo simples 

1= como um dente  

Caráter 320. Segundo par de pereiópodos – Forma do dente ventro-distal do carpo. 

0= agudo 
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1= truncado   

Caráter 321. Segundo par de pereiópodos – Presença/Ausência de armadura dorsal sub-distal do 
carpo. 

 0= sem armadura 

 1= com armadura 

Caráter 322. Segundo par de pereiópodos – Presença/Ausência de armadura região dorso-distal do 
carpo. 

0= com armadura 

 1= sem armadura 

Caráter 323. Segundo par de pereiópodos – Posição da armadura na região dorso-distal do carpo. 

0= em só uma das faces 

1= em ambas faces 

Caráter 324. Segundo par de pereiópodos – Armadura da região dorso-distal do carpo. 

0= só na face externa do carpo do segundo par de pereiópodos. 

1= só na face interna do carpo do segundo par de pereiópodos. 

Caráter 325. Segundo par de pereiópodos – Presença/ausência de armadura da margem ventral do 
carpo. 

 0= sem armadura 

1= com armadura 

Caráter 326. Segundo par de pereiópodos – Tamanho do dátilo em relação à palma. 

 0= iguais 

1= diferentes 

Caráter 327. Segundo par de pereiópodos – Tamanho do dátilo em relação à palma. 

0= dátilo mais longo do que a palma 

1= dátilo mais curto do que a palma 

Caráter 328. Segundo par de pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s própodo. 

0= própodo mais curto do que o mero 

1= mero tão longo quanto o própodo 
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Caráter 329. Terceiro par de pereiópodos – Presença/Ausência de artrobrânquias. 

 0= sem artrobrânquias 

 1= com artrobrânquias 

Caráter 330. Terceiro par de pereiópodos – Número de artrobrânquias. 

 0= uma artrobrânquia 

 2= duas artrobrânquias 

Caráter 331. Terceiro par de pereiópodos – Extensão do exópodo em relação com o carpo do 
endópodo. 

 0= exópodo atinge o carpo 

1= exópodo curto, não atinge o carpo  

Caráter 332. Terceiro par de pereiópodos – Extensão do exópodo em relação com o mero do 
endópodo. 

 0= exópodo atinge o mero  

 1= exópodo não atinge o mero 

Caráter 333. Terceiro par de pereiópodos – Forma. 

0= pediforme  

1= filiforme 

Caráter 334. Terceiro par de pereiópodos com relação ao quarto par de pereiópodos (P4). 

0= aproximadamente do mesmo tamanho que P4 

1= mais comprido que P4 

Caráter 335. Terceiro par de pereiópodos – Presença/Ausência de ornamentos no ísquio. 

 0= sem ornamentos 

 1= apenas cerdas 

Caráter 336. Terceiro par de pereiópodos – Presença/Ausência de armadura do mero. 

0= sem ornamentos 

1= com ornamentos 

Caráter 337. Terceiro par de pereiópodos – Número de espinhos no mero. 

0= um espinho 

1= dois a mais espinhos  
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Caráter 338. Terceiro par de pereiópodos – Número de espinhos no mero. 

0= com dois a três espinhos  

1= armado com mais de três espinhos  

Caráter 339. Terceiro par de pereiópodos – Presença/ausência de armadura do carpo. 

0= ausente 

1= presente 

Caráter 340. Terceiro par de pereiópodos – Ornamentos do própodo. 

0= com cerdas  

1= sem cerdas 

Caráter 341. Terceiro par de pereiópodos – Arranjo das cerdas do própodo. 

0= cerdas dispostas numa fileira 

1= apenas cerdas dispersas 

Caráter 342. Terceiro par de pereiópodos – Armadura do dátilo. 

 0= com cerdas ou espinhos 

 1= sem cerdas 

Caráter 343. Terceiro par de pereiópodos – Tipo de cerdas no dátilo. 

 0= cerdas espinhosas 

 1= cerdas simples  

Caráter 344. Terceiro par de pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s carpo. 

