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Resumo 

 

 

O presente trabalho trata do gênero de porcelanídeos Megalolobrachium Stimpson, 1858 e 

está organizado em três partes: (1) uma revisão taxonômica das espécies atualmente atribuídas 

a Megalobrachium Stimpson, 1858; (2) uma revisão da diversidade morfológica do gênero 

em um contexto maior dentro de Porcellanidae; e (3) uma análise cladística a partir de dados 

morfológicos com o intuito de testar o monofiletismo de Megalobrachium e propor a primeira 

hipótese filogenética para o gênero. A revisão taxonômica se baseou no estudo de material 

abundante de diferentes localidades do Pacífico oriental e Atlântico ocidental. Uma nova 

espécie de Megalobrachium é descrita com base no material das costas pacíficas do Panamá e 

Colômbia, totalizando 13 espécies em Megalobrachium. Para a análise filogenética, foram 

obtidos 151 caracteres; o grupo-externo foi composto por quatro espécies de três gêneros: 

Pachycheles Stimpson, 1858, Pisidia Leach, 1820, e Porcellana Lamarck, 1801. Uma única 

árvore (314 passos; IC: 64; IR: 80) foi obtida, com dois clados. O primeiro clado inclui 

espécies com lobos da fronte marcadamente flexionados, flagelo da antena curto, com 

artículos longos, patas ambulatórias curtas e robustas, abdome subtriangular em machos, 

pleópodo feminino iv com três segmentos, e urópodos curtos. O segundo clado contém 

espécies com lobos da fronte não flexionados, flagelo da antena longo, com artículos curtos, 

patas ambulatórias longas e delgadas, abdome sub-retangular, pleópodo feminino iv com dois 

segmentos, urópodos longos. O primeiro clado corresponde a Porcellanopsis Rathbun, 1910 

(espécie-tipo P. festae (Nobili, 1901)), previamente tratado como sinônimo de 

Megalobrachium. Contudo, a combinação de diferenças morfológicas entre Megalobrachium 

e Porcellanopsis justifica a revalidação de Porcellanopsis. Três espécies foram erroneamente 

registradas no Pacífico oriental (M. mortenseni Haig, 1962, P. rosea (Rathbun, 1900) e P. 

soriata (Say, 1818)); essas espécies são exclusivamente distribuídas no Atlântico ocidental. 

 

Palavras-chave: Taxonomia. Morfologia. Filogenia. Megalobrachium. Porcellanopsis.   
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Abstract 

 

 

The present study deals with the porcelain crab genus Megalolobrachium Stimpson, 1858 and 

is organized in three parts: (1) a taxonomic revision of species hitherto attributed to 

Megalobrachium; (2) a review of morphological diversity of the genus in the broader context 

of the Porcellanidae; and (3) a cladistic analysis of morphological data, to test the monophyly 

of Megalobrachium and propose a first phylogenetic hypothesis for the genus. The taxonomic 

revision was based on abundant material from different localities in the tropical eastern 

Pacific and western Atlantic. A new species of Megalobrachium is described based on 

material from the Pacific coast of Panama and Colombia, bringing the total number of species 

in Megalobrachium to 13. In the phylogenetic analysis, 151 characters were used; the 

outgroup included four species from three genera, Pachycheles Stimpson, 1858, Pisidia 

Leach, 1820, and Porcellana Lamarck, 1801. One single tree (314 steps; CI: 64; RI: 80) was 

obtained, with two major clades. The first clade includes species with markedly deflexed 

frontal lobes, short antennal flagellum, latter with elongate joints, short and robust ambulatory 

legs, subtriangular abdomen in males, female fourth pleopod with three segments, and short 

uropods. The second clade contains species with straight frontal lobes, long antennal 

flagellum, latter with short joints, long and slender ambulatory legs, subrectangular abdomen 

in males, female fourth pleopod with two segments, and long uropods. The first clade thus 

corresponds to Porcellanopsis Rathbun, 1910 (type-species P. festae (Nobili, 1901)), 

previously treated as a synonym of Megalobrachium. However, the above-listed 

morphological differences between Megalobrachium and Porcellanopsis justify the 

revalidation of Porcellanopsis. Three species were erroneously recorded from the eastern 

Pacific, namely M. mortenseni Haig, 1962, P. rosea (Rathbun, 1900) and P. soriata (Say, 

1818); their distribution range is restricted to the western Atlantic. 

 

Key words: Taxonomy. Morphology. Phylogeny. Megalobrachium. Porcellanopsis. 
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1. Introdução 

 

 

O gênero Megalobrachium Stimpson, 1858 é endêmico do continente americano 

(Gore, 1973) e, atualmente, encontra-se representado por 12 espécies, enumeradas com as 

respectivas combinações originais: Pisosoma erosa Glassell, 1936; Porcellanides festae 

Nobili, 1901; Megalobrachium garthi Haig, 1957; M. mortenseni Haig, 1962; M. pacificum 

Gore & Abele, 1974; M. peruvianum Haig, 1960; Porcellana poeyi Guérin-Menéville, 1855; 

Porcellana rosea Rathbun, 1900; Petrolisthes (Pisosoma) sinuimanus Lockington, 1878; 

Pisosoma smithi Glassell, 1936; Porcellana soriata Say, 1818 e Pachycheles tuberculipes 

Lockington, 1878 (Osawa & McLaughlin, 2010). Destas, 3 (M. mortenseni, M. roseum e M. 

soriatum) tem sido consideradas anfi-americanas estando, supostamente, presentes nos dois 

lados das Américas (Veloso & Melo, 1993; Veloso, 1998; Melo, 1999; Boschi, 2000). O 

gênero Megalobrachium tem por espécie-tipo M. poeyi (Guérin-Menéville, 1855). 

É um gênero composto, principalmente, por espécies litorâneas, raramente encontrado 

em águas mais profundas, geralmente, entre 0 e 54 metros de profundidade, embora a maioria 

habite até 5 metros. As espécies que apresentam registros em águas pouco mais profundas são 

M. erosum e M. poeyi (49 e 46 metros, respectivamente). Todas as espécies são estenobatas, 

ocorrendo em profundidades muito inferiores a 200 metros (Gore & Abele, 1976; Lazarus-

Agudelo & Cantera-Kintz, 2007). 

Vivem em fundos rochosos, geralmente embaixo de pedras, mas também podem estar 

em fundos de corais, areia, lama, conchas, argila, cascalho ou serem comensais de outras 

espécies, como por exemplo no briozoário Schyzoporella Hincks, 1877, nos recifes de areia 

construídos pelos poliquetas do gênero Phragmatopoma Morch, 1863 e também em 

associação com várias espécies de esponjas (Haig, 1960; Gore, 1982; Lazarus-Agudelo & 

Cantera-Kintz, 2007). Das espécies até agora atribuídas a Megalobrachium, 7 são 

consideradas euritópicas: M. erosum, M. mortenseni, M. pacificum, M. roseum, M. smithi, M. 

soriatum e M. tuberculipes, ocorrendo em três ou mais tipos de fundo, enquanto que 5 são 

consideradas estenotópicas: M. festai, M. garthi, M. peruvianum, M. poeyi e M. sinuimanus, 

ocorrendo em no máximo dois tipos de fundo.  

Do ponto de vista biogeográfico, Megalobrachium é de grande interesse uma vez que 

o padrão de distribuição atual de suas espécies (8 espécies no Pacífico e 4 espécies no 
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Atlântico) tem grande potencial para explorar a influência do Istmo do Panamá na especiação 

do grupo.  

A elevação do Istmo do Panamá, ocorrida no final do Plioceno e início do Pleistoceno, 

há aproximadamente 3,5 milhões de anos, separou as faunas do Atlântico ocidental e do 

Pacífico oriental (Coates & Obando, 1996). O Istmo do Panamá representa uma completa, 

relativamente recente e bem datada barreira de lado a lado do que já foi chamado de um 

grande ambiente marinho neotropical (Coates & Obando, 1996). De um modo geral, o 

isolamento destas faunas permitiu um certo grau de diferenciação entre as populações, já que 

muitos gêneros são comuns aos dois oceanos. Táxons separados por esta barreira mostram um 

considerável isolamento reprodutivo (Knowlton et al., 1993; Collins, 1996). Isso é notado 

pela alta ocorrência de espécies-irmãs ou gêmeas, e a grande semelhança morfológica que 

essas espécies apresentam sugere a evolução de um ancestral comum (Ekman, 1953; Briggs, 

1974; Stillman & Reeb, 2001).  

Haig (1960) constatou que M. roseum, do Atlântico ocidental, é bem semelhante à M. 

festae, da costa pacífica americana.  

Gore & Abele (1974) compararam espécimes de M. poeyi do Atlântico e do Pacífico e 

descreveram M. pacificum com base em diferenças nas características larvais e detalhes da 

carapaça e quelípodos, o que permitiu separar M. pacificum de sua congênere do Atlântico, M. 

poeyi.  

A espécie do Pacífico americano, M. tuberculipes, é muito semelhante à M. soriatum 

e, de acordo com Haig (1960), as duas populações não deveriam ser especificamente distintas. 

No entanto, Gore & Abele (1976) forneceram evidências apoiando a separação de M. 

tuberculipes de sua espécie-gêmea do Atlântico, M. soriatum através de caracteres da 

carapaça. Além disso, Rodríguez et al. (2006), através de análises moleculares, verificaram 

que espécimes do Texas e da Flórida apresentam maior divergência genética do que os 

espécimes de M. poeyi do México e Venezuela, que apresentam uma maior distância 

geográfica os separando. Assim, sugerem que M. soriatum possa conter espécies-crípticas. As 

duas espécies são extremamente parecidas na morfologia geral.  

Rodríguez et al. (2005) mencionaram variação morfológica intraespecífica em 

algumas espécies. É o caso, por exemplo, de M. mortenseni, da qual se conhecem dois 

morfotipos em populações do Panamá. No morfotipo I, a superfície dorsal do carpo e da 

palma tem carenas dorsoaxiais e é coberta com pequenos grânulos grosseiros. No morfotipo 
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II, essas carenas não podem ser claramente distinguidas e a superfície dorsal do carpo e palma 

é desigual e mais fortemente granulada (Haig, 1962). 

Representantes de Megalobrachium receberam maior atenção a partir do final da 

década de 50, com valiosas contribuições para o Pacífico (Haig, 1957, 1960, 1962, 1968; Haig 

et al., 1970; Gore & Abele, 1974, 1976; Gore, 1982; Vargas & Cortés, 2004; García-Madrigal 

& Andréu-Sanchez, 2009) e Atlântico ocidental (Haig, 1956, 1962, 1966; Williams, 1965, 

1984; Gore, 1970, 1974, 1982; Gore & Abele, 1976; Werding, 1977, 1982, 1984; Veloso & 

Melo, 1993; Veloso, 1998; Lira et al., 2001, 2012; Vargas & Cortés, 2004; Rodríguez et al., 

2005; Santos et al., 2012; Poupin & Lemaitre, 2014). A maior parte dos estudos realizados 

para Megalobrachium são listas de espécies ou aumento de distribuição de localidades 

pontuais (Coelho & Ramos, 1972; Corredor et al., 1979; Viviani, 1981; Fonseca, 1970; 

Retamal, 1981; Cubit & Williams, 1983; Abele & Kim, 1986; Markham et al., 1990; 

Hendrickx, 1993a, 1993b; Fransozo & Negreiros-Fransozo, 1996; Camp et al., 1998; García-

Madrigal, 1999; Hendrickx & Harvey, 1999; Nizinski, 2003; Hernández-Alvarez & 

Villalobos-Hiriart, 2005; Tagliafico et al., 2005; Coelho et al., 2007; Lazarus-Agudelo & 

Cabtera-Kintz, 2007; Almeida et al., 2010; Osawa & McLaughlin, 2010; Lozano-Cortés et 

al., 2012; Vargas-Zamora et al., 2012; Bastida-Savala et al., 2013).  

Além de trabalhos relacionados à sistemática, alguns progressos foram realizados no 

campo da ecologia (Abele & Patton, 1976; Reed et al., 1982; Reid & Corey, 1991; Oliveira & 

Oshiro, 2006; Quirós et al., 2012; Alves et al., 2013). A primeira revisão zoogeográfica foi 

realizada por Carvacho (1980) no Pacífico oriental, propondo quatro regiões biogeográficas. 

Um enfoque biogeográfico também foi dado em trabalhos como os de Correa-Sandoval & 

Rodríguez-Cortés (1998), Werding et al. (2003), Emparanza (2007) e Retamal & Moyano 

(2010).  

Descrições larvais (M. poeyi, M. pacificum, M. roseum e M. soriatum) foram feitas por 

Gore (1971, 1973), Hernández (1999) e Hernández et al. (2002). Gore (1973) constatou que 

algumas características exibidas no segundo estágio de zoea e megalopa de M. soriatum são 

compartilhadas apenas por algumas espécies de Pisidia Leach, 1820 (espécie-tipo Pisidia 

longicornis (Linnaeus, 1767). Essas características compartilhadas intrigaram o autor, que 

sugeriu que estudos mais detalhados devem ser feitos para a melhor compreensão da relação 

entre os dois gêneros. Adultos de Megalobrachium são semelhantes aos dos gêneros Polyonyx 

Stimpson, 1858, Minyocerus Stimpson, 1858, Pisidia e Porcellana Lamarck, 1801 por 

apresentarem o artículo basal da antena fortemente dirigidos para frente e amplamente em 
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contato com a margem da carapaça, com a parte móvel distante da órbita. No entanto, suas 

larvas compartilham características com outros gêneros: Petrolisthes Stimpson, 1858, 

Pachycheles Stimpson, 1858, Neopisosoma Haig, 1960, Allopetrolisthes Haig, 1960 e 

Clastotoechus Haig, 1960, características não compartilhadas com os gêneros Polyonyx, 

Minyocerus, Pisidia e Porcellana. De acordo com tal observação, Hernández et al. (2002) 

apoiam uma revisão do gênero. 

A classificação da grande maioria dos decápodos Anomura não está calcada em 

informações filogenéticas. Para a Família Porcellanidae a situação não é diferente. As poucas 

abordagens filogenéticas disponíveis para porcelanídeos são baseadas, geralmente, em 

trabalhos moleculares. Investigações filogenéticas moleculares foram conduzidas por 

Werding et al. (2001) para Neopisosoma; Stillman & Reeb (2001) e Mantelatto et al. (2011) 

para Pachycheles e Petrolisthes; e Miranda et al. (2014) para Pachycheles. Um trabalho de 

filogenia com base na morfologia dos ossículos do estômago foi conduzido por Reimann et 

al. (2011). Trabalhos abordando complexos de espécies foram realizados por Hiller et al. 

(2006) e Hiller & Werding (2007) para Petrolisthes; e trabalhos mais amplos propondo uma 

filogenia para Anomura foram realizados por Ahyong et al. (2009) e Bracken-Grissom et al. 

(2013).  

Diversas incertezas persistem sobre a taxonomia e filogenia de Megalobrachium. Sem 

hipótese filogenética, estudos comparativos e biogeográficos ficam limitados por falta de 

contexto evolutivo. Ao longo dos anos, diversos pesquisadores dedicaram-se a descrever 

aspectos populacionais, reprodutivos e ecológicos de Megalobrachium, sendo escassos, 

entretanto, trabalhos abordando a taxonomia detalhada destes organismos. Esta é a primeira 

investigação do monofiletismo do gênero Megalobrachium e o primeiro estudo das relações 

de parentesco no grupo.  

 

 

1.1. Megalobrachium Stimpson, 1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910 

 

 

Os gêneros Porcellanopsis Rathbun, 1910 (espécie-tipo Porcellanides festae Nobili, 

1901) e Pisonella Glassell, 1938 (espécie-tipo Petrolisthes (Pisosoma) sinuimanus 

Lockington, 1878) tem sido considerados sinônimos de Megalobrachium (Chace, 1942; Haig, 

1960). 
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Comparando as espécies-tipo de Pisonella e Megalobrachium, Chace (1942) não 

encontrou diferenças que pudessem justificar a separação os dois gêneros, e sugeriu que as 

espécies pertencentes à Pisonella deveriam ser melhor acomodadas em Megalobrachium. No 

entanto, Chace (1942) diferenciou Porcellanopsis de Megalobrachium por possuir a fronte 

fortemente tridentada em vista frontal, e quelípodos, carpo e própodo das patas ambulatórias 

decorados com grânulos ou tubérculos, enquanto que Megalobrachium apresenta a fronte 

pouco trilobada em vista frontal e quelípodos e patas ambulatórias sem nódulos, mas a quela 

apresenta grânulos e estrias longitudinais. 

Haig (1960) também estudou as espécies de Porcellanopsis e Megalobrachium, 

considerando-as como uma série, que varia progressivamente desde formas com lobos 

frontais arredondados e pouco profundos e com patas ambulatórias lisas e delgadas, até 

formas com os dentes da fronte profundamente cortados e patas ambulatórias robustas e 

tuberculadas, não encontrando nenhuma separação distinta entre os dois gêneros, embora os 

extremos da série fossem muito diferentes em alguns aspectos. A autora constatou que a 

combinação de caracteres, tais como, fronte fortemente flexionada, segmento basal da antena 

em contato com a margem anterior da carapaça, e segmentos da antênula diminutos, são 

comuns para todas as espécies e facilmente as distingue de qualquer outro gênero. Por isso, 

sugeriu que as espécies do gênero Porcellanopsis deveriam ser incorporadas ao gênero 

Megalobrachium. A sinonímia entre Megalobrachium e Porcellanopsis tem sido aceita por 

autores subsequentes (Abele & Gore, 1973; Gore & Abele, 1976; Werding, 1977; Gore, 1982; 

Williams, 1984). 

Recentemente, entretanto, Rodríguez et al. (2006), através de análises moleculares 

preliminares, encontraram altas divergências dentro de Megalobrachium, o que, segundo 

aqueles autores, poderia justificar a validade de Porcellanopsis.  
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2. Objetivos 

 

 

Considerando o histórico taxonômico apresentado, o presente trabalho apresenta os 

seguintes objetivos: 

i. Realizar uma revisão taxonômica do gênero Megalobrachium. 

ii. Testar o monofiletismo de Megalobrachium e investigar a possível validade de 

Porcellanopsis. 

iii. Propor uma hipótese filogenética para Megalobrachium a partir de caracteres 

morfológicos. 
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3. Material e Métodos 

 

 

3.1. Revisão taxonômica 

 

 

As espécies examinadas encontram-se depositadas nas coleções carcinológicas dos 

seguintes museus: AMNH, CRBMUV, DOUFPE, MNRJ, MZUSP e USNM. A lista de todos 

os museus e coleções científicas citados no texto, com suas respectivas siglas, encontra-se na 

Tabela 1.  

 

AHF Allan Hancock Foundation; 

AMNH American Museum of Natural History, New York; 

CRBMUV Colección de Referencia de Biología Marina, Universidad del Valle, 

Colombia; 

DOUFPE Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco; 

HM Havana Museum; 

MHNCI Museu de História Natural Capão da Imbuia, Paraná; 

MNHN Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, França; 

MNRJ Museu Nacional do Rio de Janeiro; 

MZUSP Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo; 

SDSNH San Diego Natural History Museum; 

UMML Museum of the Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Miami, 

Florida; 

USNM National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, 

D.C.; 

ZMC Zoological Museum, University of Copenhagen, Dinamarca. 

Tabela 1. Lista de Museus e coleções científicas depositárias.  

 

Gêneros e espécies são apresentados em ordem alfabética e, para cada um destes níveis 

hierárquicos, são fornecidos os seguintes itens: 

Gêneros: sinonímia, espécie-tipo, diagnose, espécies inclusas, observações, chave de 

identificação para as espécies. 
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Espécies: sinonímia, material examinado, localidade-tipo, diagnose, descrição/ redescrição, 

tamanho, coloração, habitat, distribuição geográfica, observações, fotografias em vista dorsal 

e ventral, prancha com desenhos das principais estruturas utilizadas na descrição. 

 

 O tratamento sistemático relativo a cada táxon consiste de:  

 

Sinonímia: a mais completa possível, constituída das citações encontradas na literatura e 

listadas em ordem cronológica, trazendo informações da história de cada táxon. Trabalhos 

abordando listas de espécies, descrições larvais, interações ecológicas e chaves de 

identificação são indicadas entre colchetes. 

 

Material examinado: com dados de localidade, data da coleta, coletor, número e sexo dos 

indivíduos, coleção depositária e número de registro, quando existentes. Organizado em 

ordem geográfica no sentido Norte-Sul. As instituições com suas respectivas siglas, que 

constam no material examinado ou citadas como material-tipo, estão identificadas na Tabela 

1. Abreviações adicionais incluem: c.l. (comprimento da carapaça); l.l. (largura da carapaça); 

Est. (Estação); NOc. (Navio Oceanográfico); Proj. (Projeto). 

 

Localidade-tipo: dados do local de coleta do exemplar-tipo da espécie. 

 

Diagnose: caracteres diferenciais, de acordo com as principais características morfológicas, 

que prontamente evidenciam os gêneros e espécies, elaborada a partir material examinado e 

análise filogenética.  

 

Espécies inclusas: todas as espécies atribuídas ao gênero, registradas em ordem alfabética. 

 

Chaves de identificação: dicotômicas, elaboradas com caracteres de fácil e rápida 

visualização. 

 

Descrição/redescrição: elaboradas a partir do material examinado. Os principais caracteres 

morfológicos utilizados foram: carapaça (formato, proporções, delimitações das regiões, 

ornamentação da superfície, cerdas, espinulação); fronte (proporção, número e formato dos 

lobos, ornamentação, cerdas); branquiostegito (número de placas, ornamentação, cerdas); 



36 
 

ângulos orbitais interno e externo (formato, ornamentação); antênulas e antenas (proporção, 

forma, ornamentação, espinulação); terceiros maxilípodos (proporção, forma, ornamentação, 

cerdas); quelípodos (proporção, forma, ornamentação, espinulação, cerdas); patas 

ambulatórias (tamanho relativo, ornamentação, espinulação, cerdas); abdome (forma, cerdas) 

e telso (ornamentação, proporção, número de placas) foram analisados comparativamente 

objetivando a obtenção de caracteres diferenciais (Figura 1). Foram utilizadas as seguintes 

abreviações para as patas ambulatórias (ou pereópodos): P1 a P5, sendo P1 o quelípodo. 

 

Tamanho: medido através da largura máxima da carapaça (l. c.). As medidas foram feitas 

com paquímetro digital e apresentadas em milímetros. São fornecidos os tamanhos do maior 

macho, maior fêmea e menor fêmea ovígera, observados no material examinado ou de 

informações da literatura. A medida da menor fêmea ovígera indica, aproximadamente, o 

menor tamanho que a espécie possa apresentar ao atingir a maturidade sexual. Acompanhando 

as medidas, são fornecidos o museu depositário e número de registro, ou a fonte da 

informação. 

 

Cor: devido à perda da coloração do material examinado por causa da conservação em álcool, 

essa descrição conta, principalmente, com os dados fornecidos na literatura. Adicionalmente, 

essa informação é complementada por fotografias de alguns exemplares recém-coletados 

(ANEXO C). 

 

Habitat: informações da literatura e dados de coleta verificados no material examinado, como 

batimetria, tipos de fundo preferenciais e hábitos de vida da espécie estudada. 

 

Distribuição geográfica: ocorrências verificadas na literatura e complementadas pelo 

material examinado. As localidades estão organizadas por oceanos e obedecem a ordem 

geográfica Norte-Sul. As ilhas são citadas antes das localidades costeiras. 

 

Mapas de distribuição: com linhas ou pontos coloridos, elaborados para uma melhor 

visualização da distribuição geográfica de cada espécie. 

 

Observações: este item inclui a discussão sistemática de cada táxon. Apresenta informações 

sobre material-tipo, histórico de eventos taxonômicos relevantes, dados de variação 
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intraespecífica, diferenças e semelhanças com outras espécies aparentadas ou confundidas, 

visando elucidar alguns problemas distribucionais, ecológicos, nomenclaturais e sistemáticos. 

Informações sobre o material-tipo enfatizam o sexo, tamanho, coleção onde está depositado e 

o respectivo número de registro; para algumas espécies em que o material-tipo foi perdido ou 

não mais existe, essa informação é dada. Dados descritivos adicionais sobre variações são 

referentes, principalmente, a espécimes atípicos ou a diferenças morfológicas entre a 

descrição original da espécie e as observações do material examinado.  

 

Ilustrações: fotografias (vista dorsal e ventral), bem como pranchas com ilustrações das 

estruturas mais relevantes utilizadas nas descrições (carapaça, fronte, branquiostegito, 

quelípodo, pata ambulatória, esterno torácico e telso). Para cada foto ou desenho é fornecida a 

respectiva escala métrica em milímetros. 

 

 

3.2.Elementos de morfologia 

 

 O estudo morfológico apresentado, além de ser uma ferramenta fundamental para a 

busca de caracteres da análise filogenética, tem como finalidade descrever estruturas e incluir 

novas nomenclaturas nunca antes abordadas.  

O estudo foi elaborado e discutido separando as espécies atualmente inclusas nos 

gêneros Megalobrachium e Porcellanopsis, de acordo com a análise filogenética (vide Seção 

4.3). Algumas estruturas morfológicas também foram comparadas e discutidas de acordo com 

as espécies que compõem o grupo-externo (Pachycheles grossimanus, P. sculptus, Pisidia 

longicornis e Porcellana platycheles). 

 Embora não haja trabalhos a respeito da morfologia externa de porcelanídeos, 

terminologias relacionadas à sistemática geral de crustáceos (Melo, 1996; Tavares, 2003; 

Guinot et al., 2013), assim como relacionados a outros anomuros, tais como aeglídeos (Martin 

& Abele, 1988; Bond-Buckup & Buckup, 1994) foram consideradas. Morfologia de cerdas, 

especialmente referentes ao terceiro maxilípodo e quinto pereópodo, foi baseada nos trabalhos 

de Bauer (1981; 1989), Fleischer et al. (1992), Lavalli & Factor (1992), Garm (2004a; 2004b)  

e Keiler & Richter (2011). Para terminologias específicas do esqueleto endofragmal, foram 

utilizados os trabalhos de Secretan (1998; 2002).  
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As principais estruturas observadas são: carapaça, fronte, branquiostegito, olhos e 

pedúnculo ocular, ângulo orbital externo, antênulas, antenas, terceiros maxilípodos, esterno 

torácico, pereópodos, abdome, pleópodos, urópodos e telso, e os caracteres foram baseados no 

que se diz respeito à forma, proporção, delimitação de regiões, ornamentação, cerdas, 

espinulação, número de placas, número de lobos, comprimento e largura relativos. Essas 

estrututuras foram analisadas comparativamente objetivando a obtenção de caracteres 

diferenciais (Figuras 1 a 4). As estruturas morfológicas analisadas foram documentadas por 

meio de desenhos e fotografias.  

As ilustrações foram realizadas em estereomicroscópio com câmara clara (Leica MZ 

12,5). Para as estruturas menores e mais delicadas foi utilizado corante azul de metileno. Para 

as fotos, foi utilizado estereomicroscópio multi-focal (Zeiss Mrc5).  

A morfologia de cerdas foi elaborada em microscópio óptico (Leica DM 5000B). Para 

as estruturas com detalhes cuja resolução não é possível em microscopia óptica, foram 

realizadas análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), notadamente no que diz 

respeito ao tipo de morfologia das cerdas. 

Para a análise por MEV, os espécimes selecionados foram limpos com solução para 

lentes de contato (Opti Free Express), desidratados com etanol em séries graduais (7,5% - 

15% - 30% - 50% - 70% - 90% - 100%, uma vez por 10 minutos em cada concentração, e três 

vezes de 10 minutos para a concentração de 100%), secos até o ponto crítico (Critical Point 

Dryer Balzers CPD 030), e revestidos com ouro (Sputter Coater, Balzers SCD 050). Os 

apêndices dissecados foram observados e fotografados no microscópio eletrônico de 

varredura (Zeiss DSM 940) do Laboratório de Microscopia Eletrônica do Museu de Zoologia 

da Universidade de São Paulo. 

Pranchas dos desenhos e fotografias foram elaboradas no programa computacional 

Adobe Photoshop 7.0. 

No final, um Glossário de termos morfológicos utilizados para Megalobrachium foi 

elaborado com base nos trabalhos de Moore & McCormick (1969), McLaughlin (1980), 

Williams (1984) e Melo (1996). 
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Figura 1. Desenho esquemático mostrando a terminologia utilizada para Megalobrachium Stimpson, 

1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910. (A) Carapaça, vista dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) 

Carapaça, vista lateral (vide siglas e significados nas Tabelas 2 e 3). Escalas = 1 mm. 
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Figura 2. Desenho esquemático mostrando a terminologia utilizada para Megalobrachium Stimpson, 

1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910. (A) Córnea e pedúnculo ocular, 1-2 vistas dorsal e ventral, 

respectivamente; (B) Antênula, vista dorsal; (C) Antena, vista dorsal; (D) Terceiro maxilípodo, vista 

dorsal (vide siglas e significados nas Tabelas 2 e 3). Escalas = 1 mm. 
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Figura 3. Desenho esquemático mostrando a terminologia utilizada para Megalobrachium Stimpson, 

1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910. (A) P1 esquerdo, vista dorsal; (B) P4 direito, vista lateral; (C) 

P5 direito, vista lateral; (D) Pleópodo direito feminino; (E) Pleópodo direito masculino (vide siglas e 

significados nas Tabelas 2 e 3). Escalas = 1 mm. 
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Figura 4. Desenho esquemático mostrando a terminologia utilizada para Megalobrachium Stimpson, 

1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910. (A) Esterno torácico feminino, vista ventral; (B) Esqueleto 

endofragmal, carapaça removida; (C) Abdome, urópodos e telso masculinos, vista dorsal; (D) 

Abdome, urópodos e telso masculinos, vista ventral (vide siglas e significados nas Tabelas 2 e 3). 

Escalas = 1 mm. 
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Abd Abdome  

Aga Abertura da glândula antenal 

art mem Articulação membranosa 

As Somito abdominal 

Bi Base-ísquio 

Bs Base 

C Carpo 

Car Região cardíaca 

Cor Córnea 

Cx Coxa 

D Dátilo 

Ea Esternito abdominal 

End Endopodito 

en d Endito distal 

en p Endito proximal 

Epi Região epibranquial 

esp ac Espinhos acessórios 

Exo Exopodito 

f gas Fosseta gástrica 

Fl Flagelo 

fl d Flagelo dorsal 

fl v  Flagelo ventral 

Fp Forâme pleural 

Gas Região gástrica 

Gnd Gonópodo  

gnr  Gonóporo  

Hep Região hepática 

I Ísquio 

l dei Linha de deiscência 

Tabela 2. Siglas e respectivos significados utilizados nas Figuras 1 a 4. 
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Lm Lobo mediano 

Lt Lobo lateral 

M Mero  

m lam  Margem lameliforme 

m lat Margem lateral 

Ma Membrana articular 

Mx Maxilípodo 

Na Ânus  

P Pereópodo 

p lat car Parede lateral da carapaça 

Pgas Região protogátrica 

Pl Pleurito 

plm  Prega longitudinal mediana 

Po Pedúnculo ocular 

Pr Própodo 

Pro Protopodito 

rm  Região membranosa  

s b car Sulco brânquio-cardíaco 

Sc Sulco cervical 

se c Sutura esternal completa 

se inc Sutura esternal incompleta 

sg d Segmento distal 

sg m Segmento mediano 

sg p Segmento proximal 

St Somito torácico 

Ts Telso 

Urp Urópodo 

Tabela 3. Siglas e respectivos significados utilizados nas Figuras 1 a 4. 
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3.3. Análise filogenética 

 

 

Na matriz de dados foram incluídas todas as espécies que compõem, tradicionalmente, 

o gênero Megalobrachium. Para o grupo externo, foram selecionadas as seguintes espécies, 

referidas aqui com suas combinações originais: Cancer longicornis Linnaeus, 1767 (espécie-

tipo do gênero Pisidia Leach, 1820); Cancer platycheles Pennant, 1777 (espécie-tipo do 

gênero Porcellana Lamarck, 1801); Porcellana grossimana Guérin-Menéville, 1835 (espécie-

tipo do gênero Pachycheles Stimpson, 1858); e Porcellana pisum H. Milne Edwards, 1837 

(espécie-tipo do gênero Pisosoma Stimpson, 1858). Isto porque, das 12 espécies atualmente 

inclusas em Megalobrachium, 6 foram combinadas, originalmente, aos gêneros Pachycheles 

(1 espécie), Pisosoma (2 espécies) e Porcellana (3 espécies). Já Cancer longicornis foi 

inclusa na análise devido às semelhanças apontadas por Gore (1973) nas características 

larvais entre espécies de Pisidia e Megalobrachium soriatum. Ou seja, todos os Porcellanidae 

que em algum momento foram considerados semelhantes à Megalobrachium foram inclusos 

nas análises. 

 A matriz de dados foi preparada no programa Winclada (Nixon, 2002), e no total é 

composta por 17 terminais e 151 caracteres morfológicos. O programa também foi utilizado 

para avaliar a otimização dos caracteres, sua distribuição e o comprimento do cladograma. A 

lista de caracteres foi elaborada a partir do programa NDE version 0.50. 

Para a análise filogenética, os dados morfológicos foram processados no programa 

computacional TNT (Goloboff et al., 2008), empregando a busca heurística tradicional com o 

algoritmo TBR (Tree Bissection and Reconection), com 10.000 réplicas e 100 árvores salvas 

por réplica. Todos os caracteres foram considerados não ordenados e igualmente ponderados, 

sob a Parcimônia de Fitch (1971). As árvores foram enraizadas com base nos estados de 

caracteres observados em Porcellana platycheles.  

O método estatístico Bootstrap (Efron, 1979) foi calculado através do programa TNT 

para estimar os limites de confiança dos ramos internos da análise filogenética.  

As pranchas das árvores filogenéticas foram editadas no programa computacional 

Adobe Photoshop 7.0. 
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4. Resultados e Discussão 

 

 

4.1. Taxonomia 

 

 

Megalobrachium Stimpson, 1858 

 

Megalobrachium Stimpson, 1858: 228; Benedict, 1901: 136; Boone, 1931: 150; Schmitt, 

1935: 183; Haig, 1956: 7, 33; 1960: 212; 1962: 188; Williams, 1965: 112; 1984: 240; 

Gore, 1970: 965; 1982: 5; Gore & Abele, 1976: 16; Werding, 1982: 441; 1984: 5; Abele 

& Kim, 1986: 145 [chave]; Veloso, 1998: 403; Hernández, 1999: 252 [larva]; Melo, 1999: 

217 [chave]; Lira et al., 2001: 55; Rodríguez et al., 2005: 549; García-Madrigal & 

Andréu-Sanchez, 2009: 26, 52; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]. 

 

Espécie-tipo: Megalobrachium granuliferum Stimpson, 1858 [por designação original]. 

 

Diagnose: Carapaça tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais larga do que longa 

nas fêmeas; convexa longitudinalmente; margens laterais definidas, ornamentadas da região 

epibranquial à região metabranquial. Fronte proeminente, trilobada em vista frontal, pouco 

defletida; lobos inconspícuos em vista dorsal. Antena com mero 3 vezes o comprimento da 

base-ísquio e carpo; superfície mesial do mero com grânulos dispersos; margem distomesial 

da coxa subtriangular; flagelo com artículos curtos, cerdas curtas, inconspícuas entre os 

artículos. Quelípodos delgados (própodo mais longo do que largo); mero aproximadamente 

1/5 do comprimento do carpo. Patas ambulatórias longas, delgadas, granuladas em toda a 

superfície. Suturas esternais iv/v, v/vi, vi/vii incompletas, visíveis apenas lateralmente. 

Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas. Machos com gonópodos bem desenvolvidos no 

esternito abdominal ii; fêmeas com 2 pares de pleópodos bem desenvolvidos nos esternitos 

abdominais iv, v; pleópodos compostos por 2 segmentos no esternito iv, 3 segmentos no 

esternito v. Urópodos longos, alcançando a extremidade do telso. Telso com 7 placas.  
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Espécies inclusas: Megalobrachium erosum (Glassell, 1936); M. n. sp.; M. mortenseni Haig, 

1962; M. pacificum Gore & Abele, 1973; M. poeyi (Guérin-Menéville, 1855); M. smithi 

(Glassell, 1936). 

 

Observações: O gênero Megalobrachium foi proposto por Stimpson (1858), com uma 

descrição muito sucinta. Os únicos caracteres morfológicos utilizados para diferenciar o novo 

gênero foram: carapaça arredondada, tão longa quanto larga; olhos muito pequenos; fronte 

estreita, pouco proeminente e sub-retilínea em vista dorsal; quelípodos longos e dedos curtos.  

Megalobrachium granuliferum, das Antilhas, foi designada como espécie-tipo, ainda 

sem descrição nenhuma sobre ela, por isso considerada nomen nudum. Stimpson (1859) 

proporcionou informação adicional sobre esta espécie, descrevendo material proveniente das 

ilhas Barbados e St. Thomas.  

Comparando as espécies-tipo de Pisonella Glassell, 1938 e Megalobrachium, Chace 

(1942) não encontrou diferenças que pudessem justificar a separação dos dois gêneros, e 

incluiu Pisonella (com P. erosa, P. sinuimana e P. smithi) na sinonímia de Megalobrachium. 

Assim, Chace (1942) forneceu novos caracteres para definir Megalobrachium: fronte 

fracamente trilobada em vista frontal, quelípodos e patas ambulatórias não nodulares, exceto a 

quela que é granular ou longitudinalmente estriada. 

Haig (1960) estudou as espécies de Porcellanopsis Rathbun, 1910 e Megalobrachium, 

não encontrando nenhuma separação distinta entre os dois gêneros, embora os extremos da 

série fossem muito diferentes. Por isso, incluiu as espécies do gênero Porcellanopsis (P. 

festae, P. rosea, P. soriata e P. tuberculipes) na sinonímia de Megalobrachium.  

 Abele & Gore (1973) selecionaram um lectótipo para M. granuliferum a partir de 

síntipos encontrados no Museu de Copenhagen, já que a maior parte da coleção de Stimpson 

foi destruída no incêndio de Chicago de 1871. O lectótipo selecionado foi uma fêmea ovígera 

(c.c. 7,6 x l.c. 8,3 mm), e como paralectótipos, 5 machos e 7 fêmeas restantes no lote. Os 

autores assinalam, ainda que, pela lei de prioridade, M. granuliferum é um sinônimo júnior de 

M. poeyi (Guérin-Menéville, 1855). 
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Chave de identificação para as espécies do gênero Megalobrachium Stimpson, 1858 

 

 

1. Antena com grânulos dispersos na superfície mesial do mero. Margem posterior do 

esternito viii trapezoidal. Fileira longitudinal de grânulos ausentes na margem dorsal do 

carpo e própodo de P2 a P4 ............................................................................................... 2 

 

1’. Antena com fileira longitudinal de grânulos conspícuos na superfície mesial do mero. 

Margem posterior do esternito viii sub-retilínea. Fileira longitudinal de grânulos distintos 

na margem dorsal do carpo e própodo de P2 a P4 .......................................................... 3 

 

2. Região protogástrica indistinta, não mais elevada do que as regiões frontal e hepática. P2 a 

P4 pouco robustas; carpo proximadamente metade do comprimento do própodo em P2 

............................................................................................................................ M. pacificum 

 

2’. Região protogástrica distinta e claramente elevada acima das regiões frontal e hepática. P2 

a P4 longas e delgadas; carpo aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo em P2 

........................................................................................................................................ M. poeyi 

 

3. Regiões da carapaça marcadamente delimitadas. Fronte com sulcos evidentes entre os 

lobos e a órbita na superfície dorsal; lobos laterais arredondados ....................................... 4 

 

3’. Regiões da carapaça pouco delimitadas. Fronte sem sulcos evidentes entre os lobos e a 

órbita na superfície dorsal; lobos laterais sub-retangulares .................................... M. smithi 

 

4. Quelípodos robustos; dátilo mais curto do que metade do comprimento total do própodo. 

Dedos com margem cortante crenulada ............................................................................... 5 

 

4’. Quelípodos delgados; dátilo longo, metade do comprimento total do própodo. Dedos com 

margem cortante lisa ..................................................................................................... M. n. sp. 
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5. Superfície póstero-lateral da carapaça com pregas granulares, transversais, subparalelas, 

estendendo-se lateralmente à região metabranquial, formando um padrão reticulado. 

Quelípodos com cerdas curtas entre os dedos ....................................................... M. erosum 

 

5’. Superfície póstero-lateral da carapaça com pregas proeminentes, subparalelas, estendendo-

se lateralmente às regiões meso e metabranquial; pregas contínuas até o terço lateral, bem 

definidas, a primeira em continuação à crista da margem lateral. Ausência de cerdas entre 

os dedos dos quelípodos ............................................................................. M. mortenseni 
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Megalobrachium erosum (Glassell, 1936) 

(Figuras 5; 6A, B; 7A-G; 11A-C; 12A, B) 

 

Pisosoma erosa Glassell, 1936: 289. 

Pisonella erosa - Glassell, 1938: 437, 442. 

Megalobrachium erosa - Chace: 1942: 100. 

Megalobrachium erosum - Haig, 1960: 213, 222, pr. 16, fig. 8, pr. 40, fig. 2; 1962: 191; Haig 

et al., 1970: 26, 29; Hendricks, 1993a: 7 [lista]; 1993b: 310, lista 11; Hendricks & 

Harvey, 1999: 378 [lista]; Boschi, 2000: 93 [lista]; Vargas & Cortés, 2004: 467, tab. 1; 

Hendricks et al., 2005: 175; García-Madrigal & Andréu-Sanchez, 2009: 52 [chave]; 

Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]; Vargas-Zamora et al., 2012: 1766 [lista]. 

non Megalobrachium erosum - Gore & Abele, 1976: 15, 16; Gore, 1982: 5, fig. 2 [= 

Megalobrachium n. sp.]. 

 

Material examinado: Tipos – Holótipo fêmea: México, Baja California, Baía Magdalena, S. 

A. Glassell col., 12.ii.1931, 22 m, l. c. 5,2 mm (USNM 71539). Parátipo macho, l. c. 2,72 mm 

(USNM 71539). México – Baja California, Baía de Los Ángeles, Est. 702-37, “NOc. Velero 

III” col., em areia grossa, 1♀ (USNM 103899); Baja California Sur, Baía de San Juanico,  

Est. 616-37, “NOc. Velero III” col., em algas e pedras, 1♀ (USNM 103898); Golfo da 

Califórnia, Norte da Ilha Tiburon, S. A Glassell col., 01.i.1932, 36,5 m, 1♀ (USNM 207834); 

Nayarit, Ilha Isabel, Est. 217-34, “NOc. Velero III” col., 05.iii.1934, 18,5 a 46 m, 2♂, 1♀ 

(USNM 104104).  

 

Localidade-tipo: Magdalena Bay, Baja California, México. 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal erodida; região frontal separada em duas 

porções por sulco longitudinal mediano profundo; regiões hepática, epibranquial, 

protogástrica e gástrica intumescidas, bem delineadas por distintos sulcos; margem lateral 

definida por crista crenulada pouco projetada; superfície póstero-lateral com pregas 

granulares, transversais, subparalelas, estendendo-se lateralmente à região metabranquial, 

formando um padrão reticulado. Fronte larga, convexa em vista dorsal, trilobada em vista 

frontal; lobos laterais arredondados, lobo mediano subtriangular. Olhos pequenos, visíveis 

dorsalmente. Quelípodos robustos, granulados dorsalmente; carpo com lobo subtriangular 
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proximal distinto na margem mesial; carpo, própodo e dátilo com carenas dorsoaxiais, 

subparalelas; escassa pubescência na margem cortante dos dedos. Patas ambulatórias 

achatadas lateralmente, delgadas; própodo de P2 a P4 com 5 espinhos na superfície ventral, 3 

alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira 

longidutinal de 4 espinhos na superfície ventral. Abdome sub-retangular nos machos e 

fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subcircular, tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; bem erodida dorsalmente, com grânulos, rugas pilosas. 

Regiões da carapaça bem delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura 

máxima da carapaça; bem defletida, granulada, curta pubescência; margem crenulada; 

convexa em vista dorsal, trilobada em vista frontal. Lobos laterais largos, arredondados; lobo 

mediano subtriangular, estreito, tão avançado quanto os laterais. Região frontal separada em 

duas porções por sulco longitudinal mediano profundo. Regiões hepática, epibranquial, 

protogástrica e gástrica intumescidas, bem delineadas por sulcos distintos. Ângulo 

epibranquial distinto, sulco brânquio-cardíaco inconspícuo. Fosseta gástrica inconspícua, 

sulco cervical distinto. Margem lateral bem definida por crista distinta, crenulada, bem 

projetada, prolongando-se posteriormente do ângulo epibranquial à região metabranquial. 

Superfície póstero-lateral com pregas granulares proeminentes, transversais, subparalelas, 

estendendo-se lateralmente à margem metabranquial; pregas da região metabranquial formam 

padrão reticulado de aparência erodida. Ruga pilosa, contínua, paralela à margem posterior. 

Margem posterior ligeiramente côncava, com franja de cerdas longas, plumosas. 

Branquiostegito inteiro, com cerdas longas, plumosas, grânulos inconspícuos; região 

membranosa pouco evidente; região superoanterior com quilha crenulada, bem projetada, 

margem crenulada; 2 pregas medianas longitudinais, subparalelas, contínuas, crenuladas, bem 

projetadas; margem inferior com franja de cerdas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, pubescente, 

fileira longitudinal de grânulos na superfície mesial; pouco projetado externamente à órbita; 

subcilíndrico dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com 

margem granulada. Ângulo orbital externo pouco definido, ligeiramente recurvado, 

distintamente defletido, margem granulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal lisa. Segmento 

proximal tão longo quanto o distal, pouco mais estreito. Flagelo maior com aproximadamente 
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10 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em comprimento e 

largura. 

Antenas inermes, segmentos longos, cerdas curtas nas superfícies de todos os 

segmentos. Coxa com margem distal crenulada. Mero 2/3 do comprimento da base-ísquio, 

metade do comprimento do carpo. Superfície mesial da base-ísquio e mero com fileira 

longitudinal de grânulos conspícuos. Flagelo longo, delgado, aproximadamente 8 vezes o 

comprimento dos segmentos 1-4; artículos longos, com cerdas curtas, inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal com rugas e grânulos pouco 

evidentes. Exopodito tão largo quanto a margem proximal do ísquio; lanceolado, alcançando 

2/3 do comprimento do mero; margem lateral crenulada, com franja de cerdas longas, 

plumosas. Base pouco mais longa do que larga; aproximadamente 1/3 da largura da margem 

proximal do ísquio. Ísquio com margens mesial e lateral serrilhadas. Mero mais longo do que 

o ísquio; lobo mesial arredondado, ligeiramente inclinado; margem mesial serrilhada. Mero, 

carpo e própodo com fileira longitudinal de grânulos na superfície lateral.  

Esterno torácico mais largo do que longo, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii sub-retilínea, inerme, com franja de cerdas curtas; lobos laterais bem 

desenvolvidos, alcançando a margem distal do esternito iii; sulco longitudinal mediano 

ausente. Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii serrilhadas, com cerdas longas, 

plumosas. Esternito viii tão largo quanto o esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento 

do esternito iii; margens anterior e posterior sub-retilíneas; cerdas longas, plumosas junto ao 

ângulo ântero-lateral; terço mediano da margem posterior com lobo curto. 

Quelípodos homoquelos, robustos. Superfície dorsal granulada, pubescência curta. 

Superfície ventral com grânulos achatados, mais evidentes próximos à margem lateral. Ísquio 

com grânulos escassos, bem definidos na margem lateral. Mero aproximadamente 1/3 do 

comprimento do carpo, lobo mesial arredondado, granulado. Carpo tão longo quanto a palma, 

lobo mésio-proximal distinto, subtriangular, granulado; 2 carenas dorsoaxiais, subparalelas, 

pouco evidentes. Própodo com 3 carenas dorsoaxiais, subparalelas, bem evidentes; margem 

lateral crenulada; dedo fixo menor do que metade do própodo, mais curto do que o dátilo. 