0= carpo 1/2 do comprimento do mero  

 1= carpo menos da metade do comprimento do mero  

Caráter 345. Terceiro par de pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s carpo. 

0= carpo aproximadamente 1/4 quarto do comprimento do mero  

1= carpo menos de 1/4 do comprimento do mero 

Caráter 346. Terceiro par de pereiópodos – Relação do comprimento do própodo v/s mero. 

0= iguais 

1= própodo a metade o mais da metade do comprimento do mero 
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Caráter 347. Terceiro par de pereiópodos – Relação do comprimento do própodo v/s mero. 

0= própodo 1/2 do comprimento do mero 

1= própodo mais de 1/2 do comprimento do mero 

Caráter 348. Quarto par pereiópodos – Presença/Ausência de artrobrânquias. 

 0= sem artrobrânquias 

 1= com artrobrânquias 

Caráter 349. Quarto par pereiópodos – Proporção do comprimento do exópodo v/s endópodo. 

0= exópodo curto, não atinge o própodo 

 1= exópodo longo, atinge o própodo 

Caráter 350. Quarto par pereiópodos – Comprimento do exópodo com relação ao carpo do 
endópodo. 

0= exópodo atinge o carpo 

1= exópodo não atinge o carpo  

Caráter 351. Quarto par pereiópodos – Proporção do comprimento do exópodo v/s endópodo. 

0= exópodo não atinge o carpo (até a porção distal do mero) 

1= exópodo atinge até a metade proximal do mero 

Caráter 352. Relação de tamanho do quarto par pereiópodos v/s quinto par de pereiópodos. 

 0= iguais em comprimento  

 1= diferentes 

 Caráter 353. Tamanho do quarto par de pereiópodos (P4) com relação ao quinto par de pereiópodos 
(P5). 

 0= P4 mais curto do que o P5 

 1= P4 mais longo do que P5 

Caráter 354. Comprimento do terceiro par de pereiópodo (P3) com relação ao comprimento do 
quarto par de pereiópodos (P4). 

 0= iguais em comprimento 

 1= diferentes em comprimento  

Caráter 355. Comprimento do terceiro par de pereiópodos (P3) com relação ao comprimento do 
quarto par de pereiópodos (P4). 

 0= P3 mais comprido do que o P4 
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1= P3 mais de três vezes o comprimento do P4 

Caráter 356. Largura do terceiro par de pereiópodos (P3) com relação à largura do quarto par de 
pereiópodos (P4). 

0= iguais 

 1= P3 mais estreito do que P4 

Caráter 357. Quarto par pereiópodos – Presença/Ausência de armadura do ísquio. 

 0= sem armadura  

 1= com armadura 

Caráter 358. Quarto par pereiópodos – Armadura do ísquio. 

 0= com espinhos 

 1= armado com dente 

Caráter 359. Quarto par pereiópodos – Presença/Ausência de ornamentos na face posterior do mero. 

 0= ausente 

 1= presente 

Caráter 360. Quarto par pereiópodos – Número de ornamentos na face posterior do mero. 

 0= com um espinho 

 1= com mais de dois espinhos 

Caráter 361. Quarto par pereiópodos – Ornamentos da margem posterior do carpo. 

0= sem cerdas 

1= com cerdas ou espinhos 

Caráter 362. Quarto par pereiópodos – Tipo de ornamentos da margem posterior do carpo. 

0= cerdas dispersas 

1= cerdas só na margem ventral distal 

Caráter 363. Quarto par pereiópodos – Ornamentos da face posterior do própodo. 

0= sem cerdas 

1= com cerdas 

Caráter 364. Quarto par pereiópodos – Presença/Ausência de um padrão de arranjo das cerdas na 
face posterior do própodo. 

0= cerdas dispersas sem padrão 
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 1= cerdas dispostas em fileiras 

Caráter 365. Quarto par pereiópodos – Arranjo das cerdas na face posterior do própodo. 

0= cerdas dispostas em fileiras marginais 

1= cerdas em múltiplas fileiras  

Caráter 366. Quarto par pereiópodos – Presença/Ausência de ornamentos do dátilo. 

 0= com ornamentos 

 1= sem ornamentos 

Caráter 367. Quarto par pereiópodos – Tipo de ornamentos no dátilo. 

 0= cerdas simples  

1= cerdas espinhosas 

Caráter 368. Quarto par pereiópodos – Arranjo das cerdas no dátilo. 

0= cerdas formando um pente 

1= cerdas dispersas 

Caráter 369. Quarto par pereiópodos – Relação do comprimento do ísquio v/s mero. 

0= ísquio mais curto do que o mero (menos de 1/2 do mero) 

1= ísquio mais curto do que o mero (1/2 do comprimento do mero) 

Caráter 370. Quarto par pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s carpo. 

0= carpo longo mais de 1/2 o comprimento do mero  

1= carpo curto 1/2 ou menos do comprimento do mero  

Caráter 371. Quarto par pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s carpo. 

0= carpo 1/2 do comprimento do mero 

1= carpo menos de 1/2 do comprimento do mero  

Caráter 372. Quarto par pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s carpo. 

0= carpo aproximadamente 1/4 do comprimento do mero 

1= carpo menos de 1/4 do comprimento do mero 

Caráter 373. Quarto par pereiópodos – Relação comprimento do própodo v/s mero. 

0= própodo curto 1/2 ou menos do comprimento do mero 

1= própodo longo igual ou mais de 1/2 o comprimento do mero 
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Caráter 374. Quarto par pereiópodos – Relação comprimento do própodo v/s mero. 

0= própodo mais de 1/2 o comprimento do mero  

1= iguais 

Caráter 375. Quarto par pereiópodos – Relação comprimento do própodo v/s mero. 

0= própodo menos 1/2 o comprimento do mero 

1= própodo 1/2 o comprimento do mero 

Caráter 376. Quarto par pereiópodos – Largura do dátilo. 

 0= mais estreito do que o mero 

 1= tão largo quanto o mero 

Caráter 377. Quarto par pereiópodos – Forma do dátilo. 

 0= lanceolado ou triangular  

1= oval 

Caráter 378. Quarto par pereiópodos – Forma do dátilo. 

 0= lanceolado longo (largura mais de duas vezes o comprimento)  

 1= lanceolado curto (largura aproximadamente igual ao comprimento) 

Caráter 379. Quarto par pereiópodos – Forma do dátilo. 

 0= oval  

3= triangular agudo  

Caráter 380. Quinto par pereiópodos – Presença/Ausência de pleurobrânquias. 

 0= sem pleurobrânquias 

 1= com pleurobrânquias  

Caráter 381. Quinto par pereiópodos – Grau de desenvolvimento das pleurobrânquias. 

 0= pleurobrânquias desenvolvida 

 1= pleurobrânquias reduzida 

Caráter 382. Quinto par pereiópodos – Relação do comprimento do exópodo v/s endópodo.  

 0= exópodo longo atinge o carpo 

1= exópodo curto não atinge a metade distal do mero 
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Caráter 383. Quinto par pereiópodos – Comprimento do exópodo com relação ao mero do 
endópodo. 

0= exópodo longo atinge a metade distal do mero  

1= exópodo curto atinge a metade proximal do mero ou menos  

Caráter 384. Quinto par pereiópodos – Relação do comprimento do exópodo v/s endópodo. 

0= exópodo curto atinge a metade proximal do mero 

1= exópodo tão longo quanto o ísquio ou menos  

Caráter 385. Quinto par pereiópodos – Relação do comprimento do exópodo v/s endópodo. 

0= exópodo tão longo quanto o ísquio 

1= exópodo curto, apenas atinge o ísquio (rudimentar) 

Caráter 386. Comprimento do terceiro par de pereiópodos (P3) com relação ao quinto par de 
pereiópodos (P5). 