Dátilo pouco mais largo do que o dedo fixo, ligeiramente menor do que metade do 

comprimento do própodo; carena dorsoaxial discreta. Dedos com extremidades recurvadas; 

margens cortantes com tubérculos, cerdas escassas, 2 grandes tubérculos arredondados na 

metade proximal do dátilo, tubérculos mais desenvolvidos no terço proximal do própodo. 
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Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas, rugas pilosas, longas cerdas 

plumosas em toda a superfície. Comprimento decrescente de P2 a P4. Mero de P2 a P4 com 

fileira longitudinal de grânulos bem evidentes na margem dorsal. Carpo aproximadamente 1/2 

do comprimento do mero em P2 e P3, 2/3 em P4; 2/3 do comprimento do própodo em P2, P3 

e P4. Própodo de P2 a P4 com fileira longitudinal de grânulos distintos na margem dorsal; 5 

espinhos na superfície ventral, 3 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral. 

Dátilo de P2 a P4 aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo, com fileira longidutinal 

de 4 espinhos na superfície ventral. 

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas, rugoso dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas longas, plumosas; cerdas curtas e esparsas entre os tergitos. Machos 

com gonópodos bem desenvolvidos; fêmeas com 2 pares de pleópodos bem desenvolvidos no 

quarto e quinto somitos. Urópodos largos, bem desenvolvidos, alcançando a margem distal do 

telso. Telso ligeiramente rugoso dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 placas; cicatriz 

longitudinal pouco definida no terço distal da placa central. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 6,2 (Haig, 1960); maior fêmea 5,2 (USNM 71539). Fêmeas 

ovígeras não foram documentadas ou analisadas. 

 

Cor: Em álcool, apresentam uma coloração rosa-clara (Glassell, 1936). 

 

Habitat: Em fundos arenosos, com corais, conchas e rochas. Encontrada desde a zona 

entremarés até 50 m (Haig, 1960). 

 

Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Golfo da Califórnia, Baja California, de 

Malarrino Point até Percebu Lagoon; e Sonora, Ilha Tiburon (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa de distribuição de Megalobrachium erosum (Glassell, 1936). 

 

Observação: Glassell (1936) atribuiu o material-tipo a uma fêmea holótipo, coletada em 

2.xii.1931, com 5,0 c.c. x 5,2 l.c. (USNM 71539). Ao descrever a espécie, o autor a considera 

semelhante à Porcellanopsis sinuimana, embora apresente uma extrema rugosidade na 

superfície e o quelípodo mais delgado. Adicionalmente, há inúmeras outras diferenças entre 

essas espécies: M. erosum apresenta fronte mais larga e não tão arredondada quanto P. 

sinuimana, olhos mais visíveis dorsalmente e pereópodos mais alongados. As duas espécies 

são, realmente, bem diferentes, apresentando discretas semelhanças apenas nas carenas e lobo 

da margem mesial do carpo dos quelípodos e o telso com 7 placas. 

Megalobrachium erosum é muito mais semelhante a M. mortenseni, sendo esta, sua 

espécie-irmã no Atlântico ocidental. Haig (1962) difere M. erosum de M. mortenseni pelo 

formato da fronte, com lobos mais profundos; quelípodo com o lobo na margem mesial do 

carpo mais largo na base, mais triangular e menos projetado do que em M. mortenseni e as 

patas ambulatórias apresentam fileiras de grânulos muito mais acentuados.  

Conforme material examinado, M. erosum se diferencia pela ornamentação da 

carapaça, fronte e patas ambulatórias. A carapaça apresenta uma ornamentação mais 

grosseira, com grânulos e pregas mais conspícuos, além de carapaça pouco mais larga e 

convexa, não tão achatada quanto M. mortenseni. Já a fronte apresenta sulcos entre os lobos e 

a órbita mais profundos em vista dorsal. As patas ambulatórias apresentam uma fileira 
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longitudinal de grânulos na margem dorsal nitidamente mais projetada, principalmente no 

mero e carpo; maior quantidade de cerdas plumosas e segmentos mais robustos.  

Uma distribuição disjunta no Pacífico oriental (Baja California e Panamá) foi atribuída 

para a espécie por mais de 30 anos (Gore & Abele, 1976; Gore, 1982; García-Madrigal & 

Andréu-Sanchez, 2009). No entanto, com a recente descrição de uma nova espécie-críptica 

(Megalobrachium n. sp.), a distribuição de M. erosum agora segue um padrão contínuo no 

Pacífico oriental (Baja California).  
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Figura 6. Megalobrachium erosum (Glassell, 1936), macho (USNM 104104). (A) Hábito, vista dorsal; 

(B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 7. Megalobrachium erosum (Glassell, 1936), macho (USNM 104104). (A) Carapaça, vista 

dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Megalobrachium n. sp. 

(Figuras 8; 9A, B; 10A-G; 11D-F; 12C, D) 

 

Megalobrachium erosum – Gore & Abele, 1976: 15, 16; Gore, 1982: 5, fig. 2 [non 

Megalobrachium erosum (Glassell, 1936)]. 

 

Material examinado: Panamá - Arquipélago de Las Perlas, Ilha Pajaros, 08º34’36’’N: 

079º01’18’’W, nordeste da enseada, pequena ilha na enseada atrás do ponto leste, “Panama 

Survey” col., 01.iii.1971, 1,80 a 18 m, 1♀ (USNM 184904); Canal do Panamá, Ilha Venado, 

final leste, “Panama Survey” col., 04.xi.1971, entremarés, 1♀ov. (USNM 189210). Colômbia 

– Bahia Malaga, Ilha Curichichi, J. F. Lazarus-Agudelo col., 28.ix.2011, entremarés, embaixo 

de pedras, 1♀ov. (CRBMUV 2011-012); 1♂ (CRBMUV 2011-015). 

  

Tipos: Holótipo macho: Colômbia, Bahia Malaga, Ilha Curichichi, J. F. Lazarus-Agudelo 

col., 28.ix.2011, entremarés, embaixo de pedras (CRBMUV 2011-015). Parátipos: Panamá, 

Arquipélago de Las Perlas, Ilha Pajaros, 08º34’36’’N: 079º01’18’’W, nordeste da enseada, 

pequena ilha na enseada atrás do ponto leste, “Panama Survey” col., 01.iii.1971, 1,80 a 18 m, 

1♀ (USNM 184904); Canal do Panamá, Ilha Venado, final leste, “Panama Survey” col., 

04.xi.1971, entremarés, 1♀ov. (USNM 189210); Colômbia, Bahia Malaga, Ilha Curichichi, J. 

F. Lazarus-Agudelo col., 28.ix.2011, entremarés, embaixo de pedras, 1♀ov. (CRBMUV 

2011-012). 

 

Localidade-tipo: Colômbia, Bahia Malaga, Ilha Curichichi. 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, erodida; regiões hepática, epibranquial, protogástrica e 

gástrica intumescidas, bem delineadas por sulcos distintos, rasos; margem lateral pouco 

definida por crista granulada; superfície póstero-lateral com pregas proeminentes, 

transversais, subparalelas, estendendo-se lateralmente às regiões meso e metabranquial, 

pregas contínuas até o terço lateral, a primeira em continuação à crista da margem lateral. 

Fronte larga, ligeiramente convexa em vista dorsal, trilobada em vista frontal; lobos laterais 

arredondados, lobo mediano subtriangular. Olhos pequenos, visíveis dorsalmente. Quelípodos 

delgados, granulados; carpo com lobo proximal inconspícuo (algumas vezes ausente) na 

margem mesial; carpo, própodo e dátilo com carenas dorsoaxiais, subparalelas; própodo 



59 
 

delgado, com franja de cerdas longas, plumosas na margem lateral; dedos com cerdas densas, 

curtas na margem cortante. Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas; própodo de 

P2 a P4 com 5 espinhos na superfície ventral, 3 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo 

disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira longidutinal de 4 espinhos na superfície ventral. 

Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Descrição: Carapaça subcircular, mais larga do que longa nos machos e fêmeas; erodida 

dorsalmente, grânulos distintos, pregueada. Regiões da carapaça bem delimitadas. Fronte 

larga, aproximadamente metade da largura máxima da carapaça; bem defletida, granulada, 

curta pubescência; margem granulada, com franja de cerdas curtas; ligeiramente convexa em 

vista dorsal, trilobada em vista frontal. Lobos laterais largos, arredondados; lobo mediano 

subtriangular, estreito, tão avançado quanto os laterais. Regiões hepática, epibranquial, 

protogástrica e gástrica intumescidas, granuladas, bem delineadas por sulcos distintos, rasos. 

Ângulo epibranquial e sulco cervical conspícuos. Fosseta gástrica bem definida; sulco 

brânquio-cardíaco inconspícuo. Margem lateral pouco definida por crista granulada, pouco 

projetada, prolongando-se posteriormente do ângulo epibranquial à região metabranquial. 

Superfície póstero-lateral com pregas proeminentes, transversais, subparalelas, estendendo-se 

lateralmente às regiões meso e metabranquial; pregas contínuas até o terço lateral, bem 

definidas, a primeira em continuação à crista da margem lateral. Ruga pilosa, contínua, 

paralela à margem posterior. Margem posterior ligeiramente côncava, com franja de cerdas 

longas, plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, com cerdas longas, plumosas; região membranosa não 

evidente; região superoanterior com quilha crenulada, pouco projetada, margem crenulada; 2 

pregas medianas longitudinais, subparalelas, contínuas, crenuladas, bem projetadas; margem 

inferior com franja de cerdas dispersas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, pubescente, 

grânulos na superfície mesial; pouco projetado externamente à órbita; subcilíndrico 

dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com margem 

granulada. Ângulo orbital externo pouco definido, ligeiramente recurvado, distintamente 

defletido, margem granulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal lisa. Segmento 

distal tão longo quanto o proximal, ligeiramente mais largo. Flagelo maior com 
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aproximadamente 8 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em 

comprimento e largura. 

 Antenas inermes, segmentos longos, cerdas curtas na superfície de todos os 

segmentos. Coxa com margem distal crenulada. Mero o dobro do comprimento da base-

ísquio; 3 vezes o comprimento do carpo. Superfície mesial da base-ísquio e mero granulada. 

Flagelo longo, delgado, aproximadamente 7 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; 

artículos curtos, com cerdas curtas, inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos pouco pilosos, superfície dorsal lisa. Exopodito 

aproximadamente 2/3 da largura da margem proximal do ísquio; lanceolado, alcançando 2/3 

do comprimento do mero; margem lateral pouco crenulada, com franja de cerdas plumosas. 

Base ligeiramente mais longa do que larga; aproximadamente 1/3 da largura da margem 

proximal do ísquio. Mero tão longo quanto o ísquio; lobo mesial subquadrado, pouco 

inclinado. Mero e carpo com fileira longitudinal de grânulos na superfície lateral.  

 Esterno torácico mais largo do que longo, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii sub-retilínea, inerme, com franja de cerdas curtas; lobos laterais bem 

desenvolvidos, alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano ausente. 

Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii serrilhadas, com cerdas longas, plumosas. 

Esternito viii tão largo quanto o esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento do 

esternito iii; margens anterior e posterior sub-retilíneas; terço mediano na margem posterior 

com lobo curto. 

 Quelípodos homoquelos, delgados, achatados. Superfície dorsal granulada, curta, 

densa pubescência. Superfície ventral com rugas e grânulos escassaos, achatados, mais 

evidentes próximos à margem lateral. Ísquio pouco granulado na margem lateral. Mero 

aproximadamente 1/3 do comprimento do carpo, com pequeno lobo mesial pouco projetado, 

sub-retilíneo. Carpo tão longo quanto a palma, com lobo mésio-proximal inconspícuo, 

subtriangular (algumas vezes ausente) na margem mesial; 3 a 4 carenas dorsoaxiais, 

subparalelas, bem evidentes.  Própodo delgado, com franja de cerdas longas, plumosas na 

margem lateral; 3 carenas dorsoaxiais, subparalelas, bem evidentes; dedo fixo 

aproximadamente metade do comprimento total do própodo, pouco mais curto do que o 

dátilo. Dátilo longo, delgado, ligeiramente mais estreito do que o dedo fixo, aproximadamente 

metade do comprimento do própodo; carena dorsoaxial discreta. Dedos com fileira 

longitudinal de tubérculos arredondados na margem cortante dorsal; pontas dos dedos 

recurvadas, pubescência densa, curta na margem cortante. 
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Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas, pouco granuladas, franja de 

cerdas escassas, longas, plumosas em toda a superfície, especialmente no ísquio e mero. 

Comprimento decrescente de P2 a P4. Mero de P2 a P4 com discreta fileira longitudinal de 

grânulos distintos na superfície dorsal. Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero 

em P2 e P3, 2/3 em P4; 2/3 do comprimento do própodo em P2 e P3, tão longo quanto o 

própodo em P4. Própodo de P2 a P4 com fileira longitudinal de grânulos distintos na 

superfície dorsal; 5 espinhos na superfície ventral, 3 alinhados medianamente, 1 em cada 

ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente metade do comprimento do própodo, 

com fileira londitudinal de 4 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas, liso dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas longas, plumosas; ausência de cerdas entre os tergitos. Machos com 

gonópodos bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de pleópodos bem desenvolvidos 

noquarto e quinto somitos. Urópodos largos, bem desenvolvidos, alcançando a margem distal 

do telso. Telso liso dorsalmente, tão longo quanto largo nos machos, mais largo do que longo 

nas fêmeas, com 7 placas; cicatriz longitudinal pouco definida no terço distal da placa central. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 4,8 (CRBMUV 2011-015); maior fêmea 4,2 (CRBMUV 

2011-012); menor fêmea ovígera 3,9 (USNM 189210). 

 

Cor: De acordo com o material examinado, os espécimes preservados em álcool apresentam 

uma coloração bege-clara uniforme.   

 

Habitat: Espécie coletada na região entremarés até 18 metros de profundidade.  

 

Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Panamá, Arquipélago de Las Perlas, Ilha 

Pájaros e Canal do Panamá, Ilha Venado; Colômbia, Bahia Malaga, Ilha Curichichi (Figura 

8). 
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Figura 8. Mapa de distribuição de Megalobrachium n. sp. 

 

Observação: Megalobrachium n. sp. é muito semelhante ao seu par no Pacífico oriental M. 

erosum, principalmente, na aparência erodida da carapaça e quelípodos. Seu aspecto bem 

erodido levou autores precedentes a concluir que todos os espécimes do Pacífico oriental com 

carapaça e quelípodos erodidos teriam que ser atribuídas a M. erosum. De fato, embora Gore 

(1982) notou que nas fêmeas do Panamá (USNM 184904 e USNM 189210), a largura da 

carapaça notavelmente excede o comprimento e, portanto, não é "tão larga quanto longa", 

conforme constatado por Haig, 1962. Além disso, o dente do carpo do quelípodo é apenas 

pouco desenvolvido, e uma fileira de dentes menores percorre a margem anterior do carpo. 

Assim, o autor atribuiu os espécimes panamenhos de M. erosum baseado na aparência erodida 

da carapaça e quelípodos muito granulados e erodidos. Um exame detalhado, no entanto, 

agora revelou diversas diferenças adicionais entre os espécimes do Panamá e seus pares ao 

norte, levando à conclusão que, efetivamente, duas espécies estão envolvidas. Dois espécimes 

adicionais provenientes de Bahia Malaga, Colômbia, confirmam a presença das duas espécies 

antes consideradas apenas como M. erosum. 

Megalobrachium n. sp. pode ser separada de M. erosum por: 1) margem frontal da 

carapaça ligeiramente sinuosa em vista frontal, com lobo mediano muito baixo, arredondado e 

com seios laterais baixos (Figura 11D), enquanto que a margem frontal da carapaça é 

fortemente sinuosa em vista frontal, com lobo mediano distintamente proeminente, 

subtriangular e com profundos seios laterais em M. erosum (Figura 11A); 2) presença de uma 

profunda, inteira (não interrompida) cavidade ao longo da parede lateral da carapaça, entre a 
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margem lateral da carapaça e a linha de deiscência (Figura 11E), enquanto que esta cavidade é 

dividida (interrompida) em pequenas cavidades emolduradas lateralmente por linhas de 

grandes grânulos em M. erosum (Figura 11B); 3) regiões cardíaca, intestinal, meso e 

metabranquial da carapaça com pregas interruptas transversais e subparalelas de minúsculos 

grânulos (Figura 11F), enquanto que as pregas nas regiões cardíaca, intestinal e 

mesobranquial da carapaça formam um padrão reticulado, de aparência erodida, e as pregas 

subparalelas da região metabranquial são completas lateralmente, se aglomerando na região 

intestinal em M. erosum (Figura 11C); 4) a carapaça notavelmente mais larga do que longa 

(Figura 11F), enquanto a carapaça é tão longa quanto larga em M. erosum (Figura 11C); 5) 

dentes do mero e carpo obsoletos (Figura 12C), enquanto estes são distintamente maiores em 

M. erosum (Figura 12A); 6) dedos dos quelípodos amplamente subtriangulares, truncados, 

especialmente o dedo fixo (Figura 12C), enquanto que os dedos são distintamente mais 

estreitos, mais finos distalmente em M. erosum (Figura 12B); 7) carapaça e apêndices 

densamente cerdosos, com referência especial à carapaça e abdome (lateralmente), própodo 

dos quelípodos (ventralmente) e pereópodos 2 a 4, enquanto o corpo e apêndices não são 

densamente cerdosos em M. erosum. 

Gore & Abele (1976) foram os primeiros autores a registrar M. erosum no Panamá, 

aproximadamente 4.000 Km ao sul de sua prévia distribuição no Golfo da Califórnia e Baja 

California, México (um macho e uma fêmea, Ilhas Perlas, 12-13.vi.1971). Embora uma fêmea 

das Ilhas Perlas tenha sido analisada, os espécimes de Gore & Abele não foram vistos e por 

essa razão, este material é aqui apenas tentativamente atribuído a Megalobrachium n. sp.  

Megalobrachium n. sp., superficialmente, é semelhante a M. mortenseni em diversos 

caracteres referentes à carapaça e quelípodos. No entanto, as diferenças entre M. n. sp. e M. 

mortenseni incluem: 1) carapaça e quelípodos mais erodidos, enquanto que a carapaça e 

quelípodos são ligeiramente erodidos em M. mortenseni; 2) uma profunda, inteira (não 

interrompida) cavidade ao longo da parede lateral da carapaça, entre a margem lateral da 

carapaça e a linha de deiscência, enquanto que a parede lateral da carapaça não apresenta 

sulcos e a cavidade é dividida (interrompida) em pequenas cavidades emolduradas 

lateralmente por linhas de grandes grânulos em M. mortenseni; enquanto que esta 3) dentes no 

mero e carpo obsoletos, enquanto que os dentes no mero e carpo são notadamente mais 

desenvolvidos em M. mortenseni; 4) mero de P2 a P4 distintamente escamoso dorsal e 

ventralmente, com crista ligeiramente visível dorsalmente, enquanto que estes são 
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distintamente escamosos lateral e mesialmente, com crista bem desenvolvida dorsalmente em 

M. mortenseni.  

 

 

 

Figura 9. Megalobrachium n. sp., macho (CRBMUV 2011-015). (A) Hábito, vista dorsal; (B) Hábito, 

vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 10. Megalobrachium n. sp., macho (USNM 184904). (A) Carapaça, vista dorsal; (B) Fronte, 

vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 esquerdo, vista dorsal; 

(E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, vista dorsal. Escalas = 1 

mm. 
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Figura 11. (A-C) Megalobrachium erosum (Glassell, 1936), fêmea (USNM 104104); (D-F) 

Megalobrachium n. sp., holótipo macho (CRBMUV 2011-015); (A, D) Vista frontal do cefalotórax; 

(B, E) Vista lateral da carapaça; (C, F) Vista dorsal da carapaça. Notar em A (seta) a região frontal da 

carapaça trilobada e fortemente sinuosa e o lobo mediano distintamente proeminente (margem frontal 

da carapaça pouco sinuosa e o lobo mediano pouco desenvolvido em D). Notar em B (seta) parede da 

carapaça interrompida por pequenas cavidades quadriculadas, emolduradas lateralmente por linhas 

bem evidentes de grânulos unindo a margem dorsolateral da carapaça à linha de deiscência (linhas de 

grânulos ausentes em E). Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 12. (A-D) P1 direitos, vista dorsal; (A-B) Megalobrachium erosum (Glassell, 1936), fêmea 

(USNM 104104); (C-D) Megalobrachium n. sp., holótipo macho (CRBMUV 2011-015); Notar em A 

(seta) o lobo carpal e meral bem projetado (ausente em C). Notar em B (seta) o dátilo marcadamente 

largo e a presença de um dente subproximal massivo (dátilo distintamente mais estreito e dente 

subproximal ausente em D). Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Megalobrachium mortenseni Haig, 1962 

(Figuras 13; 14A, B; 15A-G) 

 

Megalobrachium mortenseni Haig, 1962: 189, figs. 2-5; Rodrigues da Costa, 1964: 565 

[lista]; Gore, 1970: 965; 1982: 6; Coelho, 1971: 233; Coelho & Ramos, 1972: 175; 

Werding, 1977: 181, fig. 4; 1978: 215; 1982: 441; Corredor et al., 1979: 32 [lista]; 

Fausto-Filho, 1979: 45, tab. 3 [ecologia]; Scelzo, 1982: 1131; Coelho et al., 1983: 149 

[lista]; Veloso & Melo, 1993: 175; Hernández, 1999: 249, tab. 2 [larva]; Veloso, 1998: 

403 [lista]; Melo, 1999: 218, figs. 141, 142; Boschi, 2000: 93 {lista}; Lira et al., 2001: 

62, fig. 4; Werding et al., 2003: 79, tabs. 1, 2; Vargas & Cortés, 2004: 462, tab. 1; 

Rodríguez et al., 2005: 549; Almeida et al., 2010: 333, tab. 1; Osawa & McLaughlin, 

2010: 111 [lista]; Quirós et al., 2012: 2838, 2841, tab. 3, 5 [lista]; Poupin & Lemaitre, 

2014: 7, fig. 2A; Giraldes et al., 2015: 168, tab. 1 [lista]. 

non Megalobrachium mortenseni - Rodríguez et al., 2005: 550, pr. 1A [= Megalobrachium 

roseum (Rathbun, 1900)]. 

 

Material examinado: Belize - Carrie Bow Cay, 16º51’N: 088º07’W, Smithsonian 

Oceanographic Sorting Center col., 05.iv.1986, 1♀ (USNM 275881); 16º51’04’’N: 

088ª07’30’’W, Smithsonian Oceanographic Sorting Center col., 13.iv.1986, 1 m, 1♂ (USNM 

275868); 16º51’04’’N: 088ª07’30’’W, Smithsonian Oceanographic Sorting Center col., 

13.iv.1986, 1 m, 1♂, 1♀ (USNM 275867); Blue Ground Range, 16º 48’ 30’’N: 

088º08’30’’W, R. Werding col., 13.iv.1986, 1m, 1♂, 2♀ (USNM 275866). Panamá - Canal 

do Panamá, Baía Limon, Fort Randolph, Est, 153-1, 09º23’N: 79º53’46’’W, M. L. Jones & C. 

E. Dawson col., 03.xi.1973, 1♂ (USNM 1253579); Coco Solo, recife da base submarina, W. 

L. Schmitt col., 03.iii.1941, 1♀ov. (USNM 103865). Mar do Caribe, 1♀ (USNM 275864). 

Puerto Rico - Baía Begueron, U.S.Fish Commission, “NOc. Fish Hawk” col., 1♂ (USNM 

275881). Guadaloupe – Leste da Ilha Cochons, Pointe a Pitre, Est. 70-56, Chace et al col., 

31.iii.1956, 1♂ (USNM 275865). Colômbia – Magdalena, Tayrona, Bahia Chengue, J. F. 

Lazarus-Agudelo col., 18.x.2011, embaixo de pedras, 1♂, 1♀ (CRBMUV 2011-016). Brasil 

– Pará, “Almirante Saldanha”, Norte/Nordeste I, Est. 1804B, 00º09’N: 46º55’W, 27 m, 1♂ 

(DOUFPE 6470); Piauí, “Almirante Saldanha”, Norte/Nordeste I, Est. 1730, 02º37’S: 

41º27’30’’W, 21 m, 3♂, 1♀ov. (DOUFPE 6475); Rio Grande do Norte, “Almirante 

Saldanha”, Norte/Nordeste I, Est. 1656, 05º41’30’’S: 35º05’36’’W, 20 m, 1♂ (DOUFPE 
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7740); Paraíba, João Pessoa, PB/PE, Est. 13, 07º04’30’’S: 34º45’30’’W, 14 m (DOUFPE 

6471); Pitimbu, PB/PE, Est. 22, 07º29’S: 34º45’W, 12 m, 1♀ (DOUFPE 6472); Pernambuco, 

Ilha de Santo Aleixo, Est. 07, 06.ii.2007, 1♀ov. (DOUFPE 13518); Ponta de Pedras, 1♀ 

(DOUFPE 6467); Gaibu, Praia do Xaréu, 08º18’S: 34º56’W, 17.ix.1989, 1♀ (DOUFPE 

6476); Proj. Recife, Est. 154, 37 m, 1♀ov. (DOUFPE 6474); Porto de Galinhas, viii.1975, 1♂, 

1♀ (DOUFPE 6468); Alagoas, Barra do Poxim, Akaroa, Est. 77, 15º05’20’’S: 36º02’15’’W, 

24 m, 1♀ (DOUFPE 6473); Pontal do Peba, Akaroa, Est. 91, 10º19’36’’S: 36º15’18’’W, M. 

Kempf & P. A. Coelho col., 17.ix.1989, 15 m, 1♂ (DOUFPE 6477); Bahia, Abrolhos, 1♀ 

(MZUSP 10.652); Recife de Popa Verde, 24.viii.1995, 3♂, 1♀ (MNRJ 6.782); Recife de 

Nova Viçosa, P. S. Young & C. B. Castro col., 18.viii.1993, 2♂ (MNRJ 2913); ponta 5, P. S. 

Young et al. col., 29.viii.1995, 2♂ (MNRJ 22018); P. S. Young, A. C. Leta & F. B. Pitombo 

col., 03. iii.1994, 2♂, 1♀, 1♀ov. (MNRJ 22040); canal, 21.viii.1995, 2♂ (MNRJ 6.771); 

21.viii.1994, 2♀ (MNRJ 7.208); 27.ix.1992, 1♂ (MNRJ 7.211); 02.iii.1994, 3♂, 3♀ov. 

(MNRJ 7.214); 20.iii.1993, 1♀ov. (MNRJ 7.204); 20.iii.1993, 1♀ (MNRJ 7.205); Mucuri, 

25.viii.1988, 1♂, 1♀ (MZUSP 12811); Espírito Santo, Piúma, 20º50’578’’S: 40º28’553’’W, 

A. Jório col., 28.iii.2010, 21,5 m, 3♂, 1♀ov. (MZUSP 24529); 20º50’578’’S: 40º28’553’’W, 

A. Jório col., 28.iii.2010, 21,5 m, 1♂ (MZUSP 24531); 20º51’281’’S: 40º29’513’’W, A. Jório 

col., 14.v.2011, 1♀ov. (MZUSP 24566); Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ilha Grande, Praia 

do Furão, G. W. Nunan col., 20.vii.1966, 1♂ (MNRJ 3646); G. A. S. Melo col., 22.vii.1966, 

1♂ (MNRJ 22034); Cabo Frio, Búzios, Praia da Armação, W. Zwink col., 19.x.1983, 1♂ 

(MNRJ 3816); 05.x.1983, 1♂ (MNRJ 3817); Arraial do Cabo, R. Absalão col., ii.1990, 4♂, 

1♀ov. (MZUSP 9979); Prainha, C. S. Serejo col., 18.ix.1993, 1♂ (MNRJ 5752); Costão da 

Enseada da Prainha, 07.iii.1984, 1♂, 1♀ov. (MZUSP 19901); São Paulo, São Sebastião, Praia 

do Porto, 12.vii.1964, 1♀ov. (MZUSP 9531); Praia Grande, 23º49´29,82´´S: 45º24’46,85’’W, 

M. Tavares, J. Mendonça, A. Anker & P. Pachelle col., 29.x.2013, mergulho livre, sub-litoral 

junto ao costão, 1♂ (MZUSP 31082); Ponta do Baleeiro, A. S. F. Ditadi col., 20.iii.1966, 2♂ 

(MNRJ 3792). Sem localidade - 1♂ (MZUSP 10723); R. Absalão col., 1♂ (MZUSP 12580).  

 

Localidade-tipo: Ilhas Virgens, noroeste de St. John, oeste de Congo Cay. 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal erodida; região frontal separada em duas 

porções por sulco longitudinal mediano raso; regiões hepática, epibranquial, protogástrica e 

gástrica intumescidas, delineadas por sulcos distintos, rasos; margem lateral bem definida por 
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crista crenulada, pouco projetada; superfície póstero-lateral com pregas proeminentes, 

subparalelas, estendendo-se lateralmente às regiões meso e metabranquial; pregas contínuas 

até o terço lateral, bem definidas, a primeira em continuação à crista da margem lateral.  

Fronte larga, pouco convexa em vista dorsal, trilobada em vista frontal; lobos laterais e 

mediano arredondados. Olhos pequenos, visíveis dorsalmente. Quelípodos moderadamente 

robustos, granulados; carpo com lobo granulado subtriangular no terço proximal da margem 

mesial; carpo, própodo e dátilo com carenas dorsoaxiais, subparalelas; ausência de cerdas na 

margem cortante dos dedos. Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas; própodo de 

P2 a P4 com 5 espinhos na superfície ventral, 3 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo 

disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira longidutinal de 4 espinhos na superfície ventral. 

Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subcircular, tão larga quanto longa nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; rugosa, erodida, pubescente dorsalmente. Regiões da carapaça 

bem delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura máxima da carapaça; bem 

defletida, granulada, pubescente; margem crenulada; ligeiramente convexa em vista dorsal; 

trilobada em vista frontal. Lobos laterais largos, arredondados; lobo mediano arredondado, 

estreito, ligeiramente mais avançado do que os laterais. Região frontal separada em duas 

porções por sulco longitudinal mediano raso. Regiões hepática, epibranquial, protogástrica e 

gástrica intumescidas, delineadas por sulcos distintos, rasos. Ângulo epibranquial e sulco 

cervical conspícuos. Fosseta gástrica pouco evidente; sulco brânquio-cardíaco conspícuo. 

Margem lateral bem definida por crista crenulada, pouco projetada, prolongando-se 

posteriormente da região epibranquial à região mesobranquial. Superfície póstero-lateral com 

pregas proeminentes, transversais, subparalelas, estendendo-se lateralmente às regiões meso e 

metabranquial; pregas contínuas até o terço lateral, bem definidas, a primeira em continuação 

à crista da margem lateral. Ruga pilosa, contínua, paralela à margem posterior. Margem 

posterior ligeiramente côncava, com franja de cerdas plumosas.  

Branquiostegito inteiro, liso; região membranosa pouco evidente; região 

superoanterior com quilha crenulada, bem projetada, margem crenulada; 2 pregas medianas 

longitudinais, subparalelas, contínuas, crenuladas, bem projetadas; margem inferior com 

franja de cerdas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, fileira 

longitudinal de grânulos na superfície mesial; ligeiramente projetado externamente à órbita; 
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subcilíndrico dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com 

margem crenulada. Ângulo orbital externo pouco definido, arredondado, bem defletido, 

margem crenulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal, largo, globoso, inerme; margem distal lisa. Segmento 

distal tão longo quanto o proximal, ligeiramente mais largo. Flagelo maior com 

aproximadamente 8 artículos. Flagelo menor com 4 artículos cilíndricos com comprimento 

igual e decrescendo em largura. 

 Antenas granuladas, segmentos longos, cerdas curtas na superfície de todos os 

segmentos. Coxa com margem distal crenulada. Mero com metade do comprimento da base-

ísquio e carpo. Superfície mesial da base-ísquio e mero com fileira longitudinal de grânulos 

conspícuos. Flagelo longo, delgado, aproximadamente 9 vezes o comprimento dos segmentos 

1-4; artículos longos, com cerdas inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal com grânulos distintos. Exopodito 

aproximadamente 2/3 da largura da margem proximal do ísquio; lanceolado, quase 

alcançando a margem distal do ísquio; margem lateral crenulada. Base tão larga quanto longa, 

aproximadamente 1/3 da largura da margem proximal do ísquio. Mero tão longo quanto o 

ísquio; lobo mesial arredondado, pouco inclinado. Carpo com fileira longitudinal de grânulos 

na superfície lateral. 

 Esterno torácico mais largo do que longo, liso, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii arredondada, inerme, com franja de cerdas plumosas; lobos laterais pouco 

desenvolvidos, não alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano 

ausente. Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii lisas, com cerdas plumosas. Esternito 

viii mais largo do que o esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento do esternito iii; 

margens anterior e posterior sub-retilíneas; terço mediano na margem posterior com lobo 

curto.  

Quelípodos homoquelos, moderadamente robustos. Superfície dorsal erodida, 

granulada, pouco pubescente. Superfície ventral com rugas e grânulos achatados, mais 

evidentes próximos à margem lateral. Mero aproximadamente 1/3 do comprimento do carpo, 

com pequeno lobo mesiodistal arredondado, granulado. Carpo quase tão longo quanto a 

palma, com pequeno lobo mesial subtriangular, granulado no terço proximal; 4 carenas 

dorsoaxiais, subparalelas, bem evidentes. Própodo largo, com 3 carenas dorsoaxiais, 

subparalelas; margem lateral crenulada; dedo fixo menor do que metade do comprimento do 

própodo, mais curto do que o dátilo. Dátilo ligeiramente mais longo do que o dedo fixo; 
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carena dorsoaxial discreta. Dedos com margens cortantes discretamente crenuladas; pontas 

dos dedos recurvadas; ausência de pubescência na margem cortante. 

Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas, granuladas, escassas cerdas 

plumosas em toda a superfície. Comprimento decrescente de P2 a P4. Mero de P3 a P4 com 

fileira longitudinal de grânulos distintos na margem dorsal. Carpo aproximadamente 1/3 do 

comprimento do mero em P2, metade em P3 e P4; aproximadamente 2/3 do comprimento do 

própodo em P2 e P3, tão longo quanto o própodo em P4. Própodo de P2 a P4 com fileira 

longitudinal de grânulos na margem dorsal; 5 espinhos na superfície ventral, 3 alinhados 

medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente metade do 

comprimento do própodo, com fileira de 4 espinhos longitudinais na superfície ventral.  

Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas, liso dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas plumosas longas; ausência de cerdas entre os tergitos. Machos com 

gonópodos bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de pleópodos bem desenvolvidos no 

quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem desenvolvidos, alcançando a margem distal 

do telso. Telso liso dorsalmente, pouco pubescente, mais largo do que longo, com 7 placas; 

cicatriz longitudinal pouco definida no terço distal da placa central. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 6,0 (DOUFPE 6470); maior fêmea 5,6 (Werding, 1977); 

menor fêmea ovígera 3,9 (Lira et al., 2001). 

 

Cor: De acordo com Werding (1977), a cor varia entre quase branco a bege; poucos 

exemplares apresentam uma coloração marrom-clara.  

 

Habitat: Encontrado em região costeira e possui preferência por substratos rochosos, sendo 

raramente visto em fundos que não sejam desse tipo; até a profundidade de 30 m. (Veloso & 

Melo, 1993). De acordo com Almeida et al. (2010), também é encontrada em fundo de 

cascalho e em madeira. Coelho et al. (1983) citam a espécie em fundo de areia. 

 

Distribuição geográfica: Atlântico Ocidental – Porto Rico, Begueron Bay; Ilhas Virgens, 

St. John; Guadaloupe, Ilha Cochons; Belize, Carrie Bow Cay e Blue Ground Range; 

Honduras, Roatán, Ilhas Bay; Costa Rica, Limón; Panamá, Bocas del Toro e Limón Bay; 

Colômbia, Santa Marta, Golfo de Morrosquillo e Ilhas Rosário; Venezuela, Ilha Margarita; e 

Brasil (do Pará até São Paulo) (Figura 13).  
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Figura 13. Mapa de distribuição de Megalobrachium mortenseni Haig, 1962. 

 

Observações: O material-tipo é um holótipo macho, 3,9 c.c. x 3,6 l.c., depositado no ZMC.  

Rodríguez et al. (2005) observaram dois morfotipos de espécimes no Panamá. Em um 

dos grupos, a superfícies dorsais do carpo e palma apresentam as carenas dorsoaxiais 

recobertas por pequenos grânulos grosseiros, como originalmente descritos por Haig (1962). 

No outro grupo, as carenas não são claramente distinguidas e as superfícies dorsais do carpo e 

da palma são mais fortemente granuladas. No entanto, a ilustração de M. mortenseni em 

Rodríguez et al. (2005) é, na verdade, Porcellanopsis rosea.  

Na descrição original de Haig (1962), que é baseada em material do Caribe e nordeste 

do Brasil, é citada a ocorrência de cerdas plumosas em determinadas regiões do corpo, como 

uma franja na margem anterior da fronte; e margens do carpo, margem lateral do própodo e 

base dos dedos dos quelípodos. A franja na margem lateral do própodo está presente em 

apenas poucos espécimes. 

 De acordo com o material examinado, há uma grande variação entre espécimes de 

determinadas regiões. 

 Ao verificar material de São Paulo, verifica-se que os espécimes apresentam o 

quelípodo mais achatado, com as carenas dorsoaxiais do carpo e, principalmente do própodo, 

mais bem projetadas, com uma ornamentação grosseira e sem cerdas na base dos dedos dos 

quelípodos e sem a franja de cerdas na margem lateral do própodo. A carapaça é mais 

pregueada e apresenta as regiões mais delimitadas. Além disso, a antena apresenta a superfície 
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mesial dos artículos com a fileira longitudinal de grânulos mais conspícuos e as patas 

ambulatórias apresentam uma maior quantidade de cerdas plumosas. 

 Exemplares do Rio de Janeiro apresentam as mesmas variações dos espécimes de São 

Paulo, porém apresentam uma franja de cerdas plumosas na margem lateral do própodo e 

poucas cerdas entre os dedos e segmentos dos quelípodos.  

 Já os exemplares da Bahia apresentam os quelípodos mais convexos, não tão 

achatados; as carenas dorsoaxiais crenuladas mais discretas e não tão bem projetadas; 

ausência de cerdas entre os dedos e na margem lateral do própodo e uma ornamentação mais 

discreta, com grânulos pouco definidos. A carapaça é menos ornamentada e as regiões menos 

delimitadas e a antena apresenta a fileira longitudinal de grânulos não tão definida. 

 Confrontando a variação morfológica encontrada com a distribuição geográfica dos 

morfotipos encontrados, é possível constatar que tal variação não é regional. O morfotipo 1 e 

2 está presente no Panamá (Rodríguez et al., 2005), Caribe e Nordeste do Brasil (Haig, 1962), 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Já o morfotipo 3 está presente no Panamá, Bahia e 

Espírito Santo. Além disso, foram encontrados os 3 morfotipos em exemplares coletados no  

Espírito Santo. 

No entanto, ao analisar um considerável número de espécimes, não foi possível 

separar esses 3 morfotipos em diferentes espécies, pois tal padrão de variação não é contante. 

Alguns espécimes apresentam muitas formas variadas e uma mistura de caracteres dos três 

padrões de variação citados. Assim, foi constatado que M. mortenseni é uma espécie que 

apresenta uma considerável variação intraespecífica. 

Megalobrachium mortenseni é uma espécie com distribuição atlântica, com 

representantes no Caribe, América Central e América do Sul, seguindo um padrão disjunto. 

Um novo registro dessa espécie é apontado para Belize (Carrie Bow Cay e Blue Ground 

Range). 

Megalobrachium mortenseni tem sido considerada anfi-americana sendo, 

supostamente, encontrada nos dois lados das Américas. Veloso & Melo (1993) citam a 

ocorrência de M. mortenseni para o Golfo da Califórnia até o Panamá, o que foi seguido nos 

trabalhos de Melo (1999) e Boschi (2000). No entanto, não há referência a nenhum material 

examinado procedente dessas regiões, apenas material do Brasil, nem sequer a existência de 

espécimes dessas espécies do Pacífico em nenhuma coleção de renome. Isso anula a suposta 

ocorrência dessa espécie no Pacífico. Trata-se de uma espécie atlântica, com sua respectiva 

congênere (M. erosum) com ocorrência no Pacífico. 
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Figura 14. Megalobrachium mortenseni Haig, 1962, fêmea ovígera (MZUSP 24529). (A) Hábito, vista 

dorsal; (B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 15. Megalobrachium mortenseni Haig, 1962, fêmea ovígera (MZUSP 24529). (A) Carapaça, 

vista dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974 

(Figuras 16; 17A, B; 18A-G) 

 

Megalobrachium poeyi - Boone, 1931: 150, fig. 5; Haig, 1956: 34 (para o material do 

Pacífico); 1960: 213, 214, 339, 340, pr. 16, fig.4, pr. 39, fig. 1; 1962: 188 (para o material 

do Pacífico); 1968: 57, 60, 71; Gore, 1971: 404, figs. 3, 5, 7, 9, 11a, b, d, e (para o 

material do Pacífico) [non Megalobrachium poeyi (Guérin-Menéville, 1855)]. 

Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974: 568, fig. 3F; 1976: 15, 17; Gore, 1982: 6; 

Hendricks & Harvey, 1999: 378 [lista]; Boschi, 2000: 93 [lista]; Hiller et al., 2004: 3, tab. 

1; Lazarus-Agudelo & Cantera-Kintz, 2007: 229 [lista]; García-Madrigal & Andréu-

Sanchez, 2009: 52 [chave]; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]; Lozano-Cortés et al., 

2012: 707, tab. 1 [lista]. 

 

Material examinado: Tipo – Holótipo fêmea: Panamá, Cidade do Panamá, Punta Partilla, 

praia argilosa, L. C. Abele et al col., 31.xii.1968, entremarés, l. c. 10,8 mm (USNM 141322). 

México - San Lucas, Est. 1146, M. Valerio col., 15.ii.1931, 2♂ (USNM 107648). Costa Rica 

- Salinas Bay, Est. 474-35, 10.ii.1935, 5♂, 7♀, 1♀ov. (USNM 1253593); Fort Culebra, Est. 

256-34, 24.ii.1934, 1♂, 1♀ (USNM 1253595); Parker Bay, Est. 466-35, 02.iv.1935, 1♂, 1♀ 

(USNM 1253586). Panamá – Puerto Armuelles, Río Mar, A. Anker & J. F. Lazarus-Agudelo 

col., 23.iii.2015, entremarés rochoso, dentro de pedras, 0 m, 1♂ (MZUSP 33141); Baía 

Honda, Est. 5-33, 10.i.1933, 1♀ov. (USNM 1253589); Canal do Panamá, Otoque, 30.i.1938, 

1♂ (USNM 1253598); Baía do Panamá, Fort Amador, Ilha Perico, lado sudeste da ilha, 

próximo à Ilha Naos, Est. 82C, 12.iv.1972, entremarés, 3 m abaixo da maré baixa, embaixo de 

pedras, 1♀ (USNM 1253583); próximo à Ilha Naos, Smithsonian Tropical Research Institute 

col., 12.iv.1972, 0 - 1m., 2♀ (USNM 1184641); Est. 106, em frente ao Smithsonian Tropical 

Research Institute Laboratory, R. Brown & C. E. Dawson col., 01.xi.1972, 3 m abaixo da 

maré baixa, embaixo de pedras, 1♂ (USNM 1253582); Ilha Culebra, Est. 28(2), R. B. 

Manning et al col., 28.iv.1971, entre e embaixo de pedras, 1♀ (USNM 1253581); Bella Vista, 

Est. 445-35, 02.ii.1935, 2♂, 5♀ (USNM 1253587); vii.1936, 1♂ (USNM 1253599); Ilha 

Toboga, 13.ii.1938, 2♀ (USNM 1253596); E. Seichmann col., vi.1924, em corais, 1♂ 

(USNM 107643); Ilha Taboguilla, praia norte, área leste, J. Rosewater & D. Pawson col., 

07.xi.1971, 1 m., 1♂ (USNM 1184640); Cidade do Panamá, Punta Partilla, L. G. Abele col., 

05.vi.1969, em areia grossa, conchas e pedras, 1♀ov. parasitada por Aporobopyrus sp. 
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(USNM 154575); 1♂ (USNM 154574); Est. 107-1, Dawson et al. col, 02.xi.1972, entremarés, 

em areia lamosa e pedras, 1♀, 1♀ov. (USNM 1253580); Baía de San Francisco, E. D. Robson 

col., 01.iv.1939, 1♂ (USNM 103869); Arquipélago de Las Perlas, Ilha Contadora, 1938, 1♀ 

(USNM 1253602); Ilha Pedro Gonzalez, lado norte, Est. 2750, J. P. E. Morrison col., 

09.iii.1944, entremarés, em pedras, 1♂, 2♀, 1♀ov. (USNM 107644).  Colômbia – Chocó, 

Baía de Cupica, Est. 427-35, 26.i.1935, 2♂, 1♀ov. (USNM 1253591); Puerto Utria, Est. 413-

35, praia, 1♂, 3♀ (USNM 131571); Est. 418-35, 24.i.1935, 1♀, 1♀ov. (USNM 1253590); 

Est. 232-39, 14.ii.1934, praia, 1♂, 1♀ov. (USNM 1253594); Baía Cabita, Est. 229-34, 

13.ii.1934, praia, 2♂, 7♀ov. (USNM 1253592); Baía Málaga, Ilha Curichichi, J. Escobar col., 

17.iii.1981, praia, maré baixa, 6♂, 4♀ (CRBMUV 81009); J. F. Lazarus-Agudelo col., 

28.ix.2011, entremarés, embaixo de pedras, 4♂, 2♀, 5♀ov. (CRBMUV 2011-011); 1 juv. 

(CRBMUV 2011-013); Isla Palma, Morro del Medio, Morro Chiquito, J. F. Lazarus-Agudelo 

col., 28.ix.2011, entremarés, 2♂, 1♀ov., 1 juv. (CRBMUV 2011-010); Los Negritos, Est. 16, 

03°53'47.6"N:77°24'09.3"W, A. Anker col., 27.iv.2009, entremarés, em areia grossa e 

esponja, até 1 m, 1♀ (MZUSP 33040); 1♂ (MZUSP 33041); Los Negros, J. F. Lazarus-

Agudelo col., 27.ix.2011, 2♂, 2♀ov. (CRBMUV 2011-014); Ilha Gorgona, Est. 405-35, 

22.i.1935, praia, 2♂, 1♀ (USNM 1253603). Equador - Manta, Est. 400-35, 19.i.1935, 1♀ov. 

(USNM 1253588). Sem localidade - 1♂, 1♀ov. (USNM 1253589).  

 

Localidade-tipo: Punta Paitilla, Panamá. 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal rugosa, pubescência densa; lobos 

protogástricos ligeiramente intumescidos; margem lateral definida por fileira longitudinal de 

grânulos dispersos. Fronte curta, trilobada em vista dorsal e frontal; lobos laterais e mediano 

arredondados. Olhos pequenos, visíveis dorsalmente. Quelípodos robustos, granulados, 

pubescentes; carpo desarmado; própodo largo, com franja de cerdas longas na margem lateral; 

dedos com pubescência densa na margem cortante. Patas ambulatórias moderadamente 

robustas, lisas, pubescentes; própodo de P2 a P4 com 4 a 5 espinhos na superfície ventral, 2 a 

3 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira 

longidutinal de 4 espinhos na superfície ventral. Abdome sub-retangular nos machos e 

fêmeas. Telso com 7 placas.  
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Redescrição: Carapaça subcircular, mais larga do que longa nos machos e fêmeas; com rugas 

pilosas dorsalmente, densa pubescência lateral. Regiões da carapaça pouco delimitadas. 

Fronte curta, menor do que 1/3 da largura máxima da carapaça; pouco defletida, grânulos 

inconspícuos, pubescência curta na margem; margem crenulada; trilobada em vista dorsal e 

frontal. Lobos laterais e mediano largos, arredondados; lobo mediano ligeiramente mais 

avançado do que os laterais. Região protogástrica não intumescida, regiões epibranquial e 

gástrica pouco intumescidas, ligeiramente delineadas por sulcos discretos, rasos. Ângulo 

epibranquial e sulco cervical inconspícuos. Fosseta gástrica e sulco brânquio-cardíaco pouco 

definidos. Margem lateral pouco definida por fileira longitudinal de grânulos espaçados, 

prolongando-se posteriormente do ângulo epibranquial à região mesobranquial. Superfície 

póstero-lateral com rugas pilosas. Região posterior bem defletida. Ruga pilosa, contínua, 

paralela à margem posterior. Margem posterior moderadamente côncava, com franja de 

cerdas longas, plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, liso, cerdas longas, plumosas; região membranosa pouco 

evidente; região superoanterior com quilha granulada, pouco projetada, margem crenulada; 2 

pregas medianas, longitudinais, subparalelas, contínuas, crenuladas, bem projetadas; margem 

inferior com franja de cerdas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, córnea rasa, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, não pubescente, 

granulado na superfície mesial; pouco projetado externamente à órbita; subcilíndrico 

dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com margem 

granulada. Ângulo orbital externo pouco definido, largo, pouco recurvado, defletido, margem 

crenulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal lisa. Segmento 

distal mais curto, mais largo do que o segmento proximal. Flagelo maior com 

aproximadamente 12 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em 

comprimento e largura. 

 Antenas com grânulos dispersos, mais evidentes na superfície mesial do mero, 

segmentos longos, curta pubescência. Coxa com margem distal crenulada. Mero 3 vezes o 

comprimento da base-ísquio e carpo. Flagelo longo, delgado, aproximadamente 10 vezes o 

comprimento dos segmentos 1-4; artículos proximais curtos, distais longos; cerdas 

inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal lisa. Exopodito largo, 

aproximadamente 2/3 da largura da margem proximal do ísquio; lanceolado, alcançando 
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metade do mero, franja de cerdas plumosas. Base ligeiramente mais larga do que longa; 

aproximadamente metade da largura da margem proximal do ísquio. Mero pouco mais longo 

do que o ísquio; lobo mesial arredondado, ligeiramente inclinado. Mero e carpo com fileira 

longitudinal de grânulos na superfície lateral.  

 Esterno torácico pouco mais largo do que longo, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii arredondada, ligeiramente serrilhada, cerdas longas, plumosas lateralmente; lobos 

laterais quase alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano no terço 

distal. Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii ligeiramente serrilhadas, com cerdas 

longas, plumosas. Esternito viii tão largo quanto o esternito iii, aproximadamente 1/3 do 

comprimento do esternito iii; margem anterior arredondada, posterior sub-retilínea; cerdas 

escassas nas margens anterior e posterior; terço mediano na margem posterior com lobo bem 

desenvolvido.  

 Quelípodos homoquelos, robustos, erodidos. Superfície dorsal granulada, densa 

pubescência. Superfície ventral lisa, com poucas rugas pilosas na margem lateral, maiores e 

mais evidentes no própodo e dátilo. Ísquio com discretos grânulos na margem mesial em vista 

ventral. Mero aproximadamente 1/3 do comprimento do carpo, com pequeno lobo sub-

retilíneo pouco definido, crenulado na margem mesial. Carpo tão longo quanto a palma, 

margem lateral crenulada. Própodo largo, com franja de cerdas longas, plumosas, tubérculos 

pouco acuminados na margem lateral; dedo fixo menor do que metade do comprimento do 

própodo, pouco mais curto do que o dátilo. Dátilo pouco mais longo do que o dedo fixo. 

Dedos com margem crenulada, tubérculo proximal no própodo e dátilo em vista ventral; 

pontas dos dedos recurvadas, pubescência densa na margem cortante. 

Patas ambulatórias delgadas, lisas, franja de cerdas densas, longas, plumosas na 

superfície de todos os segmentos. Comprimento decrescente de P2 a P4. Mero de P2 a P4 com 

fileira longitudinal de grânulos distintos na margem dorsal. Carpo aproximadamente 1/3 do 

comprimento do mero em P2, metade em P3 e P4; aproximadamente metade do comprimento 

do própodo em P2, 2/3 em P3, tão longo quanto o própodo em P4. Própodo de P2 com 5 

espinhos na superfície ventral, 3 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral; 4 

espinhos na superfície ventral de P3 e P4, 2 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-

lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente metade do comprimento do própodo, com fileira 

longitudinal de 4 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas, liso dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas longas, plumosas; cerdas curtas, esparsas entre os tergitos. Machos 
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com gonópodos bem desenvolvidos; fêmeas com 2 pares de pleópodos bem desenvolvidos no 

quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem desenvolvidos, quase alcançando a margem 

distal do telso. Telso liso dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 placas; cicatriz 

longitudinal bem definida no quarto distal da placa central.  

 

Tamanho (mm): Maior macho 9,45 (USNM 1253595); maior fêmea 8,9 (CRBMUV 2011-

014); menor fêmea ovígera 3,5 (Gore & Abele, 1976). 

 

Cor: Descrita por Gore & Abele (1974) através do holótipo vivo: a carapaça é roxo-

avermelhada, com uma área subtriangular branca na porção posteromesial; regiões da 

carapaça delimitadas por faixas brancas estreitas; quelípodo roxo-escuro intercalado com 

branco no carpo e palma; patas ambulatórias manchadas com violeta e branco; densas cerdas 

amareladas a marrom-escuras recobrem todos os pereópodos e branquiostegito; flagelo da 

antena com faixas alternadas de coloração roxa e transparente; superfície ventral com traços 

de roxo. Fotos de exemplares recém-coletados demonstram uma coloração mais voltada ao 

laranja-escuro do que ao roxo (ANEXO C-C). 

 

Habitat: Na região entremarés, embaixo de pedras, em substrato de lama e argila. Em 

substrato rochoso e areno-rochoso (Lazarus-Agudelo & Cantera-Kintz, 2007). 

 

Distribuição geográfica: Pacífico oriental – San Lucas, México; de Baía Salinas, Costa Rica 

até Baía Honda, Panamá; Ilhas Gorgona e Palma e Baía Malaga, Valle del Cauca, Colômbia; 

Manta, Equador (Figura 16). 
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Figura 16. Mapa de distribuição de Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974. 

 

Observação: Megalobrachium pacificum é bem semelhante à M. poeyi e foi considerada 

coespecífica com M. poeyi através do Istmo do Panamá por muitos anos. Originalmente 

considerada uma espécie Atlântica, foi coletada pela primeira vez no Pacífico somente em 

1926 (Boone, 1931). 

Gore (1971), com base em diferenças significantes entre as larvas do Pacífico e do 

Atlântico, principalmente da megalopa, sugeriu que as duas populações poderiam ser, pelo 

menos, sub-especificamente distintas, embora os adultos fossem indistinguíveis 

morfologicamente. 

Gore & Abele (1974) compararam espécimes do Atlântico e do Pacífico e 

descreveram M. pacificum. O material-tipo, proveniente de Punta Paitilla, Panamá, é uma 

fêmea holótipo, coletada por L. G. Abele e J. B. Graham em 21.xii.1968, com 9,6 c. c. por 

10,6 mm l. c. (USNM 141322); e parátipos, 1 macho, com 8,0 c. c. por 8,6 mm l. c. e 1 fêmea, 

com 8,2 c. c. por 9,0 mm l. c. (UMML 324185).  

Gore & Abele (1974) diferem as duas espécies nos seguintes aspectos: regiões 

protogástricas de M. pacificum são indistintas e não maiores do que as regiões frontal e 

hepática, enquanto que em M. poeyi, essas regiões são distintas e claramente elevadas acima 

das regiões frontal e hepática; grânulos do quelípodo e carapaça em M. pacificum são menores 

e menos distintos; patas ambulatórias de M. pacificum são mais robustas, principalmente no 

própodo. 
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De acordo com o material examinado, as duas espécies são bem semelhantes, mas 

apresentam algumas diferenças notáveis. Megalobrachium pacificum apresenta a carapaça 

mais larga posteriormente (forma arredondada em M. poeyi), regiões da carapaça menos 

delimitadas, sulcos cervical e brânquio-cardíaco menos definidos, lobos protogástricos não 

intumescidos (muito elevados em M. poeyi), margem lateral mais projetada e crenulada (em 

M. poeyi esta é quase imperceptível), região posterior mais flexionada e margem posterior 

mais côncava (margem mais retilínea em M. poeyi). Fronte ligeiramente mais estreita e menos 

flexionada, com lobos mais desenvolvidos e defletidos. Em relação aos quelípodos, estes em 

M. pacificum são mais robustos, largos e intumescidos, com grânulos mais esparsos e menor 

quantidade de cerdas, lobo da margem mesial do mero pouco mais projetado, carpo mais 

largo e ligeiramente mais intumescido, e maior curvatura da margem lateral do própodo. 

Além disso, as patas ambulatórias são mais robustas, com menor quantidade de cerdas e 

fileira longitudinal de tubérculos mais evidentes no carpo, especialmente em P2. 

 Com um aumento de distribuição para a Baja California Sur (Cabo San Lucas), M. 

pacificum agora apresenta um padrão de distribuição disjunto no Pacífico oriental, ocorrendo 

no México e na Costa Rica, Panamá e Equador. Novos registros para a Baja California Sur e 

Equador são apresentados pela primeira vez. 
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Figura 17. Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, macho (USNM 1184640). (A) Hábito, 

vista dorsal; (B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 



85 
 

 

Figura 18. Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, macho (USNM 1184640). (A) Carapaça, 

vista dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Megalobrachium poeyi (Guérin-Menéville, 1855) 

(Figuras 19; 20A, B; 21A-G) 

 

Porcellana poeyi Guérin-Menéville, 1855: xvi, pr. 2, fig. 4. 

Megalobrachium granuliferum Stimpson, 1858: 228 [lista]; 1859: 76; Rathbun, 1897: 41. 

Megalobrachium poeyi - Benedict, 1901: 136, pr. 3, fig. 8; Milne-Edwards & Bouvier, 1923: 

297; Schmitt, 1924a: 76; 1924b: 90; 1935: 183, fig. 45; Haig, 1956: 33; 1962: 188; Abele 

& Gore, 1973: 105; Gore, 1974: 704; 1982: 6; Gore & Abele, 1976: 15, 17; Werding, 

1977: 181, fig. 5; 1978: 215; 1984: 5; Rodríguez, 1980: 219; Scelzo, 1982: 1131; Cubit & 

Williams, 1983: 20 [lista]; Abele & Kim, 1986: 31, 145 [chave]; Camp et al., 1998: 144 

[lista]; Boschi, 2000: 94 [lista]; Lira et al., 2001: 56, 58, fig. 2; Vargas & Cortés, 2004: 

462, tab. 1; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]; Lira et al., 2012: 21, 27, fig. 3, tab. 

1; Poupin & Lemaitre, 2014: 7, fig. 2B; García & Capote, 2015: 4, fig. 2j [lista]. 

non Megalobrachium poeyi - Boone, 1931: 150, fig. 5; Haig, 1960: 213, 214, pr. 16, fig. 4, pr. 

39, fig. 1; 1968: 71 [= Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974]. 

non Megalobrachium poeyi - Coelho, 1963/64: 63 [= Pisidia brasiliensis Haig in Rodrigues 

da Costa, 1968]. 

 

Material examinado: Estados Unidos – Flórida, St. Lucie, Ilha Jim, Indian River Survey, 

em lama, entremarés, 1♂ (USNM 169893). Belize – Twin Cays, 23.xi.1984, 1♂, 2♀, 1♀ov. 

(USNM 1219410); Carrie Bow Cay, Blue Ground Range, 16º48’05’’N: 088º08’50’’W, 

Smithsonian Oceanographic Sorting Center col., 13.iv.1986, 1 m, 4 juvenis (USNM 275875). 

Panamá - Canal do Panamá, Baía Limon, Fort Sherman, Devil’o Beach, Est. 127-1, C. E. 

Dawson et al col., 16.xi.1972, em pedras e corais, 1♂ (USNM 1253597); Bahia de Caledonia, 

Est. A50-39, “NOc. Velero III” col., 26.iv.1939, 2♂, 1♀ (USNM 98118). Mar do Caribe, 

1956, 1 (USNM 275873). Bahamas – Abaco, U.S. Fish Commission, “NOc. Albatross” col., 

1886, 2♂, 2♀ (USNM 23066). Cuba – Cabanas, Est. 16, 8-9.vi.1914, em fundo de areia, 

conchas e lama, 1♀ (USNM 8718); St. 16, 8-9.vi.1914, 3,5 a 46 m, em fundo de areia, 

conchas e lama, 1♂ (USNM 48719). Jamaica – U.S. Fish Commission, “NOc. Albatross” 

col., 1-11.iii.1884, 2♂, 1♀ov. (USNM 23018); 1♂ (USNM 17235). Haiti – Cap Haitien, 

próximo do Ponto Oames, W. L. Schmitt col., 22.iii.1937, praia, 3♀ (USNM 275876). Puerto 

Rico - Ilha San Juan, próximo ao Forte San Geronimo, W. L. Schmitt col., 27.iii.1937, praia, 

em poças de maré, 1♂, 1♀, 1♀ov. (USNM 1253600). St. Thomas – Haulover Cut, W.L. 
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Schmitt col., 25.iv.1937, 1♂, 1♀ (USNM 1253601). Ilhas Virgens – White Bay, Ilha Guano, 

28.iii.1958, 0-11 m, 2♂, 1♀ (USNM 275874). Guadeloupe – Ilha Rat, Pointe a Pitre, W. L. 

Schmitt col., 30.iii.1956, 1♀ (USNM 275872); W. L. Schmitt col., 30.iii.1956, 5♂, 4♀, 2♀ov. 

(USNM 275871); Ilha Cochens, leste, Chace et al. col., 31.iii.1956, 2 m, 2♂, 1♀ (USNM 

275870). Barbados – Baía Carlinsle, Ilha Pelicano, W. L. Schmitt col., 19.iv.1937, praia, 1♂, 

1♀ov. (USNM 275877); 13.v.1918, 1♂, 2♀ (USNM 57960); 1918, 1♀ov. (USNM 68686); 

em poças de maré, 2♂, 2♀, 2♀ov. (USNM 68689). Trinidad e Tobago – Tobago, Sandy 

Bay, B. Werding col., 07.iv.1992, 1 m, 1♂ (USNM 268871); Trinidad, Baía Grande Fonde, J. 

M. Stohley col., iv.1971, praia, 1♂ (USNM 141354). Colômbia – Santa Marta, Taganga, 

Playa Grande, J. F. Lazarus-Agudelo col., 28.viii.2011, 1♂ (CRBMUV 2011-020); 

Barranquilla, U.S. Fish Commission, “NOc. Albatross” col., 16-22.iii.1884, 2♂, 1♀, 1♀ov. 

(USNM 23017); Magdalena, Tayrona, Bahia Chengue, J. F. Lazarus-Agudelo col., 

22.vi.2011, embaixo de pedras, 2♂, 1♀ov. (CRBMUV 2011-017). Sem localidade – 2♂, 2♀ 

(USNM 275878). 

 

Localidade-tipo: Cuba 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal rugosa, pubescência densa; lobos 

protogástricos distintamente intumescidos, elevados; margem lateral pouco definida por 

fileira longitudinal de grânulos. Fronte curta, trilobada em vista dorsal e frontal; lobos laterais 

e mediano arredondados. Olhos pequenos, visíveis dorsalmente. Quelípodos robustos, 

granulados, pubescentes; carpo desarmado; própodo largo, com franja de cerdas longas na 

margem lateral; dedos com pubescência densa na margem cortante. Patas ambulatórias 

delgadas, lisas, pubescentes; própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na superfície ventral, 2 

alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira 

longidutinal de 4 a 5 espinhos na superfície ventral. Abdome sub-retangular nos machos e 

fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subcircular, mais larga do que longa nos machos e fêmeas; com rugas 

pilosas, densa pubescência dorsalmente. Regiões da carapaça bem delimitadas. Fronte 

estreita, menor do que 1/3 da largura máxima da carapaça; defletida, com grânulos discretos, 

pubescência curta; margem crenulada, franja de cerdas curtas; trilobada em vista dorsal e 

frontal. Lobos laterais e mediano largos, arredondados; lobo mediano tão avançado quanto os 
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laterais. Regiões epibranquial, protogástrica e gástrica intumescidas, ligeiramente delineadas 

por sulcos discretos, rasos; regiões hepática e epibranquial com grânulos conspícuos. Ângulo 

epibranquial e sulco cervical bem evidentes. Fosseta gástrica e sulco brânquio-cardíaco 

conspícuos. Margem lateral pouco definida por fileira longitudinal de grânulos espaçados, 

prolongando-se posteriormente do ângulo epibranquial à região mesobranquial. Superfície 

póstero-lateral com pregas pilosas. Região posterior defletida. Ruga pilosa, contínua, paralela 

à margem posterior. Margem posterior moderadamente côncava, com franja de cerdas longas, 

plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, liso, cerdas densas, longas, plumosas; região membranosa 

pouco evidente; região superoanterior com quilha crenulada, pouco projetada, margem 

crenulada; 2 pregas medianas, longitudinais, subparalelas, contínuas, crenuladas, pouco 

definidas; margem inferior com franja de cerdas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, córnea rasa, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, não pubescente, 

grânulos na superfície mesial; pouco projetado externamente à órbita; subcilíndrico 

dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com margem 

granulada. Ângulo orbital externo pouco definido, largo, pouco recurvado, defletido, margem 

crenulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal pouco 

irregular. Segmento distal tão longo quanto o proximal, ligeiramente mais largo. Flagelo 

maior com aproximadamente 10 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados 

decrescendo em comprimento e largura. 

 Antenas com grânulos esparsos, mais visíveis na superfície mesial do mero; segmentos 

longos, curta pubescência entre os segmentos. Coxa com margem distal crenulada. Mero 2 

vezes o comprimento da base-ísquio, 3 vezes o comprimento do carpo. Flagelo longo, 

delgado, aproximadamente 10 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; artículos proximais 

curtos e distais longos; cerdas inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal lisa. Exopodito largo, 

aproximadamente 2/3 da largura da margem proximal do ísquio; lanceolado, alcançando 

metade do mero, com grânulos achatados, conspícuos; franja de cerdas plumosas na margem 

lateral. Base ligeiramente mais larga do que longa; aproximadamente metade da largura da 

margem proximal do ísquio. Mero tão longo quanto o ísquio; lobo mesial arredondado, 

ligeiramente inclinado. Mero, carpo e própodo com fileira longitudinal de grânulos 

conspícuos na superfície lateral.  
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 Esterno torácico tão largo quanto longo, não pubescente. Margem anterior do esternito 

iii arredondada, inerme, cerdas longas, plumosas; lobos laterais não alcançando margem distal 

do esternito iii, sulco longitudinal mediano no terço distal. Margens ântero-laterais dos 

esternitos iv a vii ligeiramente serrilhadas, com cerdas longas, plumosas. Esternito viii tão 

largo quanto o esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento do esternito iii; margens 

anterior e posterior arredondadas; cerdas longas laterais na margem anterior; terço mediano na 

margem posterior com lobo curto. 

 Quelípodos homoquelos, robustos. Superfície dorsal erodida, granulada, pubescente, 

principalmente nas margens laterais. Superfície ventral com rugas pilosas, maiores e mais 

evidentes próximas à margem lateral. Ísquio com grânulos na margem mesial em vista 

ventral. Mero aproximadamente 1/3 do comprimento do carpo, com pequeno lobo mesial sub-

retangular, pouco projetado, granulado. Carpo tão longo quanto a palma, com grânulos bem 

definidos próximos à margem mesial. Própodo largo, com franja de cerdas longas, plumosas, 

tubérculos pouco acuminados na margem lateral; dedo fixo aproximadamente 1/3 do 

comprimento do própodo, tão avançado quanto o dátilo. Dátilo largo, ligeiramente mais longo 

do que o dedo fixo. Dedos com margem cortante crenulada; pontas dos dedos recurvadas, 

pubescência densa na margem cortante.  

Patas ambulatórias delgadas, pubescentes, franja de cerdas plumosas na margem 

dorsal e superfície ventral do ísquio, mero, carpo e própodo. Comprimento decrescente de P2 

a P4. Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero em P2, metade em P3 e P4; 

aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo em P2 e P3, tão longo quanto o própodo 

em P4. Própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na superfície ventral, 2 alinhados medianamente, 

1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente metade do comprimento 

do própodo, com fileira longitudinal de 4 a 5 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas, liso dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas longas, plumosas; escassas cerdas curtas, esparsas entre os tergitos. 

Machos com gonópodos bem desenvolvidos; fêmeas com 2 pares de pleópodos bem 

desenvolvidos no quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem desenvolvidos, quase 

alcançando a margem distal do telso. Telso liso dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 

placas; cicatriz longitudinal bem definida no quarto distal da placa central.  

  

Tamanho (mm): Maior macho 9,13 (USNM 23017); maior fêmea 9,30 (USNM 1253600); 

menor fêmea ovígera 7,45 (Lira et al., 2012). 
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Cor: Exemplares recém coletados apresentam uma coloração púrpura a magenta, com cerdas 

escuras. As junções dos segmentos dos quelípodos e patas ambulatórias, bem como o redor da 

órbita são esbranquiçados (ANEXO C - D). De acordo com Werding (1977), a coloração pode 

variar desde areia até marrom-clara em alguns casos. 

 

Habitat: De acordo com Werding (1984), é uma espécie encontrada em acumulações de 

rochas ou corais mortos, em áreas rasas e protegidas. Até 46 m (Gore & Abele, 1976; Gore, 

1982). 

 

Distribuição geográfica: Atlântico Ocidental – E.U.A., Flórida oriental; México, Quintana 

Roo; Costa Rica, Limón; Panamá, Ilha Galeta, Limón Bay, Bocas del Toro e Baía Caledônia; 

Grandes e Pequenas Antilhas; costa continental da Colômbia, Ilha Old Providence; 

Venezuela, Ilhas Tortuga, Coche, Margarita e Cubagua (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Mapa de distribuição de Megalobrachium poeyi (Guérin-Menéville, 1855). 

 

Observação: O material-tipo não é citado, mas de acordo com Boone (1931), está 

provavelmente depositado no HM. Paralectótipos (4893) e Lectótipos (6600) estão 

depositados no ZMC. 
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É uma espécie que apresenta certa variação, principalmente no grau de granulação da 

carapaça, quelípodos e patas ambulatórias; convexidade da carapaça; e tamanho e flexão dos 

lobos da fronte. Foram identificadas 3 morfotipos com discretas variações. No entanto, ao 

analisar uma grande quantidade de espécimes, conclui-se que essas diferenças não são 

constantes e nenhuma evidência morfológica foi reconhecida para considerá-las diferentes 

espécies.  

Megalobrachium poeyi é uma espécie com distribuição atlântica, bem representada no 

Caribe, seguindo um padrão disjunto, e ocorre desde os Estados Unidos até a Venezuela. Um 

aumento de distribuição é dado pelos novos registros nas Bahamas, Jamaica, Haiti, Porto Rico 

e Trinidad e Tobago. 
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Figura 20. Megalobrachium poeyi (Guérin-Menéville, 1855), macho (USNM 23017). (A) Hábito, vista 

dorsal; (B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 21. Megalobrachium poeyi (Guérin-Menéville, 1855), macho (USNM 131571). (A) Carapaça, 

vista dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Megalobrachium smithi (Glassell, 1936) 

(Figuras 22; 23A, B; 24A-G) 

 

Pisosoma smithi Glassell, 1936: 286. 

Pisonella smithi - Glassell, 1938: 437, 442. 

Megalobrachium smithi - Chace, 1942: 100; Haig, 1960: 213, 215, pr. 16, fig. 5, pr. 39, fig. 2; 

Vogel, 1966: 139; Gore & Abele, 1976: 15, 17; Hendricks, 1993a: 7 [lista]; 1993b: 310, 

lista 11; García-Madrigal, 1999: tab. 1 [lista]; Hendricks & Harvey, 1999: 378 [lista]; 

Boschi, 2000: 94 [lista]; Hendricks et al., 2005: 175; García-Madrigal & Andréu-Sanchez, 

2009: 52 [chave]; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]. 

 

Material examinado: Tipos – Holótipo fêmea: México, Sonora, Praia Miramar, perto de 

Guaymas, S. A. Glassell col., 23.xii.1931, 8 m, l. c. 7,0 mm (USNM 71538). Parátipo macho, 

l. c. 4,65 mm (USNM 71538). México – Golfo da Califórnia, Seargunts Point, S. A. Glassell 

col., 01.ii.1932, 1♀ (USNM 1253571); Puerto Peñasco, MacGinities col., 23.xii.1948, 1♂ 

(USNM 89465); S. A. Glassel col., 05.iii.1935, 1♂ (USNM 1253572); Isla Carmen, praia, S. 

A. Glassell col., 1♀ (USNM 1253573); Ilha Espírito Santo, S. A. Glassell col., 06.xii.1931, 

2♀ (USNM 1253574); S. A. Glassell col., 08.xii.1931, 2♂, 1♀ (USNM 107646); Ilha San 

Lorenzo, Est. 501-36, “NOc. Velero III” col., 20.ii.1936 , 1♀ (USNM 103904); Baía San 

Gabriel, Est. 638-37, “NOc. Velero III” col., 07.iii.1937 , praia, 2♂ (USNM 103905); Agua 

Verde, Recife San Marcial, Est. 664-37, “NOc. Velero III” col., 11.iii.1937, praia, 3♂, 7♀ 

(USNM 103906).  

 

Localidade-tipo: Miramar Beach, Sonora, México (maré baixa). 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal rugosa, pouco granulada; regiões 

epibranquial e protogástrica intumescidas, bem delineadas por sulcos rasos; margem lateral 

definida por crista lameliforme granulada que se prolonga posteriormente do ângulo 

epibranquial à região mesobranquial; superfície póstero-lateral com pregas transversais, 

subparalelas, estendendo-se lateralmente à região metabranquial. Fronte larga, ligeiramente 

convexa em vista dorsal, trilobada em vista frontal; lobos arredondados. Olhos pequenos, 

visíveis dorsalmente. Quelípodos robustos, achatados, granulados; carpo com lobo proximal 

inconspícuo, arredondado (algumas vezes ausente) na margem mesial, 2 carenas dorsoaxiais 
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subparalelas, pouco elevadas; própodo largo, com 3 carenas dorsoaxiais subparalelas; 

ausência de cerdas na margem cortante. Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas; 

própodo de P2 a P4 com 5 espinhos na superfície ventral, 2 alinhados medianamente, 1 em 

cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira longitudinal de 4 espinhos na 

superfície ventral. Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subcircular, pouco mais larga do que longa nos machos e fêmeas; 

rugosa, pouco granulada dorsalmente, escassa pubescência. Regiões da carapaça bem 

delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura máxima da carapaça; pouco 

defletida, granulada, não pubescente; margem crenulada; ligeiramente convexa em vista 

dorsal, trilobada em vista frontal. Lobos laterais largos, pouco arredondados; lobo mediano 

pouco arredondado, estreito, ligeiramente mais avançado do que os laterais. Regiões 

epibranquial e protogástrica intumescidas, bem delineadas por sulcos rasos. Ângulo 

epibranquial evidente e sulco cervical bem definidos. Fosseta gástrica e sulco brânquio-

cardíaco conspícuos. Margem lateral definida por crista lameliforme, granulada, pouco 

projetada, prolongando-se posteriormente do ângulo epibranquial à região mesobranquial. 

Superfície póstero-lateral com pregas pouco proeminentes, transversais, subparalelas 

estendendo-se lateralmente à região metabranquial. Ruga pilosa, contínua, paralela à margem 

posterior. Margem posterior ligeiramente côncava, sub-retilínea, com franja de cerdas curtas, 

plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, cerdas curtas, grânulos inconspícuos; região membranosa 

pouco evidente, ligeiramente mais evidente na região inferior; região superoanterior com 

quilha crenulada, pouco projetada, margem crenulada; 2 pregas medianas, longitudinais, 

contínuas, crenuladas, bem projetadas; margem inferior com franja de escassas cerdas longas, 

plumosas. 

Olhos pequenos, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, não 

pubescente, pequenos grânulos bem evidentes na superfície mesial; bem projetado 

externamente à órbita; subcilíndrico dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais 

lameliformes. Órbita com margem lisa. Ângulo orbital externo pouco definido, sub-retilíneo, 

bem defletido, margem crenulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal lisa. Segmento 

distal mais curto e largo do que o proximal. Flagelo maior com aproximadamente 7 artículos. 

Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em comprimento e largura. 
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 Antenas inermes, segmentos longos, não pubescentes. Coxa com margem distal 

crenulada. Mero aproximadamente metade do comprimento do carpo e base-ísquio. Superfície 

mesial da base-ísquio e carpo com fileira longitudinal de grânulos conspícuos. Flagelo longo, 

aproximadamente 9 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; artículos proximais curtos, 

distais longos, com cerdas inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal com grânulos inconspícuos. 

Exopodito largo, aproximadamente 2/3 da margem proximal do ísquio; lanceolado, 

alcançando metade do mero; margem lateral crenulada. Base tão larga quanto longa; 

aproximadamente 1/3 da largura da margem proximal do ísquio. Mero pouco mais longo do 

que o ísquio; lobo mesial subquadrado, ligeiramente inclinado. Mero, carpo e própodo com 

fileira longitudinal de grânulos na superfície lateral.  

 Esterno torácico mais largo do que longo, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii subtriangular, inerme, com franja de cerdas longas, plumosas; lobos laterais não 

alcançando a margem distal do esternito iii; sulco longitudinal mediano ausente. Margens 

ântero-laterais dos esternitos iv a vii lisas, pubescentes. Esternito viii quase tão largo quanto o 

esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento do esternito iii; margens anterior e 

posterior sub-retilíneas. 

 Quelípodos homoquelos, robustos, achatados. Superfície dorsal com grânulos 

distintos, não pubescente. Superfície ventral com rugas e grânulos achatados, mais evidentes 

próximos à margem lateral. Ísquio com discreta fileira longitudinal de grânulos na margem 

mesial em vista ventral. Mero aproximadamente 1/3 do comprimento do carpo, com pequeno 

lobo mesial pouco projetado, granulado. Carpo tão longo quanto a palma, com discreto lobo 

mésio-proximal arredondado (algumas vezes ausente), granulado; 2 carenas dorsoaxiais, 

subparalelas, discretas, pouco elevadas. Própodo largo, 3 carenas dorsoaxiais, subparalelas, 

bem definidas; dedo fixo ligeiramente menor do que metade do própodo, tão avançado quanto 

o dátilo. Dátilo largo, aproximadamente igual ao dedo fixo; carena dorsoaxial discreta. Dedos 

ligeiramente sulcados, grânulos discretos na margem cortante; pontas dos dedos recurvadas, 

ausência de cerdas na margem cortante. 

Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas, rugosas, grânulos distintos em 

toda a superfície, cerdas esparsas. Comprimento decrescente de P2 a P4. Mero de P2 com 

fileira longitudinal de grânulos na margem dorsal. Carpo aproximadamente 1/3 do 

comprimento do mero em P2, metade em P3 e P4; aproximadamente 2/3 do comprimento do 

própodo em P2, P3 e P4. Própodo de P2 a P4 com fileira longitudinal de grânulos na margem 
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dorsal; 5 espinhos na superfície ventral, 3 alinhados medianamente,1 em cada ângulo disto-

lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente 1/2 do comprimento do própodo, com fileira 

longitudinal de 4 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas; ligeiramente rugoso dorsalmente, 

margeado lateralmente por cerdas longas, plumosas; ausência de cerdas entre os tergitos. 

Machos com gonópodos bem desenvolvidos, fêmeas com pleópodos bem desenvolvidos no 

quarto e quinto somitos. Urópodos largos, bem desenvolvidos, largos, alcançando a margem 

distal do telso. Telso liso dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 placas. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 6,2 (USNM 89465); maior fêmea 5,6 (USNM 103906); 

menor fêmea ovígera 2,6 (Gore & Abele, 1976). 

 

Cor: Em álcool, a carapaça é creme, patas ambulatórias rosa-claras, abdome e esterno 

torácico iridescentes (Glassell, 1936). 

 

Habitat: Embaixo de pedras e corais, em fundos arenosos e de conchas, na zona entremarés e 

litoral (Haig, 1960; Gore & Abele, 1976; Villalobos, 2000). 

 

Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Golfo da Califórnia, Baja California, Percebu 

Lagoon, Cabo Pulmo e Los Frailes; e de Sonora, Peñasco Point até Panamá, Ilha Perlas 

(Figura 22). 

 



98 
 

 

Figura 22. Mapa de distribuição de Megalobrachium smithi (Glassell, 1936). 

 

Observação: O material-tipo é uma fêmea holótipo, coletada por Glassell em 23.xii.1931, 

com 6,4 c.c. x 6,8 l.c. (USNM 71538). 

De acordo com Glassell (1936), é uma espécie semelhante à Porcellanopsis 

sinuimana, mas difere desta pelo formato do carpo dos quelípodos, e pelo lobo proximal na 

margem mesial do carpo não ser armado. Lockington (1878) já havia notado essa diferença, 

mas a atribuiu à variação de sua espécie devido à falta de material disponível. Apesar de 

apresentarem notáveis semelhanças como ornamentação da carapaça e quelípodos, forma e 

carenas nos quelípodos e telso com 7 placas, há inúmeras outras diferenças que podem ser 

atribuídas a essas duas espécies, como: P. sinuimana apresenta a carapaça bem intumescida, 

enquanto que em M. smithi a carapaça é bem achatada; os olhos são mais visíveis 

dorsalmente, lobo na margem mesial do carpo dos quelípodos mais projetados e os 

pereópodos mais alongados em M. smithi.  

Embora semelhanças entre M. smithi e P. sinuimana tenham sido notadas e apontadas, 

M. smithi apresenta uma maior quantidade de caracteres compartilhados com M. erosum, M. 

n. sp. e M. mortenseni, que incluem, de maneira geral, formato e ornamentação da carapaça, 

fronte, olhos, antenas, quelípodos e patas ambulatórias.  

De acordo com o material examinado, há variação intraespecífica no grau de 

ornamentação da carapaça, quelípodos, patas ambulatórias e antenas. Alguns exemplares 

apresentam uma aparência mais lisa, com grânulos mais achatados e não tão distintos, 
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enquanto que em outros exemplares, a granulação é conspícua. Além disso, o lobo da margem 

mesial do carpo do quelípodo, embora pouco desenvolvido, pode ser evidente ou estar 

praticamente ausente. Em geral, o quelípodo é quase sempre largo e achatado, mas poucos 

espécimes apresentaram quelípodos pouco intumescidos. 

A distribuição de M. smithi segue um padrão contínuo no Pacífico oriental, desde o 

Golfo da Califórnia (Baja California) até o Panamá. 
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Figura 23. Megalobrachium smithi (Glassell, 1936), macho (USNM 103905). (A) Hábito, vista dorsal; 

(B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 



101 
 

 

Figura 24. Megalobrachium smithi (Glassell, 1936), macho (USNM 103905). (A) Carapaça, vista 

dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Porcellanopsis Rathbun, 1910 

 

Porcellanides Nobili, 1901b: 22, espécie-tipo Porcellanides festae Nobili, 1901 pré-ocupado 

por Porcellanides Czerniawsky, 1884 [Crustacea: Porcellanidae], espécie-tipo 

Porcellanides kriczaginié Czerniawsky, 1884). 

Porcellanopsis Rathbun, 1910: 601, espécie-tipo Porcellanides festae Nobili, 1901 [nome 

substituto para Porcellanides Czerniawsky, 1884]. 

Porcellanopsis - Chace, 1942: 101; Haig, 1956: 7, 34; Coelho, 1963/64: 59.  

Pisonella Glassell, 1938: 436 [espécie-tipo Petrolisthes (Pisosoma) sinuimanus Lockington, 

1878, por designação original]. 

 

Espécie-tipo: Porcellanides festae Nobili, 1901 [por monotipia]. 

 

Diagnose: Carapaça tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais larga do que longa 

nas fêmeas; margens laterais bem definidas, ornamentadas da região epibranquial à 

metabranquial. Fronte proeminente, tridentada em vista frontal, fortemente defletida; lobos 

não visíveis em vista dorsal. Antena com mero aproximadamente 2 vezes o comprimento da 

base-ísquio e carpo; superfície mesial do mero lisa; margem distomesial da coxa arredondada; 

flagelo da antena com artículos longos, cerdas longas, bem visíveis entre os artículos. 

Quelípodos robustos (própodo mais largo do que longo); mero aproximadamente 1/5 do 

comprimento do carpo. Patas ambulatórias curtas, robustas, com nódulos ou tubérculos bem 

evidentes. Suturas esternais iv/v, v/vi, vi/vii incompletas, bem visíveis lateralmente. Abdome 

subtriangular nos machos, sub-retangular nas fêmeas. Machos com gonópodos bem 

desenvolvidos no esternito abdominal ii; fêmeas com dois pares de pleópodos bem 

desenvolvidos nos esternitos abdominais iv, v; pleópodos compostos por 3 segmentos. 

Urópodos curtos, não alcançando a extremidade do telso. Telso com 5 ou 7 placas.  

 

Espécies inclusas: Porcellanopsis festae (Nobili, 1901); P. garthi (Haig, 1957); P. peruviana 

(Haig, 1960); P. rosea (Rathbun, 1910); P. sinuimana (Lockington, 1878); P. soriata (Say, 

1818); P. tuberculipes (Lockington, 1878). 
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Observações: O gênero Porcellanopsis (incluindo as espécies P. festae, P. garthi, P. 

peruviana, P. rosea, P. sinuimana, P. soriata e P. tuberculipes) foi revalidado com base nos 

resultados da análise filogenética (vide Seção 4.3).  

Nobili (1901b) criou o gênero Porcellanides, com uma descrição muito pequena e 

superficial, para acomodar a nova espécie P. festae Nobili, 1901. Na descrição de 

Porcellanides, Nobili (1901) menciona apenas a carapaça poligonal, a fronte fortemente 

tridentada verticalmente e os olhos pequenos. Entretanto, o nome Porcellanides Nobili, 1901, 

já estava pré-ocupado por Porcellanides Czerniawsky, 1884 (Crustacea: Porcellanidae), 

espécie-tipo Porcellanides kriczaginié Czerniawsky, 1884. Posteriormente, Johnson (1970) 

considerou Porcellanides Czerniawsky, 1884, sinônimo de Porcellana Lamarck, 1801. 

Em 1910, Rathbun criou o gênero Porcellanopsis como substituto de Porcellanides 

Nobili, 1901. 

Glassell (1938) estabeleceu o gênero Pisonella para Petrolisthes (Pisosoma) 

sinuimanus Lockington, 1878. No mesmo trabalho Glassell incluiu Pisosoma smithi Glassell, 

1936 e Pisosoma erosa Glassell, 1936 em Pisonella. Contrariamente, ao transferir Pisonella 

sinuimanus (Glassel, 1938) para Megalobrachium, Chace (1942) submergiu Pisonella na 

sinonímia de Megalobrachium Stimpson, 1858. Todos os autores subsequentes continuaram a 

aceitar a sinonímia estabelecida por Chace. De fato, a presente filogenia não dá suporte ao 

monofiletismo de Pisonella. Entretanto, os nossos dados filogenéticos revelaram que 

Pisonella é um sinônimo de Porcellanopsis Rathbun, 1910, e não de Megalobrachium (vide 

sessão 4.3). 

 Chace (1942) aceitou a validade de Porcellanopsis (com P. festae, P. soriata e P. 

tuberculipes). Segundo Chace, Porcellanopsis difere de Megalobrachium por apresentar a 

fronte fortemente trilobada em vista frontal, quelípodos, bem como o carpo e própodo das 

patas ambulatórias decorados com tubérculos ou nódulos granulares, e tamanho pequeno, 

enquanto que Megalobrachium apresenta a fronte fracamente trilobada em vista frontal, 

quelípodos e patas ambulatórias não nodulares, mas quela granular ou longitudinalmente 

estriada. 

Haig (1960) examinou todas as espécies de Megalobrachium e Porcellanopsis 

conhecidas na ocasião e considerou que os caracteres mencionados por Chace (1942) para 

separar os dois gêneros na realidade não possibilitam a distinção clara entre eles. Por este 

motivo, Haig (1960) sugeriu que as espécies do gênero Porcellanopsis deveriam ser 

incorporadas ao gênero Megalobrachium. Entretanto, a nossa análise filogenética recuperou o 
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monofiletismo de Megalobrachium e Porcellanopsis (Figuras 87, 88) e, por isso, o gênero 

Porcellanopsis é reestabelecido no presente trabalho. A partir de dados moleculares para 

apenas duas espécies (M. poeyi e P. soriata) Rodríguez et al. (2006) comentam a existência 

da fortes divergência entre Megalobrachium e Porcellanopsis, e sugerem a possibilidade da 

ressurreição de Porcellanopsis. 

 

  

Chave de identificação para as espécies do gênero Porcellanopsis Rathbun, 1910 

 

 

1. Olhos não visíveis dorsalmente. Superfícies de P2 a P4 ornamentadas por grânulos 

inconspícuos; espinhos na superfície ventral do própodo ................................................ 2 

 

1’. Olhos bem visíveis dorsalmente. Superfícies de P2 a P4 ornamentadas por tubérculos ou 

nódulos bem desenvolvidos; ausência de espinhos na superfície ventral do própodo ......... 6 

 

2. Ausência de cerdas na margem cortante dos dedos de P1. Carpo aproximadamente metade 

a 1/3 do comprimento do mero em P2 ......................................................................... 3 

 

2’. Traços de cerdas curtas na margem cortante dos dedos de P1. Carpo aproximadamente 2/3 

do comprimento do mero em P2 .......................................................................................... 4 

 

3. Superfície dorsal da carapaça recoberta por rugas pilosas discretas. Própodo de P2 a P4 

com tubérculos arredondados distintos na margem dorsal; 4 espinhos na superfície ventral 

(2 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral). Dátilo de P2 a P4 com fileira 

longitudinal de 4 espinhos na superfície ventral ............................................... P. sinuimana 

 

3’. Carapaça nitidamente convexa, recoberta dorsalmente por círculos pilosos. Própodo de P2 

a P4 com fileira longitudinal de grânulos inconspícuos na margem dorsal; 3 espinhos na 

superfície ventral (1 mediano,  1 em cada ângulo disto-lateral). Dátilo de P2 a P4 com 

fileira longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral .......................................... P. garthi 
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4. Carapaça subtriangular. Carpo de P1 tão longo quanto a palma, com lobo arredondado ou 

subtriangular bem visível no terço proximal da margem mesial ......................................... 5 

 

4’. Carapaça subcircular. Carpo de P1 aproximadamente metade do comprimento total do 

própodo, com carena lameliforme inconspícua na margem mesial ................... P. peruviana 

 

5. Própodo de P2 a P4 com 3 espinhos na superfície ventral (1 mediano, 1 em cada ângulo 

disto-lateral); dátilo de P2 a P4 com fileira longitudinal de 4 espinhos na superfície 

ventral. Telso com 7 placas ................................................................................... P. rosea 

 

5’. Própodo de P2 a P4 com 2 espinhos diminutos, 1 em cada ângulo disto-lateral; dátilo de 

P2 a P4 com fileira longitudinal de 2 espinhos na superfície ventral. Telso com 5 placas 

.................................................................................................................................. P. festae 

 

6. Lobos frontais e pós-frontais da carapaça pouco desenvolvidos (algumas vezes 

inconspícuos). Lobos laterais da fronte arredondados. Carpo de P1 com lobo arredondado 

pouco desenvolvido. Esterno torácico mais longo do que largo .......................... P. soriata 

 

6’. Lobos frontais e pós-frontais da carapaça distintamente desenvolvidos. Lobos frontais e 

pós-frontais da carapaça pouco desenvolvidos.  Lobos laterais da fronte subtriangulares. 

Carpo de P1 com lobo subtriangular bem desenvolvido. Esterno torácico mais largo do que 

longo ............................................................................................................... P. tuberculipes 
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Porcellanopsis festae (Nobili, 1901) 

(Figuras 25; 26A, B; 27A-G) 

 

Porcellanides festae Nobili, 1901b: 21. 

Porcellanopsis festae - Rathbun, 1910: 601; Chace, 1942: 99. 

Porcellanopsis festai [sic] - Haig, 1957b: 15 [error]. 

Megalobrachium festai [sic] - Haig, 1960: 213, 226, pr. 16, fig. 10, pr. 40, fig. 3; 1968: 72; 

Hendricks & van der Heiden. 1984: 110; Moran, 1984: fig. 6 [lista]; Hendricks, 1993b: 

310, lista 11; Hendricks & Harvey, 1999: 378 [lista]; Boschi, 2000: 93 [lista]; Hiller et al., 

2004: 3, tab. 1; Hendricks et al., 2005: 175; Lazarus-Agudelo & Cantera-Kintz, 2007: 229 

[lista]; García-Madrigal & Andréu-Sanchez, 2009: 26, 52, fig. 2A; Bastida-Savala et al., 

2013: 350, tab. 9 [lista] [error]. 

Megalobrachium festae - Gore, 1982: 6; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]. 

 

Material examinado: México - Baía Banderas, S. A. Glassell col., 19.ii.1938, praia, 6♂, 5♀, 

1♀ov. (USNM 1253577); Ilha Maria Cleopha, S. A. Glassell col., 21.ii.1938, praia, 1♂, 

(USNM 1253557); Sihuatanejo, S. A. Glassell col., 24.ii.1938, praia, 8♂, 3♀, 9♀ov. (USNM 

1253554); S. A. Glassell col., 24.ii.1938, embaixo de pedras, 4♂, 3♀, 8♀ov. (USNM 

1253555); Guerrero, Acapulco, D. Causey col., 08.i.1955, em esponja, 2♂, 1♀ov., 1 juvenil 

(USNM 99820); Baía Santa Lucia, 1-2.ii.1954, em esponja, apenas quelípodo esquerdo 

(MZUSP 10.679); Est. 2596-54, “NOc. Velero IV” col., 1-2.ii.1954, em esponja, 2 a 7 m., 

2♂, 2♀ (USNM 103900); Oaxaca, Baía Santa Cruz, S. A Glassell col., 02.iii.1938, praia, 1♂ 

(USNM 1256104); Port Guatulco, S. A. Glassell col., 08.iii.1938, praia, 2 espécimes 

parasitados por Aporobopyrus sp., 4♂, 5♀, 1♀ov. (USNM 1163366); Tangola Tangola, Ilha 

Tangola, W. L. Schmitt col., 1♂ (USNM 1253556); “Hancock Galapagos Expedition”, Baía 

Tangola-Tangola, Est. 260-34, W. L. Schmitt col., 01.iii.1934, praia, 3♂, 3♀, 1♀ov. (USNM 

1253563); “Hancock Galapagos Expedition”, Est. 261-34, W. L. Schmitt col., 01.iii.1934, 

“NOc. Velero III” col., parasitados por Aporobopyrus sp, 21♂, 32♀ (USNM 1253564). 

Panamá – Puerto Armuelles, Río Mar, A. Anker & J. F. Lazarus-Agudelo col., 20.iii.2015, 

entremarés rochoso, dentro de pedras, 0 m, 2♂ (MZUSP 33142); Ilha Culebra, Fort Amador, 

Panamá Survey col., 28.iv.1971, 1♀ (USNM 184906); Cidade do Panamá, recife de fora do 

forte velho francês, Rosewater et al. col, embaixo de pedras, maré baixa, prof. 3 m, 1♀ov. 

(USNM 184906); “Hancock Pacific Expedition”, Golfo do Panamá, Baía Pinas, lado sul da 
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baía, lado continental, “NOc. Velero III”, W. L. Schmitt col., 29.i.1935, 3 a 7 metros, 3♂, 

4♀ov. (USNM 1253561); “Hancock Pacific Expedition”, “NOc. Velero III”, W. L. Schmitt 

col., 29.i.1935, 3 a 7 metros, 1♂, 1♀ov. (USNM 1253562). Colômbia – Baía Málaga, Los 

Negros, J. F. Lazarus-Agudelo col., 27.ix.2011, 2♂ (CRBMUV 2011-019); Juanchaco, Islote 

Morro Chiquito, Est. 20, 03°55’20,9’’N:77°20’54,7’’W, J. F. Lazarus-Agudelo col., 

28.iv.2011, fundos de pedra e areia, 3 m, 1♀ (MZUSP 33044); La Bocana, Baía de 

Buenaventura, P. Tabares col., 9 m, entre hidrozoários, esponjas e estacas de concreto, 1♀ 

(CRBMUV 93010).  