 0= iguais 

 1= diferentes  

Caráter 387. Comprimento do terceiro par de pereiópodos (P3) com relação ao quinto par de 
pereiópodos (P5). 

 0= P3 mais comprido que P5 

1= P3 mais de três vezes o comprimento do P5  

Caráter 388. Largura do terceiro par de pereiópodos (P3) com relação ao quinto par de pereiópodos 
(P5). 

0= iguais 

 1= P3 mais largo do que P5 

Caráter 389. Quinto par pereiópodos – Ornamentos na margem posterior do ísquio. 

 0= sem cerdas nem espinhos 

 1= espinhos e cerdas 

Caráter 390. Quinto par pereiópodos – Presença/Ausência de ornamento na margem posterior do 
mero. 

 0= sem ornamentos 

 1= com um espinho 
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Caráter 391. Quinto par pereiópodos – Número de espinhos na margem posterior do mero. 

 0= com um espinho 

 1= com dois a mais espinhos 

Caráter 392. Quinto par pereiópodos – Presença/Ausência de armadura do carpo. 

0= ausente 

1= presente 

Caráter 393. Quinto par pereiópodos – Tipo de ornamentos no própodo. 

 0= com cerdas  

 1= sem cerdas 

Caráter 394. Quinto par pereiópodos – Padrão de arranjo das cerdas no própodo. 

 0= cerdas dispersas 

 1= cerdas em fileiras 

Caráter 395. Quinto par pereiópodos – Tipo de ornamentos no dátilo. 

 0= cerdas espinhosas  

 1= outro tipo de ornamentos 

Caráter 396. Quinto par pereiópodos – Padrão de arranjo das cerdas no dátilo. 

 0=  cerdas dispersas 

1= cerdas formando um pente 

Caráter 397. Quinto par pereiópodos – Comprimento do ísquio com relação do mero. 

0= ísquio mais curto que o mero (menos de 1/2 do mero) 

1= ísquio igual ao mero 

Caráter 398. Quinto par pereiópodos – Relação do comprimento do ísquio v/s mero. 

0= ísquio mais curto que o mero (menos de 1/2 do mero) 

1= ísquio mais curto do que o mero (1/2 do mero) 

Caráter 399. Quinto par pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s carpo. 

0= carpo longo 1/2 ou mais de 1/2 o comprimento do mero 

1= carpo curto, menos de 1/2 do comprimento do mero  
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Caráter 400. Quinto par pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s carpo. 

0= carpo mais de 1/2 o comprimento do mero  

1= carpo 1/2 o comprimento do mero 

Caráter 401. Quinto par pereiópodos – Relação do comprimento do mero v/s carpo. 

0= carpo aproximadamente 1/4 do comprimento do mero 

1= carpo menos de 1/4 do comprimento do mero 

Caráter 402. Quinto par pereiópodos – Relação do comprimento do própodo v/s mero. 

0= própodo mais de 1/2 do comprimento do mero 

 1= iguais 

Caráter 403. Quinto par pereiópodos – Largura do dátilo com relação ao mero. 

 0= mais estreito do que o mero 

1= tão largo o mais largo quanto o mero 

Caráter 404. Quinto par pereiópodos –  Largura do dátilo com relação ao mero. 

 0= tão largo quanto o mero 

 1= mais largo do que o mero 

Caráter 405. Quinto par pereiópodos – Forma do dátilo. 

 0= lanceolado  

 1= oval ou triangular 

Caráter 406. Quinto par pereiópodos – Proporão entre a largura e o comprimento do dátilo. 

 0= lanceolado longo (largura mais de dos vezes o comprimento) 

 1= lanceolado curto (largura aproximadamente igual ao comprimento) 

Caráter 407. Quinto par pereiópodos – Forma do dátilo. 

 0= oval  

1= triangular  

Caráter 408. Quinto par pereiópodos – Proporção entre a largura e o comprimento do dátilo. 