 

Localidade-tipo: Baía Santa Helena, Equador 

 

Diagnose: Carapaça subtriangular, superfície dorsal erodida; regiões hepática, epibranquial, 

protogástrica, gástrica e cardíaca ligeiramente intumescidas; margem lateral bem definida por 

crista crenulada distintamente projetada, principalmente na metade posterior. Fronte estreita, 

subtriangular em vista dorsal, tridentada em vista frontal; lobos laterais sub-retangulares, lobo 

mediano triangular. Olhos muito pequenos, não visíveis dorsalmente. Quelípodos curtos, 

robustos, granulados; carpo com lobo arredondado crenulado no terço proximal da margem 

mesial; própodo com 3 carenas dorsoaxiais subparalelas; ausência de cerdas na margem 

cortante dos dedos. Patas ambulatórias curtas, robustas, muito erodidas; fileira longitudinal de 

grânulos na margem dorsal do mero, carpo e própodo; própodo de P2 a P4 com 2 espinhos na 

superfície ventral, 1 em cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira longitudinal de 

2 espinhos na superfície ventral. Abdome subtriangular nos machos, sub-retangular nas 

fêmeas. Telso com 5 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subtriangular, tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; granulada dorsalmente, cerdas curtas, esparsas. Regiões da 

carapaça pouco delimitadas. Fronte estreita, aproximadamente 1/3 da largura máxima da 

carapaça; bem defletida, granulada, não pubescente; margem crenulada; subtriangular em 

vista dorsal, tridentada em vista frontal. Lobos laterais largos, sub-retangulares; lobo mediano 

subtriangular, estreito, tão avançado quanto os laterais. Regiões hepática, epibranquial, 

protogástrica, gástrica e cardíaca ligeiramente intumescidas. Ângulo epibranquial 

inconspícuo; sulco cervical pouco evidente. Fosseta gástrica e sulco brânquio-cardíaco 

inconspícuos. Margem lateral bem definida por crista crenulada, distinta, bem projetada, 
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principalmente na metade posterior, prolongando-se do ângulo epibranquial à região 

metabranquial. Superfície póstero-lateral com pregas discretas, inconspícuas. Ruga pilosa, 

paralela à margem posterior ausente. Margem posterior ligeiramente côncava, com franja de 

cerdas plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, liso, cerdas longas, plumosas; região membranosa pouco 

evidente; região superoanterior com quilha pouco desenvolvida, lisa; prega mediana 

longitudinal contínua crenulada, bem projetada, principalmente na metade anterior; margem 

inferior com franja de cerdas densas, longas, plumosas. 

Olhos muito pequenos, não visíveis dorsalmente; córnea rasa, pigmentada. Pedúnculo 

ocular longo, não projetado externamente à órbita; subcilíndrico dorsalmente, achatado 

ventralmente. Órbita com margem granulada. Ângulo orbital externo pouco definido, 

ligeiramente subtriangular, defletido, margem granulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal lisa. Segmento 

distal tão longo quanto o proximal, pouco mais largo. Flagelo maior com aproximadamente 8 

artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em comprimento e largura. 

 Antenas inermes, segmentos curtos, cerdas curtas na superfície de todos os segmentos. 

Coxa com margem distal crenulada. Mero tão longo quanto a base-ísquio; metade do 

comprimento do carpo. Flagelo curto, aproximadamente 5 vezes o comprimento dos 

segmentos 1-4; artículos longos, cerdas conspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal lisa. Exopodito aproximadamente 2/3 

da largura da margem proximal do ísquio; reniforme, alcançando metade do comprimento do 

mero. Base ligeiramente mais longa do que larga, aproximadamente metade da largura da 

margem proximal do ísquio. Mero pouco mais longo do que o ísquio; lobo mesial 

subquadrado, pouco inclinado.  

 Esterno torácico pouco mais longo do que largo, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii arredondada, inerme, com franja de cerdas; lobos laterais não alcançando margem 

distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano no terço distal. Margens ântero-laterais dos 

esternitos iv a vii lisas, com cerdas longas, plumosas. Esternito viii aproximadamente metade 

da largura do esternito iii, aproximadamente metade do comprimento do esternito iii; margens 

anterior e posterior sub-retilíneas; cerdas longas na margem anterior; terço mediano na 

margem posterior com lobo curto. 

 Quelípodos homoquelos, curtos, robustos. Superfície dorsal com pequenos grânulos 

distintos, curta pubescência. Superfície ventral com grânulos achatados, mais evidentes 
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próximos à margem lateral. Mero aproximadamente 1/5 do comprimento do carpo, com curto 

lobo subquadrado crenulado na margem mesial. Carpo tão longo quanto a palma, com lobo 

mesial arredondado, crenulado no terço proximal. Própodo largo; dedo fixo curto, menor do 

que 1/3 do comprimento do própodo, tão avançado quanto o dátilo; 3 carenas dorsoaxiais, 

subparalelas, pouco definidas. Dátilo largo, aproximadamente igual ao dedo fixo. Dedos com 

margens crenuladas; pontas dos dedos sub-retilíneas, não pubescentes na margem cortante. 

Patas ambulatórias robustas, bem erodidas dorsalmente, lisas ventralmente. 

Comprimento decrescente de P2 a P4. Fileira longitudinal de grânulos distintos na margem 

dorsal do mero, carpo e própodo de P2 a P4. Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do 

mero em P2 e P3, tão longo quanto o mero em P4; tão longo quanto o própodo em P2 e P3, 

aproximadamente 2/3 do comprimento em P4. Própodo de P2 a P4 com 2 diminutos espinhos 

na superfície ventral, 1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente 

metade do comprimento do própodo, com fileira longitudinal de 2 espinhos superfície ventral.  

Abdome subtriangular nos machos, sub-retangular nas fêmeas, liso, margeado 

lateralmente por cerdas longas, plumosas; ausência de cerdas entre os tergitos. Machos com 

gonópodos bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de pleópodos bem desenvolvidos no 

quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem desenvolvidos, mais curtos do que a 

margem distal do telso. Telso liso dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 placas; 

cicatriz longitudinal pouco definida no terço distal da placa central. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 4,8 (USNM 1253563); maior fêmea 5,2 (USNM 1253555); 

menor fêmea ovígera 2,2 (Haig, 1968). 

 

Cor: Fotografias de espécimes recém-coletados demonstram que a carapaça, quelípodos e 

patas ambulatórias apresentam uma coloração bege a areia. Os tubérculos, especialmente nos 

quelípodos, apresentam uma tonalidade mais escura, alaranjada (ANEXO C - A).  

 

Habitat: Encontrada desde a região entremarés até profundidades de 9 m (Gore, 1982; Hiller 

et al., 2004; Lazarus-Agudelo & Cantera-Kintz, 2007). Principalmente associada a esponjas; 

mas também em hidrozoários, corais, bivalves e embaixo de pedras, na zona litoral (Haig, 

1960; Gore, 1982; Hernández-Álvarez, 1995). 
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Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Golfo da Califórnia, Sinaloa, Piaxtla Point ao 

Equador, Baía Santa Elena (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Mapa de distribuição de Porcellanopsis festae (Nobili, 1901). 

 

Observação: Haig (1957b) constatou que o nome específico festae deveria ser escrito festai 

de acordo com a atual prática nomenclatural. De acordo com Osawa & McLaughlin (2010), 

ainda que a nomeação genérica inicial, Porcellanides, seja masculina (ICZN, 1999), festae é 

um nome patronímico e, portanto, não muda seu final de acordo o gênero. Embora o feminino 

“e”, ao invés do masculino “i”, tenha sido utilizado pelo autor sem explicação, esta é sua 

escrita original e precisa ser mantida. Além disso, Nobili (1901) não especificou uma 

dedicação a Enrico Festa, portanto, de acordo com Osawa & McLaughlin (2010), podemos 

levar em consideração que a dedicação da espécie possa até ter sido feita para sua esposa.  

Esta espécie é bem semelhante à P. rosea do Atlântico ocidental, principalmente a 

forma e ornamentação dos quelípodos e patas ambulatórias.  No entanto, P. festae possui a 

carapaça mais triangular e com tubérculos mais desenvolvidos, patas ambulatórias mais 

robustas e telso com 5 placas, ao invés de 7 em P. rosea (Haig, 1960). Além disso, P. festae 

possui a margem lateral da carapaça bem mais projetada, formando uma crista lameliforme 

distinta. 

 É uma espécie que apresenta pouca variação intraespecífica. De acordo com o material 

examinado, foi notada variação apenas em relação à granulação dos quelípodos. A granulação 
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está sempre presente, no entanto, alguns exemplares apresentaram uma granulação mais 

grosseira, com grandes grânulos bem evidentes; enquanto em outros, tal granulação era mais 

suave, com grânulos mais achatados e não tão delimitados.  

Porcellanopsis festae apresenta um padrão de distribuição contínuo no Pacífico 

oriental, ocorrendo desde o Golfo da Califórnia (Baja California) até a Colômbia. 
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Figura 26. Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), macho (USNM 103900). (A) Hábito, vista dorsal; (B) 

Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 27. Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), macho (USNM 103900). (A) Carapaça, vista dorsal; 

(B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 esquerdo, 

vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, vista dorsal. 

Escalas = 1 mm. 
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Porcellanopsis garthi (Haig, 1957) 

(Figuras 28; 29A, B; 30A-G) 

 

Pachycheles rotundus Milne Edwards & Bouvier, 1894: 291 (nomen nudum). 

Megalobrachium garthi Haig, 1957a: 39, pr. 10, figs. 1-5; 1957b: 14; 1960: 213, 220, pr. 16, 

fig. 7, pr. 39, fig. 4; 1968: 72; Haig et al., 1970: 24, 26, 29; Lemaitre & Álvarez-Léon, 

1992: tab. 1 [lista]; Hendricks, 1993a: 7 [lista]; 1993b: 310, lista 11; Hendricks & Harvey, 

1999: 378 [lista]; Boschi, 2000: 93 [lista]; Hendricks et al., 2005: 175; Lazarus-Agudelo 

& Cantera-Kintz, 2007: 229 [lista]; García-Madrigal & Andréu-Sanchez, 2009: 27, 52, 

fig. 2B; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]; Lozano-Cortés et al., 2012: 707, tab. 1 

[lista]; Bastida-Savala et al., 2013: 350, tab. 9 [lista]. 

 

Material examinado: México – Baja California Sur, Isla del Espirito Santo, Baía Gabriel, 

praia, 1♂, 1♀ (USNM 1253558); Ilha Tangola, Baía Tangola Tangola, Oaxaca, Golfo de 

Tehuantepec, “NOc. Velero III” col., 01.iii.1934, praia, 1♂, 1♀ov. (USNM 1163367). 

Colômbia – Puerto Utria, “NOc. Velero III” col., 23.i.1935, 5,5 m. prof., 1♀ (USNM 

104105); Baía Málaga, M. Bolivar col., 02.iv.2004, 2-3 m, 1♀ (CRBMUV 4028); Los 

Negritos, Est. 17, 03°53’47,5’’N:77°24’09,8’’W, J. F. Lazarus-Agudelo col., 27.iv.2011, 

fundos de pedra e areia, 2,5 a 3 m, 1♂ (MZUSP 33042). 

 

Localidade-tipo: Ilha Turner, sul da Ilha Tiburón, Golfo da Califórnia, México (praia). 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, bem convexa, superfície dorsal com pequenos círculos 

pilosos; regiões hepática, epibranquial e protogástrica pouco intumescidas; margem lateral 

definida por crista crenulada. Fronte larga, convexa em vista dorsal, tridentada em vista 

frontal; lobos laterais sub-retangulares, lobo mediano subtriangular. Olhos muito pequenos, 

inconspícuos dorsalmente. Quelípodos robustos, granulados; carpo com pequeno lobo 

arredondado no terço proximal da margem mesial; carpo e própodo com 2 a 3 carenas 

dorsoaxiais subparalelas; dedos com grandes tubérculos arredondados na margem cortante, 

ausência de cerdas. Patas ambulatórias robustas, lisas; mero de P2 a P4 intumescido; própodo 

de P2 a P4 com 3 espinhos na superfície ventral, 1 mediano, 1 em cada ângulo disto-lateral; 

dátilo de P2 a P4 com fileira longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral. Abdome sub-

retangular nos machos e fêmeas. Telso com 5 placas. 
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Redescrição: Carapaça subcircular, tão longa quanto larga nos machos, pouco mais larga do 

que longa nas fêmeas; convexa, com pequenos círculos pilosos dorsalmente. Regiões da 

carapaça pouco delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura máxima da 

carapaça; bem defletida, lisa, não pubescente; margem lisa; convexa em vista dorsal, 

tridentada em vista frontal. Lobos laterais largos, sub-retangulares; lobo mediano 

subtriangular, estreito, mais avançado do que os laterais. Regiões hepática, epibranquial e 

protogástrica pouco intumescidas. Ângulo epibranquial e sulco cervical inconspícuos. Fosseta 

gástrica evidente; sulco brânquio-cardíaco inconspícuo. Margem lateral bem definida por 

crista crenulada, bem projetada, prolongando-se posteriormente do ângulo epibranquial à 

região mesobranquial. Superfície póstero-lateral pregueada. Ruga pilosa, contínua, paralela à 

margem posterior ausente. Margem posterior côncava, com franja de cerdas curtas, plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, com pequenos círculos pilosos; região membranosa evidente, 

principalmente na margem inferior; região superoanterior com pequena quilha pouco 

projetada, margem com grânulos inconspícuos; prega mediana longitudinal, contínua, 

ligeiramente granulada, pouco projetada; margem inferior com franja de cerdas longas, 

plumosas. 

Olhos pequenos, córnea pouco exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, não 

pubescente; não projetado externamente à órbita; subcilíndrico dorsalmente, achatado 

ventralmente. Órbita com margem pouco granulada. Ângulo orbital externo pouco definido, 

sub-retilíneo, defletido, margem ligeiramente granulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal lisa. Segmento 

distal tão longo quanto o proximal, pouco mais largo. Flagelo maior com aproximadamente 8 

artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em comprimento e largura. 

 Antenas ligeiramente granuladas, segmentos curtos, com cerdas curtas na superfície de 

todos os segmentos. Coxa com margem distal lisa. Mero 2/3 o comprimento da base-ísquio; 

metade do comprimento do carpo. Flagelo curto, aproximadamente 4 vezes o comprimento 

dos segmentos 1-4; artículos longos, cerdas inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos ligeiramente pubescentes, superfície dorsal com círculos 

pilosos, pequenos; longas cerdas plumosas na margem distal da coxa e base. Exopodito tão 

largo quanto a margem proximal do ísquio; lanceolado, alcançando metade do mero. Base 

pouco mais larga do que longa; aproximadamente 3/4 da largura da margem proximal do 
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ísquio. Mero ligeiramente mais longo do que o ísquio; lobo mesial subquadrado, 

distintamente inclinado.  

 Esterno torácico pouco mais largo do que longo, com rugas circulares, não pubescente. 

Margem anterior do esternito iii subtriangular, inerme, com franja de cerdas longas, plumosas; 

lobos laterais não alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano no 

terço distal. Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii lisas, com cerdas longas, plumosas. 

Esternito viii mais estreito do que o esternito iii, aproximadamente metade do comprimento 

do esternito iii; margens anterior e posterior sub-retilíneas; terço mediano na margem 

posterior com lobo curto. 

 Quelípodos homoquelos, robustos. Superfície dorsal granulada, não pubescente. 

Superfície ventral com rugas e poucos tubérculos achatados, mais evidentes próximos à 

margem lateral. Mero aproximadamente 1/5 do comprimento do carpo, com grande lobo 

mesial arredondado, granulado, bem projetado. Carpo tão longo quanto a palma, com pequeno 

lobo mesial arredondado no terço proximal, pouco crenulado; 2 carenas dorsoaxiais, 

subparalelas, bem evidentes. Própodo largo, com 2 a 3 carenas dorsoaxiais, subparalelas, bem 

evidentes; dedo fixo menor do que metade do própodo, pouco mais avançado do que o dátilo. 

Dátilo largo, pouco menor do que o dedo fixo. Dedos com hiato pouco evidente; fileira 

longitudinal de tubérculos arredondados na margem cortante, própodo com um grande 

tubérculo arredondado proximal, dátilo com 2 grandes tubérculos na metade proximal; pontas 

dos dedos sub-retilíneas, ausência de pubescência na margem cortante. 

Patas ambulatórias robustas, lisas em toda a superfície. Comprimento decrescente de 

P2 a P4. Mero robusto, especialmente em P2; fileira longitudinal de grânulos distintos na 

margem dorsal do mero em P2. Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero em P2, 

2/3 em P3, metade em P4; tão longo quanto o própodo em P2 e P3, aproximadamente 2/3 do 

comprimento em P4. Própodo de P2 a P4 com fileira longitudinal de grânulos distintos na 

margem dorsal; 3 espinhos na superfície ventral, 1  mediano, 1 em cada ângulo disto-lateral. 

Dátilo de P2 a P4 aproximadamente 1/3 do comprimento do própodo, com fileira longitudinal 

de 3 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas; ligeiramente rugoso dorsalmente, 

margeado lateralmente por cerdas longas, plumosas; ausência de cerdas entre os tergitos. 

Machos com gonópodos bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de pleópodos bem 

desenvolvidos no quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem desenvolvidos, pouco 
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granulados, mais curtos do que a margem distal do telso. Telso ligeiramente rugoso 

dorsalmente, mais largo do que longo, com 5 placas. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 4,8 (USNM 1253558); maior fêmea 5,3 (USNM 1253558); 

menor fêmea ovígera 3,1 (Haig, 1960).  

 

Cor: Espécimes recentemente coletados são alaranjados, com as pontas dos dedos brancas e 

uma larga listra branca longitudinal no centro da carapaça dorsalmente. Carapaça e margem 

lateral dos quelípodos apresentam uma tonalidade mais clara, enquanto que as patas 

ambulatórias e a margem mesial dos quelípodos são mais escuras (ANEXO C - B). 

 

Habitat: Vivem embaixo de pedras no litoral e, principalmente, em esponjas e corais (Haig, 

1957a). Encontradas em profundidades de 0 a 8 m (Lazarus-Agudelo & Cantera-Kintz, 2007; 

García-Madrigal & Andréu-Sanchez, 2009). 

 

Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Golfo da Califórnia, Baja California Sur, Puerto 

Escondido e Isla del Espirito Santo; e da Ilha Tiburon até Colômbia, Puerto Utria (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Mapa de distribuição de Porcellanopsis garthi (Haig, 1957). 
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Observação: A referência de A. Milne-Edwards & Bouvier (1894) a Pachycheles rotundus 

é, aparentemente, a única na literatura. Dois espécimes com esse nome estão depositados no 

Museu de Paris (MNHN) e foram vistos por A. Milne-Edwards & Bouvier. Tais espécimes 

são exemplares de P. garthi (Haig, 1960). 

O material-tipo é um holótipo macho, coletado pelo “NOc. Velero III” em 24.i.1940, 

com 7,8 c.c. x 7,9 l.c. (AHF 409). Parátipo é uma fêmea coletada na praia da Ilha Turner, sul 

da Ilha Tiburón, Golfo da Califórnia, México; também coletada pelo “NOc. Velero III” em 

24.i.1940, com 6,6 c.c. x 6,6 l.c. (Haig, 1957a). 

De acordo com Haig (1960), essa espécie apresenta uma semelhança superficial com 

P. sinuimana devido ao lobo na margem mesial do carpo. No entanto, P. garthi é rapidamente 

distinguida desta espécie pelos grânulos rasos que recobrem a carapaça, quelípodos e patas 

ambulatórias e, especialmente, pelo telso formado por 5 placas.  

 Diante do material examinado, verifica-se que, embora à primeira vista sejam muito 

semelhantes, as duas espécies apresentam inúmeras diferenças: P. sinuimana apresenta a 

carapaça pouco mais achatada, menos convexa, com as regiões hepática e protogástrica não 

tão intumescidas; margem lateral menos definida, com os tubérculos não tão proeminentes 

como em P. garthi; prega mediana longitudinal do branquiostegito bem mais projetada; patas 

ambulatórias mais granuladas e mero mais estreito, não tão robusto; própodo com 2 espinhos 

alinhados medianamente, dátilo com 4 espinhos na superfície ventral; e telso com 7 placas. 

 Em relação à variação intraespecífica, nota-se que, no quelípodo, a existência de uma 

franja de cerdas na margem lateral do própodo é bem variável. Alguns espécimes 

apresentaram uma franja de cerdas curtas, embora na maior parte dos espécimes analisados 

esse caráter esteja ausente. 

A espécie apresenta um padrão de distribuição contínuo no Pacífico oriental, 

ocorrendo na Baja California Sur e do Golfo da Califórnia até a Colômbia. 
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Figura 29. Porcellanopsis garthi (Haig, 1957), macho (USNM 1163367). (A) Hábito, vista dorsal; (B) 

Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 



120 
 

 

Figura 30. Porcellanopsis garthi (Haig, 1957), macho (USNM 1163367). (A) Carapaça, vista dorsal; 

(B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 esquerdo, 

vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, vista dorsal. 

Escalas = 1 mm. 
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Porcellanopsis peruviana (Haig, 1960) 

(Figuras 31; 32A, B; 33A-G) 

 

Megalobrachium peruvianum Haig, 1960: 224, pr. 16, figs. 1-3, 9, pr. 40, fig. 1; Viviani, 

1969: 52, figs. 12-13; Chirichigno, 1970: 35, fig. 69 [lista]; Retamal, 1981: 25, 71, fig. 

115; 1994: 132; Boschi, 2000: 93 [lista]; Emparanza, 2007: 253 [ecologia]; Osawa & 

McLaughlin, 2010: 111 [lista]; Retamal & Moyano, 2010: 311, tab. 1 [lista]. 

 

Material examinado: Tipos – Holótipo macho: Peru, Ilhas Lobo de Afuera, ilha principal 

com pedras claras, “Hancock Expedition”, “NOc. Velero III” col., 19.i.1935, praia, l. c. 5,8 

mm (USNM 102413). Parátipos: Ilhas Lobo de Afuera, Est. 391-35, “NOc. Velero III” col., 

17.i.1935, praia, 1♂, 2♀ov. (USNM 104106). Chile - Iquique, Punta Patache, viii.2011, 6♂, 

1♀, 9♀ov. (MZUSP 26116); Atacama, Puerto Viejo, 27º19’59’’S: 70º56’28’’W, G. Guzmán 

col., 04.i.2015, entremarés, pedras soltas, 1 m, 2♂, 1♀, 5♀ov. (MZUSP 33025). 

 

Localidade-tipo: Ilhas Lobos de Afuera, Peru (praia rochosa). 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal com rugas pilosas; região epibranquial 

ligeiramente intumescida; margem lateral definida por uma crista crenulada pouco projetada. 

Fronte larga, convexa em vista dorsal, tridentada em vista frontal; lobos laterais sub-

retangulares, lobo mediano subtriangular. Olhos muito pequenos, não visíveis dorsalmente. 

Quelípodos robustos, granulados; carpo desarmado, com 3 carenas dorsoaxiais discretas, 

granuladas; cerdas escassas, curtas na margem cortante dos dedos. Patas ambulatórias 

robustas, com rugas pilosas; própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na superfície ventral, 2 

alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira 

longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral. Abdome subtriangular nos machos, sub-

retangular nas fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subcircular, tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; com rugas pilosas dorsalmente, cerdas curtas, esparsas. 

Regiões da carapaça bem delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura 

máxima da carapaça; bem defletida, com grânulos bem evidentes; margem crenulada; 

convexa em vista dorsal, tridentada em vista frontal. Lobos laterais largos, sub-retangulares; 



122 
 

lobo mediano subtriangular, estreito, tão avançado quanto os laterais. Região epibranquial 

ligeiramente intumescida. Sulco cervical pouco definido. Ângulo epibranquial conspícuo. 

Fosseta gástrica e sulco brânquio-cardíaco inconspícuos. Margem lateral definida por crista 

crenulada, pouco projetada, prolongando-se posteriormente do ângulo epibranquial à região 

mesobranquial. Superfície póstero-lateral com rugas pilosas. Ruga pilosa, paralela à margem 

posterior, interrompida no terço mediano. Margem posterior sub-retilínea, com franja de 

cerdas curtas, plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, liso; região membranosa inferior pouco evidente; região 

superoanterior com quilha crenulada, bem projetada, margem crenulada; prega mediana 

longitudinal contínua com cerdas escassas, primeiro quarto anterior crenulado; margem 

inferior com cerdas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, não visíveis dorsalmente; córnea rasa, pigmentada. Pedúnculo ocular 

longo, não pubescente, fileira longitudinal de grânulos na superfície mesial; não projetado 

externamente à órbita; subcilíndrico dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais 

lameliformes. Órbita com margem granulada. Ângulo orbital externo pouco definido, 

arredondado, marcadamente defletido, margem lisa. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal crenulada. 

Segmento distal tão longo quanto o proximal, ligeiramente mais largo. Flagelo maior com 

aproximadamente 7 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em 

comprimento e largura. 

 Antenas inermes, segmentos curtos, pubescência curta. Coxa com margem distal 

crenulada. Mero 2/3 o comprimento da base-ísquio; metade do comprimento do carpo. 

Flagelo mediano aproximadamente 5 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; artículos 

longos, com cerdas curtas, inconspícuas.  

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal rugosa. Exopodito tão largo quanto a 

margem proximal do ísquio; reniforme, quase alcançando a margem distal do ísquio. Base 

distintamente mais larga do que longa, aproximadamente 2/3 da largura da margem proximal 

do ísquio. Mero tão longo quanto o ísquio; lobo mesial subquadrado, pouco inclinado. Carpo 

e própodo com discreta fileira longitudinal de grânulos na superfície lateral.  

 Esterno torácico ligeiramente mais largo do que longo, pouco pubescente. Margem 

anterior do esternito iii arredondada, serrilhada, com cerdas plumosas; lobos laterais 

alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano no terço distal. Margens 

ântero-laterais dos esternitos iv a vii serrilhadas, com cerdas plumosas. Esternito viii 
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aproximadamente metade da largura do esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento 

do esternito iii; margens anterior e posterior sub-retilíneas; cerdas longas, plumosas na 

margem anterior. 

 Quelípodos homoquelos, robustos. Superfície dorsal granulada, pouco erodida, cerdas 

esparsas, curtas. Superfície ventral com rugas pilosas, maiores e mais evidentes próximas à 

margem lateral. Ísquio com finas cerdas plumosas proximais; discreta fileira longitudinal de 

grânulos bem evidentes na margem mesial em vista ventral. Mero com pequeno lobo mésio-

distal arredondado, granulado, bem projetado; discreta fileira longitudinal de grânulos na 

margem mesial em vista ventral. Carpo pouco maior do que metade do própodo, com carena 

mesial lameliforme, discreta, granulada; 3 carenas dorsoaxiais granuladas, discretas. Própodo 

largo, dedo fixo ligeiramente menor do que metade do própodo, pouco mais avançado do que 

o dátilo. Dátilo largo, tão largo quanto o dedo fixo. Dedos ligeiramente sulcados, com 

margens crenuladas; pontas dos dedos recurvadas, pubescência escassa, curta na margem 

cortante. 

Patas ambulatórias robustas, com rugas pilosas na superfície dorsal, lisas na superfície 

ventral. Comprimento decrescente de P2 a P4. Ísquio com fileira longitudinal de tubérculos 

inconspícuos na superfície ventral de P2. Mero com fileira longitudinal de grânulos distintos 

na margem dorsal; fileira longitudinal de tubérculos inconspícuos na superfície ventral de P2. 

Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero em P2 e P3, tão longo quanto o mero 

em P4; tão longo quanto o própodo em P2, P3 e P4. Própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na 

superfície ventral, 2 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a 

P4 aproximadamente metade do comprimento do própodo, com fileira longitudinal de 3 

espinhos na superfície ventral.  

 Abdome subtriangular nos machos, sub-retangular nas fêmeas; liso dorsalmente, 

margeado lateralmente por cerdas longas, plumosas; cerdas curtas, esparsas entre os tergitos. 

Machos com gonópodos bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de pleópodos bem 

desenvolvidos no quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem desenvolvidos, 

alcançando a margem distal do telso. Telso liso dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 

placas. 

  

Tamanho (mm): Maior macho 5,9 (MZUSP 26116); maior fêmea 5,9 (MZUSP 33025); 

menor fêmea ovígera 4,4 (MZUSP 33025). 
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Cor: Espécimes recém-coletados apresentam uma coloração que varia de bege uniforme, rosa 

manchado (a região anterior da carapaça, quelípodos e patas ambulatórias, especialmente 

dátilo, própodo e carpo, apresentam uma tonalidade mais escura) até um vermelho escuro 

uniforme. A superfície ventral apresenta uma tonalidade areia uniforme.  

 

Habitat: Emparanza (2007) coletou espécimes embaixo de pedras, em substratos de lama no 

infra-litoral raso. 

 

Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Islas Lobos de Afuera, Peru; Junín, Chile 

(Figura 31). 

 

 

Figura 31. Mapa de distribuição de Porcellanopsis peruviana (Haig, 1960). 

 

Observações: O material examinado mostrou que há uma variação quanto à quantidade e 

projeção de grânulos na superfície dorsal dos quelípodos. Além disso, a quantidade de cerdas 

na superfície dorsal da carapaça e quelípodos varia desde muito abundantes até quase 

ausentes. 

 Segundo Haig (1960), P. peruviana é mais intimamente relacionada à P. rosea. As 

duas espécies apresentam semelhanças superficiais, em especial, a fronte arredondada e os 

olhos não visíveis dorsalmente, abdome subtriangular nos machos e telso com 7 placas. No 

entanto, muitas diferenças são bem perceptíveis: P. peruviana apresenta a carapaça 
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subcircular, enquanto que em P. rosea esta é subtriangular. Além disso, P. rosea apresenta as 

carenas dorsoaxiais nos quelípodos e o lobo na margem mesial do carpo bem mais 

desenvolvidos; margem lateral nitidamente mais projetada; patas ambulatórias mais erodidas 

e com maior quantidade de cerdas. 

 A espécie segue um padrão de distribuição contínuo no Pacífico oriental (do Chile ao 

Peru). 
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Figura 32. Porcellanopsis peruviana (Haig, 1960), macho, 5,9 l.c. x 5,9 c.c. (MZUSP 26116). (A) 

Hábito, vista dorsal; (B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 33. Porcellanopsis peruviana (Haig, 1960), macho (MZUSP 26116). (A) Carapaça, vista 

dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900) 

(Figuras 34; 35A, B; 36A-G) 

 

Porcellana rosea Rathbun, 1900: 148, pr.8, fig. 3. 

Porcellanopsis rosea - Haig, 1956: 34; Coelho, 1963/64: 59; Rodríguez, 1980: 219. 

Megalobrachium roseum - Haig, 1960: 225, 227; 1966: 356; Rodrigues da Costa, 1964: 565 

[lista]; Coelho, 1971: 233; Coelho & Ramos, 1972: 175; Scelzo & Boschi, 1973: 213 

[lista]; Gore & Abele, 1976: 17; Werding, 1977: 183, fig. 6; 1978: 217; Gore, 1982: 7; 

Scelzo, 1982: 1131; Cubit & Williams, 1983: 20 [lista]; Young, 1986: 103; Veloso & 

Melo, 1993: 175; Coelho-Santos & Coelho, 1994/1995: 181, fig. 1A; Veloso, 1998: 403 

[lista]; Hernández, 1999: 249, tab. 2 [larva]; Melo, 1999: 220, figs. 143, 144; Boschi, 

2000: 94 [lista]; Lira et al., 2001: 60, fig. 3; Széchy et al., 2001: 236, tab. 2 [lista]; 

Hernández et al., 2002: 113, figs. 1-6 [larva]; Werding et al., 2003: 79, tabs. 1, 2; Vargas 

& Cortés, 2004: 462, tab. 1; Rodríguez et al., 2005: 551, pr. 1, fig. C; Almeida et al., 

2008: 31; Almeida et al., 2010: 333, tab. 1; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]; 

Boos et at., 2012: 1032 [lista]; Quirós et al., 2012: 2838, 2841, tab. 3, 5 [lista]; Santos et 

al., 2012: 157; Alves et al., 2013: 245, tab. 1-3 [lista]. 

Pachycheles rugimanus - Coelho, 1964: 255 [non Pachycheles rugimanus A. Milne-Edwards, 

1880] 

 

Material examinado: Tipos – Holótipo fêmea: Brasil, recife de Mamanguape, “Branner 

Agassiz Expedition”, A. W. Greeley col., 20.vi.1899, l. c. 4,6 mm (USNM 23755). Parátipo 

macho, l. c. 4,0 mm (USNM 23755). Panamá - Canal do Panamá, Est. 128-1, recife ao sul 

próximo ao Laboratório de Galeta, R. Brown et al col., 17.xi.1972, embaixo de pedras e 

corais, 1♀ (USNM 1253568); Est. 144, área de recife ao sul próximo ao Fort Sherman Gate, 

Millard & Dawson col., 13.iv.1973, 1♀ (USNM 1253569); Fort Sherman, Devil’o Beach, Est. 

127-1, C. E. Dawson et al col., 16.xi.1972, 1♂ (USNM 1253570); Praia Shimmey, 1♂ 

(USNM 154576); Punta de Tora, Est. 125-1, C. E. Dawson et al col., 16.xi.1972, em pedras e 

corais, 1♂ (USNM 1253565); Est. 147-3, C. E. Dawson et al col., 16.iv.1973, em pedras e 

corais, 2♂, 1♀ (USNM 1253566); Limón Bay, Praia Sherman Shimmey, Est. 14(20), Jones et 

al col., 21.iv.1971, 8 m, praia arenosa, 1 juvenil (USNM 1253567); Coco Solo, recife da base 

submarina, W. L. Schmitt col., 03.v.1941, 3♂, 2♀ (USNM 103862); Portobelo Road, perto de 

Mechi, A. Anker & J. F. Lazarus-Agudelo col., 25.iii.2015, entremarés rochoso, dentro de 
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pedras, entremarés, plataforma coral-fóssil, 1♀ (MZUSP 33143). Colômbia – Magdalena, 

Tayrona, Baía Chengue, J. F. Lazarus-Agudelo col., 15.i.2012, 1♂, 2♀ (CRBMUV 2012-

001); Est. B3, 18.vii.1991, 1 a 2 m, 1♂, 1♀ (USNM 1012478); Punta Bulevar, Baía Cispata, 

R. Lemaitre et al. col., 06.iii.1997, 1♀ov. (USNM 1093273). Trinidad e Tobago, Tobago, 

Sandy Bay, B. Werding col., 07.iv.1992, 1 m, 3♀ (USNM 268872); B. Werding col., 

07.iv.1992, 1♀ (USNM 268882). Brasil – Ceará, Fortaleza, 03º43’S: 38º30’W, 28-

29.vii.1965, 8♂, 3♀, 5♀ov. (DOUFPE 7736), Meireles, A. Anker e N. Feitosa col., 

15.vi.2011, 1♀ (MZUSP 27612); Rio Grande do Norte, Cabo de Bacopari, M. Christoffersen, 

Mourão e F. J. Meira col., 18.viii.1982, 1♀ (MZUSP 7264); Praia de Cibaúna, F. J. Meira e 

M. Christoffersen col., 19.viii.1982, 2♂, 1♀ov. (MZUSP 7262); Paraíba, Tambaú, 

09.vii.1961, 2♂, 2♀ (DOUFPE 6478); 06.ix.1971, 4♂, 3♀ (DOUFPE 7333); Recife Quebra-

Quilha, P. S. Young col., 20.viii.1982, 1♂ (MZUSP 5468); Pernambuco, 1♂ (USNM 

1253560); Ponta de Pedras, 06.ix.1975, 1♂ (DOUFPE 7741); Itamaracá, Est. 27, 07º49’S: 

34º49’13’’W, 0,8 m, 1♂, 1♀ (DOUFPE 6492); Est. 74, 7º41’S: 34º47’W, 5,2 m, 2♂, 1♀ov. 

(DOUFPE 7343); Est. 92, 07º36’S: 34º48’W; 07.xi.1990, 0,65 m, 1♀ (DOUFPE 7342); 

(DOUFPE 6497); Praia de Janga, 17.viii.1993, 1♀ov. (DOUFPE 6495); Base Aérea, 08º09’S: 

34º56’W, 1♀ov. (DOUFPE 6498); Olinda, Proj. Recife, Est. 103, 08º01’S: 34º49’W, 4 m, 1♂ 

(DOUFPE 7329); Recife, recife de pedras, A. W. Greeley col., 07.vii.1899, 1♀ov. (USNM 

275879); Ilha do Nogueira, A. W. Greeley col., 19.vii.1944, 1♀ (USNM 25791); Piedade, 

08.ix.1987, 1♂ (DOUFPE 6496); 22.vii.1986, 2♂ (DOUFPE 7330); Candeias, 08º12’S: 

34º56’W, 16.ix.1989, 2♂, 2♀ (DOUFPE 6490); 28.viii.1988, 1♂, 1♀ (DOUFPE 7331); 

Calhetas, 08º20’S: 34º56’W, 03.xii.1990 (DOUFPE 6487); 27.iv.1990, 2♂, 2♀, 3♀ov. 

(DOUFPE 6482); 15.x.1985, 1♂, 2♀ (DOUFPE 6486); Gaibú, 08º18’S: 34º56’W, 17.ix.1989, 

2♂, 1♀ (DOUFPE 6479); 22.vi.1990, 1♂, 1♀ (DOUFPE 6494); 21.viii.1993, 1♂ (DOUFPE 

6493); 18.ix.1989, 2♂, 4♀ (DOUFPE 6480); Suape, 08º21’S: 34º57’W, 24.v.1967, 1♂ 

(DOUFPE 1864); J. Torres col., 13.x.1981, 7♂, 9♀ (DOUFPE 6488); J. Torres col., 

05.v.1981, 14♂, 8♀ (DOUFPE 6483); 24.v.1967, 4♂, 1♀ (DOUFPE 7332); 20.vii.1983, 4♂, 

8♀ (DOUFPE 6485); Proj. Condepe/Suape, Est. 2, 08º21’52’’S: 34º56’58’’W, 28.ii.1978, 9 

m, 2♂ (DOUFPE 6484); Est. 15, 08º21’25’’S: 34º57’00’’W, 01.vii.1978, 1♂ (DOUFPE 

6499); Est. 16, 08º20’33’’S: 34º55’15’’W, 21.vi.1978, 1♂ (DOUFPE 6491); Est. 17, 08º20’S: 

34º56’W, 19.i.1980, 5♂, 2♀ (DOUFPE 7334); Praia de Guadalupe, 22.vii.1963, 1♀ 

(DOUFPE 7735). Alagoas – Maceió, 1♂ (MZUSP 32375); Recife da Ponta Verde, M. D. 

Correia col., 08.x.1994, 1♀ov. (MZUSP 13068). Bahia – Ilha de Itaparica, Mar Grande, 
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Ponto do Jaburu, sul, R. Rathbun col., 18.iv.1976, 2♂, 1♀, 1♀ov. (USNM 275880); Coroa de 

Pedra, P. S. Young. & M. C. Britto-Pereira col., 03.ii.1993, em corais e esponjas, 1♂ (MNRJ 

8863); P. S. Young. & M. C. Britto-Pereira col., 03.ii.1993, 1♂, 1♀ov. (MNRJ 22043); 

Abrolhos, Recife de Nova Viçosa, P. S. Young, N. Zwink & R. Johnsson col., 25.viii.1995, 

associado a Mussismilia, 2♂, 1♀, (MNRJ 24203); 21.iii.1993P. S. Young col., iii.1996, 1♂, 

1♀ (MNRJ 7212); P. S. Young col., iii.1996, 21.iii.1993, 1♀ (MNRJ 7197); G. M. O. Franco 

col., 20.viii.1994, 2♂, 2♀ (MNRJ 7198); P. S. Young col., 20.iii.1993, em M. hartii, 1♀ 

(MNRJ 7206); ponta 5, P. S. Young et al. col., 29.viii.1995, 2♂ (MNRJ 22017); Itacaré, Praia 

da Ribeira, P. S. Young & C. S. Serejo col., 16.ii.1997, em esponjas, 1♀ (MZUSP 31059); 

Porto Seguro, Ponta Grande, Est. 27, 16º22’641’’S: 39º00’342’’W, M. Tavares et al. col., 

16.xi.2010, entremarés, diurno, 0,6 m, 1♂, 1♀ov. (MZUSP 24563); Espírito Santo, Itaúnas, 

ii.2001, 1♂ (MZUSP 21547); Camburi, 17.viii.1989, 1♂ (MZUSP 18731); 22.xi.1988, 1♂, 

2♀ (MZUSP 18732); 14.vi.1987, 1♀ (MZUSP 18734); 08.ix.1991, 2♂ (MZUSP 18736); 

27.ix.1992, 1♀ov. (MZUSP 18737); 22.xi.1988, 1♂ (MZUSP 18738); 18.iii.1992, 1♀ov. 

(MZUSP 18740); 18.viii.1989, 1♂ (MZUSP 18877); 17.viii. 1989, 1♂ (MZUSP 32376); 

Supel, 27.iii.1994, 2♂, 1♀ov. (MZUSP 18733); 22.vi.1994, 1♀ov. (MZUSP 18735); 

22.vi.1994, 1♀ (MZUSP 18739); 24.vi.1994, 1♂ (MZUSP 32373); 04.ix. 1994, 1♂, 2♀ 

(MZUSP 32374); UFRJ col., 01.x.1994, 1♀ov. (MZUSP 19513); Rio de Janeiro, Ilha 

Marambaia, Praia do Pontilhão, 27.vii.1969, 2♂, 1♀ (MZUSP 10684); Campos de 

Goytacazes, Porto do Açu, pilastras do porto, entremarés, 22º54’26,27’’S: 43º49’50,89’’W, J. 

Braga col., viii.2012, 1♀ (MZUSP 28167); Cabo Frio, Búzios, Praia da Armação, W. Zwink 

col., 07.ix.1983, 2♂, 1♀ (MNRJ 22036); Arraial do Cabo, 21.viii.1972, 1♀ (MZUSP 19.564); 

V. G. Veloso col., 1♂, 1♀ov. (MZUSP 32377); Praia do Forno, M. T. Lopes col., viii.1968, 

1♀ (MNRJ 3848); M. M. G. Corrêa e I. N. S. Brum col., 12.viii.1980, 2♂, 5♀ (MZUSP 

19905); Niterói, Praia de Itaipú, A. Macedo col., 03.iv.1992, 1♀ov. (MNRJ 22027); Jurujuba, 

Morcego, C. S. Serejo et al. col., 20.vii.1999, 1♀ (MNRJ 24243); Baía de Guanabara, Praia 

da Boa Viagem, J. Braga col., 04.x.2006, mergulho, fauna associada à Polychaeta, 3♀ 

(MZUSP 24202); Ipanema, Emissário submarino, P. S. Young col., 01.iv.1993, 2♂, 2♀ 

(MZUSP 31065); Baía de Sepetiba, 14.xi.2001, substrato consolidado artificial, 1♂ (MZUSP 

24661); Guaratiba, 27.ix.1959, 1♂ (MZUSP 10656); Angra dos Reis, Ilha dos Macacos, Baía 

da Ilha Grande, M. Tavares & J. Braga col., iii. 2012, 23º04’36’’S: 44º13’47’’W, 1♂ 

(MZUSP 26110); Praia Vila Velha, G. A. S. Melo col., 21.vii.1966, 1♂ (MNRJ 3786); São 

Paulo, São Sebastião, 2♂, 1♀ (MNRJ 4037); M. T. Lopez col., 17.vii.1960, 1♂ (MNRJ 
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4038); H. Rodrigues da Costa col., vi.1961, 1♂, 1♀ (MZUSP 9475); Canal de São Sebastião, 

atrator artificial submerso há 14 meses junto ao marégrafo do Cebimar, M. Tavares & J. 

Braga col., 17.iv.2013, 1♂ (MZUSP 31134); Ilha do Farol, 23º49´40,89´´S: 45º24’45,64’’W, 

M. Tavares, J. Mendonça, A. Anker & P. Pachelle col., 29.x.2013, mergulho livre, 2 a 5 

metros, 1♂ (MZUSP 31088); Praia do Cabelo Gordo, 23º49´38,91´´S: 45º25’17,73’’W, M. 

Tavares, J. Mendonça, A. Anker & P. Pachelle col., 30.x.2013, mergulho livre, pedra solta 

com esponjas, 1♂, 2♀ (MZUSP 31092); associado a Palitoa, 1♀ov. (MZUSP 31096); Baía 

do Araçá, G. M. Dias col., 02.x.2012, 23º48’55’’S: 45º24’24’’W, 1♀, 1♀ov. (MZUSP 

29670); Ponta do Baleeiro, A. E. Migotto col., xii.1970, 2♀ov. (MZUSP 21078); Praia do 

Segredo, M. D. Rodrigues col., 28.ix.1985, 1♂ (MZUSP 9497); São Francisco, i.1961 

(MZUSP 10612); lado esquerdo do laboratório de Biologia Marinha, 08.ix.1960, 1♂, 1♀ 

(MNRJ 3849); Praia de Camburi, R. T. Bento e P. L. Dall’Occo col., vi.2009, 2♂, 1♀, 1♀ov. 

(MZUSP 19929); Ubatuba, 09.iv.1974 (MZUSP 7263); F. Marques col., 29.ix.1989 (em 

Schizoporella unicornis), 3♂, 1♀ov. (MZUSP 12762); Saco da Ribeira, M. D. Rodrigues col., 

16.ix.1986, 2♂, 1♀ (MZUSP 11620); Pedra do Morcego, F. Marques col., 2♂ (MZUSP 

11297); F. Marques col., (em Schizoporella unicornis) (MZUSP 11298); Picinguaba, R. 

Johnsson & P. S. Young col., 26.xii.1996, em esponjas, 2♂ (MNRJ 24230); Praia Grande,  

04.ix.1967, 1♂, 1♀ (MZUSP 10678). Sem localidade - 1♂ (MZUSP 7260); 6♂ (MZUSP 

10617); 1♂, 1♀, 1♀ov. (MZUSP 10636); 12♀ (MZUSP 10675); 3♂, 3♀ (MZUSP 11112). 

 

Localidade-tipo: Mamanguape, Paraíba, Brasil.  

 

Diagnose: Carapaça subtriangular, superfície dorsal granulada; regiões epibranquial e gástrica 

intumescidas; margem lateral definida por crista crenulada bem projetada. Fronte larga, 

subtriangular em vista dorsal, tridentada em vista frontal; lobos laterais sub-retangulares, lobo 

mediano subtriangular. Olhos muito pequenos, não visíveis dorsalmente. Quelípodos 

robustos, erodidos; carpo com lobo subtriangular inconspícuo no terço proximal; própodo 

largo, com 3 carenas dorsoaxiais subparalelas; dátilo com tubérculo proximal bem 

desenvolvido na margem cortante dos dedos, cerdas escassas, curtas. Patas ambulatórias 

curtas, robustas, com rugas e grânulos; mero e carpo de P2 a P4 com grânulos distintos na 

margem dorsal; própodo de P2 a P4 com 3 espinhos na superfície ventral, 1 mediano, 1 em 

cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com fileira longitudinal de 4 espinhos na 
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superfície ventral. Abdome subtriangular nos machos, sub-retangular nas fêmeas. Telso com 7 

placas. 

 

Redescrição: Carapaça subtriangular, tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; granulada dorsalmente, pubescência curta. Regiões da 

carapaça pouco delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura máxima da 

carapaça; defletida, granulada, não pubescente; margem crenulada; subtriangular em vista 

dorsal, tridentada em vista frontal. Lobos laterais largos, sub-retangulares; lobo mediano 

subtriangular, estreito, nitidamente mais avançado do que os laterais. Regiões epibranquial e 

gástrica intumescidas. Ângulo epibranquial e sulco cervical inconspícuos. Fosseta gástrica 

pouco evidente; sulco brânquio-cardíaco inconspícuo. Margem lateral bem definida por crista 

crenulada, bem projetada, prolongando-se posteriormente do ângulo epibranquial à região 

metabranquial. Superfície póstero-lateral pregueada. Ruga pilosa, paralela à margem 

posterior, interrompida no terço mediano. Margem posterior pouco côncava, bem defletida, 

com franja de cerdas plumosas. 

Branquiostegito inteiro, liso; região membranosa bem evidente, especialmente no 

terço posterior; região superoanterior com quilha granulada, bem projetada, margem lisa; 

prega mediana longitudinal, contínua, crenulada, pouco projetada, principalmente no terço 

anterior; margem inferior com franja de cerdas longas, plumosas.  

Olhos pequenos, córnea rasa, pouco pigmentada. Pedúnculo ocular longo, pouco 

pubescente, granulado na superfície mesial; não projetado externamente à órbita; 

subcilíndrico dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com 

margem lisa. Ângulo orbital externo pouco definido, subtriangular, defletido, margem 

granulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal crenulada. 

Segmento distal tão longo quanto o proximal, ligeiramente mais largo. Flagelo maior com 

aproximadamente 8 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados, com o mesmo 

comprimento, decrescendo em largura. 

 Antenas inermes, segmentos curtos, não pubescentes. Coxa com margem distal 

crenulada. Mero 2/3 o comprimento da base-ísquio; metade do comprimento do carpo. 

Flagelo curto, aproximadamente 4 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; artículos longos, 

cerdas conspícuas. 
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Terceiros maxilípodos não pubescentes, superfície dorsal lisa. Exopodito 

aproximadamente 2/3 da largura da margem proximal do ísquio; reniforme, quase alcançando 

a margem distal do ísquio; margem lateral crenulada. Base tão larga quanto longa, 

aproximadamente metade da largura da margem proximal do ísquio. Mero pouco mais curto 

do que o ísquio; lobo mesial subquadrado, pouco inclinado. Carpo e própodo com fileira 

longitudinal de grânulos na superfície lateral.  

Esterno torácico ligeiramente mais longo do que largo, pouco pubescente. Margem 

anterior do esternito iii arredondada, inerme, com franja de cerdas plumosas; lobos laterais 

não alcançando a margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano no terço distal. 

Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii serrilhadas, com cerdas longas, plumosas. 

Esternito viii mais estreito do que o esternito iii, aproximadamente metade do comprimento 

do esternito iii; margens anterior e posterior sub-retilíneas; cerdas plumosas na margem 

anterior; terço mediano na margem posterior com lobo curto. 

Quelípodos homoquelos, robustos. Superfície dorsal erodida, não pubescente. 

Superfície ventral com grânulos achatados, bem desenvolvidos. Mero aproximadamente 1/3 

do comprimento do carpo, com lobo mesial subtriangular, tuberculado, fileira transversal de 

grânulos bem desenvolvidos próximos à margem distal. Carpo ligeiramente mais longo do 

que metade do própodo, com lobo mesial subtriangular, pouco desenvolvidos no terço 

proximal. Própodo largo, com margem lateral crenulada; dedo fixo 1/3 do comprimento do 

própodo, tão longo quanto o dátilo; 3 carenas dorsoaxiais, subparalelas. Dátilo tão longo 

quanto o dedo fixo, menor do que metade do comprimento do própodo. Dedos ligeiramente 

sulcados, granulados nas margens cortantes; dátilo com tubérculo proximal bem 

desenvolvido; pontas dos dedos recurvadas, escassa, curta pubescência na margem cortante.  

Patas ambulatórias curtas, robustas, rugosas e granuladas na superfície dorsal; cerdas 

plumosas na superfície de todos os segmentos, mais abundantes no ísquio e mero de P2 a P4. 

Comprimento decrescente de P2 a P4. Grânulos distais distintos na margem dorsal do mero e 

carpo de P2 a P4. Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero em P2 e P3, tão 

longo quanto o mero em P4; aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo em P2, tão 

longo quanto o própodo em P3 e P4. Própodo de P2 a P4 com 3 espinhos na superfície 

ventral, 1 mediano, 1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente 

metade do comprimento do própodo, com fileira longitudinal de 4 espinhos na superfície 

ventral. 
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Abdome subtriangular nos machos, sub-retangular nas fêmeas; liso dorsalmente, 

margeado lateralmente por cerdas longas, plumosas; cerdas curtas, esparsas entre os tergitos. 

Machos com gonópodos bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de pleópodos bem 

desenvolvidos no quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, pouco desenvolvidos, mais 

curtos do que a margem distal do telso. Telso pouco rugoso dorsalmente, pubescente, mais 

largo do que longo, com 7 placas; cicatriz longitudinal pouco definida no terço distal da placa 

central. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 6,62 (MZUSP 32374); maior fêmea 6,0 (MNRJ 3848); menor 

fêmea ovígera 2,8 (Gore & Abele, 1976). 

 

Cor: Rathbun (1900) destaca uma coloração rosa-clara, sem manchas, nos espécimes 

preservados em formol. De acordo com material recém-coletado, a espécie apresenta uma cor 

rosa-alaranjada uniforme, com as pontas dos dedos ligeiramente mais escuras (ANEXO C – 

E). 

 

Habitat: Em recifes de coral e sob pedras na região entremarés (Veloso & Melo, 1993); 

encontrado também em associação com o briozoário Schizoporella unicornis (Johnston, 1874) 

(Alves et al., 2013), o poliqueta Phragmatopoma lapidosa Kinsberg, 1867 e esponjas. É 

muito comum em praias rochosas, até 5 m., mas geralmente passam despercebidos por causa 

de seu pequeno tamanho e coloração críptica (Gore, 1982; Hernández et al., 2002). Além 

disso, Werding (1977) relata que apresentam o comportamento de tanatose, ou seja, 

permanecem completamente imóveis com os quelípodos dobrados quando perturbados. 

 

Distribuição geográfica: Atlântico Ocidental – Martinique; Trinidad e Tobago, Tobago; 

Costa Rica, Limón; Panamá, Bocas del Toro; Colômbia, Santa Marta, Golfo de Morrosquillo; 

Venezuela, Ilhas Margarita e Cubagua, La Restinga Lagoon; Suriname; e Brasil (do 

Maranhão a São Paulo e Santa Catarina) (Figura 34).  
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Figura 34. Mapa de distribuição de Porcellanpsis rosea (Rathbun, 1900). 

 

Observações: O material-tipo é uma fêmea holótipo, coletada por A. W. Greeley, 20.v.1899, 

5,7 l.c. x 5,7 c.c. (USNM 23755). 

Uma considerável variação foi encontrada em espécimes de P. rosea. Foram 

identificados 3 grupos: 

 Em alguns espécimes, a carapaça é maior (5 a 6 mm de largura), intumescida e 

subtriangular, com dois lobos protogástricos bem visíveis; quelípodos apresentam uma 

ornamentação mais grosseira; as suturas esternais incompletas são profundas e bem visíveis, e 

o telso apresenta as placas distais mais afastadas, ligadas por uma fina membrana, com a 

margem distal pouco acuminada.  

Outros espécimes apresentam a carapaça menor (até 4,5 mm de largura), intumescida, 

mas mais arredondada, com um grande lobo protogástrico visível; o quelípodo apresenta uma 

ornamentação mais suave, não tão grosseira, principalmente na superfície ventral; as suturas 

esternais incompletas são menos marcadas e o telso apresenta as placas laterais unidas, com a 

margem distal arredondada. 

E em outro grupo, a carapaça apresenta uma largura de até 5 mm, mais achatada e 

distintamente subtriangular, com lobos protogástricos não visíveis; o quelípodo apresenta uma 

granulação grosseira, além de ser mais largo e achatado; as suturas esternais incompletas são 

superficiais e não tão visíveis, e o telso apresenta uma forma intermediária entre os dois 

grupos antes citados. 
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No entanto, ao analisar um considerável número de espécimes, verifica-se que esse 

padrão de variação não é constante e não caracteriza novas espécies ou subespécies. 

Apresentam muitas formas variadas e uma mistura de caracteres dos três padrões de variação 

citados. Assim, constata-se que P. rosea é uma espécie que apresenta uma alta variação 

intraespecífica. 

Porcellanopsis rosea foi considerada anfi-americana, supostamente encontrada nos 

dois lados das Américas. Veloso & Melo (1993) citam a ocorrência de P. rosea para o 

Panamá, o que foi seguido nos trabalhos de Melo (1999) e Boschi (2000). No entanto, não há 

referência a nenhum material examinado procedente dessas regiões, apenas material do Brasil, 

nem sequer a existência de espécimes dessas espécies do Pacífico em nenhuma coleção de 

renome. Isso anula a suposta ocorrência dessa espécie no Pacífico. Trata-se de uma espécie 

atlântica, com sua respectiva congênere (P. festae) com ocorrência no Pacífico. 

Porcellanopsis rosea apresenta uma distribuição atlântica, bem representada na 

América do Sul, com representação adicional no Caribe e América Central, seguindo, 

portanto, um padrão disjunto. Um primeiro registro é apresentado para Trinidad e Tobago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 19905). (A) Hábito, vista dorsal; 

(B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 36. Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 19905). (A) Carapaça, vista dorsal; 

(B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 esquerdo, 

vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, vista dorsal. 

Escalas = 1 mm. 
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Porcellanopsis sinuimana (Lockington, 1878) 

(Figuras 37; 38A, B; 39A-G) 

 

Petrolisthes (Pisosoma) sinuimanus Lockington, 1878: 401.  

Petrolisthes sinuimanus - Nobili, 1901b: 15; Rathbun, 1910: 599. 

Pisosoma sinuimanus - Glassell, 1937: 83.  

Pisonella sinuimanus - Glassell, 1938: 437, pr. 34, fig. 2.  

Megalobrachium sinuimanus - Chace, 1942: 100; Haig, 1960: 217, pr. 16, fig. 6; pr. 39, fig. 3; 

Hendricks, 1993a: 7 [lista]; 1993b: 310, lista 11; García-Madrigal, 1999: tab. 1 [lista]; 

Hendricks & Harvey, 1999: 378 [lista]; Boschi, 2000: 94 [lista]; Hendricks et al., 2005: 

175; Hernández-Álvarez & Villalobos-Hiriart, 2005: 110; García-Madrigal & Andréu-

Sanchez, 2009: 27, 52, fig. 2C; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]; Bastida-Savala et 

al., 2013: 350, tab. 9 [lista]. 

 

Material examinado: México - Puerto Água Verde, Baía Água Verde, iv.1911, 1♂ (USNM 

57656); Ilha Espírito Santo, Baía San Gabriel, Est. 604-36, “NOc. Velero III” col., 

20.iii.1936, 2♂, 3♀ (USNM 103902); Est. 638-37, “NOc. Velero III” col., 07.ii.1937, praia, 

em coral, “Allan Hancock Expedition”, 18♂, 20♀ (USNM 103903); San Lorenzo, Est. 501-

36, “NOc. Velero III” col., 20.ii.1936, em areia e praia rochosa, em corais, 1,83 a 11 m, 2♂ 

(USNM 103901); Baía Pichilingue, “NOc. Albatross” col., 27.iii.1911, 1♂, 1♀ (USNM 

107645); Ilha Tiburon, S. A. Glassell col., 31.xii.1931, areia, 2♂ (USNM 71428); Sinaloa, 

Ilha Isabel, Est. 125-33, “NOc. Velero III” col., 19.iii.1933, em coral do gênero Porites, 

“Allan Hancock Expedition”, 29♂, 46♀ (USNM 104107); Zihuatanejo, S. A. Glassell col., 

24.ii.1938, embaixo de pedras, 1♀ (USNM 1253559). 

 

Localidade-tipo: La Paz e Puerto Escondido, Baja California, México. 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal rugosa; regiões epibranquial e protogástrica 

ligeiramente intumescidas; margem lateral definida por crista pouco lameliforme, 

ligeiramente crenulada. Fronte larga, convexa em vista dorsal, tridentada em vista frontal; 

lobos laterais sub-retangulares, lobo mediano pouco arredondado. Olhos muito pequenos, não 

visíveis dorsalmente. Carpo com lobo arredondado no terço proximal na margem mesial; 

carpo, própodo e dátilo com carenas dorsoaxiais subparalelas; fileira longitudinal de 
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tubérculos bem desenvolvidos na margem cortante, ausência de cerdas. Patas ambulatórias 

curtas, robustas, rugosas; mero de P2 a P4 com fileira longitudinal de grânulos na margem 

dorsal; carpo e própodo de P2 a P4com grânulos na margem dorsal; própodo de P2 a P4com 4 

espinhos na superfície ventral, 2 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral; 

dátilo de P2 a P4com fileira longitudinal de 4 espinhos na superfície ventral. Abdome 

subtriangular nos machos, sub-retangular nas fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subcircular, tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; rugas pilosas na superfície dorsal. Regiões da carapaça pouco 

delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura máxima da carapaça; bem 

defletida; granulada, não pubescente; margem pouco granulada; convexa em vista dorsal, 

tridentada em vista frontal. Lobos laterais largos, sub-retangulares; lobo mediano pouco 

arredondado, estreito, pouco mais avançado do que os laterais. Regiões epibranquial e 

protogástrica ligeiramente intumescidas. Ângulo epibranquial e sulco cervical conspícuos. 

Fosseta gástrica evidente, sulco brânquio-cardíaco inconspícuo. Margem lateral definida por 

crista pouco lameliforme, levemente crenulada, prolongando-se posteriormente do ângulo 

epibranquial à região metabranquial. Superfície póstero-lateral com pregas pouco 

proeminentes, transversais, subparalelas, estendendo-se lateralmente à região metabranquial. 

Ruga pilosa, paralela à margem posterior, interrompida no terço mediano. Margem posterior 

sub-retilínea, com franja de cerdas curtas, plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, liso; região membranosa pouco evidente; região 

superoanterior com quilha ligeiramente granulada, pouco projetada, margem lisa; prega 

mediana longitudinal contínua, crenulada, pouco projetada; margem inferior com franja de 

cerdas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, liso, 

ligeiramente projetado externamente à órbita; subcilíndrico dorsalmente, achatado 

ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com margem ligeiramente granulada. 

Ângulo orbital externo pouco definido, ligeiramente recurvado, defletido, margem granulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal lisa. Segmento 

distal mais curto e largo do que o proximal. Flagelo maior com aproximadamente 7 artículos. 

Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em comprimento e largura. 

 Antenas inermes, segmentos curtos, grânulos na superfície mesial, não pubescentes. 

Coxa com margem distal ligeiramente granulada. Mero aproximadamente 2/3 o comprimento 
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da base-ísquio e carpo. Flagelo curto, aproximadamente 5 vezes o comprimento dos 

segmentos 1-4; artículos proximais curtos, distais longos com cerdas curtas, inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos não pubescentes, superfície dorsal rugosa. Exopodito 

aproximadamente 1/3 da largura da margem proximal do ísquio; lanceolado, alcançando 

metade do mero; franja de cerdas longas, plumosas na margem próximo-lateral. Base tão larga 

quanto longa; aproximadamente metade da largura da margem proximal do ísquio. Mero tão 

longo quanto o ísquio; lobo mesial subquadrado, pouco inclinado. Carpo e própodo com 

fileira longitudinal de grânulos discretos, esparsos na margem lateral.  

 Esterno torácico mais largo do que longo, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii subtriangular, inerme, com franja de cerdas plumosas; lobos laterais não 

alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano no terço distal. Margens 

ântero-laterais dos esternitos iv a vii lisas, com cerdas longas, plumosas. Esternito viii tão 

largo quanto o esternito iii, aproximadamente 2/3 do comprimento do esternito iii; margens 

anterior e posterior sub-retilíneas; cerdas plumosas na margem anterior. 

 Quelípodos homoquelos, robustos. Superfície dorsal granulada, ligeiramente 

pubescente. Superfície ventral com rugas pilosas. Ísquio com discreta fileira longitudinal de 

tubérculos na margem mesial em vista ventral. Mero aproximadamente 1/3 do comprimento 

do carpo, com lobo mesial arredondado, granulado. Carpo maior do que metade do própodo, 

com lobo mesial arredondado, granulado no terço proximal; 2 carenas dorsoaxiais, 

subparalelas, bem evidentes. Própodo largo, com 2 a 3 carenas dorsoaxiais, subparalelas, bem 

evidentes; dedo fixo maior do que metade do própodo, tão avançado quanto o dátilo. Dátilo 

tão largo quanto o dedo fixo; carena dorsoaxial pouco evidente. Dedos com margens 

crenuladas; dátilo com 2 tubérculos arredondados, bem desenvolvidos, um proximal e um 

mediano, própodo com um tubérculo mediano, bem desenvolvido; pontas dos dedos 

recurvadas, ausência de cerdas na margem cortante. 

Patas ambulatórias robustas, rugosas, granuladas em toda a superfície, cerdas esparsas. 

Comprimento decrescente de P2 a P4. Ísquio com fileira longitudinal de grânulos distintos na 

margem dorsal de P2. Mero de P2 a P4 com fileira longitudinal de grânulos distintos na 

margem dorsal. Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero em P2, 2/3 em P3, 

metade em P4; aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo em P2, P3 e P4; fileira 

longitudinal de grânulos distintos na margem dorsal de P2 a P4. Própodo de P2 a P4 com 

grânulos distintos na margem dorsal; 4 espinhos na superfície ventral, 2 alinhados 
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medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente 1/3 do 

comprimento do própodo, com fileira longitudinal de 4 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome subtriangular nos machos, sub-retangular nas fêmeas; ligeiramente rugoso 

dorsalmente, pouco pubescente, margeado lateralmente por cerdas longas; ausência de cerdas 

entre os tergitos. Machos com gonópodos bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de 

pleópodos bem desenvolvidos no quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem 

desenvolvidos, mais curtos do que a margem distal do telso. Telso liso dorsalmente, mais 

largo do que longo, com 7 placas. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 4,7 (USNM 71428); maior fêmea 5,8 (García-Madrigal & 

Andréu-Sanchez, 2009). Fêmeas ovígeras não foram documentadas ou analisadas. 

 

Cor: Segundo Glassell (1938), a coloração varia de creme a amarelo; superfície ventral é 

ligeiramente iridescente. 

 

Habitat: Embaixo de pedras e em corais, na zona entremarés (Haig, 1960). Em profundidades 

de até 4,5 m (García-Madrigal & Andréu-Sanchez, 2009). 

 

Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Golfo da Califórnia, da Isla Angel de La 

Guarda até Mazatlán, Zihuatanejo e Oaxaca, Isla Isabel e Isla Las Tres Marías (Figura 37). 

 

Figura 37. Mapa de distribuição de Porcellanopsis sinuimana (Lockington, 1878). 
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Observação:  Ao descrever a espécie, Lockington (1878) considerou P. sinuimana bem 

variável, pois concluiu que alguns espécimes não apresentavam o lobo na margem mesial do 

mero e nem o lobo na margem mesial do carpo, outros apresentavam lobos bem pequenos e, 

em outros, estes eram bem desenvolvidos. No entanto, ao contrário de Lockington, ao 

examinar centenas de espécimes do Golfo da Califórnia, Glassell (1938) encontrou muito 

pouca variação, com exceção do tamanho e sexo. Ele indaga que poucos espécimes podem 

apresentar uma considerável rugosidade na margem cortante dos dedos, carapaça mais 

granulada ou mais pubescente, mas o carpo dos quelípodos apresenta sempre um lobo 

proximal na margem mesial.  

 De acordo com o material examinado, é possível constatar que P. sinuimana é uma 

espécie que apresenta uma variação considerável. A granulação dos quelípodos e patas 

ambulatórias pode ser mais grosseira ou pouco mais suave; a margem cortante dos quelípodos 

pode apresentar tubérculos com o mesmo tamanho ou um grande tubérculo mediano e um 

proximal do dátilo e um mediano no própodo; curvatura da margem posterior da carapaça 

pode ser sub-retilínea ou ligeiramente côncava; o carpo dos quelípodos pode apresentar 1 ou 2 

lobos na margem mesial do carpo.   

O material-tipo é um neótipo macho, designado por Glassell (1938). Foi coletado em 

Puerto Escondido, Baja California, México por Glassell em 19.xii.1931, com 6,0 c.c. x 6,0 l.c. 

(SDSNH 1132). O alótipo fêmea foi coletado em Puerto Escondido, Baja California, México 

por Glassell em 19.xii.1931, com 4,5 c.c. x 5,0 l.c.  (SDSNH 1133). De acordo com Glassell 

(1937), os tipos foram destruídos em 1906 no desastre de São Francisco. 

Haig (1960) analisou os espécimes da Isla Flamenco e do Panamá, identificados por 

Nobili (1901) como P. sinuimana, e constatou que estes eram uma nova espécie do gênero 

Petrolisthes. Com a correção da localidade de Nobili, repetida por Rathbun (1910) e Glassell 

(1937, 1938), a ocorrência dessa espécie ficou confinada ao Golfo da Califórnia e algumas 

ilhas. 

A distribuição de P. sinuimana segue um padrão contínuo no Pacífico oriental, 

ocorrendo no Golfo da Califórnia. 
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Figura 38. Porcellanopsis sinuimana (Lockington, 1878), macho (USNM 103902). (A) Hábito, vista 

dorsal; (B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 39. Porcellanopsis sinuimana (Lockington, 1878), macho (USNM 103902). (A) Carapaça, 

vista dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Porcellanopsis soriata (Say, 1818) 

(Figuras 40; 41A, B; 42A-G) 

 

Porcellana soriata Say, 1818: 456; White, 1847: 64; Benedict, 1901: 137; Hay & Shore, 

1918: 404, pr. 29, fig. 6; A. Milne-Edwards & Bouvier, 1923: 234, pr. 4, fig. 1; Schmitt, 

1924b: 90; Wass, 1955: 147; Pounds, 1961: 28; Leary, 1964: 28 [lista]. 

Porcellanopsis soriata - Chace, 1942: 100; Haig, 1956: 35; Tabb & Manning, 1961: 599; 

Coelho, 1963/64: 60; 1964: 255 [lista]; Bullis & Thompson, 1965: 10; Menzel, 1971: 79. 

Megalobrachium soriatum - Haig, 1960: 229; 1966: 356; Williams, 1965: 112, fig. 89; 1984, 

240, figs. 175; McCloskey, 1970: 30; Rouse, 1970: 141; Coelho & Ramos, 1972: 175; 

Felder, 1973: 32, pr. 4, fig. 12; Gore, 1973: 837, figs. 1-5, tabs. 1, 2 [larva]; Gore & 

Abele, 1976: 17, fig. 3; Werding, 1977: 185, fig. 7; Gore et al., 1978: 225; Young, 1978: 

176; 1986: 103 [ecologia]; Fausto-Filho, 1979: 45, tab. 3 [ecologia]; Felder & Chaney, 

1979: 25, 28, fig. 3, tab. 1 [ecologia]; Hernández-Aguilera & Sosa-Hernández, 1982: 42; 

Reed &, 1982: 768; Scelzo, 1982: 1131; Wenner & Read, 1982: 187, tab. 2 [ecologia]; 

Cubit & Williams, 1983: 20 [lista]; Maris, 1983: 237, figs, 1-7 [larva]; Abele & Kim, 

1986: 31, 145 [chave]; Ruppert & Fox, 1988: 249, 404; Williams et al., 1989: 35; 

Markham et al., 1990: 427 [lista]; Veloso & Melo, 1993: 175; Hernández-Aguilera et al., 

1996: 49; Camp et al., 1998: 144 [lista]; Veloso, 1998: 403 [lista]; Álvarez et al., 1999: 9 

[lista]; Hernández, 1999: 246, 249, tabs. 1, 2 [larva]; Melo, 1999: 222, figs. 145, 146; 

Boschi, 2000: 94 [lista]; Lira et al., 2001: 56, fig. 1; Nizinski, 2003: 116 [lista]; Werding 

et al., 2003: 79, tabs. 1, 2; Vargas & Cortés, 2004: 462, tab. 1; Galícia-Castillo & 

Hernández-Aguilera, 2005: 239, 244, fig. 6; Rodríguez et al., 2005: 551; Coelho-Filho, 

2006: 13 [lista]; Salazar & Coyotzi, 2007: 109, tab. 1 [lista]; Almeida et al., 2010: 333, 

tab. 1; Hernández et al., 2010: S145, pr. 1 [lista]; Osawa & McLaughlin, 2010: 111 

[lista]; Santos et al., 2012: 157; Alves et al., 2013: 245, tab. 1, 3 [lista]; Poupin & 

Lemaitre, 2014: 9, fig. 2C; Vassalo et al., 2014: 356, tab. 1 [lista]. 

Megalobrachium walteri Rodrigues da Costa, 1964: 565 [lista]; 1968: 406. 

 

Material examinado: Estados Unidos – Carolina do Norte, 33º32’36’’N: 077º25’24’’W, 

Cerame-Vivas col., 04.ix.1980, 33 m, 1♂ (USNM 189962); 33º32’06’’N: 077º25’00’’W, 

07.i1.1981, 35 m, 1♀ (USNM 202875); 34º23’12’’N: 076º34’12’’W, 19.v.1981, 18 m, 1♀ 

(USNM 202878); 34º23’18’’N: 073º33’48’’W, 10.xi.1981, 18 m, 4♀ (USNM 202887); 
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34º24’12’’N: 076º35’48’’W, Duke University col., 28.vii.1981, 18 m, 1♂ (USNM 202879); 

34º24’12’’N: 076º35’48’’W, Duke University col., 28.vii.1981, 18 m, 1♂ (USNM 202880); 

34º24’06’’N: 076º35’48’’W, 22.x.1981, 18 m, 1♂ (USNM 202881); 34º24’06’’N: 

076º35’48’’W, 22.x.1981, 18 m, 2♂, 4♀ (USNM 202882); 34º24’06’’N: 076º35’48’’W, 

22.x.1981, 18 m, 3♂, 1♀ (USNM 202883); 34º24’06’’N: 076º35’48’’W, 22.x.1981, 18 m, 

2♂, 1♀ (USNM 202884); 34º24’06’’N: 076º35’48’’W, 22.x.1981, 18 m, 2♂, 2♀ (USNM 

202885); 34º24’06’’N: 076º35’48’’W, 22.x.1981, 18 m, 1♀ (USNM 202876); 34º23’06’’N: 

073º33’48’’W, 10.xi.1981, 19 m, 1♂, 1♀ (USNM 202886); 34º24’06’’N: 076º35’42’’W, 

22.x.1981, 18 m, 2♂ (USNM 202877); 35º20’30’’N: 075º21’36’’W, 18.viii.1980, 23 m, 1♂ 

(USNM 220907); 35º21’00’’W: 75º21’30’’W, Est. 2280, “NOc. Albatross” col, 19.x.1984, 

29,3 m, 7♂, 10♀, 1♀ov. (USNM 37857); 35º21’00’’N: 75º21’30’’W, Est. 2280, “NOc. 

Albatross” col, 19.x.1884, 29,3 m, 3♂, 2♀ (USNM 37858); 35º25’30’’N: 75º20’30’’W, Est. 

2291, “NOc. Albatross” col, 20.x.1884, 27,45 m, 2♀ (USNM 37975); Cape Hatteras, 

32º21’N: 075º21’W, Est. 2280, “NOc. Albatross” col, 19.x.1884, 29 m, 1♂, 1♀, 1♀ov. 

(USNM 276099); Cape Lookout, 34ºN: 76ºW, 04.viii.1915, 3♂ (USNM 55888); Beaufort 

Harbor, Est. 8261, “NOc. Fish Hawk” col., 06.v.1915, 2♂, 4♀ov. (USNM 55887); Fishing 

grounds, Est. D7943, “NOc. Fish Hawk” col., 1♂, 3♀ov. (USNM 51074); Fort Macon, “NOc. 

Fish Hawk” col., 16.vii.1913, 1♂ (USNM 51059); New River, Black Rocks, A. S. Pearse col., 

29.vi.1949, 4♂, 1♀ov. (USNM 89625); A. S. Pearse col., 19.vi.1949, 7♂, 1♀, 2♀ov. (USNM 

89626); A. S. Pearse col., 12.vi.1949, 1♂ (USNM 89627); A. S. Pearse col., 22.vi.1949, 4♂, 

2♀, 1♀ov. (USNM 90068); A. S. Pearse col., 08.viii.1949, 5♂, 7♀ (USNM 90069); Carolina 

do Sul, 30º50’06’’N: 078º36’18’’W, “NOc. Dolphin” col, 21.ix.1979, 35 m, 1♀ (USNM 

188440); 32º29’36’’N: 079º42’30’’W, M. Dojiri col., 8♂, 8♀ (USNM 225911); 32º30’54’’N: 

079º42’54’’W, Plate col, 16.xii.1983, 18 m, 1♀ (USNM 224099); 32º50’06’’N: 

078º35’48’’W, “NOc. Dolphin” col, 20.ix.1979, 36 m, 1♂, 2♀ov. (USNM 188440); 

32º14’42’’N: 079º45’48’’W, “NOc. Dolphin” col, 02.ix.1979, 25 m, 15♂, 3♀, 15♀ov. 

(USNM 188442); 7 milhas de Little River Inlet, A. B. Pearse col., 17.viii.1949, 11♂, 8♀, 

4♀ov. (USNM 90070); 15 metros sudeste de Charleston, R. E. Earll col., 23.iii.1880, em 

corais, 1♂, 1♀, 1♀ov. (USNM 23031); Geórgia, 30º05’N: 080º35’W, 30.viii.1977, 25 m, 1♀ 

(USNM 174088); 31º23’30’W: 080º53’12’’W, M. Dojiri col., 1♀ (USNM 225884); 

31º24’00’W: 080º53’18’’W, 29.i.1980, 16 m, 1♀ (USNM 220908); Ilha Sapelo, 6 milhas 

sudeste de Whistle Buoy, M. Gray col., 28.ii.1962, 117 a 128 m, 3♂, 1♀ (USNM 150675); 3 

milhas sudeste de Whistle Buoy, M. Gray col., 08.xi.1961, 97 m, 1♂, 1♀ (USNM 150678); 
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20 milhas nordeste de Sea Buoy, M. Gray col., 07.iii.1961, 20 m, 7♂, 2♀ (USNM 150676); 

11 milhas sudeste de Sea Buoy, M. Gray col., 13.ii.1962, 99 m, 1♂, 6♀ (USNM 150677); 5 

milhas leste de Sea Buoy, M. Gray col., 25.iv.1962, 97 m, 1♀ov. (USNM 150679); Flórida, 

1♂ (USNM 265322); Est. 2280, “NOc Albatross” col., 29,30 m, 5♂, 2♀, 3♀ov. (USNM 

8842); 25º17’32’’N: 081º38’49’W, “NOc. Suncoaster” col., 10.xii.1983, 13 m, 1♂ (USNM 

276730); 25º17’40’’N: 081º48’00’W, “Continental Shelf Associates”, 11.xii.1982, 16 m, 1♂ 

(USNM 267899); 25º17’48’’N: 081º39’48’W, “Continental Shelf Associates”, 09.xii.1982, 

14 m, 1♀ (USNM 267904); 1♀ (USNM 267902); 03.vi.1983, 1♀ov. (USNM 267934); 

26º03’02’’N: 082º08’03’’W, “NOc. Suncoaster” col., 07.xii.1983, 1♂ (USNM 276721); 

26º03’11’’N: 082º08’27’’W, “Continental Shelf Associates”, 06.xii.1982, 1♀ (USNM 

267908); 1♂ (USNM 267919); 2♂ (USNM 267927); 01.vii.1983, 17 m, 1♂ (USNM 267910); 

1♀ov. (USNM 267913); 1♂ (USNM 267925); 26º17’43’’N: 082º08’03’’W, “NOc. 

Suncoaster” col., 06.xii.1983, 16 m, 1♂, 1♀ (USNM 276722); 26º17’52’’N: 082º12’37’’W, 

05.xii.1982, 13 m, 1♀ (USNM 267900); 1♂, 2♀ (USNM 267901); 1♀ (USNM 267905); 

1♀ov. (USNM 267906); 1♂, 2♀ (USNM 267907); 4♀ (USNM 267917); 31.v.1983, 13 m, 

1♀ov. (USNM 267909); 3♂, 1♀ov. (USNM 267911); 1♀ (USNM 267912); 1♀ (USNM 

267914); 1♀ov. (USNM 267915); 1♂, 1♀ov. (USNM 267916); 1♀ov. (USNM 267918); 1♂, 

1♀ov. (USNM 267920); 1♀ (USNM 267921); 1♂ (USNM 267922); 1♀ov. (USNM 267923); 

1♂ (USNM 267924); 2♀ (USNM 267926); 1♂, 1♀ov. (USNM 267928); 1♂ (USNM 

267929); 1♂ (USNM 267930); 1♀ov. (USNM 267931); 1♀ov. (USNM 267932); 3♂, 1♀ 

(USNM 167933); 26º46’01’’N: 082º06’04’’W, 14.xii.1982, 19 m, 1♂ (USNM 267903); 

30º23’N: 081º15’W, “Texas Instruments”, 28. ii.1977, 15 m, 1♂ (USNM 174089)); praia 

Vero, 274 metros leste do ponto de areia, Gore col., 28.vi.1972, em Oculina sp, 3♀ (USNM 

141802); 29º22’N: 85º28’W, Est. 861, Wildlife S. Springer col., 30.x.1953, 1♂, 1♀ (USNM 

96272); RW Channel, Est. 7293, “NOc. Fish Hawk” col., 24.ii.1902, 13 m, 1♀ (USNM 

55896); Costa leste, Cape Canaveral, 28º37,5’N: 80º30,0’W, Est. 208-4, “NOc. Pelican” col., 

04.iv.1940, 14,65 m, 1♂ (USNM 1256075); St. Lucie County, leste da Costa del Sol, Coquina 

Ledge, 10.vii.1975, 7 a 8 m, 1♂, 1♀ov. (USNM 169894); Carrabelle, Est. 24, “NOc. Fish 

Hawk” col., 16. i.1913, 1♂, 1♀ (USNM 55889); Aucilla, Est. 7192, “NOc. Fish Hawk” col., 

05.xi.1901, 1♀ (USNM 55889); Est. 7193, “NOc. Fish Hawk” col., 05.xi.1901, 1♂, 1♀ 

(USNM 55893); Est. 7192, “NOc. Fish Hawk” col., 05.xii.1901, 1♀ (USNM 55900); 

Deadman Bay, Est. 7152, “NOc. Fish Hawk” col., 07.xi.1901, 1♂, 2♀ (USNM 55890); Est. 

7150, “NOc. Fish Hawk” col., 07.xi.1901, 1♀ (USNM 55892); Est. 7151, “NOc. Fish Hawk” 
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col., 07.xi.1901, 1♂, 1♀ (USNM 55894); Est. 7153, “NOc. Fish Hawk” col., 07.xi.1901, 1♂ 

(USNM 55895); Est. 7154, “NOc. Fish Hawk” col., 07.xi.1901, 1♂ (USNM 55899); 

Pepperfish Key, Est. 7144, xi.1902, 1♂, 1♀ (USNM 55891); Cedar Key, Est. 218, “NOc. Fish 

Hawk” col., 11. i.1913, 2♀ (USNM 55883); South Anclote, Channel, Thetis col., xi.1941, 1♀ 

(AMNH 9986); Sarasota Bay, Est. 1023, Union College Collection, 1♂ (USNM 42343); Boca 

Grande, Est. 10, “NOc. Fish Hawk” col., 02. i.1913, 2♀ (USNM 55885); Est. 7796, 02.i.1913, 

2♀ (USNM 77530);  Ilha Marco, H. Hemphill col., 2♂, 2♀, 1♀ov. (USNM 23032); Cape 

Sable, Est. 7369, “NOc. Hawk Fish”col., 19.xii.1902, 21 m, 1♂, 2♀ (USNM 55887); Harbor 

Key, Est. 495, Union College Collection, 1♂ (USNM 42342); Key West, B. A. Bean & W. H. 

King col., 2♀ (USNM 55897); Silver Bay, Est. 71, U.S. Fish e Wildlife Service col., 

18.vi.1957, 8,25 m, 2♀ (USNM 101362); Florida Keys, “NOc. Hawk Fish”, 11.i.1913, 1♀ 

(USNM 275884); a noroeste de Channel, 24º42’30’’N: 81º55’52’’W, Est. 7293, “NOc. Hawk 

Fish”, 24.ii.1902, 13,3 m, -- (USNM 55896); Eastern Dry Rocks, E. Palmer col., 1♀ov. 

(USNM 23033). Guadeloupe – Ilha Rat, Pointe a Pitre, W. L. Schmitt col., 30.iii.1956, 1♀ 

(USNM 275872); W. L. Schmitt col., 30.iii.1956, 1♀ (USNM 275882); W. L. Schmitt col., 

30.iii.1956, 1♀ (USNM 1253585). Barbados – Needhams Point, 15.v.1918, 1♀ (USNM 

68644). Colômbia – Santa Marta, Taganga, Playa Grande, J. F. Lazarus-Agudelo col., 

28.viii.2011, 1♀ (CRBMUV 2011-021); Est. B3, Colcar Expedition, Smithsonian 

Oceanographic Sorting Center col., 18.vii.1991, 1♂ (USNM 1012471). Brasil – Ceará, 

Pernambuco, V. G. Veloso col., viii. 1961, 2♂ (MZUSP 11106); Proj. REVIZEE Score NE, 

Est. 59-III, 02,8ºS: 39,3ºW, 16.v.1998, 22 m, fundo de areia, 2♂, 1♀ (DOUFPE 12319); 

“Almirante Saldanha”, Norte/Nordeste I, Est. 1708A, 02º44’18’’S: 39º04’W, 54 m, 1♂ 

(DOUFPE 7338); Paraíba, João Pessoa, Proj. PB/PE, Est. 13, 07º04’30’’S: 34º45’30’’W, 14 

m, 1♂, 1♀ov. (DOUFPE 7844); Tambaú, 04.ix.1971, em algas, 1♀ov. (DOUFPE 1865); 

(DOUFPE 7336); Pernambuco, Proj. PE, Est. 34, 07º42’12’’S: 34º43’12’’W, 20 m, 1♂ 

(DOUFPE 7337); Forte Orange, 07º48’S: 34º50’W, 15.iv.1972, 1♀ (DOUFPE 1861); Olinda, 

08ºS: 34º50’W; Proj. Recife, Est. 105, 08º00’S: 34º47’W, 19,5 m, 1♀ (DOUFPE 7346); Est. 

154, 08º21’S: 34º45’W, 17 m, 1♂ (DOUFPE 1863); Proj. Condepe/Suape, Est. 2, 

08º21’52’’S: 34º56’58’’W, 28.ii.1978, 9 m, 8♂, 6♀, 3♀ov. (DOUFPE 7735); Suape, 08º21’S: 

34º57’W, J. Torres col., 13.x.1981, 3♀ (DOUFPE 7340); 20.xii.1983, 1♀ (MZUSP 12810); 

Bahia, Abrolhos, 17º59’646’’S: 38º45’147’’W, P. S. Young et al. col., 20.iii.1995, 2♂, 2♀ov. 

(MNRJ 24241); sul da Ilha Santa Bárbara, M. L. Christoffersen e P. S. Young col., 

03.xii.1982, 5 m., 1♂ (MZUSP 12891); Itacaré, Praia da Ribeira, P. S. Young & C. S. Serejo 
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col., 16.ii.1997, em esponjas, 1♂, 1♀ov. (MZUSP 31060); Recife de Nova Viçosa, P. S. 

Young, N. Zwink & R. Johnsson col., 25.viii.1995, associado a Mussismilia, 1♂ (MZUSP 

31061); P. S. Young et al. col., 25.viii.1995, 1♂, 1♀ (MZUSP 19903); P. S. Young & C. B. 

Castro col., 27.ix.1992, 1♂ (MZUSP 22771); P. S. Young & C. B. Castro col., 20.iii.1993, em 

M. hartii, 1♀, 1♀ov. (MZUSP 22772); Salvador, Praia Porto da Pedra, P. S. Young et al. col., 

25.ii.1997, 1♂, 2♀, 1♀ov. (MZUSP 19.907); Praia Porto da Barra, P. S. Young, C. S. Serejo, 

R. Johnsson & E. Neves col., 25.ii.1997, em Ascidea, 1♂, 1♀, 1♀ov. (MZUSP 31062); 

Plataforma, 1♀ov. (USNM 275883); Espírito Santo, Itapemirim, 21º18,58’S: 40º28,65’W, F. 

B. Pitombo col., 06.xii.1993, 1♀ (MNRJ 8861); Rio de Janeiro, Ilha Grande, Praia do Furado, 

22.vii.1966, 1♀ (MNRJ 3632); Angra dos Reis, Ilha dos Macacos, Baía da Ilha Grande, M. 

Tavares & J. Braga col., iii. 2012, 23º04’36’’S: 44º13’47’’W, 3♂ (MZUSP 26111); Praia do 

Pingo D’água, P. S. Young col., 04.v.1984, 1♂ (MZUSP 6992); Ipanema, Emissário 

submarino, P. S. Young col., 01.iv.1993, 1♂, 1♀ (MZUSP 31064); Km 125 da Rio-Santos, P. 

S. Young col., 04.v.1984, 1♂ (MNRJ 22041). Sem localidade – 1♀ (DOUFPE 7341). 

 

Localidade-tipo: St. Catherine’s Island, Geórgia, E.U.A. 

 

Diagnose: Carapaça subtriangular, superfície dorsal erodida; região frontal separada em duas 

porções por sulco longitudinal mediano; ângulo epibranquial definido por entalhe curto, 

profundo; espinho epibranquial; regiões hepática e protogástrica distintamente intumescidas; 

margem lateral definida por espinhos e tubérculos. Fronte larga, convexa em vista dorsal, 

tridentada em vista frontal; lobos laterais arredondados, lobo mediano subtriangular. Olhos 

pequenos, bem visíveis dorsalmente. Quelípodos robustos, tuberculados; carpo com lobo 

tuberculado, espinhos na margem lateral; própodo com franja de cerdas na margem lateral; 

escassas cerdas na margem cortante dos dedos. Patas ambulatórias curtas, robustas, 

tuberculadas; carpo de P2 a P4 com tubérculo distal na margem dorsal; dátilo P2 a P4 com 

fileira longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral. Abdome subtriangular nos machos e 

fêmeas. Telso com 5 placas.  

 

Redescrição: Carapaça subtriangular, tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; erodida dorsalmente, pouco pubescente. Regiões da carapaça 

bem delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura máxima da carapaça; 

pouco defletida, com tubérculos conspícuos, não pubescente; margem serrilhada; convexa em 
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vista dorsal, tridentada em vista frontal. Lobos laterais largos, arredondados; lobo mediano 

subtriangular, estreito, ligeiramente mais avançado do que os laterais. Região frontal separada 

em duas porções por sulco longitudinal mediano. Regiões hepática e protogástrica 

distintamente intumescidas, com tubérculos pouco desenvolvidos; regiões epibranquial e 

gástrica intumescidas.  Fileira de espinhos na margem ântero-lateral. Ângulo epibranquial 

bem definido por entalhe curto, profundo; espinho epibranquial presente.  Sulco cervical 

conspícuo. Fosseta gástrica e sulco brânquio-cardíaco inconspícuos. Margem lateral definida 

por fileira de espinhos e tubérculos até a região mesobranquial. Superfície póstero-lateral 

erodida, com tubérculos discretos. Prega pilosa, contínua, paralela à margem posterior. 

Margem posterior sub-retilínea, com franja de cerdas plumosas. 

Branquiostegito inteiro, com cerdas plumosas, margem superoanterior com grânulos 

conspícuos; região membranosa pouco evidente; região superoanterior com quilha espinulada, 

bem projetada, margem lisa; 2 pregas medianas, longitudinais, subparalelas, contínuas, lisas, 

bem projetadas, prega inferior bem projetada na metade posterior; margem inferior com franja 

de cerdas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular longo, grânulos 

mesiais pouco desenvolvidos, escassos; bem projetado externamente à órbita; subcilíndrico 

dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com margem 

serrilhada. Ângulo orbital externo pouco definido, arredondado, defletido, margem serrilhada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal crenulada. 

Segmento distal tão longo e largo quanto o proximal. Flagelo maior com aproximadamente 12 

artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados com o mesmo comprimento e decrescendo 

em largura. 

 Antenas inermes, segmentos curtos, não pubescentes. Coxa com margem distal 

granulada. Mero tão longo quanto a base-ísquio; 1/3 do comprimento do carpo. Superfície 

mesial da base-ísquio com fileira longitudinal de grânulos conspícuos. Flagelo curto, 

aproximadamente 5 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; artículos longos, com cerdas 

conspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal lisa. Exopodito tão largo quanto a 

margem proximal do ísquio; lanceolado; quase alcançando a margem distal do mero; margem 

lateral serrilhada. Base mais larga do que longa, aproximadamente 2/3 da largura da margem 

proximal do ísquio. Mero longo, maior do que o ísquio; lobo mesial arredondado, pouco 

inclinado; fileira longitudinal de grânulos discretos na margem lateral.  
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 Esterno torácico ligeiramente mais longo do que largo, não pubescente. Margem 

anterior do esternito iii sub-retilínea, inerme; lobos laterais alcançando margem distal do 

esternito iii, sulco longitudinal mediano ausente. Margens ântero-laterais dos esternitos iv a 

vii lisas, com cerdas escassas, plumosas. Esternito viii pouco mais largo do que metade do 

esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento do esternito iii; margens anterior e 

posterior sub-retilíneas; cerdas longas, plumosas na margem anterior. 

Quelípodos homoquelos, robustos. Superfície dorsal com tubérculos proeminentes, 

pouco pubescentes. Superfície ventral com escassas rugas pilosas. Mero aproximadamente 1/5 

do comprimento do carpo, com lobo mesial subquadrado, crenulado. Carpo ligeiramente mais 

longo do que metade do própodo, lobo mesial arredondado, com tubérculos e espinhos no 

terço proximal, espinhos bem desenvolvidos no restante da margem; espinho distal bem 

desenvolvido, fileira de espinhos pouco desenvolvidos na margem lateral. Própodo com franja 

de cerdas plumosas na margem lateral; margem mesial com espinhos largos e tubérculos; 

dedo fixo menor do que metade do comprimento do própodo, tão longo quanto o dátilo. 

Dátilo tão longo quanto o dedo fixo, com tubérculo mediano bem desenvolvido. Dedos com 

margens cortantes crenuladas; pontas dos dedos recurvadas, traços de pubescência curta na 

margem cortante. 

Patas ambulatórias curtas, robustas, tuberculadas em toda a superfície, cerdas 

plumosas mais evidentes no ísquio e mero de P2 a P4. Comprimento decrescente de P2 a P4. 

Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero em P2 e P3, tão longo quanto o mero 

em P4; aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo em P2, tão longo quanto o própodo 

em P3 e P4; tubérculo distal conspícuo na margem dorsal. Própodo de P2 a P4 sem espinhos 

na superfície ventral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente metade do comprimento do 

própodo, com fileira longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral.  

Abdome subtriangular nos machos e fêmeas, liso dorsalmente, margeado lateralmente 

por cerdas longas, plumosas; ausência de cerdas entre os tergitos. Machos com gonópodos 

bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de pleópodos bem desenvolvidos no quarto e quinto 

somitos. Urópodos reduzidos nos machos, pouco desenvolvidos nas fêmeas, ramos mesial e 

lateral arredondados, pouco desenvolvidos, lisos. Telso liso dorsalmente, pubescente, mais 

largo do que longo, com 5 placas.  

 

Tamanho (mm): Maior macho 5,5 (Williams, 1984); maior fêmea 5,87 (USNM 55897); 

menor fêmea ovígera 3,0 (Lira et al., 2001). 
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Cor: Espécimes vivos apresentam uma coloração cinza manchada; em álcool, são vermelhos 

acinzentados ou desbotados (Williams, 1984). Werding (1977) constatou que a cor varia de 

branco até areia e a metade da carapaça tem muitas vezes uma faixa longitudinal rosa; cerdas 

apresentam uma coloração marrom.  