 0= oval curto (largura um médio o comprimento) 

1= oval longo (largura mais de três vezes no comprimento) 
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Caráter 409. Telson – Espinhos na margem posterior. 

 0= espinhos pareados 

 1= espinhos ímpares 

Caráter 410. Telson – Posição dos espinhos.  

0= espinhos na margem dorsal e margem posterior 

1= espinhos apenas na margem posterior 

Caráter 411. Telson, margem posterior – Número de fileiras de espinhos. 

 0= uma fileira 

1= duas fileiras (uma distal e outra subdistal) 

Caráter 412. Telson, margem posterior – Número de espinhos. 

 0= 4 pares de espinhos  

 1= 5 a mais pares de espinhos 

Caráter 413. Telson, margem posterior – Número de espinhos. 

 0= 6 pares de espinhos  

 1= 7 a mais pares de espinhos 

Caráter 414. Telson, margem posterior – Número de espinhos. 

 0= 8 pares de espinhos  

 1= 9 a mais pares de espinhos 

Caráter 415. Telson, margem posterior – Número de espinhos. 

 0= 10 pares de espinhos  

 1= 11 a mais pares de espinhos 

Caráter 416. Telson, margem posterior – Número de espinhos. 

 0= 12 pares de espinhos  

 1= 13 a mais pares de espinhos 

Caráter 417. Telson – Presença/Ausência de fenda dorsal. 

 0= ausente 

 1= presente 
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Caráter 418. Esternito do sexto pleonito – Forma da porção distal. 

 0= uma única placa aguda  

1= sem porção distal (descalcificada) 

Caráter 419. Urópodos – Proporção do comprimento v/s telson. 

0= iguais do mesmo comprimento 

 1= diferentes no comprimento 

Caráter 420. Urópodos – Proporção do comprimento v/s telson. 

0=  telson mais curto 

 1= telson mais longo 

Caráter 421. Urópodos – Proporção do endópodo v/s exópodo. 

0= ambas ramas do mesmo comprimento 

1= exópodo mais longo do que o endópodo 

Caráter 422. Urópodos, exópodo –  Diérese no extremo distal. 

 0= completamente dividido 

1= parcial o completamente fusionado 

Caráter 423. Urópodos, exópodo – Posição do espinho externo 

0= na margem da divisão distal do exópodo 

1= não associada a margem da divisão distal. 

Caráter 424. Urópodos – Número de espinhos subdistais. 

 0= dois 

 1= um 

Caráter 425. Urópodos – Secção articular do basipodito com o sexto pleonito. 

 0= romboidal  

1= triangular, agudo no extremo distal 

Caráter 426. Sexto pleonito – Margem ventral entre a pleura e o esternito.  

0= com linha de sutura evidente 

1= sem linha de sutura 
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Caráter 427. Sexto pleonito – Margens ventrais pleura/esternito 

0= sem uma fileira de cerdas 

1= com uma fileira de cerdas 

Caráter 428. Pleópodos do primeiro ao quinto par. 

 0= pleópodos iguais 

 1= primeiro par diferente 

Caráter 429. Pleópodos – Basipodito v/s ramas (exopodito e endopodito). 

0= ramas mais longas do que o basipodito  

 1= iguais 

Caráter 430. Pleópodos ramas do terceiro ao quinto par. 

0= rama externa mais comprida que a interna  

1= ambas ramas do mesmo comprimento  

Caráter 431. Primeiro par de pleópodos – Presença/Ausência de lobo interno. 

 0= lobo interno ausente  

 1= lobo interno presente 

Caráter 432. Primeiro par de pleópodos, lobo interno – Grau de desenvolvimento. 

 0= lobo interno ultrapassando a margem distal  

 1= lobo interno não atinge a margem distal  

Caráter 433. Primeiro par de pleópodos – Lobo interno. 

 0= lobo interno projetado 

1= lobo interno ou não projetado 

Caráter 434. Segundo par de pleópodos – Apêndice interno. 

 0= ausente 

 1= presente (fino) 
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