 

Habitat: De vida livre, em pedras, corais, esponjas e algas calcárias. Também pode estar 

associada à Schizoporella unicornis (Johnston, 1874) (Entoprocta: Cheilostomata) (Alves et 

al., 2013). Segundo Veloso & Melo (1993), são encontrados até 54 m de profundidade, no 

entanto, Williams (1984), cita a ocorrência da espécie desde a praia até 171 m. 

 

Distribuição geográfica: Atlântico Ocidental – E.U.A., Carolina do Norte, Carolina do Sul, 

Flórida oriental e ocidental, Texas; México, Tamaulipas, Veracruz, Campeche e Quintana 

Roo; Costa Rica, Limón; Panamá, Bocas del Toro, Caledonia Bay e Ilha Galeta; Porto Rico; 

Martinique; Barbados; Colômbia, Santa Marta; Venezuela, Ilha Margarita; e Brasil 

(Maranhão e do Ceará a São Paulo) (Figura 40).  

 

Figura 40. Mapa de distribuição de Porcellanopsis soriata (Say, 1818). 

 

Observações: Say (1818) descreveu Porcellana soriata e denominou St Catharine´s Island, 

Geórgia como localidade-tipo. No entanto, não proporcionou informações a respeito do 

material-tipo e museu depositário. 
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 Variações entre espécimes de diferentes localidades incluem: elevação dos lobos da 

carapaça que delimitam as regiões; grau de espinulação (tubérculos arredondados pouco 

visíveis a grandes espinhos acuminados) da margem lateral da carapaça e margem lateral do 

carpo e própodo do quelípodo; ângulo orbital externo pouco mais definido; lobos da fronte 

mais discretos, menos inclinados e mais projetados anteriormente; cerdas longas e abundantes 

ou ausentes na margem lateral do própodo. No entanto, exemplares de outras diferentes 

localidades apresentam uma variação entre os dois grupos e, portanto, não caracterizam novas 

espécies ou subespécies.  

Rodrigues da Costa (1968) descreveu Megalobrachium walteri, coletado em 

Guaratiba, Rio de Janeiro, em 27.x.1959, embaixo de pedras. Veloso & Melo (1993) citam 

que M. walteri não teve nenhum dos espécimes-tipos localizados e, as possíveis diferenças 

encontradas por Rodrigues da Costa entre M. walteri e P. soriata estão dentro do gradiente de 

variação desta última espécie. Baseando-se em sua descrição, concluíram que M. walteri é o 

sinônimo júnior de P. soriata.  

Ao confrontar a descrição e desenhos originais de Rodrigues da Costa com espécimes 

de P. soriata, não foi possível encontrar nenhuma diferença que separe essas duas espécies. 

Em seu trabalho, é citado que M. walteri é muito semelhante à P. tuberculipes e P. soriata, e 

que essas duas espécies poderiam ser idênticas. As diferenças apontadas pelo autor para 

separar a nova espécie das demais, tais como fronte bilobada em vista frontal, forma e 

distribuição dos dentes da margem lateral, patas ambulatórias e antenas lisas e forma e 

distribuição dos tubérculos dos quelípodos, se tratam apenas de P. tuberculipes, por isso, é 

provável que a possível confusão de Rodrigues da Costa ao descrever M. walteri foi dada pelo 

fato do autor considerar P. soriata como sendo P. tuberculipes. 

Porcellanopsis soriata foi considerada anfi-americana, com ocorrência no Atlântico 

occidental e Pacífico oriental. Veloso & Melo (1993) citam a ocorrência de P. soriata para o 

Golfo da Califórnia e Panamá, o que foi seguido nos trabalhos de Melo (1999) e Boschi 

(2000). Não há referência a nenhum material examinado procedente dessas regiões, apenas 

material do Brasil, nem sequer a existência de espécimes dessas espécies do Pacífico em 

nenhuma coleção de renome. Isso anula a suposta ocorrência dessa espécie no Pacífico. No 

entanto, é uma espécie com sua respectiva congênere (P. tuberculipes) pacífica. 

Trata-se de uma espécie com distribuição atlântica, bem representada na América do 

Norte (incluindo o Caribe), América Central e América do Sul, seguindo um padrão disjunto 

de distribuição.  



155 
 

 

 

Figura 41. Porcellanopsis soriata (Say, 1818), macho (MZUSP 19903). (A) Hábito, vista dorsal; (B) 

Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 42. Porcellanopsis soriata (Say, 1818), macho (MZUSP 26111). (A) Carapaça, vista dorsal; 

(B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 esquerdo, 

vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, vista dorsal. 

Escalas = 1 mm. 
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Porcellanopsis tuberculipes (Lockington, 1878) 

(Figuras 43; 44A, B; 45A-G) 

 

Pachycheles tuberculipes Lockington, 1878: 396, 404. 

Polyonyx tuberculipes - Nobili, 1901: 21; Rathbun, 1910: 601. 

Pisonella tuberculipes - Glassell, 1938: 437, 440, pr. 34, fig. 1. 

Porcellanopsis tuberculipes - Chace, 1942: 100; Haig, 1957b: 15. 

Megalobrachium tuberculipes - Haig, 1960: 213, 227, pr. 16, fig. 11, pr. 40, fig. 4; 1968: 72; 

Vogel, 1966: 139; Haig et al., 1970: 24, 26, 29; Gore & Abele, 1976: 15, 18, fig. 3; Gore, 

1982: 7; Lemaitre & Álvarez-Léon, 1992: tab. 1 [lista]; Hendricks, 1993a: 7 [lista]; 

1993b: 310, lista 11; García-Madrigal, 1999: tab. 1 [lista]; Hendricks & Harvey, 1999: 

378 [lista]; Boschi, 2000: 94 [lista]; Hendricks et al., 2005: 175; Lazarus-Agudelo & 

Cantera-Kintz, 2007: 229 [lista]; García-Madrigal & Andréu-Sanchez, 2009: 52 [chave]; 

Osawa & McLaughlin, 2010: 111 [lista]. 

 

Material examinado: México – Baja California, San Felipe, S. A. Glassell col., 1♀ov. 

(USNM 107648); S. A. Glassell col., 06.xi.1933, em coral Gorgonacea, 6♂, 4♀ov. (USNM 

107649); Ilha Carmen, S. A. Glassell col., 26.i.1932, 1♀ (USNM 103864); Ilha São José, S. 

A. Glassell col., 10.xii.1931, maré baixa, 1♂, 1♀ (USNM 103863); Baía Magdalena, 1♀ 

(USNM 107647); Sonora, entre esponjas, litoral, C. Westervelt col., 06.vi.1963, 2♂, 4♀ov. 

(USNM 122875); Punta Cholla, S. A. Glassell col., 23.iv.1940, 5♂, 1♀ (USNM 1256132); 

Baía Cholla, praias arenosas, 31º19’30’’N: 113º39’00’W, C. E Dawson & C. A. Chidd col., 

11.vii.1972, em pedras, poças de maré rasas, 1♀, 2♀ov. (USNM 1253575); Baía Banderas, S. 

A. Glassell col., 19.ii.1938, praia, 1♀ov. (USNM 1253576). Panamá – Pearl Islands, Isla 

Saboga, “Askoy Expedition”, 26.v.1941, 1♂ (AMNH 11809). Colômbia – Baía Octavia, Est. 

435-35, “Velero III” col., 25.i.1935, 1♂ (USNM 104108); Baía Humboldt, “Askoy 

Expedition”, 18.v.1941, 1♀ov. (AMNH 11810); Baía Málaga, M. Bolivar col., 02.iv.2004, 2-

3 m, 1♂, 1♀ov. (CRBMUV 4027); Los Negros, J. F. Lazarus-Agudelo col., 27.ix.2011, 1♀ 

(CRBMUV 2011-018); Juanchaco, Islote Morro Chiquito, Est. 20, 03°55’20,9’’N: 

77°20’54,7’’W, J. F. Lazarus-Agudelo col., 28.iv.2011, fundos de pedra e areia, 3 m, 1♀ov. 

(MZUSP 33043). 

 

Localidade-tipo: La Paz e Puerto Escondido, Baja California, México. 
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Diagnose: Carapaça subtriangular, superfície dorsal erodida; região frontal separada em duas 

porções por sulco longitudinal mediano; ângulo epibranquial definido por entalhe curto, 

profundo; espinho epibranquial; regiões epibranquial e protogástrica distintamente 

intumescidas; tufos de cerdas longas nas regiões hepática, epibranquial, mesobranquial, 

metabranquial, protogástrica, gástrica e cardíaca; margem lateral definida por crista com 5 

espinhos. Fronte estreita, subtriangular em vista dorsal, tridentada em vista frontal; lobos 

laterais e mediano subtriangulares. Olhos pequenos, bem visíveis dorsalmente. Quelípodos 

robustos, tuberculados; mero com 2 grandes espinhos na margem lateral; carpo com lobo 

subtriangular tuberculado, espinhos na margem lateral; própodo com espinhos e franja de 

cerdas na margem lateral; ausência de cerdas na margem cortante dos dedos. Patas 

ambulatórias curtas, robustas, erodidas; carpo de P2 a P4 com tubérculo distal na margem 

dorsal; dátilo de P2 a P4 com fileira longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral. Abdome 

subtriangular nos machos e fêmeas. Telso com 5 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subtriangular, tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; erodida dorsalmente, pubescente. Regiões da carapaça bem 

delimitadas. Fronte estreita, aproximadamente 1/3 da largura máxima da carapaça; bem 

defletida, granulada, não pubescente; margem crenulada; subtriangular em vista dorsal, 

tridentada em vista frontal. Lobos laterais bem defletidos, subtriangulares, voltados para a 

linha mediana; lobo mediano subtriangular, estreito, ligeiramente mais avançado do que os 

laterais. Região frontal separada em duas porções por sulco longitudinal mediano. Regiões 

epibranquial e protogástrica bem intumescidas; região gástrica ligeiramente intumescida. Dois 

tufos de cerdas longas bem evidentes nas regiões hepática, epibranquial, mesobranquial, 

metabranquial, protogástrica, gástrica e cardíaca. Ângulo epibranquial bem definido por 

entalhe curto, profundo; espinho epibranquial bem desenvolvido, voltado para o centro. Sulco 

cervical conspícuo. Fosseta gástrica e sulco brânquio-cardíaco inconspícuos. Margem lateral 

bem definida por crista bem projetada, prolongando-se do ângulo epibranquial à região 

metabranquial, geralmente com 5 espinhos bem desenvolvidos, bem projetados, voltados para 

a região anterior. Superfície póstero-lateral ligeiramente pregueada. Ruga pilosa, contínua, 

paralela à margem posterior. Margem posterior sub-retilínea, com franja de cerdas curtas, 

plumosas. 

 Branquiostegito inteiro, liso, com cerdas plumosas; região membranosa pouco 

evidente; região superoanterior com 2 grandes espinhos voltados para a direção da superfície 
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dorsal da carapaça; prega pilosa mediana, longitudinal, contínua, lisa, pouco projetada; 

margem inferior com franja de cerdas plumosas. 

Olhos grandes, córnea exposta, pouco pigmentada. Pedúnculo ocular longo, grânulos 

inconspícuos, escassos mesialmente; bem projetado externamente à órbita; subcilíndrico 

dorsalmente, achatado ventralmente; margens laterais lameliformes. Órbita com margem 

crenulada. Ângulo orbital externo pouco definido, ligeiramente recurvado, defletido, margem 

crenulada. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, globoso, inerme; margem distal crenulada. 

Segmento distal tão longo quanto o proximal, ligeiramente mais largo. Flagelo maior estreito, 

com aproximadamente 6 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados com o mesmo 

comprimento e decrescendo em largura. 

 Antenas erodidas, com tubérculos e espinhos, segmentos curtos; pubescência curta. 

Coxa com margem distal crenulada. Mero tão longo quanto a base-ísquio; metade do 

comprimento do carpo; margem distal mais larga do que a proximal. Superfície mesial da 

base-ísquio e carpo com espínulos. Flagelo curto, aproximadamente 5 vezes o comprimento 

dos segmentos 1-4; artículos longos com cerdas conspícuas. 

Terceiros maxilípodos com superfície dorsal com grânulos escassos, principalmente na 

superfície lateral do carpo. Exopodito largo, aproximadamente 2/3 da largura da margem 

proximal do ísquio; alcançando metade do mero; lanceolado. Base ligeiramente mais longa do 

que larga; aproximadamente metade da largura da margem proximal do ísquio. Mero mais 

longo do que o ísquio; lobo mesial arredondado, ligeiramente inclinado.  

 Esterno torácico pouco mais largo do que longo, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii pouco recurvada, sub-retilínea, serrilhada, com cerdas longas, plumosas; lobos 

laterais alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano ausente. 

Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii lisas, com cerdas plumosas, escassas. Esternito 

viii pouco mais largo do que metade do esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento 

do esternito iii; margens anterior e posterior sub-retilíneas; cerdas escassas nas margens 

anterior e posterior; terço mediano na margem posterior com lobo curto. 

 Quelípodos homoquelos, robustos. Superfície dorsal granulada, cerdas esparsas. 

Superfície ventral lisa. Mero aproximadamente 1/5 do comprimento do carpo, 2 grandes 

espinhos na margem lateral. Carpo tão longo quanto o própodo, tubérculo mesial bem 

desenvolvido, subtriangular, serrilhado, com espinho terminal no terço proximal, fileira de 3 

espinhos bem desenvolvidos, pouco projetados na margem mesial; fileira longitudinal de 
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espinhos na margem lateral. Própodo largo, margem lateral com espinhos largos, franja de 

cerdas longas; dedo fixo pouco menor do que metade do própodo, tão avançado quanto o 

dátilo. Dátilo largo, aproximadamente 1/3 do comprimento do própodo; margem lateral com 

crista crenulada voltada para cima. Dedos com fileira longitudinal de tubérculos na margem 

cortante, decrescendo em tamanho distalmente em direção ao dátilo; pontas dos dedos 

recurvadas, principalmente o dátilo; ausência de cerdas na margem cortante.  

Patas ambulatórias robustas, erodidos na superfície dorsal, ligeiramente rugosas na 

superfície ventral. Comprimento decrescente de P2 a P4. Mero de P2 a P4 com fileira 

longitudinal de grânulos na margem dorsal; fileira longitudinal de grânulos incosnpícuos na 

superfície ventral de P2. Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero em P2 e P3, 

tão longo quanto o mero em P4; aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo em P2 e 

P4, tão longo quanto o própodo em P3; tubérculo distal e tubérculos menores na margem 

dorsal de P2 a P4. Própodo de P2 a P4 com tubérculo distal na margem dorsal; ausência de 

espinhos na superfície ventral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente 2/3 do comprimento do 

própodo, com fileira longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome subtriangular nos machos e fêmeas; liso dorsalmente, margeado lateralmente 

por cerdas longas, plumosas; cerdas curtas, escassas entre os tergitos. Machos com gonópodos 

bem desenvolvidos, fêmeas com 2 pares de pleópodos bem desenvolvidos no quarto e quinto 

somitos. Urópodos reduzidos nos machos e fêmeas, ramos mesial e lateral arredondados, 

inconspícuos, lisos. Telso liso dorsalmente, mais largo do que longo, com 5 placas. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 3,95 (USNM 1256132); maior fêmea 4,1 (CRBMUV 4027); 

menor fêmea ovígera 2,1 (Haig, 1960). 

 

Cor: De acordo com Glassell (1938), apresenta uma coloração cinzenta, com uma mancha 

escura na região mediana. Espécimes recém-coletados apresentam uma coloração alaranjada, 

com cerdas beges a marrom-claras; carapaça laranja-clara, com as faixas que delimitam as 

regiões, bem como os quelípodos com uma tonalidade mais escura (ANEXO C – F). 

 

Habitat: Encontrada geralmente entre 2 a 8 m, embora já tenha sido coletada até 20 m; 

geralmente associada a esponjas, em corais e embaixo de pedras (Haig, 1968; Lazarus-

Agudelo & Cantera-Kintz, 2007).  
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Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Golfo da Califórnia, Baja California Sur, Baía 

Santa María, San Felipe, Cabo Pulmo, Los Frailes; e de Sonora, Cholla Bay ao Equador, Baía 

Santa Elena; Baía Málaga, Valle del Cauca, Colômbia (Lazarus-Agudelo & Cantera-Kintz, 

2007) (Figura 43). 

 

 

Figura 43. Mapa de distribuição de Porcellanopsis tuberculipes (Lockington, 1878). 

 

Observação: Na descrição original de Lockington (1878), essa espécie foi posicionada no 

gênero Pachycheles devido à conformação dos quelípodos, sem levar em consideração, no 

entanto, outras estruturas anatômicas, tal como o branquiostegito inteiro. O autor descreveu 

tal espécie com base em 5 espécimes coletados em La Paz e Puerto Escondido, Baja 

California, México. A série-tipo foi destruída no desastre de São Francisco, em 1906. 

 Nobili (1901) a posicionou em Polyonyx por notar um pequeno espinho adicional no 

dátilo das patas ambulatórias, pouco visível. Esse caráter foi revisto por Glassell (1938), que 

encontrou apenas o único habitual espinho terminal, transferindo-a assim para Pisonella. 

Em 1938, Glassell designou uma nova série-tipo para espécimes: Neótipo macho; 

Punta Peñasco, Sonora, México; S. A. Glassell col., 2.x.1935; 4,1 c.c. x 3,9 l.c. (SDSNH 

1134). Alótipo fêmea ovígera, Punta Peñasco, Sonora, México; S. A. Glassell col., 2.x.1935; 

3,1 c.c. x 3,1 l.c.  (SDSNH 1135).  

Gore & Abele (1976) forneceram evidências apoiando a separação de P. tuberculipes 

de sua espécie-irmã do Atlântico, P. soriata utilizando caracteres da carapaça: P. soriata 
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apresenta a carapaça mais lisa, lobos frontais e pós-frontais pouco desenvolvidos (em alguns 

casos não distinguíveis), região protogástrica mais unida, com lobos mais rasos e 

arredondados. 

As duas espécies são extremamente parecidas na morfologia geral. No entanto, 

diversos caracteres, alguns bem sutis, podem ser considerados: P. tuberculipes apresenta a 

margem lateral da carapaça com espinhos maiores e mais projetados; o ângulo orbital externo 

mais definido e com um grande espinho epibranquial; lobos protogástricos maiores e maior 

quantidade de cerdas, principalmente nas regiões epibranquial, protogástrica, gástrica e 

cardíaca. A fronte é mais estreita e os sulcos entre os lobos mais profundos. O pedúnculo 

ocular é pouco mais projetado externamente à órbita e pouco mais largo distalmente. Os 

quelípodos apresentam uma ornamentação mais grosseira, com grandes tubérculos 

arredondados e grânulos bem projetados; o lobo mesial do carpo é mais triangular e maior. 

Antenas são mais curtas, principalmente o carpo, que é mais largo distalmente. Patas 

ambulatórias são mais ornamentadas, com grandes tubérculos arredondados. Os urópodos são 

um pouco mais reduzidos, com os ramos visíveis apenas como um pequeno botão, e o telso é 

um pouco mais curto do que em P. soriata.  

Variação intraespecífica inclui: quantidade de cerdas; ornamentação da carapaça (com 

nódulos bem evidentes a quase lisa); comprimento da fronte; lobo mediano da fronte bem 

defletido (margem sub-retilínea em vista dorsal) ou menos flexionada (pouco visível 

dorsalmente, formando um pequeno lobo); grau de espinulação da margem lateral da carapaça 

(bem evidentes, longos e acuminados a pouco evidentes, arredondados, semelhantes a um 

tubérculo); grau de ornamentação dos quelípodos (nódulos muito ou pouco acentuados); lobo 

mesial do carpo (com espinhos longos e agudos ou com tubérculos arredondados ou pouco 

acuminados).  

Porcellanopsis tuberculipes apresenta um padrão de distribuição contínuo no Pacífico 

oriental, ocorrendo desde o Golfo da Califórnia (Baja California Sur) até a Colômbia. 
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Figura 44. Porcellanopsis tuberculipes, macho (USNM 107649). (A) Hábito, vista dorsal; (B) Hábito, 

vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 45. Porcellanopsis tuberculipes (Lockington, 1878), macho (USNM 107649). (A) Carapaça, 

vista dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Grupo-externo 

 

 

Pachycheles grossimanus (Guérin-Menéville, 1835) 

(Figuras 46; 47A, B; 48A-G) 

 

Porcellana grossimana Guérin-Menéville, 1835: 116; 1838b: 8, pr. VII 26, fig. 3; 1839: 176, 

pr. 52, fig. 3; H. Milne Edwards & Lucas, 1844: 34; Nicolet, 1849: 198; Dana, 1852: 414. 

Pachycheles grossimanus - Stimpson, 1858: 228; Cano: 1889: 96, 99, 259; Lenz, 1902: 748; 

Rathbun, 1910: 559, pr. 46, fig. 5; Haig, 1957a: 43; 1960: 167, pr. 35, fig. 1 (parte do 

material); Antezana et al., 1965: 25; Viviani, 1969: 51, figs. 10, 14k; Chirichigno, 1970: 

33, fig. 57 [lista]; Retamal, 1981: 25, 71, fig. 112; Carvacho & Saavedra, 1994: 175; 

Harvey & De Santo, 1996: 708, fig, 1; Osawa & McLaughlin, 2010: 112 [lista].  

non Pachycheles grossimanus - Ortmann, 1897: 292; Haig, 1955: 42; 1960: 167, pr. 35, fig. 1 

(parte do material) [ = Pachycheles laevidactylus Ortmann, 1892]. 

 

Material examinado: Equador – Galápagos, Ilha Indefatigable, Est. 380-35, “Velero III” 

col., 14.i.1935, lado leste da baía, 2♂, 1♀ov. (USNM 104067). Peru - Baía de Sechura, 

próximo a Matacaballa, R. E. Coker col., 08.iv.1907, 3♂, 1♀, 4♀ov. (USNM 40476); 

Chincha, Ilha Norte, R. E. Cocker col., 18.vi.1907, 1♂ (USNM 40477). Chile - Arica, 

associada a Lessonia sp, E. R. Guiler col., iii.1935, 1♂, 1♀ (USNM 98288); Iquique, 

associada a Lessonia sp, E. R. Guiler col., 07.ii.1955, 1♀, 1 juvenil (USNM 98289); Punta 

Patache, iv.2006, 20º48’30’’S: 70º12’15’’W, 10 m, associada a Lessonia sp, 1♂, 1 juvenil 

(MZUSP 25158); Tocopilla, W. L. Schmitt col., 14.xi.1926, 3♂, 5♀, 1♀ov. (USNM 

98462);W. L. Schmitt col., 14.xi.1926, 3♂, 1♀ov. (USNM 103848); Atacama, Puerto Viejo, 

27º20’04’’S: 70º56’28’’W, G. Guzmán col., 30.vi.2012, associada a Lessonia sp, 2♂, 3♀, 

2♀ov., 9 juvenis (MZUSP 26392); Antofagasta, W. L. Schmitt col., 15.xi.1926, 2♂, 1♀ 

(USNM 103849); Valparaíso, W. L. Schmitt col., 06.i.1927, 1 juvenil (USNM 97902); 

Montemar, perto de Valparaíso, associada a Lessonia sp, E. R. Guiler col., i.1955, 1 juvenil 

(USNM 98287); costa oeste da América do Sul, H. E. Ames col., 1♂ (USNM 107657). 

 

Localidade-tipo: Valparaíso, Chile. 
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Diagnose: Carapaça subtriangular, superfície dorsal rugosa. Fronte estreita, com tufo de 

cerdas, subtriangular em vista dorsal, trilobada em vista frontal. Olhos pequenos, bem visíveis 

dorsalmente. Branquiostegito dividido em uma grande peça anterior, uma posterior menor e 

inúmeros fragmentos pequenos. Quelípodos heteroquelos, robustos; carpo curto, lobo 

arredondado dividido por entalhe em amplo dente proximal, dente subdistal agudo na margem 

mesial; dedos com hiato, cerdas densas na margem cortante do quelípodo maior, cerdas 

escassas no quelípodo menor. Patas ambulatórias robustas, rugosas, com franja de cerdas 

densas; mero de P2 a P4 intumescido; própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na superfície 

ventral, 2 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 com 

fileira longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral. Abdome sub-retangular nos machos e 

fêmeas. Telso com 7 placas ou 5 placas completas e 2 parcialmente divididas. 

 

Redescrição: Carapaça subtriangular, distintamente mais larga do que longa nos machos e 

fêmeas; superfície dorsal rugosa , pubescente. Regiões da carapaça pouco delimitadas. Fronte 

estreita, aproximadamente 1/3 da largura máxima da carapaça; pouco defletida, lisa, tufo de 

cerdas curtas, plumosas; margem lisa; subtriangular em vista dorsal, trilobada em vista 

frontal. Lobos laterais estreitos, pouco recurvados; lobo mediano arredondado, largo, mais 

avançado do que os laterais. Ângulo epibranquial inconspícuo; sulco cervical bem evidente. 

Fosseta gástrica e sulco brânquio-cardíaco conspícuos. Margem lateral lisa, indistinta. 

Superfície póstero-lateral com rugas pilosas. Duas rugas pilosas, paralelas à margem 

posterior, a inferior interrompida no terço mediano. Margem posterior marcadamente 

côncava, não pubescente. 

Branquiostegito dividido em grande peça anterior, uma posterior menor e vários 

fragmentos pequenos; com rugas pilosas, exceto na metade superoanterior; região 

membranosa bem evidente na metade póstero-superior; região superoanterior não projetada, 

margem lisa; margem inferior com franja de cerdas longas, plumosas. 

Olhos pequenos, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular curto, pubescente, 

liso; projetado externamente à órbita; cônico. Órbita com margem lisa. Ângulo orbital externo 

pouco definido, arredondado, pouco defletido, margem lisa. 

Antênulas pouco rugosas. Segmento basal largo, com fileira de 3 a 5 espinhos mesiais 

pouco desenvolvidos na margem distal em vista ventral. Segmento distal ligeiramente mais 

curto e largo do que o proximal; margem distal margeada por cerdas longas. Flagelo maior 
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com aproximadamente 20 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em 

comprimento e largura. 

Antenas com rugas pilosas, segmentos longos, não pubescentes. Coxa com margem 

distal crenulada. Mero metade do comprimento da base-ísquio; 1/3 do comprimento do carpo. 

Flagelo longo, delgado, aproximadamente 7 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; 

artículos curtos, cerdas inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal rugosa. Exopodito aproximadamente 

2/3 da largura da margem proximal do ísquio; reniforme, alcançando metade do comprimento 

do mero. Base tão longa quanto larga, aproximadamente 2/3 da largura da margem proximal 

do ísquio. Mero curto, menor do que o ísquio; lobo mesial arredondado, pouco inclinado. 

Carpo com 2 fileiras de grânulos inconspícuos na superfície lateral. Própodo com fileira 

longitudinal de grânulos discretos na superfície lateral.  

 Esterno torácico pouco mais largo do que longo, pubescência densa. Margem anterior 

do esternito iii subtriangular, inerme, com franja de cerdas curtas; lobos laterais bem 

desenvolvidos, alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano ausente. 

Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii serrilhadas, com cerdas longas, plumosas. 

Esternito viii mais largo do que o esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento do 

esternito iii; margens anterior e posterior arredondadas; terço mediano na margem posterior 

com lobo curto. 

 Quelípodos heteroquelos, robustos. Superfície dorsal granulada, pubescência escassa. 

Superfície ventral com rugas pilosas, discretas. Mero curto, aproximadamente 1/3 do 

comprimento do carpo, com lobo mesial arredondado, granulado; fileira transversal de 

grânulos na inserção com o carpo. Carpo curto, pouco menor do que metade do comprimento 

do própodo no quelípodo maior; ligeiramente maior do que a metade do própodo no 

quelípodo menor; lobo mesial arredondado, granulado, bem desenvolvido, 2/3 proximal, 

dividido por entalhe em amplo dente proximal, dente subdistal agudo na margem mesial; 

tubérculos mais evidentes na metade lateral. Própodo largo, com tubérculos mais evidentes na 

metade lateral; dedo fixo curto; aproximadamente 3 vezes e meia o comprimento do dedo fixo 

no quelípodo maior; 2 vezes e meia no quelípodo menor. Dátilo maior do que o dobro do 

comprimento do dedo fixo no quelípodo maior; ligeiramente maior no quelípodo menor; 

tubérculo proximal bem desenvolvido próximo à inserção com o própodo. Dedos com hiato; 

tubérculos achatados nas margens cortantes; pontas dos dedos recurvadas; densa pubescência 

na margem cortante. Dedos do quelípodo menor com tubérculo bem desenvolvido na metade 
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distal do dedo fixo em vista ventral, margem com fileira longitudinal de tubérculos bem 

desenvolvidos em vista dorsal; dátilo com fileira longitudinal de tubérculos bem 

desenvolvidos em vista dorsal, vista ventral com tubérculos no terço distal; escassa 

pubescência na margem cortante. 

 Patas ambulatórias robustas, com rugas pilosas em toda a superfície, franja de cerdas 

densas, longas, plumosas em todos os segmentos na margem dorsal. Comprimento 

decrescente de P2 a P4. Mero de P2 a P4 intumescidos. Carpo aproximadamente 1/3 do 

comprimento do mero em P2 e P3, tão longo quanto o mero em P4; tão longo quanto o 

própodo em P2, aproximadamente 2/3 em P3 e P4. Própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na 

superfície ventral, 2 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a 

P4 aproximadamente metade do comprimento do própodo, com fileira longitudinal de 3 

espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas, rugas pilosas dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas longas, plumosas; cerdas curtas, esparsas entre os tergitos. Machos 

com gonópodos bem desenvolvidos; fêmeas com 3 pares de pleópodos bem desenvolvidos no 

terceiro, quarto e quinto somitos. Urópodos largos, bem desenvolvidos, alcançando a margem 

distal do telso. Telso com rugas pilosas dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 placas 

ou 5 placas completas e 2 parcialmente divididas. 

 

Tamanho (mm): Maior macho 24,5; maior fêmea 25 (Carvacho, 1968); menor fêmea ovígera 

7 (USNM 98462). 

 

Cor: Haig (1960) menciona uma coloração amarelo-clara a rosada; poucos indivíduos de 

menor tamanho apresentam pontos laranja-claros na carapaça e abdome. 

 

Habitat: A espécie parece ocorrer quase que exclusivamente na região entremarés, exceto 

dois espécimes que foram dragados em 40 metros. Embaixo de pedras, e em algas do gênero 

Lessonia Bory de Saint-Vincent, 1825 (Haig, 1960).  

 

Distribuição geográfica: Pacífico oriental – Galápagos, Equador e de San Lorenzo, Peru ao 

sul do Canal Chacao, Chile (Figura 46). 
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Figura 46. Mapa de distribuição de Pachycheles grossimanus (Guérin-Menéville, 1835). 

 

Observação: Guérin-Menéville (1835) descreveu brevemente Porcellana grossimana com 

base em espécimes coletados no Chile. Em 1938, o autor forneceu uma ilustração, assim 

como uma descrição mais detalhada, restringindo a localidade-tipo a Valparaiso. 

 Ao criar o gênero Pachycheles, Stimpson (1858) designou P. grossimana como 

espécie-tipo. Em 1897, Ortmann sinonimizou P. grossimanus com a espécie do Atlântico P. 

laevidactylus Ortmann, 1892. Harvey & De Santo (1996) verificaram que essas duas espécies 

são realmente diferentes.   

Guérin-Menéville (1835, 1838) não especificou onde seu material-tipo estava 

localizado, mas Harvey & De Santo (1996) mencionam que um único espécime seco 

depositado no MNHN é parte do material da coleção de Guérin-Menéville e é, provavelmente, 

o holótipo, com 7,8 mm c.c. (MNHN 3954). Embora provavelmente um macho, o sexo do 

holótipo não pôde ser determinado com exatidão, pois o exemplar estava grudado em uma 

superfície de madeira.  

De acordo com o material estudado, alguns espécimes apresentaram tubérculos 

conspícuos na metade proximal da margem mesial de P5. No entanto, tal característica é 

considerada uma variação intraespecífica, já que tubérculos não estão presentes na maioria 

dos exemplares. 

Apresenta um padrão de distribuição contínuo no Pacífico oriental. O registro para 

Galápagos (Equador) é citado pela primeira vez. 
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Figura 47. Pachycheles grossimanus (Guérin-Menéville, 1835), macho (MZUSP 25158). (A) Hábito, 

vista dorsal; (B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 5 mm. 
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Figura 48. Pachycheles grossimanus (Guérin-Menéville, 1835), macho (MZUSP 26392). (A) 

Carapaça, vista dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o 

branquiostegito; (D) P1 esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, 

vista ventral; (G) Telso, vista dorsal. Escalas = 5 mm. 
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Pachycheles sculptus (H. Milne-Edwards, 1837) 

(Figuras 49; 50A, B; 51A-G; 52A-F) 

 

Porcellana sculpta H. Milne Edwards, 1837: 253; De Man, 1888:218. 

Porcellana pisum H. Milne Edwards, 1837: 254; Heller, 1865: 73. 

Porcellana pulchella Haswell, 1882a: 758; 1882b: 148. 

Pachycheles pulchellus - Miers, 1884: 273, pr. 30, fig. A; Henderson, 1888: 114; Ortmann, 

1894: 29; de Man, 1902: 702. 

Pisosoma sculptum - Ortmann, 1892: 265; De Man, 1896: 378; Miyake, 1937: 216; 1942: 

374, figs. 33-35; 1943: 110, fig. 37. 

Pachycheles sculptus - Ortmann, 1894: 29; 1897: 294; de Man, 1902: 701; Haig, 1964: 368; 

1965: 102; 1966: 287; 1983: 284; 1992: 310, fig. 7; Nakasone & Miyake, 1968: 61, 81, pr. 

5, fig. 1-3; Johnson, 1970: 19, fig. 3; Garth et al., 1987: 240 [lista]; Austin et al., 1980, 

167, tab. 2 [lista]; Komai, 2000: 363; Osawa, 1997: 31 [larva]; 2007: 20 [chave]; Davie, 

2002: 100; Osawa & Chan, 2010: 106, 113, figs. 83-85; Osawa & McLaughlin, 2010: 112 

[lista]; Prakash et al., 2013: 1516, fig. 1 [lista]. 

Pisosoma pisum - de Man, 1896: 380. 

Pachycheles pisum - Ortmann, 1897: 295; Rathbun, 1924: 30; Ward, 1928: 245; Gordon, 

1935: 9; Yang & Sun, 1992: 200, figs. 6-7; Komai, 2000: 363. 

Pachycheles sculptus var. tuberculatus Borradaile, 1900: 423. 

Pachycheles sculptus var. pisum Borradaile, 1900: 423. 

?Pachycheles sculptus - Ward, 1928: 245. 

 

Material examinado: Tailândia – Phuket, Ilha Phuket, Baía Pan Wa, Laboratório de 

Biologia Marinha de Phuket, T. C. Walter col., 10.i.1994, 0,5 m, 1♂, 2 juvenis (USNM 

283042). China - Hong Kong, Tolo Harbor, B. S. Morton col., 36,5 a 11 m., 1♀ov. (USNM 

152637); B. S. Morton col., 27.ii.1975, 2♂, 1♀ov. (USNM 1253584). Taiwan – Lintou, 

Penghu County, B. F. Shaie col., 22.v.1992, 8 m, 1♂ (USNM 270030); B. F. Shaie col., 

22.v.1992, 8 m, 1♂, 1♀ (USNM 270031); See Hu, Chi Mei, R. K. Kropp col., 10.viii.1979, 

4m, 1♂ (USNM 257618); Kuei An, 47 Km sul de Huaben, R. K. Kropp col., 23.vii.1979, 3 m, 

3♂, 3♀ov. (USNM 210495); Peng Hu, Yu Wing Tao, Hsihan Village, R. K. Kropp col., 

09.viii.1979, 3 m, 2♂, 1♀ov. (USNM 210596); Paisha Tao, Chi Keng, R. H. Kropp col., 

08.viii.1979, 3m, 1♂, 1♀ov. (USNM 257619). Filipinas - “NOc. Albatross” col., 18.v.1908, 
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1♂, 1♀ov. (USNM 222559); Ilha Masbate, perto da Ilha Destacado, 12º15’00’’N: 

123º57’30’’E, “NOc. Albatross” col., 20.iv.1908, 146,4 m, 2♂ (USNM 127283); Ilha 

Marongas, “NOc. Albatross” col., 10.ii.1908, 53 m, 2♂, 2♀ov. (USNM 137292); Ilha Leyte, 

Surigao Strait, perto da Ilha Cabugan Grande, 10º27’30’’N: 125º18’00’’E, “NOc. Albatross” 

col., 30.viii.1909, 122,6 m, 1♀ov. (USNM 137287); entre as Ilhas Cebu e Bohol, Lauis Point, 

10º10’35’’N: 124º03’15’’E, “NOc. Albatross” col., 24.iii.1909, 76,8 m, 2♂ (USNM 137286); 

Golfo de Davao, Ilha Mindanao, Lanang Point, 07º06’06’’N: 125º40’08’’E, “NOc. Albatross” 

col., 18.x.1908, 42 m, 1♂, 1♀ov. (USNM 137273); Linao Point, 07º05’12’’N: 125º39’35’’E, 

“NOc. Albatross” col., 18.v.1908, 36,6 m, 1♂ (USNM 137284); 07º05’42’’N: 125º39’42’’E, 

“NOc. Albatross” col., 18.v.1908, 38,4 m, 2♀ov. (USNM 137285); 1,1 milhas sudoeste de 

Linao Point, 07º05’07’’N: 125º39’45’’E, “NOc. Albatross” col., 1908, 42 m, 1♂, 1♀ov. 

(USNM 233680); Baía Davao, “NOc. Albatross” col., 18.v.1908, 42 m, em ostras, 1♂, 1♀ov. 

(USNM 137293); Arquipélago Sulu, Ilha Jolo, 05º51’33’’N: 121º00’58’’E, 27,5m, 3♂, 2♀ov. 

(USNM 137291); Jolo, Cabalian Point, 05º52’27’’N: 120º52’18’’E, “NOc Albatross” col., 

18.ix.1909, 45,75 m, 1♂ (USNM 137288); 05º51’15’’N: 120º58’35’’E, “NOc. Albatross” 

col., 18.vii.1909, 62,2 m, 2♂, 1♀ov. (USNM 137289); 05º51’30’’N: 121º01’11’’E, “NOc. 

Albatross” col., 13.ix.1909, 23,8 m, 2♂, 1♀ov. (USNM 137290); Jolo Light, 06º09’N: 

120º58E, “NOc. Albatross” col., 15.ii.1908, 53 m, 1 juvenil (USNM 137277); 06º04’30’’N: 

120º59’30’’E, “NOc. Albatross” col., 15.ii.1908, 42 m, 3♂, 2♀ (USNM 137278); 0,7 milhas 

noroeste de Jolo Light, 06º04’20’’N: 120º59’20’’E, “NOc. Albatross” col., 14.iv.1908, 40 m, 

1♂, 1♀ov. (USNM 233676); 1,3 milhas noroeste de Jolo Light, 06º04’25’’N: 120º58’30’’E, 

“NOc. Albatross” col., 14.iv.1908, 40 m, 1♂, 1♀ov. (USNM 233677); 3,6 milhas nordeste de 

Jolo Light, 06º06’N: 120º02’30’’E, “NOc. Albatross” col., 14.iv.1908, 36,5 m, 1♀ (USNM 

233678); 6,1 milhas nordeste de Jolo Light, 06º08’45’’N: 121º03’E, “NOc. Albatross” col., 

14.iv.1908, 139 m, 1♂ (USNM 233679); fora de Jolo Light, 06º09’N: 120º58’E, “NOc. 

Albratross” col., 15.ii.1908, 53 m, 3♂, 1♀, 2♀ov. (USNM 137272); 06º03’45’’N: 

120º57’00’’E, “NOc. Albratross” col., 05.iii.1908, 36,5 m, 1♂ (USNM 137282); 

06º06’00’’N: 121º02’30’’E, “NOc. Albratross” col., 14.ii.1908, 36,5 m, 1♂ (USNM 137276); 

Tawi Tawi Group, Bakun Point, 05º14’50’’N: 119º58’45’’E, “NOc. Albatross” col., 

19.ii.1908, 22 m, 1♀ (USNM 137280); Ilha Sirun, 05º24’40’’N: 120º27’15’’E, “NOc. 

Albatross” col., 18.ii.1908, 44 m, 2♂, 2♀ov. (USNM 137278); Observation Island, 

04º58’20’’N: 119º50’30’’E, “NOc. Albatross” col., 24.ii.1908, 16,5 m, 1♂ (USNM 137281).  

Papua Nova Guiné - Mandang, Ilha Goesen, pequeno recife entre Ilha Goesen e Jaes Aber 
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Resort, S. O. Thomas col., 13.i.1989, 1 m, 1♂, 1♀ov. (USNM 275766); Recife Paddock, J. O. 

Thomas col., 06.i.1989, 2♂, 1♀ (USNM 275809); Ilha Wanket, recife em frente, J. D. 

Thomas col., 11.i.1989, 4 m, 1♀, 2 juvenis (USNM 275767). Austrália - Cabo Goubert, Est. 

6573, 42 milhas de WSW, E. Mjorberg col., 30.v.1911, 36,5 m, 1♂ (USNM 56401); Est. 

6569, 42 E. Mjorberg col., 16.vii.1911, 1♀ov. parasitada por Aporobopyrus sp. (USNM 

56399); Est. 6572, 42 E. Mjorberg col., 16.vii.1911, 1♂, 1♀ov. (USNM 56400). 

 

Localidade-tipo: Indonésia, Ilha Java, Batavia. 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal lisa. Fronte estreita, defletida, trilobada em 

vista dorsal e frontal. Olhos bem desenvolvidos. Branquiostegito dividido em grande peça 

anterior, posterior menor e pequeno fragmento central. Quelípodos robustos, lisos; carpo com 

3 lobos arredondados na margem mesial; dedos com hiato, margem cortante lisa, não 

pubescente. Patas ambulatórias delgadas, lisas; mero de P2 a P4 intumescido; própodo de P2 a 

P4 com 4 espinhos na superfície ventral, 2 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-

lateral; dátilo de P2 a P4 curto, com fileira longitudinal de 3 espinhos na superfície ventral. 

Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas. Telso com 5 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subcircular, pouco mais larga do que longa; lisa dorsalmente. Regiões 

da carapaça pouco delimitadas. Fronte estreita, aproximadamente 1/3 da largura máxima da 

carapaça; bem defletida, lisa; margem lisa; trilobada em vista dorsal e frontal. Lobos laterais 

largos, arredondados; lobo mediano arredondado, estreito, pouco mais avançado do que os 

laterais. Regiões epibranquial e protogástrica ligeiramente intumescidas. Ângulo epibranquial 

e sulco cervical inconspícuos. Fosseta gástrica evidente, sulco brânquio-cardíaco inconspícuo. 

Margem lateral lisa, indistinta. Superfície póstero-lateral rugosa. Ruga contínua, não 

pubescente, paralela à margem posterior. Margem posterior sub-retilínea, não pubescente.  

Branquiostegito dividido em grande peça anterior, posterior menor e fragmento 

pequeno mediano; levemente pregueada, principalmente na região anterior; região 

membranosa bem evidente; margem superoanterior com quilha ligeiramente granulada, 

margem lisa; rugas longitudinais, subparalelas na metade póstero-inferior; margem inferior 

não pubescente.  
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Olhos grandes, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular curto, liso, bem 

projetado externamente à órbita; cônico. Órbita com margem lisa. Ângulo orbital externo 

pouco definido, subtriangular, pouco defletido, margem lisa. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, inerme; margem distal crenulada. Segmento 

distal tão longo quanto o proximal, pouco mais largo. Flagelo maior com aproximadamente 

16 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados decrescendo em comprimento e 

largura.  

Antenas inermes, segmentos longos, não pubescentes. Coxa com margem distal lisa. 

Mero 2/3 do comprimento da base-ísquio; metade do comprimento do carpo; base-ísquio com 

tubérculo distal, arredondado, bem desenvolvido na superfície mesial. Flagelo longo, delgado, 

aproximadamente 7 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; artículos proximais curtos, 

distais longos, com cerdas longas, conspícuas.  

Terceiros maxilípodos pouco pilosos, superfície dorsal lisa. Exopodito largo, 

aproximadamente 2/3 da margem proximal do ísquio; reniforme, alcançando metade do 

comprimento do mero. Base ligeiramente mais larga do que longa; aproximadamente 2/3 da 

largura da margem proximal do ísquio. Mero longo, maior do que o ísquio; lobo mesial 

subquadrado, pouco inclinado.  

 Esterno torácico mais largo do que longo, não pubescente. Margem anterior do 

esternito iii subtriangular, inerme, com cerdas longas; lobos laterais alcançando margem distal 

do esternito iii, sulco longitudinal mediano ausente. Margens ântero-laterais dos esternitos iv 

a vii serrilhadas, com cerdas curtas, escassas. Esternito viii pouco mais estreito do que o 

esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento do esternito iii; margens anterior e 

posterior recurvadas; cerdas escassas na margem posterior.  

 Quelípodos pouco heteroquelos nos machos, robustos, lisos, não pubescentes. 

Superfície ventral lisa. Ísquio com pregas discretas na margem mesial em vista ventral. Mero 

aproximadamente 1/4 do comprimento do carpo, com lobo proximal subtriangular, liso na 

margem mesial. Carpo tão longo quanto a palma; com 3 lobos arredondados na margem 

mesial. Própodo largo; dedo fixo aproximadamente 1/3 do comprimento do própodo, tão 

longo quanto o dátilo. Dátilo ligeiramente menor do que metade do própodo. Dedos com 

hiato; pontas dos dedos recurvadas, margem cortante lisa, não pubescente. 

Patas ambulatórias delgadas, lisas em toda a superfície, não pubescentes. 

Comprimento decrescente de P2 a P4. Mero de P2 a P4 intumescido. Carpo aproximadamente 

2/3 do comprimento do mero em P2 e P3, tão longo quanto o mero em P4; aproximadamente 
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2/3 do comprimento do própodo em P2, P3 e P4. Própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na 

superfície ventral, 2 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a 

P4 pouco mais curtos do que 1/3 do comprimento do própodo, com fileira longitudinal de 3 

espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas, liso dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas curtas, plumosas; cerdas curtas, esparsas entre os tergitos. Ausência 

de gonópodos nos machos; fêmeas com 3 pares de pleópodos bem desenvolvidos no terceiro, 

quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem desenvolvidos, alcançando a margem distal 

do telso. Telso liso dorsalmente, distintamente mais largo do que longo, com 5 placas.  

 

Tamanho (mm): Maior macho 8,2; maior fêmea 11,7 (Haig, 1965); menor fêmea ovígera 3,9 

(USNM 137285). 

 

Cor: Miyake (1942) descreve a superfície dorsal da carapaça e quelípodos avermelhados e as 

porções medianas da carapaça com listras longitudinais brancas; superfície ventral 

esbranquiçada; patas ambulatórias brancas com uma listra vermelha no mero e própodo. 

Osawa & Chan (2010) mencionam que a carapaça apresenta uma faixa branca, larga ou 

estreita, na porção mediana. Johnson (1970) cita que a coloração de P. sculptus é variável, 

mas distintiva. Além disso, exibe um acentuado dimorfismo sexual, uma característica 

incomum em porcelanídeos. Nos machos, o gradiente de coloração é mais escuro do que nas 

fêmeas.  

 

Habitat: Encontrada desde o litoral até 180 m, em fundos arenosos e recifes de coral 

(Johnson, 1970; Haig, 1983; Osawa & Chan, 2010; Prakash et al., 2013). De acordo com 

Johnson (1970), P. sculptus apresenta uma íntima associação com corais e, provavelmente, 

possa ser classificada como comensal, pois é sempre encontrada na faixa de profundidade dos 

corais vivos e esponjas.  

 

Distribuição geográfica: Oceano Índico – Seychelles; Arquipélago de Mergui. Austrália 

ocidental – Península da Malásia até Ilhas Ryukyu. Indonesia. Índia, Golfo de Mannar. (Haig, 

1966, 1983; Prakash et al., 2013) (Figura 49). 
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Figura 49. Mapa de distribuição de Pachycheles sculptus (H. Milne-Edwards, 1837). 

 

Observações: O holótipo está depositado no MNHN. 

Pachycheles sculptus é uma espécie bem variável na estrutura dos quelípodos, que 

podem ser lisos até extremamente tuberculados. H. Milne Edwards (1837) descreveu duas 

espécies ao mesmo tempo: Porcellana pisum e P. sculpta. 

Haig (1964) examinou um grande número de espécimes de P. sculptus e observou 

todas as variações entre as formas dos quelípodos. Como resultado disso, houve grande 

confusão recorrente em relação a essa espécie, com as variedades lisas e tuberculadas sendo 

consideradas, por muitos autores, como espécies diferentes, enquanto ao mesmo tempo, a 

variedade com quelípodos tuberculados foi confundida com outras espécies semelhantes do 

Oceano Índico. De acordo com Haig (1964), Porcellana pisum H. Milne Edwards foi descrita 

com base em espécimes com quelípodos lisos. O nome pisum foi aplicado para grande parte 

dos autores subsequentes, com Porcellana pulchella Haswell, descrita com base em 

espécimes com quelípodos com cristas lisas, geralmente, considerada como sinônimo desta.  

Ao examinar fotografias do material-tipo de Porcellana sculpta, Johnson (1970) 

concluiu que P. sculpta é idêntica à P. pisum. O nome correto que deve ser aplicado depende 

de qual espécie o primeiro autor considerar como sinônimo. O primeiro autor que revisou e 

discutiu a variedade nos quelípodos foi Borradaile (1900), que nomeou a espécie como 

Pachycheles sculptus, considerando pisum como uma variedade desta. Logo, Pachycheles 

sculptus é o nome que deve ser usado para esta espécie (Haig, 1964). 
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Yan & Sun (1992) consideraram P. pisum e P. sculptus como espécies diferentes, o 

que foi seguido apenas por Komai (2000). 

As variedades lisas e tuberculadas apresentam diversas características bem diferentes 

(Figura 52). Espécimes tuberculados apresentam uma grande quantidade de cerdas, 

geralmente longas, especialmente em P2 a P4, enquanto que espécimes lisos não apresentam 

cerdas; os tubérculos são bem evidentes na superfície dorsal dos quelípodos e margem dorsal 

das patas ambulatórias; em P1, os lobos na margem mesial do carpo são bem projetados, 

arredondados e o própodo apresenta uma carena dorsoaxial bem visível; e o dátilo de P2 a P4 

é mais longo e não tão recurvado quanto na variedade lisa. Além disso, espécimes lisos são, 

geralmente, maiores do que os tuberculados. No entanto, ao analisar uma grande quantidade 

de espécimes de P. sculptus, constata-se que essas diferenças não são constantes, com muitas 

formas intermediárias e mistura de caracteres diferenciais entre os morfotipos lisos e 

tuberculados. Por isso, pode-se concluir que P. sculptus é uma espécie extremamente variável, 

apresentando formas lisas, tuberculadas e intermediárias. 

Além disso, também apresenta grande afinidade com Pachycheles natalensis (Krauss, 

1843). Pachycheles natalensis foi confundida com P. sculptus, embora as duas espécies 

apresentem inúmeras diferenças. Pachycheles natalensis pode ser diferenciada pela fronte 

estreita, subtriangular e pouco projetada em vista dorsal (em P. sculptus, a fronte é larga e 

horizontal); a região anterior da carapaça é rugosa (ao invés de lisa em P. sculptus); o 

quelípodo apresenta tubérculos largos e granulares bem definidos por sulcos profundos; e os 

machos apresentam um par de pleópodos. Alguns espécimes de P. natalensis também 

apresentam um tufo de cerdas densas e longas na superfície distal do quelípodo maior, 

próximo à base dos dedos (Haig, 1964; 1965; 1966). Na chave de classificação de Osawa 

(2007), o autor indica que os machos das duas espécies podem ser separados pela presença (P. 

natalensis) ou ausência (P. sculptus) de pleópodos. 

Espécimes analisados por Miyake (1942; 1943) como Pisosoma sculptum e P. pisum 

foram subdivididos em 3 espécies por Nakasone & Miyake (1968): P. sculptus, P. garciaensis 

(Ward, 1942) e P. johnsoni Haig, 1965. 
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Figura 50. Pachycheles sculptus (H. Milne-Edwards, 1837), macho (USNM 137291). (A) Hábito, vista 

dorsal; (B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 51. Pachycheles sculptus (H. Milne-Edwards, 1837), macho (USNM 137291). (A) Carapaça, 

vista dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 
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Figura 52. Pachycheles sculptus (H. Milne-Edwards, 1837). 1. Variação lisa, macho (USNM 137291): 

A1. Carapaça, vista dorsal; B1. P1 esquerdo, vista dorsal; C1. P4 esquerdo, vista lateral. 2. Variação 

tuberculada, macho (USNM 137289). A2. Carapaça, vista dorsal; B2. P1 esquerdo, vista dorsal; C2. 

P4 esquerdo, vista lateral. Escalas = 1 mm. 
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Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767) 

(Figuras 53; 54A, B; 55A-G) 

 

Cancer longicornis Linnaeus, 1767: 1040; Pennant, 1777: 3, pr. 1, fig. 3. 

Pisidia linnaeana Leach, 1820: 54. 

Porcellana longicornis - Heller, 1862, 1863; Selbie, 1914: 87; Bouvier, 1940: 177; Alvarez, 

1946: 131; Holthuis, 1950: 125; Chace, 1956: 35, fig. 10, A-E 

Pisidia longicornis - Holthuis, 1961: figs. 12c, f, 13c; Bourdon, 1965: 22; Smaldon, 1973: 

220, fig. 1; Neves, 1975: 24; 1990: 673; Samuelsen, 1979: 37, tab. 2, 4, figs. 10, 13; 

García-Raso & Jiménez-Millán, 1981: 20 [lista]; García-Raso, 1987: 278, figs. 1B, 2; 

Stevcic, 1990: 229; Koukouras et al., 2002: 462, tab. 2, figs, 2c - 4c [chave]; Micu & Micu, 

2006: 20, fig. 8, tab. 1; Ferreira, 2015: 176. 

non Pisidia longicornis - Holthuis & Gottlier, 1958: 76 [= Pisidia longimana (Risso, 1816)]. 

 

Material examinado: Gales – Caernavonshire, Abedaron Bay, norte de Gales, O. D. John 

&F. C. Fraser col., 24.vii.1936, 2♂, 2♀ov. (USNM 156435). Inglaterra - Drake’s Island, 

Plymouth Sound, O. Hartman col., 16.viii.1939, 2 intersexos (USNM 1256039); Londres, 

Channel Islands, E. Lovett col., 5♂ (USNM 6560). Alemanha – Helgoland, Royal Biological 

Station, Austern bânke der Nordsee, 1890, 3♂, 1♀ov. (USNM 19907); Kielerbucht, Est. 

4207, C. Maebius col., 1♂, 1♀, 2 intersexos (USNM 4207). França – Ilhas Chausey, R. B. 

Manning & A. Crosnier col., 27.viii.1996, 24♂, 15♀, 11♀ov., 1 intersexo (USNM 283078); 

R. B. Manning & A. Crosnier col., 27.viii.1996, 2♂, 2♀, 1♀ov. (USNM 1256055); 48º53’N: 

001º50’W, lado norte das ilhas, Manning et al. col, 27.viii.1992, 5♂, 3♀ov. (USNM 264683); 

lado norte da Grand Ile Chausey, Manning et al. col, 29.viii.1992, 3♂ (USNM 264683); 

Manning et al. col, 28.viii.1992, 5♂, 1♀ (USNM 264654); Granville, R. Buruko, Baba, A. 

Crosnier, R. Manning & M. Tavares col., viii.1996, 2♂, 2♀ (MZUSP 18730); 2♂ (MZUSP 

25286). Espanha – Ria de Arosa, Est. 1288, 04.vii.1963, 2♂, 2♀ov. (USNM 121833); Est. 

1472, 23.vii.1964, 1♂ (USNM 121834); Est. 1472, 23.vii.1964, 1♂ (USNM 121835); Isla de 

Arosa, 0,3 Km Norte-Nordeste de Punta Campelo, 42º34,5’N: 08º52,7’W, F. Ponte col., 

18.vii.1964, 18 m, 2♂ (USNM 121837); 42º34,7’N: 08º52,3’W, Est. 1607, F. Ponte col., 

20.vii.1964, 1♂ (USNM 121840); 1,5 Km Norte-Nordeste de Pta Campelo, 42º35,2’N: 

08º52,8’W, Est. 1606, F. Ponte col., 20.vii.1964, 30-40 m, 2♂ (USNM 121839); entre Lobeira 

de Cambados e Goldferna, F. Ponte col., 30.vii.1964, 19 m, 1♂ (USNM 121847); 30.vii.1964, 



183 
 

19 m, 9♂, 1♀, 1♀ov. (USNM 121846); 0,2 Km nordeste de Jidoiro Pedregoso, 42º32,6’N: 

08º54,8’W, Est. 1924, F. Ponte col., 12.viii.1964, 5 m, 1♀ (USNM 121850); Pen. de Grove, 

2,2 Km sudoeste de Pta Canelas, 42º26,6’N: 08º27,2’W, Est. 1841, J. Cambeira col., 

06.viii.1964, 55-65 m, 1♀ov. (USNM 121848); 0,2 Km sudeste do farol sul de Benencia, 

42º35,5’W: 08º52,5’W, F. Ponte col., 18.vii.1964, 20-30 m, 1♂ (USNM 121836); 0,6 Km 

nordeste de Pta Cabio, 42º35’N: 08º55,3’W, Est. 1631, F. Ponte col., 22.vii.1964, 7 m, 1♂ 

(USNM 121844); 42º35,4’N: 08º54,8’W, F. Ponte col., 04.viii.1964, 15 a 20 m, 1♂ (USNM 

121849); 42º35,4’N: 08º52,6’W, F. Ponte col., 20.vii.1964, 30 m, 1♀ov. (USNM 121838); 

0,3 Km sudoeste de Los Mezos Light, 42º30,8’N: 08º55,7’W, Est. 1633 (F11), F. Ponte col., 

22.vii.1964, 12 m, 1♀ov. (USNM 121841); Est. 1633 (F11), F. Ponte col., 22.vii.1964, 12 m, 

1♂ (USNM 121842); 0,4 Km de Los Mezos Light, 42º30,7’N: 08º56’W, Est. 1634 (F12), F. 

Ponte col., 22.vii.1964, 18-22 m, 2♀ (USNM 121843). Portugal – Algarve, Faro, costa sul de 

Portugal, Zariquiey col., 04.xi.1974, 9 a 10 m, mar aberto, 7♂, 1♀, 1♀ov. (USNM 258279); 

Zariquiey col., 04.xi.1974, 16 m, 3♂, 1♀ov. (USNM 258279); Armação de Pera, costa sul de 

Portugal, 01.xi.1974, 1♂ (USNM 258268). Sem localidade – 1 intersexo (USNM 63404). 

 

Localidade-tipo: Desconhecida. 

 

Diagnose: Carapaça subcircular, superfície dorsal pouco rugosa; margem ântero-lateral 

espinulada; margem lateral definida por crista pouco projetada, 2 a 3 espínulos inconspícuos. 

Fronte larga, convexa em vista dorsal, trilobada em vista frontal. Olhos bem desenvolvidos. 

Quelípodos heteroquelos nos machos, homoquelos nas fêmeas, delgados, rugosos; quelípodo 

maior intumescido, quelípodo menor achatado, pouco torcido; carpo com lobo lameliforme na 

margem mesial; dátilo longo, com carena dorsoaxial na metade proximal; dedos com hiato, 

margem cortante não pubescente no quelípodo maior, cerdas densas, curtas no quelípodo 

menor. Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas, rugosas; mero de P2 a P4 largo; 

própodo de P2 a P4 com 5 espinhos na superfície ventral, 3 alinhados medianamente, 1 em 

cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 longo, com fileira longitudinal de 5 espinhos na 

superfície ventral. Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Redescrição: Carapaça subcircular, tão longa quanto larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; com rugas pilosas superficiais dorsalmente, curta pubescência. 

Regiões da carapaça pouco delimitadas. Fronte larga, aproximadamente metade da largura 
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máxima da carapaça; pouco defletida, com rugas discretas, fina pubescência; margem 

serrilhada; convexa em vista dorsal, trilobada em vista frontal. Lobos laterais estreitos, 

arredondados; lobo mediano subtriangular, estreito, pouco mais avançado do que os laterais. 

Região epibranquial ligeiramente intumescida. Margem ântero-lateral espinulada. Ângulo 

epibranquial conspícuo, com margem serrilhada; sulco cervical pouco evidente. Fosseta 

gástrica bem evidente; sulco brânquio-cardíaco inconspícuo. Margem lateral bem definida por 

crista pouco projetada, prolongando-se do ângulo epibranquial à região mesobranquial; 2 a 3 

espinhos inconspícuos, geralmente presentes. Superfície póstero-lateral com rugas pilosas. 

Duas rugas pilosas, contínuas, paralelas à margem posterior. Margem posterior sub-retilínea, 

sem cerdas. 

Branquiostegito inteiro, com rugas pilosas; região membranosa inferior evidente; 

região superoanterior não projetada; margem com espinhos pouco desenvolvidos; prega 

longitudinal, mediana, contínua, serrilhada, pouco projetada; rugas pilosas longitudinais na 

metade inferior; margem inferior não pubescente. 

Olhos grandes, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular curto, pubescente; 

carena paralela à margem proximal; pouco projetado externamente à órbita; cônico. Órbita 

com margem ligeiramente serrilhada. Ângulo orbital externo bem definido, subtriangular, 

defletido, margem serrilhada. 

Antênulas rugosas. Segmento basal largo, com 3 espinhos na margem distomesial e 2 

na margem disto-lateral; margem distal serrilhada. Segmento distal tão longo quanto o 

proximal; ligeiramente mais largo; cerdas longas na margem distal do segmento distal. 

Flagelo maior com aproximadamente 9 artículos. Flagelo menor com 4 artículos achatados 

decrescendo em largura e comprimento.. 

Antenas com rugas pilosas, segmentos curtos, cerdas curtas na superfície de todos os 

segmentos. Coxa com 3 grandes espinhos na margem distal. Mero 2/3 do comprimento da 

base-ísquio; metade do comprimento do carpo; margem distal intumescida. Flagelo longo, 

delgado, aproximadamente 10 vezes o comprimento dos segmentos 1-4; artículos curtos, 

cerdas curtas, inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos não pubescentes, superfície dorsal rugosa. Exopodito tão largo 

quanto a margem proximal do ísquio; lanceolado, alcançando metade do comprimento do 

mero. Base tão larga quanto longa, aproximadamente metade da largura da margem proximal 

do ísquio. Mero aproximadamente tão longo quanto o ísquio; lobo mesial subtriangular. Mero 

e carpo com fileira longitudinal de grânulos discretos, esparsos na superfície lateral. 
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 Esterno torácico tão longo quanto largo, com rugas pilosas, escassas. Margem anterior 

do esternito iii subtriangular, inerme, com franja de cerdas curtas; lobos laterais não 

alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano ausente. Margem 

anterior do esternito iv com ruga pilosa crenulada transversal, contínua. Margens ântero-

laterais dos esternitos iv a vii crenuladas, com franja de cerdas plumosas; margem posterior 

do esternito vii com ruga pilosa transversal. Esternito viii mais estreito do que o esternito iii, 

aproximadamente 1/3 do comprimento do esternito iii; margens anterior e posterior sub-

retilíneas; terço mediano na margem posterior com lobo curto. 

Quelípodos heteroquelos nos machos, homoquelos nas fêmeas, delgados. Superfície 

dorsal com rugas pilosas superficiais; quelípodo maior intumescido, quelípodo menor 

achatado, pouco torcido. Mero aproximadamente 1/3 do comprimento do carpo, com grande 

lobo mesial lameliforme, subtriangular, liso. Carpo menor do que metade do comprimento do 

própodo no quelípodo maior, aproximadamente metade do própodo no quelípodo menor; 

projeção lameliforme pouca recurvada estendendo-se ao longo da margem mesial; carena 

dorsoaxial pouco evidente, lisa. Própodo longo, com carena dorsoaxial pouco evidente, lisa no 

quelípodo maior, bem evidente, serrilhada no quelípodo menor; dedo fixo aproximadamente 

metade do comprimento do própodo, mais curto do que o dátilo; margem lateral lisa no 

quelípodo maior, serrilhada no quelípodo menor. Dátilo longo, aproximadamente metade do 

comprimento do própodo; carena dorsoaxial na metade proximal. Dedos rugosos nas margens 

cortantes, com hiato; pontas dos dedos recurvadas; dedos com margem cortante não 

pubescente no quelípodo maior, pubescência densa, curta no quelípodo menor. 

Patas ambulatórias achatadas lateralmente, delgadas, rugas pilosas em toda a 

superfície; cerdas escassas, longas. Comprimento decrescente de P2 a P4. Mero de P2 a P4 

largo. Carpo aproximadamente 1/3 do comprimento do mero em P2, metade em P3 e P4; 

metade do comprimento do própodo em P2; aproximadamente 2/3 em P3 e P4. Própodo de P2 

a P4 com 5 espinhos na superfície ventral, 3 alinhados medianamente, 1 em cada ângulo 

disto-lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente metade do comprimento do própodo, com 

fileira longitudinal de 5 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas, liso dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas longas, plumosas; ausência de cerdas entre os tergitos. Machos com 

gonópodos bem desenvolvidos; fêmeas com 3 pares de pleópodos bem desenvolvidos no 

terceiro, quarto e quinto somitos. Urópodos largos, bem desenvolvidos, alcançando a margem 

distal do telso. Telso pouco rugoso dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 placas.  
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Tamanho (mm): Maior macho 5,5 (MZUSP 18730); maior fêmea 4,4 (MZUSP 25286); 

menor fêmea ovígera 2,72 (USNM 121846). 

 

Cor: Amarelo-claro a marrom-escuro (Alvarez, 1946). 

 

Habitat: Em profundidades de até 100 m. (Neves, 1990), sob pedras, em conchas vazias, em 

algas do gênero Laminaria J. V. Lamouroux (Phaeophyceae: Laminariaceae) e em tubos de 

Filigrana implexa Berkeley (Polychaeta: Serpulidae) (Samuelsen, 1979). 

 

Distribuição geográfica: Atlântico oriental – da Noruega até Angola e Mediterrâneo 

(Figura 53). 

 

 

Figura 53. Mapa de distribuição de Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767). 

 

Observação: O material-tipo está depositado no ZMC (2442). 

O gênero Pisidia Leach, 1820 há muito tempo é conhecido por comportar 3 espécies 

Atlânto-Mediterrâneas: Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767), P. longimana (Risso, 1816), e 

P. bluteli (Risso, 1816). Conforme suas descrições originais, Holthuis (1950) redescreveu P. 

longicornis (como Porcellana longicornis), enquanto que Zariquiey Alvarez (1951) comparou 

tal espécie com P. bluteli e listou as diferenças entre elas. No entanto, Holthuis (1961) 
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distinguiu perfeitamente as 3 espécies do gênero, descrevendo em detalhes suas variações 

morfológicas. Tais diferenças são baseadas, principalmente, na quantidade de espinhos e 

espínulos na carapaça, fronte, antenas, quelípodos e pereópodos. 

Foi encontrada uma grande quantidade de variação no material examinado: em alguns 

exemplares, a torção do quelípodo não é tão evidente e esses podem ser mais intumescidos ou 

mais achatados, com carenas bem visíveis ou quase imperceptíveis. Além disso, o lobo na 

margem mesial do carpo pode ser bem ressaltado ou aparentemente sub-retilíneo; os espinhos 

da carapaça podem ser bem aparentes ou inconspícuos, e a pubescência no quelípodo menor 

pode ser densa ou escassa.   
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Figura 54. Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767), macho, 5,5 l.c. x 6,0 c.c. (MZUSP 18730). (A) 

Hábito, vista dorsal; (B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 1 mm. 
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Figura 55. Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767), macho (MZUSP 18730). (A) Carapaça, vista dorsal; 

(B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 esquerdo, 

vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, vista dorsal. 

Escalas = 1 mm. 
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Porcellana platycheles (Pennant, 1777) 

(Figuras 56; 57A, B; 58A-G) 

 

Cancer platycheles Pennant, 1777: 5, pr. VI, fig. 12. 

Porcellana platycheles - Bell, 1853: 190; Selbie, 1914: 87; Pesta, 1918: 270; Hoadley, 1934: 

494, tabs. 1-3; Bouvier, 1940: 178; Alvarez, 1946: 132; Holthuis, 1950: 128; 1961: 43; 

Holthuis & Gottlier, 1958: 77; Forest & Gantès, 1960: 350; Bourdon, 1965: 22; Neves, 

1975: 22; García-Raso & Jiménez-Millán, 1981: 20 [lista]; Stevcic, 1988: 242 [ecologia]; 

Balkis & Kurun, 2008: 101, tab. 2 [lista]; Ates et al., 2010: 215 [lista]; Koçak et al., 2010: 

340. 

Porcellana plathycheles [sic] - Melo, 1999: 264, figs. 181, 182; Dogan et al., 2008: 1360, tab. 

2 [error]. 

non Porcellana platycheles - Macedo et al., 2012: 188, tab. 1-3 [= Pisidia brasiliensis Haig in 

Rodrigues da Costa, 1968]. 

 

Material examinado: Escócia - Dumbar, 1♂, 1♀, 1♀ov. (USNM 6780). Inglaterra – 

Londres, E. Lovett col., 4♂, 2♀ (USNM 6541); Devon, Bull Point, M. H. Thurston col., 1♂, 

8♀ (USNM 156438), Ilhas Drakes, Plymouth Sound, O. Hartman col., 16.viii.1939, 6♂, 4♀, 

1♀ov. (USNM 1256061). França - Noveau Porte, La Rochelle, P. S. Young & H. Zaher col., 

12.iv.1994, 6♂, 4♀ (MNRJ 7355); Ilhas Chausey, R. B. Manning & A. Crosnier col., 

27.viii.1996, 11♂, 9♀ (USNM 283082); região norte das ilhas, 48º53’N: 001º50’W, Manning 

et al col.,  27.viii.1992, 1♀ (USNM 264622); do lado da Grand Ille Chausey, Manning et al 

col., 22.viii.1992; 6♂, 9♀ (USNM 264653); Manning et al col., 29.viii.1992; 1♂ (USNM 

264676); Granville, R. Buruko, Baba, A. Crosnier, R. Manning & M. Tavares col., viii.1996, 

1♂, 5♀ (MZUSP 18815); Roscoff, vi.2004, 8♂, 7♀ov. (MZUSP 16261); Finistere, W. D. 

Clarke col., 28-31.xii.1952, 1♂, 1♀ (AMNH 11612); Quiberon, Bretagne, M. Turkay col., 

ix.1981, 2♂ (MZUSP 6907); Biarritz, J. M. Amouroux col., 20.ii.2004, 2♂, 1♀ (MZUSP 

16408). Espanha – Ria de Arosa, viii.1964, 1♂ (USNM 121851); La Puntilla, Rota Base, P. 

Clover col., 21.vii.1969, 1♂, 1♀ (USNM 1256051). Portugal – Algarve, Albufeira, costa sul, 

01.xi.1974, 1 quelípodo (USNM 258284). Itália - Golfo de Nápoles, Grand Hotel, L. S. 

Kornicker col., 27.iv.1966, 1 m, 2♀ov. (USNM 1256065); Nápoles, Estação Zoológica de 

Nápoles, 2♂, 1♀ (USNM 42444). Eslovênia – Obala, Savudrijska, 26.viii.1971, 2♂ (USNM 

1256045); 26.viii.1971, 1♂ (USNM 1256053). Marrocos – Cap Spartel, praia arenosa e 
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costão rochoso a 2 Km sul de Cap Spartel pela rodovia 701, 22.viii.1974, 1♂ (USNM 

258281). Tunísia – Est. 13, R. B. Manning col., 3♀ (USNM 1256041); Est. 40C, R. B. 

Manning col., 26.viii.1972, 2♂, 2♀ (USNM 1256043); Est. 124B, R. B. Manning col., 

16.v.1973, 3♂ (USNM 1256047); Est. 2, R. B. Manning col., 26.viii.1973, 2♂ (USNM 

1256049); Est. 23A, R. B. Manning col., 1♂, 1♀ (USNM 1256057); Est. 23A, R. B. Manning 

col., 1♂, 3♀ (USNM 1256063); Est. 23B, R. B. Manning col., 10.viii.1972, 6♂, 4♀ (USNM 

1256067); Est. 17, R. B. Manning col., 1♂ (USNM 1256059); costa norte, 3 Km a oeste de 

Bechateur, praia isolada, Grim & R. B. Manning col., 08.vii.1973, 1♀ (USNM 265988); 

Península Cap Bon, 3 Km ao norte de Nabeul, Grim & R. B. Manning col., 04.vii.1973, 1♂, 

2♀ (USNM 265889); Gammarth, praia pública ao sul de Cap Gamart, R. B. Manning & L. K. 

Manning col., 27.i.1973, 2♂, 1♀ov. (USNM 265985); Raouad, 12 Km norte de WWII 

Bunker, L. B. Holthuis & R. B. Manning col., 10.viii.1972, 1♂ (USNM 265981); Sidi Bou 

Said, sul do Yacht Club, R. B. Manning & C. Froglia col., 23.v.1973, 1♂ (USNM 265980); 

sul da bacia Yatch, R. B. Manning & C. Froglia col., 29.v.1973, 3♂, 3♀ (USNM 265986); La 

Marsa, R. B. Manning et al col., 29.vii.1972, 2 m, 7♂, 6♀ (USNM 265982); praia pública de 

Marsa Plage, Est. 23B, Brown et al col., 10.viii.1972, 2 m, 1♀ (USNM 265983); La Goulette, 

praia a norte do canal danificado que conduz ao lago de Tunis, R. B. Manning & Jeddi col., 

26.i.1973, 1♀, 4♀ov. (USNM 265984); Le Bac, Genova col., 14.iii.1967, 1♂ (USNM 

265990); Salommbo, região entremarés ao norte do Porto Punic, R. B. Manning & L. K. 

Manning col., 15.v.1973, 1♂ (USNM 265987). Sem localidade - 1♂, 1♀ (MZUSP 10621); 

1♂, 1♀ (DOUFPE 7734); 1♂, 1♀ (USNM 63405). 

 

Localidade-tipo: Desconhecida. 

 

Diagnose: Carapaça oblonga, superfície dorsal rugosa; fileira de espinhos na margem ântero-

lateral; margem lateral com fileira de espínulos. Fronte estreita, com tufo de cerdas curtas, 

triangular em vista dorsal, trilobada em vista frontal. Olhos bem desenvolvidos. Quelípodos 

pouco heteroquelos, largos, achatados; carpo com lobo subtriangular com espinhos no terço 

proximal da margem mesial, espinho distal; própodo largo, com espinhos no terço proximal, 

franja de cerdas margem lateral; ausência de cerdas na margem cortante. Patas ambulatórias 

delgadas, rugosas; própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na superfície ventral, 2 alinhados 

medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral; dátilo de P2 a P4 longo, com fileira 
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longitudinal de 5 a 6 espinhos na superfície ventral. Abdome sub-retangular nos machos e 

fêmeas. Telso com 7 placas. 

 

Redescrição: Carapaça oblonga, mais longa do que larga nos machos, ligeiramente mais 

larga do que longa nas fêmeas; rugosa dorsalmente, pubescente. Regiões da carapaça pouco 

delimitadas. Fronte estreita, aproximadamente 1/3 da largura máxima da carapaça; 

ligeiramente defletida, lisa, com tufo de cerdas curtas, plumosas; margem lisa; subtriangular 

em vista dorsal, trilobada em vista frontal. Lobos laterais estreitos, arredondados; lobo 

mediano arredondado, estreito, mais avançado do que os laterais. Regiões epibranquial e 

gástrica pouco intumescidas. Fileira de espinhos na margem ântero-lateral. Ângulo 

epibranquial conspícuo; sulco cervical pouco definido. Fosseta gástrica bem evidente; sulco 

brânquio-cardíaco inconspícuo. Margem lateral distinta, com espínulos. Superfície póstero-

lateral com rugas pilosas. Duas rugas pilosas, contínuas, paralelas à margem posterior. 

Margem posterior ligeiramente côncava, com franja de cerdas plumosas.  

Branquiostegito inteiro, com rugas pilosas longitudinais, subparalelas; região 

membranosa bem evidente; região superoanterior espinulada; margem crenulada; prega 

pilosa, mediana, longitudinal, contínua, pouco projetada; margem inferior com franja de 

cerdas longas, plumosas. 

Olhos grandes, córnea exposta, pigmentada. Pedúnculo ocular curto, pubescente, liso; 

bem projetado externamente à órbita; cônico. Órbita com margem granulada. Ângulo orbital 

externo bem definido, arredondado, pouco defletido, margem lisa. 

Antênulas lisas. Segmento basal largo, com 2 espinhos acuminados, bem 

desenvolvidos, espinho arredondado pouco desenvolvido dorso-distal; margem distal 

crenulada. Segmento distal tão longo quanto o proximal; ligeiramente mais largo. Flagelo 

maior com aproximadamente 14 artículos. Flagelo menor com 4 artículos cilíndricos iguais. 

Antenas inermes, segmentos longos, cerdas curtas na superfície de todos os 

segmentos. Coxa com margem distal crenulada. Mero 2/3 do comprimento da base-ísquio; 

metade do comprimento do carpo. Flagelo longo, delgado, aproximadamente 7 vezes o 

comprimento dos segmentos 1-4; artículos curtos, com cerdas curtas, inconspícuas. 

Terceiros maxilípodos pilosos, superfície dorsal lisa. Exopodito estreito, 

aproximadamente metade da largura da margem proximal do ísquio; lanceolado, alcançando 

metade do comprimento do mero. Base tão larga quanto longa, aproximadamente metade da 

largura da margem proximal do ísquio. Mero mais longo do que o ísquio.  
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 Esterno torácico pouco mais longo do que largo, liso, pubescente. Margem anterior do 

esternito iii arredondada, inerme, com franja de cerdas curtas; lobos laterais pouco 

desenvolvidos, não alcançando margem distal do esternito iii, sulco longitudinal mediano 

ausente. Margens ântero-laterais dos esternitos iv a vii serrilhadas, com cerdas longas, 

plumosas. Esternito viii tão largo quanto o esternito iii, aproximadamente 1/3 do comprimento 

do esternito iii; margens anterior e posterior sub-retilíneas. 

 Quelípodos ligeiramente heteroquelos, largos, achatados, rugas pilosas. Superfície 

ventral lisa, não pubescente. Mero aproximadamente 1/5 do comprimento do carpo, com lobo 

arredondado na metade distal mesial, grânulos na margem mesial. Carpo menor do que 

metade do comprimento do própodo; com lobo subtriangular pouco projetado, espinhos no 

terço proximal da margem mesial; grande espinho distal, fileira de espinhos no terço distal, 

um mediano na margem lateral. Própodo largo; margem lateral crenulada, com espinhos mais 

proeminentes no terço proximal; franja de cerdas longas, plumosas na margem lateral; dedo 

fixo do quelípodo maior com tubérculo mediano bem desenvolvido; dedo fixo 

aproximadamente 1/3 do comprimento do própodo. Dátilo aproximadamente o dobro do dedo 

fixo; dátilo do quelípodo maior com tubérculo proximal bem desenvolvido. Dedos crenulados 

na margem cortante; pontas dos dedos recurvadas, ausência de pubescência na margem 

cortante.   

Patas ambulatórias delgadas, com rugas pilosas na superfície de todos os segmentos. 

Comprimento decrescente de P2 a P4. Carpo aproximadamente 2/3 do comprimento do mero 

em P2 e P3, tão longo quanto o mero em P4; aproximadamente 2/3 do comprimento do 

própodo em P2, P3 e P4. Própodo de P2 a P4 com 4 espinhos na superfície ventral, 2 

alinhados medianamente, 1 em cada ângulo disto-lateral. Dátilo de P2 a P4 aproximadamente 

1/3 do comprimento do própodo; fileira longitudinal de 5 a 6 espinhos na superfície ventral.  

 Abdome sub-retangular nos machos e fêmeas; liso dorsalmente, margeado 

lateralmente por cerdas longas, plumosas; cerdas curtas, esparsas entre os tergitos. Machos 

com gonópodos bem desenvolvidos; fêmeas com 3 pares de pleópodos bem desenvolvidos no 

terceiro, quarto e quinto somitos. Urópodos estreitos, bem desenvolvidos, alcançando a 

margem distal do telso. Telso rugoso dorsalmente, mais largo do que longo, com 7 placas.  

 

Tamanho (mm): Maior macho 11,1 (MZUSP 16261); maior fêmea 10,9 (DOUFPE 7734); 

menor fêmea ovígera 4,5 (USNM 265985). 

 



194 
 

Cor: Marrom-escuro, marrom-avermelhado ou acinzentado (Alvarez, 1946; Stevcic, 1988). 

 

Habitat: Em águas rasas, preferencialmente em fundos de pedra e cascalho, além de fundos 

arenosos (Stevcic, 1988; Melo, 1999). 

 

Distribuição geográfica: Atlântico oriental – entre as Ilhas Britânicas e Mauritânia e 

Mediterrâneo (Figura 56). 

 

 

Figura 56. Mapa de distribuição de Porcellana platycheles (Pennant, 1777). 

 

Observações: Pouca variação foi encontrada no material examinado, principalmente referente 

à quantidade de cerdas na carapaça e quelípodos, além da projeção do lobo e número de 

espinhos (inúmeros, 2 ou apenas 1) na margem mesial do carpo de P1. Espécimes da Tunísia 

apresentaram uma maior quantidade de cerdas em comparação com espécimes da Inglaterra.  

Rodrigues da Costa (1968) descreveu P. paivacarvalhoi com base em um macho 

coletado em i.1961, na Praia de São Francisco, São Sebastião, SP. P. paivacarvalhoi 

Rodrigues da Costa, 1968, foi considerada o sinônimo júnior de P. platycheles (Pennant, 

1777) por Veloso & Melo (1993). De fato, ao comparar a descrição e as ilustrações de 

Rodrigues da Costa para P. paivacarvalhoi, é possível constatar que tal espécie é, realmente, 

P. platycheles. 
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A ocorrência de P. platycheles no litoral brasileiro revela a existência de um padrão de 

distribuição pouco comum, já que a mesma se distribui no Atlântico oriental e Mediterrâneo. 

Além disso, transcorridos mais de 45 anos desde Rodrigues da Costa (1968), apenas um 

macho representou P. platycheles no Atlântico ocidental e nenhum outro exemplar dessa 

espécie foi novamente coletado. Por isso, essa espécie foi excluída da distribuição no Brasil, 

pois apenas um espécime foi relatado de forma questionável.  

Macedo et al. (2012) citam a ocorrência de exemplares de P. platycheles como fauna 

associada ao cultivo de mexilhões em Santa Catarina, Brasil. No entanto, analisando o 

material depositado no MHNCI, é possível concluir que os exemplares identificados como P. 

platycheles são, na verdade, Pisidia brasiliensis Haig in Rodrigues da Costa, 1968 (MHNCI 

2864, 3114, 3130, 3684, 3840).   
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Figura 57. Porcellana platycheles (Pennant, 1777), macho (MZUSP 16261). (A) Hábito, vista dorsal; 

(B) Hábito, vista ventral. Fotos de Luciane Ferreira. Escalas = 5 mm. 
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Figura 58. Porcellana platycheles (Pennant, 1777), macho (MZUSP 16261). (A) Carapaça, vista 

dorsal; (B) Fronte, vista frontal; (C) Carapaça, vista lateral, enfatizando o branquiostegito; (D) P1 

esquerdo, vista dorsal; (E) P2 esquerdo, vista lateral; (F) Esterno torácico, vista ventral; (G) Telso, 

vista dorsal. Escalas = 1 mm. 



198 
 

4.2. Elementos de morfologia 

 

 

4.2.1. Carapaça (Figura 59A-H): 

Geralmente, tão larga quanto longa, muitas vezes pouco mais larga do que longa nas 

fêmeas, achatadas ou distintamente intumescidas, como em P. garthi.  

O tamanho varia desde espécies muito pequenas (maior adulto menor do que 7 mm de 

largura), até poucas espécies ligeiramente maiores (maior adulto entre 8 e 10 mm). Pode 

variar entre os formatos subcircular a subtriangular (apenas P. festae, P. rosea, P. soriata e P. 

tuberculipes). Quanto à ornamentação, esta pode ser lisa, granulada ou com nódulos e 

tubérculos.  

A pubescência dorsal é densa, com cerdas plumosas longas em M. pacificum, M. 

poeyi, P. soriata e P. tuberculipes. Já nas demais espécies, as cerdas são curtas, esparsas e 

inconspícuas. 

Um distinto sulco cervical divide a carapaça na região anterior e posterior. A região 

anterior ao ângulo epibranquial é marcadamente defletida na maioria das espécies, e pode 

apresentar um sulco longitudinal mediano profundo ou raso, separando duas regiões (M. 

erosum, M. n. sp., M. mortenseni, P. soriata e P. tuberculipes).  O ângulo epibranquial é bem 

evidente, formando um distinto entalhe em todos os representantes de Megalobrachium, P. 

garthi e P. sinuimana, ou indistinto, não evidente em P. festae, P. peruviana, P. rosea, P. 

soriata e P. tuberculipes. Grandes tubérculos acuminados estão presentes em P. soriata e P. 

tuberculipes.  

Regiões hepática, epibranquial, protogástrica, gástrica e cardíaca podem ser 

ligeiramente ou distintamente intumescidas, delimitadas por sulcos rasos e estreitos ou largos 

e mais profundos. Fosseta gástrica e sulco brânquio-cardíaco são, geralmente, conspícuos.  

Alguns caracteres foram excluídos por apresentarem variação intraespecífica. Na 

carapaça, com exceção da região protogástrica (um caráter que não apresenta variação e 

diferencia várias espécies), as regiões hepática, epibranquial, gástrica e cardíaca podem ser 

consideravelmente ou pouco intumescidas em diferentes espécimes; fosseta gástrica e sulco 

brânquio-cardíaco podem ser bem evidentes ou serem evidenciados apenas como uma clara 

sombra.  

 A margem lateral da carapaça é, com frequência, definida por uma crista lameliforme 

que se estende desde a região epibranquial até a metabranquial. Esta pode ser lisa ou com 
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rugas pouco evidentes, crenulada e até com espinhos e grandes tubérculos. Essa crista é 

distinta e bem projetada em P. festae, P. rosea, P. soriata e P. tuberculipes; já nas demais 

espécies, a crista é mais discreta e não tão projetada e evidente.  

Margens póstero-laterais são pregueadas. As pregas podem ser granulares, 

proeminentes, transversais e subparalelas, estendendo-se lateralmente à margem 

metabranquial em M. erosum, M. n. sp., M. mortenseni e M. smithi, formando um padrão 

reticulado em M. erosum.  

Uma ruga transversal contínua ou interrompida no terço mediano, geralmente com 

cerdas curtas, paralela à margem posterior da carapaça está presente com frequência (com 

exceção de P. garthi). A margem posterior pode apresentar os formatos moderadamente 

côncavo (em P. pacificum e P. poeyi apenas) ou sub-retilíneo, geralmente com uma franja de 

cerdas plumosas curtas. Apenas P. grossimanus apresenta a margem posterior profundamente 

côncava, formando um ângulo distintamente subtriangular à linha mediana.  

A ornamentação é um caráter extremamente variável: há espécies praticamente 

destituídas de ornamentação, com exceção de discretas rugas pilosas na superfície dorsal e das 

rugosidades comuns nas regiões laterais e posteriores da carapaça, tais como: P. garthi e P. 

sinuimana. Por outro lado, outras espécies como P. soriata e P. tuberculipes apresentam 

grandes nódulos e tubérculos na superfície da carapaça, quelípodos e pereópodos.  
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Figura 59. (A-F) Diversidade de formas e ornamentação da carapaça, vista dorsal. (A) 

Megalobrachium erosum (Glassell, 1936), macho (USNM 104104); (B) Porcellanopsis festae (Nobili, 

1901), macho (USNM 103900); (C) P. garthi (Haig, 1957), macho (USNM 1163367); (D) M. 

pacificum Gore & Abele, 1974, macho (USNM 1184640); (E) P. sinuimana (Lockington, 1878), 

macho (USNM 103902); (F) P. soriata (Say, 1818), macho (MZUSP 26111). (G-H) Fotomicrografias 

(MEV) de Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143). (G) Carapaça, vista dorsal; 

(H) Cerdas e grânulos da superfície dorsal e margem lateral da carapaça.  Escalas = 1 mm. 
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4.2.2. Fronte (Figura 60A-D): 

É, com frequência, larga, aproximadamente metade da largura máxima da carapaça, 

embora poucas espécies apresentem a fronte mais estreita, menor ou igual a 1/3 da largura da 

carapaça (M. pacificum, M. poeyi, P. soriata e P. tuberculipes). Frequentemente, é convexa 

em vista dorsal (com exceção de M. pacificum e M. poeyi, que apresentam fronte trilobada), e 

trilobada (em Megalobrachium) ou tridentada (em Porcellanopsis) em vista frontal.  

A deflexão da região frontal, no sentido posterior a partir do ângulo epibranquial é, 

com frequência, bem evidente, formando um ângulo de aproximadamente 45º a partir da 

superfície dorsal mediana da carapaça. Apenas P. soriata e P. tuberculipes apresentam a 

fronte pouco defletida, formando um ângulo de aproximadamente 20º. Essa inclinação não 

está presente em P. grossimanus, P. sculptus, P. longicornis e P. platycheles. 

Em vista frontal, os lobos da fronte podem são marcadamente defletidos, formando um 

ângulo de aproximadamente 90º (em Porcellanopsis, P. grossimanus e P. sculptus) ou pouco 

defletidos, formando um ângulo de 45º (em Megalobrachium). Pisidia longicornis e P. 

platycheles apresentam os lobos da fronte ligeiramente defletidos, quase que dirigidos 

anteriormente. Além disso, os seios laterais ao lobo mediano podem ser baixos, resultando em 

um lobo mediano aparentemente mais curto em P. grossimanus, P. longicornis, P. 

platycheles, M. n. sp., M. pacificum, M. poeyi, P. sinuimana e M. smithi; ou profundos, 

resultando em um lobo mediano distintamente bem desenvolvido em P. sculptus, M. erosum, 

P. festae, P. garthi, M. mortenseni, P. peruviana, P. rosea, P. soriata e P. tuberculipes.  

Largura (lobos laterais mais largos do que o mediano ou tão largos quanto o mediano), 

comprimento (lobo mediano mais avançado do que os laterais ou lobos com o mesmo 

comprimento) e forma dos lobos (arredondados, sub-retangulares ou subtriangulares) podem 

ser bem diversos e sua margem é lisa, granulada ou distintamente serrilhada.  

 O ângulo orbital externo é largo, bem flexionado. O dente pós-orbital pode ser 

arredondado (em M. erosum, M. n. sp., M. mortenseni, M. pacificum, M. poeyi, M. smithi e P. 

tuberculipes), indistinto (P. festae, P. garthi, P. peruviana, P. rosea e P. sinuimana) ou até 

subtriangular (apenas em P. soriata). Ao contrário de outros gêneros, o ângulo orbital externo 

está intimamente em contato com a coxa da antena.  
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Figura 60. (A-D) Diversidade de formas da fronte, vista frontal. (A) Megalobrachium erosum 

(Glassell, 1936), macho (USNM 104104); (B) Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), macho (USNM 

103900); (C) M. pacificum Gore & Abele, 1974, macho (USNM 1184640); (D) P. tuberculipes 

(Lockington, 1878), macho (USNM 107649). Note em (A) os seios laterais ao lobo mediano 

profundos (seta), lobos laterais arredondados e lobo mediano subtriangular; em (B) os seios laterais ao 

lobo mediano profundos (seta), lobos laterais sub-retangulares e lobo mediano subtriangular; em (C) 

os seios laterais ao lobo mediano baixos (seta), lobos laterais e mediano arredondados; e em (D) os 

seios laterais ao lobo mediano profundos (seta), lobos laterais e mediano subtriangulares. Escalas = 1 

mm. 

 

 

4.2.3. Branquiostegito (Figura 61A-C): 

Constituído de uma única grande placa, diferente das espécies do gênero Pachycheles 

e Neopisosoma, que apresentam o branquiostegito dividido em uma grande peça anterior, e 

uma ou mais peças menores posteriores.  

A ornamentação do branquiostegito é bem variável, mas com frequência, apresenta 

uma distinta prega longitudinal mediana e contínua, crenulada ou lisa. Uma segunda prega 

mediana subparalela inferior está presente nas espécies M. erosum, M. n. sp., M. mortenseni, 

M. pacificum, M. poeyi, M. smithi e P. soriata. Uma quilha superoanterior (lisa, rugosa, com 

grânulos ou espinhos) também está presente, e pode ser pouco projetada e baixa em todas as 

espécies atribuídas ao gênero Megalobrachium, ou distintamente projetada e elevada nos 

representantes de Porcellanopsis. Uma franja de cerdas plumosas, curtas ou longas, está 

presente ao longo da margem inferior. 
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Figura 61. (A-C) Carapaça, vista lateral. (A) Pachychles grossimanus (Guérin-Menéville, 1835), 

macho (MZUSP 26392); (B) Megalobrachium poeyi (Guérin-Menéville, 1855), macho (USNM 

131571); (C) Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), macho (USNM 103900). Note em (A) 

branquiostegito subdividido em placas separadas por áreas membranosas, ausência de prega mediana e 

de quilha superoanterior (seta); em (B) duas pregas medianas subparalelas e quilha superoanterior 

baixa (seta); em (C) uma única prega mediana longitudinal e quilha superoanterior distintamente 

elevada (seta). Escalas = 1 mm.  

 

 

4.2.4. Olhos e pedúnculos oculares (Figura 62): 

Olhos são pequenos e pouco visíveis (em P. festae, P. garthi, P. peruviana, P. rosea e 

P. sinuimana), ou bem visíveis (em M. erosum, M. n. sp., M. mortenseni, M. pacificum, M. 

poeyi, M. smithi, P. soriata e P. tuberculipes) dorsalmente. A córnea é bem pigmentada e 

separada do pedúnculo ocular por uma borda suavemente curva; esta pode ser rasa ou globosa 

(apenas em P. garthi, P. sinuimana, P. soriata e P. tuberculipes). A cavidade orbital pode ser 

bem evidente nas margens mesial e lateral ou apenas mesial, ou não evidente em ambas as 

margens, como nas espécies P. festae, P. garthi, P. peruviana, P. rosea e P. sinuimana.  

 O pedúnculo ocular, em geral, é longo, subcilíndrico dorsalmente, achatado 

ventralmente, com as margens laterais lameliformes; não ou pouco dirigido externamente à 

orbita, com exceção de P. soriata e P. tuberculipes, que é nitidamente visível projetado 

externamente à órbita. Pode apresentar uma série de grânulos, em fileira ou dispersos, na 

superfície mesial. 
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Figura 62. Fotomicrografia (MEV) da córnea e pedúnculo ocular esquerdos de Porcellanopsis rosea 

(Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143). Escalas = 0,03 mm. 

 

 

4.2.5. Antênulas (Figura 63A-B): 

Em todos os representantes da família Porcellanidae, as antênulas são caracterizadas 

por um segmento basal (protopodito) largo, globoso e achatado. Este possui cerdas simples e 

plumosas e pode também ter tubérculos e espínulos na margem distal. Em Megalobrachium e 

Porcellanopsis, o segmento basal é diminuto, nunca em contato com a margem proximal do 

pedúnculo ocular. O ângulo disto-lateral é fortemente protraído, apresentando um formato 

subtriangular. Pode ser mais largo do que longo (em Megalobrachium) ou mais longo do que 

largo (em Porcellanopsis). O formato da margem distal é quase tão elevada quanto à margem 

disto-lateral, formando uma linha quase contínua (em M. pacificum e M. poeyi), ou 

distintamente mais elevada, formando uma linha irregular nas demais espécies.  
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Figura 63. (A, B) Antênulas direita e esquerda, respectivamente, vista dorsal. (A) Megalobrachium 

poeyi (Guérin-Menéville, 1855); macho (USNM 131571); (B) Porcellanopsis peruviana (Haig, 1960), 

macho (MZUSP 26116). Note em (A) o segmento basal com margem distal quase tão elevada quanto 

à margem disto-lateral; em (B) a margem distal distintamente mais elevada do que margem disto-

lateral. Escalas = 0,5 mm. 

 

O segmento basal é seguido, distalmente, por dois ramos unidos (endopodito): o 

segmento proximal e o segmento distal. Ambos são subcilíndricos e apresentam, 

aproximadamente, o mesmo comprimento, no entanto, o segmento distal tende a ser mais 

largo, principalmente no terço distal. O segmento distal dá origem a dois flagelos: o flagelo 

dorsal, maior, que consiste em 6 a 10 artículos, mais largos e curtos proximalmente, e se 

tornam mais estreitos e longos distalmente; e o flagelo ventral, que é menor e consiste em 4 

artículos, achatados, iguais ou decrescendo em tamanho e largura em direção ao ápice. Essas 

estruturas têm sido denominadas exopoditos e endopoditos, respectivamente, por vários 

autores, porém, segundo Martin & Abele (1988), tal terminologia é incorreta, pois estes não 

são originados do protopodito 

 

 

4.2.6. Antenas (Figura 64A-B): 

São muito maiores do que as antênulas e, ao contrário de outros galateídeos (com 5 

segmentos antenais), porcelanídeos possuem 4 segmentos livres: coxa, base-ísquio, mero e 

carpo.  
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O segmento basal (coxa) é arredondado a subtriangular e largo. Pode ser liso, com 

discretas rugas ou grânulos distintos ou achatados. Todos os representantes de 

Megalobrachium e Porcellanopsis apresentam a coxa bem calcificada, ao contrário de P. 

grossimanus e P. sculptus, que apresentam uma grande região membranosa na coxa.  

O mero apresenta 2/3 (em P. garthi, P. peruviana, P. rosea e P. sinuimana), metade 

(para todos os representantes de Megalobrachium) ou aproximadamente o mesmo 

comprimento (em P. festae, P. soriata e P. tuberculipes) da base-ísquio, e 1/3 (em 

Megalobrachium), metade (em P. garthi, P. peruviana, P. rosea e P. sinuimana) ou 2/3 (em 

P. festae, P. soriata e P. tuberculipes) do comprimento do carpo. Com exceção de P. festae, 

P. rosea, P. sinuimana, P. soriata e P. tuberculipes, grânulos estão presentes na superfície 

mesial do mero, podendo formar uma distinta fileira longitudinal de grânulos bem evidentes 

em M. erosum, M. n. sp., M. mortenseni e M. smithi. 

O flagelo pode ser longo ou curto, variando entre 4 a 10 vezes o comprimento total de 

todos os segmentos da antena, com minúsculas cerdas presentes entre os artículos. No flagelo 

curto, os artículos são longos e com cerdas bem visíveis (nos representantes de 

Porcellanopsis); já no flagelo longo, os artículos são mais curtos, aumentando em 

comprimento distalmente, com cerdas quase imperceptíveis (nos representantes de 

Megalobrachium). Pachycheles sculptus apresenta cerdas muito longas entre os artículos, 

mais longas do que o comprimento de cada artículo. 
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Figura 64. (A, B) Antena e região anterolateral da carapaça, vista dorsal. (A) Megalobrachium poeyi 

(Guérin-Menéville, 1855), macho (USNM 131571); (B) Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), macho 

(USNM 103900). (C, D) Fotomicrografias (MEV) de Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), fêmea 

(MZUSP 33143). (C) Flagelo antenal esquerdo mostrando artículos e cerdas em vista dorsal; (D) Coxa 

da antena esquerda em contato com o pedúnculo ocular. Note em (A) antena com segmentos longos, 

flagelo com artículos curtos e cerdas pouco visíveis; em (B) antena com segmentos curtos, flagelo com 

artículos longos e cerdas bem visíveis. Escalas = 1 mm.  

 

 

4.2.7. Mandíbulas (Figura 65A): 

Localizadas no terceiro somito cefálico. O endopodito (palpo mandibular) é pouco 

calcificado e triarticulado; o segmento proximal é subcilíndrico, torcido e com franja de 

cerdas ventralmente; o segmento mediano também é subcilíndrico e o segmento distal é 

achatado, subcircular e alongado, margeado lateralmente por curtas cerdas simples. O 

segmento distal é maior do que o mediano, aproximadamente 2/3 do comprimento, e o 

segmento mediano é ligeiramente maior do que o proximal.  

O protopodito é formado pelos processos molar e incisivo; o processo molar é pouco 

desenvolvido e o processo incisivo é liso, reto e sem corte. A função das mandíbulas é reduzir 

partículas para um tamanho adequado para a ingestão. Uma variação pode ocorrer nos 

decápodos, como a presença ou ausência do palpo mandibular e, para Anomura, processos 
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incisivo e molar são geralmente indistintos (McLaughlin, 1982). De acordo com Felgenhauer 

& Abele (1985), a presença de um grande processo molar nas mandíbulas não indica 

necessariamente uma grande habilidade esmagadora e, presumivelmente, essa característica 

está presente em muitos crustáceos primitivos. 

 

 

4.2.8. Maxílulas (Figura 65B): 

Localizadas no quarto somito cefálico, são fortemente aderidas às mandíbulas, 

foliáceas e transparentes.  

O exopodito é indistintamente largo e globoso. O endopodito é alongado, afilado 

distalmente, com escassas cerdas simples na porção proximal. O endito proximal é largo e 

bem desenvolvido, enquanto que o endito distal é mais estreito e alongado; ambos apresentam 

uma franja de cerdas simples e paposas em toda a margem. 

Warner (1977) descreve as maxílulas como apêndices achatados, de forma foliar, que 

apresentam exopoditos perdidos, com vários lobos (enditos) desenvolvidos mesialmente e 

utilizados para segurar e manipular o alimento em frente à boca. 

 

 

4.2.9. Maxilas (Figura 65C): 

Localizadas no quinto somito cefálico, são modificadas para a propulsão de água para 

a superfície branquial.  

O endopodito é alongado e possui escassas cerdas simples distalmente. O endito distal 

é bilobado, com o lobo distal mais largo e cerdoso. O endito proximal também é bilobado, 

com o lobo proximal muito mais largo do que o lobo distal. O exopodito (escafognatito) é 

largo e achatado, margeado por numerosas cerdas plumosas. O lobo posterior do 

escafognatito se estende posteriormente dentro da câmara branquial, denominada por 

Snodgrass (1952) como câmara de bombeamento. Essa câmara de bombeamento 

aparentemente funciona para criar uma pressão que facilita com que a água flua sobre a 

brânquia posterior. 
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4.2.10. Primeiros maxilípodos (Figura 65D): 

Localizados no primeiro somito torácico e modificados para a alimentação, são pouco 

desenvolvidos (apenas ligeiramente maiores do que as maxilas), foliáceos e transparentes. O 

exopodito é alongado e afilado, com numerosas cerdas plumosas. O endopodito é reduzido e 

alongado, em forma de palpo. Os enditos proximal e distal são bem desenvolvidos; o endito 

proximal é menor e subcircular, enquanto que o distal é maior e sub-retangular; ambos 

apresentam numerosas cerdas simples e paposas.  

 

 

4.2.11. Segundos maxilípodos (Figura 65E): 

Localizados no segundo segmento torácico, são pediformes e muito maiores do que os 

primeiros maxilípodos. Apresentam uma função de limpeza e alimentação (refletida pela 

cerdação do apêndice), ao contrário das peças bucais anteriores.  

O exopodito é largo, achatado e lanceolado, mais longo do que a margem distal do 

carpo, e apresenta uma franja de cerdas paposas curtas na margem lateral e na margem disto-

mesial. Possui um flagelo biarticulado, com um tufo distal de cerdas longas e plumosas. 

O endopodito é composto por 5 artículos subcilíndricos: dátilo, própodo, carpo, mero e 

ísquio. O dátilo é curto e arredondado terminalmente, com tufo denso de cerdas serreadas 

longas. O própodo é curto, largo e apresenta uma densa franja de cerdas serreadas, mais 

longas do que as cerdas do dátilo, na margem distal. O carpo é ligeiramente mais estreito e 

quase tão longo quanto o própodo, aproximadamente 2/3 do comprimento do mero. O mero e 

a base-ísquio (base e ísquio fusionados) são ligeiramente mais achatados do que os segmentos 

precedentes, e apresentam uma franja mesial de cerdas simples e paposas. A coxa é curta e 

larga, e também apresenta o mesmo tipo de cerdas da base-ísquio e mero. 
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Figura 65. (A-E) Desenhos esquemáticos de Megalobrachium spp. (A) Mandíbula, vista dorsal; (B) 

Maxila, vista dorsal; (C) Maxílula, vista dorsal; (D) Primeiro maxilípodo, vista dorsal; (E) Segundo 

maxilípodo, vista dorsal. cx = coxa, bs = base, i = ísquio, m = mero, c = carpo, p = própodo, d = dátilo, 

exo = exopodito, end = endopodito, fl = flagelo, en d = endito distal, en p = endito proximal. Escalas = 

0,5 mm. 
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4.2.12. Terceiros maxilípodos (Figura 66A-D): 

Localizados no terceiro segmento torácico, são opeculiformes e aproximados 

basalmente, o que de acordo com Martin & Abele (1986) é uma condição plesiomórfica 

dentro dos Anomura. 

 O exopodito é frequentemente lanceolado, mas também pode ser reniforme. Alcança 

aproximadamente metade do comprimento mero, e apresenta franja de cerdas nas margens 

mesial e lateral. Na margem distal, está inserido um flagelo (ou palpo) biarticulado e pouco 

calcificado, com um tufo de longas cerdas paposas distais, dispostas como um longo tufo. 

A coxa possui a metade mesial subquadrada e a metade lateral com projeção delgada, 

no qual se insere o exopodito. É muito mais desenvolvida do que a base, com tufo de cerdas 

na margem próximo-mesial, franja de cerdas na margem lateral, cerdas na superfície dorsal e 

próximas à articulação com a base. 

A base é pouco desenvolvida, menor do que a margem proximal do ísquio. Pode ser 

larga, aproximadamente metade a 2/3 da largura da margem proximal do ísquio (em 

Megalobrachium), ou mais estreita, aproximadamente 1/3 da largura da margem proximal do 

ísquio (em Porcellanopsis). Apresenta cerdas na margem mesial e/ou próximas à articulação 

com o ísquio. 

O ísquio apresenta a margem distal que se articula com o mero com cerdas paposas, 

um grande lobo mesial arredondado, rugoso, com longas cerdas paposas e cerdas curtas 

dispersas nos 2/3 proximais da margem lateral; a superfície ventral apresenta uma grande área 

pouco calcificada, subcircular. O lobo distal da margem lateral é, geralmente, largo e pode ser 

curto (aproximadamente 1/4 a 1/3 do comprimento da margem lateral), ou longo 

(aproximadamente metade da margem lateral do ísquio, apenas em P. soriata e P. 

tuberculipes). 

 O mero apresenta cerdas longas na margem mesial da superfície ventral; o lobo mesial 

apresenta rugas bem evidentes na maioria das espécies, formando uma projeção subtriangular, 

distintamente elevada em P. garthi. A superfície ventral é subcilíndrica. Apresenta 

aproximadamente o mesmo comprimento da margem mesial do ísquio. 

 O carpo é côncavo, com cerdas longas na superfície ventral; a região ventral é 

subcilíndrica, com denso tufo distal de cerdas muito finas, próximas à margem mesial. Uma 

fileira longitudinal de cerdas, pouco ou bem evidentes, está frequentemente presente em toda 

superfície lateral; o lobo mesial é rugoso, e tem aproximadamente o mesmo comprimento do 

mero. 
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 O própodo apresenta cerdas longas na superfície dorso-mesial e um tufo de cerdas na 

metade disto-mesial da superfície ventral. Há uma projeção lameliforme que se torna mais 

larga proximalmente em vista dorsal; rugas pilosas ou uma fileira longitudinal de grânulos 

estão presentes na superfície lateral; apresenta aproximadamente o mesmo comprimento do 

carpo. 

O dátilo é subtriangular, com longas cerdas em toda margem mesial da superfície 

dorsal e ventral (quando em repouso, as cerdas alcançam a margem proximal da coxa). 

Apresenta aproximadamente metade do comprimento do própodo. 
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Figura 66. (A) Porcellanopsis peruviana (Haig, 1960), macho, terceiro maxilípodo direito, vista dorsal 

(MZUSP 26116); (B) P. soriata (Say, 1818), macho, terceiro maxilípodo direito, vista dorsal (MZUSP 

26111). (C, D) P. rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143), fotomicrografias (MEV) do terceiro 

maxilípodo esquerdo e direito, vistas dorsal e ventral, respectivamente. Note em (A) exopodito 

reniforme e lobo da margem mesial do ísquio aproximadamente 1/3 do comprimento total da margem 

mesial; em (B) exopodito lanceolado e lobo da margem mesial do ísquio aproximadamente metade do 

comprimento total da margem mesial. Escalas = 1 mm. 
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4.2.13. Quelípodos – P1 (Figura 66A-D): 

Geralmente erodidos, com rugas, tubérculos ou grânulos na superfície dorsal. A 

superfície ventral é lisa ou apresenta discretas rugas ou grânulos achatados. São homoquelos, 

robustos e longos, mais longos do que o comprimento máximo da carapaça.  

 O ísquio é consideravelmente curto, geralmente pouco visível dorsalmente e mais 

alongado ventralmente. 

 O mero é curto e largo, geralmente com lobo curto, liso ou crenulado, arredondado ou 

subtriangular na margem disto-mesial. Apresenta aproximadamente 1/3 (em 

Megalobrachium) ou 1/5 (em Porcellanopsis) do comprimento do carpo. 

O carpo é longo, aproximadamente tão longo quanto a palma. Diferenças foram 

encontradas no comprimento em relação ao própodo (metade, maior do que a metade ou tão 

longo quanto o própodo). Uma carena dorsoaxial está presente, com exceção de P. soriata e 

P. tuberculipes. Há um pequeno lobo na margem próximo-mesial na maioria das espécies 

(exceção de M. n. sp., M. pacificum, M. poeyi, M. smithi e P. peruviana), geralmente com 

grânulos, tubérculos ou espinhos. Grandes tubérculos acuminados estão presentes na margem 

lateral de P. soriata e P. tuberculipes. 

 O própodo é longo e robusto. Apresenta 2 a 3 carenas dorsoaxiais, pouco elevadas, 

embora ausentes em P. soriata e P. tuberculipes. O dedo fixo é curto comparado com o 

comprimento total do própodo, aproximadamente 1/3 do comprimento. Uma franja de longas 

cerdas plumosas está presente ao longo da margem lateral de M. n. sp., M. mortenseni, M. 

pacificum, M. poeyi, P. soriata e P. tuberculipes. 

 O dátilo possui, com frequência, aproximadamente metade do comprimento total do 

própodo, exceto em M. n. sp. e  M. poeyi (mais curtos do que metade do comprimento do 

própodo), e é mais longo do que o dedo fixo. Uma carena dorsoaxial, pouco projetada está 

presente em todos de representantes de Megalobrachium.  

 Os dedos geralmente são recurvados, lisos ou com tubérculos na margem cortante. 

Quando com grânulos ou tubérculos, estes podem estar dispostos como uma fileira com forma 

e tamanho semelhantes, ou como grandes tubérculos arredondados com diferentes tamanhos. 

Cerdas entre os dedos são ausentes em M. erosum, M. mortenseni, M. smithi, P. garthi e P. 

sinuimana e, quando presentes, dispostas como uma densa franja ao longo dos dedos (em M. 

n. sp., M. pacificum e M. poeyi) ou apenas como traços de cerdas curtas e escassas ao longo 

do própodo apenas (em P. festae, P. peruviana, P. rosea, P. soriata e P. tuberculipes). 
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 Os grânulos de P. rosea apresentam inúmeras minúsculas projeções, em forma de 

espínulos, em toda a superfície ventral (Figura 66D, E). Essas projeções apenas são visíveis 

através da MEV. 

 

Figura 67. (A-C) Diversidade de P1, vista dorsal. (A) Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 

1974, macho (USNM 1184640); (B) Porcellanopsis tuberculipes (Lockington, 1878), macho (USNM 

107649). (C-E) Fotomicrografias (MEV) de P. rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143). (C) P1 

direito; (D, E) Detalhe da granulação. Note em (A) o mero aproximadamente 1/3 do comprimento do 

carpo, o carpo metade do comprimento do própodo, e o dátilo metade do comprimento do própodo; e 

em (B) o mero aproximadamente 1/5 do comprimento do carpo, o carpo tão longo quanto o própodo, e 

o dátilo menor do que metade do comprimento do própodo. Escalas (A-C) = 1 mm; (D, E) = 0,1 mm.  
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4.2.14. Pereópodos 2 a 4 – P2 a P4 (Figura 68A-F): 

Os segundos, terceiros e quartos pereópodos são patas ambulatórias com formas 

similares. São marcadamente mais robustos em Porcellanopsis e mais delgados em 

Megalobrachium. Além disso, são pouco achatados lateralmente nos representantes de 

Megalobrachium, exceto M. pacificum e M. poeyi. 

 A coxa é tão longa quanto o ísquio, e a base curta, sem mobilidade. O ísquio é curto, 

subtriangular, mais largo próximo à margem mesial. Base e ísquio são fundidos, sem 

mobilidade, mas com sutura bem evidente. Não apresenta fusão ísquio-meral, embora também 

evidenciada pouca mobilidade entre os dois segmentos.  

 O mero é largo, aproximadamente 2/3 mais largo do que o carpo; uma grande área não 

calcificada é bem visível nos 2/3 disto-mesiais, onde o carpo se encaixa quando flexionado. 

Uma fileira longitudinal de tubérculos está presente ao longo da margem lateral em M. 

erosum, M. n. sp., M. mortenseni, M. smithi e P. sinuimana. 

O carpo é pouco recurvado, aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo, com a 

extremidade distal mais larga (aproximadamente 1/3 mais larga do que a margem proximal). 

Duas fileiras longitudinais de grânulos bem evidentes na margem lateral estão presentes em 

M. erosum, M. n. sp., M. mortenseni e M. smithi. 

O própodo apresenta aproximadamente o dobro do comprimento do dátilo; uma fileira 

de espinhos alinhados na superfície ventral, geralmente com cerdas associadas a estes, está 

presente com frequência (ausentes em P. soriata e P. tuberculipes), além de 1 espinho em 

cada ângulo disto-lateral, próximos à margem que se articula com o dátilo. Uma fileira 

longitudinal de grânulos na margem lateral também está presente em M. erosum, M. n. sp., M. 

mortenseni e M. smithi. 

O dátilo é espiniforme e recurvado, com uma fileira longitudinal de 2 a 5 espinhos 

superfície ventral; os espinhos distais são maiores e decrescem de tamanho em direção à 

margem proximal.  

Hiller et al. (2010) destacam que a maioria das espécies de porcelanídeos apresenta 

três espinhos móveis e cônicos terminais nas superfícies ventrais dos própodos, e 3 a 5 

espinhos móveis nas superfícies ventrais dos dátilos, responsáveis por promover um meio de 

fixação ao substrato com maior eficiência.  

 As principais diferenças encontradas entre as espécies foram ornamentação, forma e 

proporção dos artículos, quantidade de cerdas e número de espinhos. 
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 O gonóporo feminino está localizado na coxa de P3, e apresenta um tufo de cerdas em 

toda a margem, recobrindo a abertura em P. garthi, P. peruviana, P. rosea, P. sinuimana, P. 

soriata e P. tuberculipes; nas demais espécies, as cerdas estão ausentes. Não apresentam 

epipoditos. 

 Através da MEV, é possível notar que toda a superfície dos pereópodos apresenta 

densas e minúsculas cerdas, conforme demonstrado na Figura 68F.   

 

 

Figura 68. (A-E) Diversidade de formas dos P2 esquerdos, vista mesial. (A) Megalobrachium 

mortenseni Haig, 1962, fêmea ovígera (MZUSP 24529); (B) Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), 

macho (USNM 103900); (C) P. garthi (Haig, 1957), macho (USNM 1163367); (D) P. tuberculipes 

(Lockington, 1978), macho (USNM 107649); (E-F) Fotomicrografias (MEV) de P. rosea (Rathbun, 

1900), fêmea (MZUSP 33143). (E) P2, vista mesial; (F) Espinhos móveis do própodo, juntos à 

articulação com o dátilo de P2. Note em (A) o pereópodo delgado; em (B) o pereópodo robusto; em 

(C) o mero intumescido; e em (D) a ausência de espínulos na superfície ventral do própodo e dátilo. 

Escalas = 1 mm. 
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4.2.15. Pereópodo 5 – P5 (Figura 69A-B): 

Em anomuras, o quinto pereópodo difere significantemente dos outros pereópodos por 

ser reduzido e, frequentemente, inserido embaixo da carapaça. Esses apêndices cheios de 

cerdas atuam como pequenas escovas, exercendo a função de limpeza das brânquias, esterno 

abdominal, P3 e P4, superfície dorsal posterior da carapaça e, nas fêmeas, pleópodos e ovos 

(Martin & Abele, 1988; Forster & Baeza, 2001), além de poderem ser eficientes na remoção 

de larvas e estágios infectantes de parasitas rizocéfalos da câmara branquial (Ritchie & Hoeg, 

1981). 

 O P5 é quelado, composto de coxa, base, ísquio, mero, carpo, própodo e dátilo. A coxa 

é arredondada e globosa, com uma projeção anterior delgada; a base muito curta apresenta 

pouca mobilidade e está conectada ao ísquio, de tal maneira que formam uma unidade 

funcional, cujo comprimento quase equivale ao do própodo; mero e carpo são delgados e com 

comprimento aproximadamente igual, e cada um é cerca de 3 vezes o comprimento do ísquio. 

Apresenta uma quela terminal com dentes, em que o dátilo móvel é aproximadamente 1/3 do 

comprimento do própodo. A maior parte das junções dos artículos possui extensas áreas de 

membranas artrodiais, que proporcionam ao pereópodo uma grande variedade de 

movimentos.  

Quando o P5 é extendido, própodo e dátilo são capazes de alcançar toda a região 

branquial. Pohle (1989) observou movimentos realizados na câmara branquial durante a 

limpeza em Lithodes maja (Linnaeus, 1758). Nessa espécie, a limpeza das brânquias consiste 

em movimentos anteroposteriores da base-ísquio e do mero pela flexão da junção coxa-base, e 

movimentos látero-mesiais do carpo e da quela pela flexão da junção mero-carpo.  

 O gonóporo masculino, localizado na coxa, é grande, sem cerdas, e está numa posição 

mais interna, cerca de ¼ mesial. 

 

Figura 69. (A, B) Fotomicrografias (MEV) de Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), macho (MZUSP 

33143). (A) P5 direito, vista lateral; (B) Gonóporo masculino na coxa do P5 direito. Escalas = (A) 1 

mm; (B) 0,1 mm. 
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4.2.16. Esterno torácico (Figura 70A-H): 

As regiões esternais do primeiro e segundo maxilípodos são reduzidas e representadas 

por uma fina extensão mediana. Os terceiros maxilípodos estão muito próximos basalmente e 

o somito torácico iii é reduzido e, em algumas espécies, densamente cerdoso na margem 

anterior. Uma curta cicatriz longitudinal junto à margem anterior está presente na maioria das 

espécies. Caracteres diferenciais incluem tamanho do somito torácico iii e forma e 

comprimento da margem anterior (arredondada, subtriangular ou sub-retangular) e ântero-

laterais (arredondadas ou afiladas; curtas ou longas).  

As suturas esternais iv/v, v/vi, vi/vii são incompletas, bem visíveis apenas lateralmente 

(de 1/5 a 1/8 da largura total do esterno torácico), mesialmente direcionada para cima, 

mostrando o plastrão central fusionado e livre. Em P. grossimanus, P. sculptus, P. longicornis 

e P. platycheles as suturas são completas, visíveis lateralmente e inconspícuas em direção à 

linha mediana. 

O esterno se torna progressivamente mais largo posteriormente até o somito torácico 

v, e mais estreito até o somito vii. A margem anterolateral de cada somito pode ser serrilhada 

ou lisa, pubescente ou não, arredondada ou mais acuminada. Um distinto e curto sulco 

longitudinal pode estar presente na linha mediana dos somitos vi, vii ou ambos. 

 Todo o esterno é fundido, exceto pelo somito torácico viii, portador dos P5, que não é 

fusionado ao somito anterior, sendo conectado a este por uma larga articulação membranosa. 

Este somito pode apresentar-se bem variável entre espécies em relação à largura e 

comprimento de todo o esterno (mais longo do que largo, tão longo quanto largo ou mais 

largo do que longo), e do esternito viii (largo, mediano ou estreito), pilosidade (presente ou 

ausente) e formato das margens anterior e posterior (recurvadas ou sub-retilíneas). A largura 

do esternito viii pode ser considerada no dimorfismo sexual, já que é bem mais larga nas 

fêmeas do que nos machos.  
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Figura 70. (A-G) Diversidade de formas do esterno torácico, vista ventral. (A) Megalobrachium 

erosum (Glassell, 1936), macho (USNM 104104); (B) Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), macho 

(USNM 103900); (C) M. pacificum Gore & Abele, 1974, macho (USNM 1184640); (D) P. peruviana 

(Haig, 1960), macho (MZUSP 26116); (E) M. smithi (Glassell, 1936), macho (USNM 103905); (F) P. 

tuberculipes (Lockington, 1878), macho (USNM 107649). (G-H) Fotomicrografias (MEV) de M. 

pacificum Gore & Abele, 1974, macho (MZUSP 330141); (G) Esterno torácico, mostrando também os 

segundos maxilípodos anteriormente e parte das brânquias lateralmente; (H) Sutura esternal iv/v 

incompleta. Escalas = 1 mm. 

 

 

 

 

 



221 
 

4.2.17. Esqueleto endofragmal e brânquias (Figura 71A, B): 

A pleura é frágil, bem recurvada e pode ser ornamentada por cicatrizes inconspícuas. 

Pleuritos i e ii são consideravelmente reduzidos. O pleurito iv é distintamente maior do que os 

demais. Membranas artrodiais são bem desenvolvidas, especialmente as referentes ao P1 e P4. 

Os forâmes pleurais são grandes, arredondados e estão presentes nos pleuritos v a viii. 

 

Figura 71. Esqueleto endofragmal e brânquias de Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), macho 

(MZUSP 33040). (A) Carapaça removida, vista dorsal; ao lado esquerdo, brânquias foram removidas 

para expor os pleuritos (PL), forâmes pleurais (FP), membranas articulares (MA), coxas (CX) e, nas 

setas em branco, a inserção das artrobrânquias (Ab) e pleurobrânquias (Pb), apenas mostrado no 

somito torácico vii; brânquias são indicadas à direita. (B) Desenho esquemático do lado esquerdo de 

(A); e lado direito mostrando a inserção das pleurobrânquias nos forâmes pleurais e das artrobrânquias 

nas membranas articulares. EXO = exopodito; MX = maxilípodo; P = pereópodo. Foto de Luciane 

Ferreira. Escalas = 0,5 mm.  

 

Representantes da família Porcellanidae apresentam 28 filobrânquias típicas, 14 de 

cada lado, compostas de um eixo central e uma fileira de ramos lamelares achatados e 

pareados. As duas brânquias anteriores são artrobrânquias reduzidas no terceiro maxilípodo. 

Cada quelípodo (P1) apresentou duas grandes artrobrânquias; P2 a P4 uma pleurobrânquia e 

duas artrobrânquias cada, e P5, uma única pleurobrânquia (Tabela 4).  
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Somitos 

Torácicos 

I II III IV V VI VII VIII 

Pleurobrânquia _ _ _ _ 1 1 1 1 

Artrobrânquia _ _ 2 2 2 2 2 _ 

 

Tabela 4. Fórmula branquial de Megalobrachium Stimpson, 1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910. 

 

Representantes de Megalobrachium e Porcellanopsis possuem pleurobrânquias com o 

dobro do tamanho das artrobrânquias, com exceção em P1, cujas artrobrânquias são do 

mesmo tamanho das pleurobrânquias.  

Outro aspecto a ser considerado é o tamanho relativo das brânquias. Em M. 

mortenseni e P. peruviana, as brânquias recobrem o pleurito, com lamelas maiores e mais 

unidas. Já P. rosea e P. soriata apresentam brânquias menores, com lamelas mais espaçadas e 

de aparência mais delicada.  

Martin & Abele (1986) citam uma artrobrânquia no somito torácico ii (segundo 

maxilípodo). Embora haja dificuldade na observação devido à proximidade dos somitos, as 

duas artrobrânquias anteriores são muito próximas e, além disso, notamos que estão aderidas à 

membrana artrodial entre a coxa do terceiro maxilípodo, o que nos leva a sugerir que 

pertençam ao somito torácico iii, corroborando as observações de Calman (1909). 

Há uma relação funcional entre o desenvolvimento e esclerotização das brânquias, e 

concentração de oxigênio no ambiente. Em M. mortenseni e P. peruviana, as brânquias 

recobrem quase todo o pleurito, com lamelas grandes e mais esclerotizadas, indicando que 

essas espécies vivem em ambientes com menor concentração de oxigênio. Já P. rosea e P. 

soriata possuem brânquias menores e menos esclerotizadas, mostrando certa transparência, 

indicando que vivem em ambientes bem oxigenados (Burd, 1988). 

 

 

4.2.18. Abdome (Figura 73A, B): 

O abdome é, com frequência, bem desenvolvido, com 6 somitos e o telso. O somito 

abdominal i é reduzido e amplamente recoberto pela margem posterior da carapaça; a margem 

anterior do somito se estende abaixo da carapaça através do sulco posterior da carapaça. É 

subtriangular, com margem anterior arredondada, e mais estreita do que os demais somitos; 
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margens póstero-laterais são recurvadas e voltadas para a região ventral. O somito abdominal 

i é o único que apresenta um esterno ventral calcificado, embora pouco visível, em forma de 

uma barra transversa. O somito ii apresenta a margem anterolateral pouco mais arredondada e 

ligeiramente mais larga do que os demais somitos. Somitos ii a vi apresentam 

aproximadamente o mesmo comprimento, no entanto, o somito vi apresenta a margem 

póstero-lateral mais estreita para acomodar o urópodo, com exceção de P. grossimanus e P. 

sculptus.  

A margem póstero-lateral do somito abdominal vi forma um ângulo diferenciado para 

acomodar o urópodo. Essa região de inserção dos urópodos é curto e apresenta 

aproximadamente 1/3 do comprimento total do somito vi em todos os representantes de 

Megalobrachium e Porcellanopsis. Em P. grossimanus, P. sculptus, P. longicornis e P. 

platycheles, essa região é mais longa, com cerca de 2/3 do comprimento do somito vi.  

O esterno abdominal (Figura 72A, B) dos somitos abdominais ii a vi é incompleto e 

reduzido a uma membrana que recobre os órgãos abdominais. O vestígio do esterno é curto e 

se estende mesialmente, como uma projeção subtriangular, alongada, achatada e pouco 

visível. O vestígio do esterno referente ao esternito abdominal vi é mais delgado e 

ligeiramente voltado posteriormente. 

 

 

Figura 72. Fotomicrografias (MEV) do esterno abdominal (seta) de Megalobrachium pacificum Gore 

& Abele, 1974, macho (MZUSP 33041), vista ventral. Escalas = (A) 0,1 mm; (B) 0,01 mm. 

 

 Características diferenciais adicionais entre espécies incluem a presença ou ausência 

de cerdas nas margens anterior e posterior dos tergitos, rugosidade e largura do somito vi em 

relação aos demais. Além disso, as espécies podem apresentar o abdome com forma sub-

retangular, tanto nos machos como nas fêmeas, quando os somitos abdominais apresentam 

aproximadamente a mesma largura (M. erosum, P. garthi, M. n. sp., M. mortenseni, M. 
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pacificum, M. poeyi e M. smithi) ou subtriangular, quando os somitos abdominais decrescem 

em largura. O abdome pode ser subtriangular apenas nos machos e sub-retangular nas fêmeas 

(P. festae, P. peruviana, P. rosea, P. sinuimana), ou em ambos (P. soriata e P. tuberculipes).  

 

 

Figura 73. (A, B) Abdome, urópodos e telso, vista dorsal. (A) Megalobrachium poeyi (Guérin-

Menéville, 1855), macho (USNM 131571); (B) Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), macho (USNM 

103900). Note em (A) o abdome sub-retangular; e em (B) o abdome subtriangular. Escalas = 1 mm. 

 

O abdome pode ou não recobrir todo o esterno torácico e o telso alcançar a coxa do 

terceiro maxilípodo nos machos. Fêmeas apresentam o abdome, geralmente, mais largo, com 

maior quantidade de cerdas laterais e o somito abdominal vi ligeiramente mais largo do que os 

demais. Adicionalmente, o abdome recobre todo o esterno torácico e protege o poro genital, e 

o telso alcança a coxa do terceiro maxilípodo. Além disso, segundo Glassell (1938), o sexo 

pode ser instantaneamente determinado pelo formato dos segmentos terminais do abdome: 

nos machos, as últimas placas (somito abdominal vi) são curtas e largas, enquanto que nas 

fêmeas, estas são subquadradas.  

 Além da natação, o abdome da fêmea também é utilizado para a limpeza de ovos, 

como na maioria dos outros decápodos. Os ovos são presos aos pleópodos, e são protegidos 

com a ajuda do largo telso e urópodos desenvolvidos, que formam um leque caudal que cobre 

a maior parte do esterno da fêmea. As fêmeas ventilam os ovos batendo o abdome, como se 

estivessem nadando, enquanto se mantém aderidas ao substrato (Hiller et al., 2010). 
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4.2.19. Pleópodos (Figuras 74A-F, 75A-F): 

Em Megalobrachium e Porcellanopsis, fêmeas apresentam 2 pares de pleópodos 

localizados nos esternitos abdominais iv e v, diferente de representantes dos gêneros 

Pachycheles, Pisidia e Porcellana, que apresentam um par adicional de pleópodos no 

esternito abdominal iii. Os pleópodos são maiores e mais alongados no esternito v e pouco 

menores no esternito abdominal iv. São unirremes, compostos por uma base e 2 a 3 

segmentos articulados. Os segmentos são sub-retilíneos, mais estreitos proximalmente e, 

geralmente, com margem distal pouco mais dilatada. O segmento proximal é, geralmente, 

maior e subcilíndrico, aparentemente mais calcificado; o próximo segmento, o mediano, é 

subcilíndrico, mais achatado do que o primeiro; enquanto que o mais distal é achatado e com 

a extremidade arredondada. Apresentam 5 a 8 agrupamentos de longas cerdas simples 

dispostas nas extremidades e na metade das margens mesial e lateral do segmento distal, nos 

dois ângulos disto-laterais do segmento mediano e nos dois ângulos disto-laterais do 

segmento proximal. Cerdas pleopodais, simples, são mais longas e densas na margem lateral 

dos pleópodos. 

Diferenças entre gêneros dizem respeito à disposição das cerdas e tamanho dos 

segmentos. Uma diferença significativa é o número de segmentos no pleópodo iv: todos os 

representantes de Megalobrachium apresentam um par de pleópodos com apenas dois 

segmentos, enquanto que os representantes de Porcellanopsis apresentam um terceiro 

segmento adicional, porém muito reduzido. A proporção dos segmentos e a localização de 

cerdas no pleópodo sugerem a perda do segmento distal em Megalobrachium. 
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Figura 74. (A-F) Pleópodos femininos direitos, vista ventral. (A-C) Megalobrachium pacificum Gore 

& Abele, 1974, fêmea (MZUSP 33040). (D-F) Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 

33143). (A, D) Fotomicrografias (MEV) do pleópodo v. (B, E) Fotomicrografias (MEV) do pleópodo 

iv. Escalas = 0,1 mm. 

 

 Machos apresentam pleópodos modificados referentes ao esternito abdominal ii, 

agindo como gonópodos. Estes são birremes, com o protopodito longo, endopodito bem 

desenvolvido e exopodito bem reduzido (geralmente endopodito apresenta o mesmo tamanho 

do protopodito). O endopodito tem a forma lanceolada ou reniforme e apresenta, 

aproximadamente, 3 camadas de cerdas, sendo que o 1/4 proximal não apresenta cerdas. O 

exopodito não apresenta cerdas. Não há indicação da presença de pleópodos no primeiro 

esternito abdominal (Martin & Abele, 1988), mas pode haver uma indicação da presença de 

pleópodos vestigiais, geralmente pouco ou não visíveis em Megalobrachium e 

Porcellanopsis, representados por um pequeno botão calcificado nos esternitos iii a v.  
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Figura 75. (A-F) Fotomicrografias (MEV) dos pleópodos masculinos, vista ventral. (A-C) 

Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, macho (MZUSP 33041). (D-F) Porcellanopsis 

peruviana (Haig, 1960), macho (MZUSP 33025). (A, D) Gonópodos direito e esquerdo, 

respectivamnte. (B, C, E) Pleópodos vestigiais masculinos (botões) esquerdos. (F) Exopodito do 

gonópodo esquerdo. Escalas (A, B, D, E) = 0,1 mm; (C, F) = 0,01 mm. 
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4.2.20. Urópodos: 

O somito abdominal vi apresenta urópodos bem desenvolvidos. O segmento basal 

(protopodito) (Figura 76A, B) é curto, largo e achatado, variando entre uma estrutura mais 

larga do que longa (em P. garthi, M. n. sp., M. pacificum, P. peruviana, M. poeyi, P. rosea e 

P. sinuimana) e com lobos na margem lateral, até uma pequena estrutura subquadrada (em P. 

soriata e P. tuberculipes apenas), tão longa quanto larga (em M. erosum, P. festae, M. 

mortenseni, M. smithi, P. soriata e P. tuberculipes). 

 

 

Figura 76. (A, B) Protopodito do urópodo. (A) Megalobrachium poeyi (Guérin-Menéville, 1855), 

macho (USNM 131571); (B) Porcellanopsis soriata (Say, 1818), macho (MZUSP 26111). Note em 

(A) o protopodito mais largo do que longo, com 2 lobos distintos; e em (B) o protopodito tão longo 

quanto largo, sem lobos evidentes. Escalas = 0,5 mm. 

 

Os ramos interno (endopodito) e externo (exopodito) são pouco calcificados, 

distalmente arredondados e ligeiramente voltados mesialmente, apresentando uma franja de 

cerdas plumosas que margeia toda a margem. Em espécies com urópodos bem desenvolvidos, 

ambos os ramos alcançam a extremidade do telso e o exopodito é mais estreito do que o 

endopodito (em Megalobrachium); já em espécies que apresentam algum grau de redução dos 

urópodos, estes não alcançam a extremidade do telso (em P. festae, P. garthi, P. peruviana, P. 

rosea e P. sinuimana). 

 As espécies P. soriata e P. tuberculipes apresentam uma redução considerável dos 

endopoditos e exopoditos dos urópodos. Hiller et al. (2010), destacam que tal modificação se 

deve à estratégia de fuga, que não envolve natação, mas a camuflagem com o substrato. 

Quando detectados, passivamente e rapidamente afundam e permanecem imóveis no 

substrato. 
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4.2.21. Telso (Figura 77A-C): 

Compreende uma placa central subtriangular, um par de placas laterais delgadas e 

alongadas, e um par arredondado terminal. Um par de pequenas placas ântero-laterais (quando 

o telso apresenta 7 placas) também está presente na maior parte das espécies estudadas, com 

exceção de P. festae, P. garthi, P. soriata e P. tuberculipes (com 5 placas). As placas 

terminais podem ser mais longas (M. erosum, P. garthi, M. n. sp., M. mortenseni e M. smithi), 

ou mais curtas (P. festae, M. pacificum, M. poeyi, P. rosea, P. sinuimana, P. soriata e P. 

tuberculipes) do que as placas laterais. Em P. grossimanus, as placas laterais e ântero-laterais 

são apenas parcialmente divididas por um sulco interrompido. 

 Essas placas são interligadas por áreas não calcificadas, como membranas. Nas 

fêmeas, as duas placas distais são mais largas e mais alongadas do que nos machos. Uma 

franja de cerdas plumosas está presente margeando as placas terminais; as cerdas são mais 

longas na margem distal. Cerdas em menor quantidade também margeiam lateralmente as 

placas laterais e ântero-laterais.  

Hiller et al. (2010), realizaram um estudo sobre hipercarcinização em Allopetrolisthes 

spinifrons (H. Milne-Edwards, 1837). Segundo os autores, essa espécie apresenta uma 

novidade evolutiva que inclui redução dos urópodos, telso subtriangular e dimorfismo sexual 

bem evidente. Esses caracteres foram considerados derivados pelos autores, pois são 

caracteres de transição entre as formas de anomuros e braquiúros. Um dimorfismo sexual bem 

evidente evidenciado pela forma subtriangular nos machos e sub-retangular nas fêmeas está 

presente em P. festae, P. peruviana, P. rosea, P. sinuimana, P. soriata e P. tuberculipes. 

 

Figura 77. (A-C) Telso, vista dorsal. (A) Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, macho 

(USNM 1184640); (B) Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), macho (MZUSP 19905); (C) P. soriata 

(Say, 1818), macho (MZUSP 26111). Note em (A) o telso com 7 placas e as placas terminais mais 

curtas do que metade das laterais; em (B)  o telso com 7 placas e as placas terminais mais longas do 

que metade das laterais; e em (C) o telso com 5 placas e as placas terminais mais longas do que 

metade das laterais. Escalas = 1 mm. 
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4.2.22. Cerdas: 

 

As cerdas dos crustáceos são compostas por um soquete articulado e uma haste, com 

um anel na metade inferior. Na maioria dos casos eles possuem projeções na forma de sétulas 

articuladas e dentículos não articulados (Pohle & Telford, 1981; Watling, 1989; Garm, 2004a; 

Keiler & Richter, 2011). A cerda apresenta um lúmen contínuo e um póro terminal, 

frequentemente, presente na sua ponta, conectando o lúmen com o ambiente (Garm, 2004a). 

Conclusões contraditórias têm sido feitas a respeito da relevância da morfologia de 

cerdas na reconstrução filogenética. Garm (2004a; 2004b) sugere que diferentes tipos de 

cerdas refletem mecanismos de funções sensoriais e mecânicas e não uma história evolutiva. 

Já Pohle (1989), Bauer (1981) e Martin & Felgenhauer (1986) enfatizam que as cerdas, 

especialmente em P5, são de considerável valor sistemático ou, pelo menos, servem como 

indicadores de afinidades filogenéticas. 

 

 

4.2.22.1. Terceiro maxilípodo: 

 

Foram identificados 10 diferentes tipos de cerdas. A terminologia utilizada na 

morfologia setal é baseada e modificada de acordo com os trabalhos de Martin & Abele 

(1988), Lavalli & Factor (1992) e Garm (2004b) (Tabela 5). A localização das cerdas é 

demonstrada na Figura 78.  

 

Cerdas simples (Figuras 79A): Apresentam a haste afilada, com grande variedade de 

comprimento (longa ou muito curta, quase não visível a olho nu), desprovida de projeções, 

tais como sétulas, escamas ou dentículos. Cerdas simples com haste mais longa foram 

encontradas em grande quantidade da margem lateral do exopodito, principalmente na metade 

proximal, enquanto que as cerdas simples minúsculas foram encontradas espassadas, em 

pouca quantidade, na superfície lateral do dátilo, própodo e carpo. 

 

Cerdas paposas (Figuras 79B): A haste é provida de sétulas aleatoriamente 

distribuídas, presentes em toda a haste ou somente na metade distal. Cerdas paposas curtas 

com sétulas longas foram encontradas na superfície dorsal e margens mesiais da coxa e base. 

Cerdas com haste mais longa foram encontradas dispersas no carpo, além de um denso tufo 
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ventro-proximal no exopodito. Cerdas paposas longas também estão presentes na metade 

distal do flagelo do exopodito, com comprimento semelhante ao do próprio flagelo. 

 

Cerdas plumodenticuladas espadadas (Figuras 79C, D): Apresentam duas fileiras 

de sétulas opostas (abertura angular de 180º), robustas e com várias projeções acuminadas, 

irregulares, arranjadas paralelamente. A ponta da cerda apresenta a haste afilada, com duas 

fileiras curtas de minúsculos dentículos paralelos distais. Toda a extensão da haste, longa e 

delgada, apresenta minúsculos dentículos, um ao lado do outro, arranjados paralelamente. 

Martin & Abele (1988) foram os únicos autores que encontraram minúsculas cerdas iguais às 

sétulas aqui descritas, e as denominaram “sword setae” (cerdas espadadas). Os autores 

enfatizam que as pequenas cerdas espadadas são, possivelmente, únicas no terceiro 

maxilípodo de aeglídeos. A nomenclatura aqui proposta é baseada nas cerdas espadadas 

simples descritas por Martin & Abele (1988), bem como nas cerdas plumodenticuladas da 

nomenclatura de Lavalli & Factor (1992). Cerdas plumodenticuladas espadadas foram 

encontradas no carpo, especialmente na margem distal em vista ventral.  

 

Cerdas fracamente serreadas (Figuras 79E, F): A haste é delgada, curta ou pouco 

mais longa (aproximadamente 10 a 4 vezes menor do que a cerda paposerreada), com poucas 

sétulas apenas na metade distal. A extremidade (cerca de 1/8 distal) apresenta sétulas menores 

do que no restante da haste. As cerdas fracamente serreadas mais longas estão presentes como 

um denso tufo distal no carpo ventralmente, e as cerdas com a haste mais curta são mais 

abundantes na metade distal do dátilo.  

 

Cerdas paposerreadas (Figuras 80A-C): Apresentam a haste muito longa e estreita, 

provida de sétulas aleatoriamente distribuídas em aproximadamente 2/3 proximais, além de 

duas fileiras de minúsculos dentículos pontiagudos distais. Na região distal, a haste apresenta, 

adicionalmente, pequenas sétulas proximais aos dentículos. A haste é recurvado no ápice 

(região dos dentículos). São encontradas em grande quantidade nas superfícies dorsal e 

ventro-mesiais do própodo e dátilo, bem como na superfície ventro-mesial do carpo e mero 

(superfície dorsal sem cerdas). 

 

Cerdas serreadas longas (Figuras 80D, E): Apresentam a haste distintamente mais 

longa do que as demais cerdas serreadas, com duas fileiras de dentículos robustos e 
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pontiagudos na metade distal. São encontradas em pequena quantidade na superfície ventro-

distal do carpo, proximalmente ao tufo de cerdas plumodenticuladas espadadas. 

 

Cerdas serreadas robustas, tipo 1 (Figuras 81A, B): São cerdas robustas, muito 

curtas, caracterizadas por apresentar sétulas em forma de dentes distintos, muito robustas, ao 

longo da metade distal da haste, arranjadas em duas fileiras que formam um ângulo menor do 

que 180º. As sétulas se tornam mais curtas ao longo da ponta da haste, e não possuem 

dentículos adicionais. Estão presentes em M. pacificum, como uma franja de escassas cerdas 

na margem disto-lateral do ísquio em vista ventral. 

 

Cerdas serreadas robustas, tipo 2 (Figuras 81C, D): São muito semelhantes às 

cerdas serreadas robustas do tipo 1 porém, apresentam a haste pouco mais longa e, 

adicionalmente às duas fileiras de sétulas em forma de dentes, esse tipo de cerda apresenta 

duas fileiras de minúsculos dentículos ao lado oposto da haste. Estão arranjadas como uma 

densa fileira na margem próximo-mesial da coxa. 

 

Cerdas bífidas (Figuras 81E, F): São muito robustas e curtas, sem projeções (sétulas, 

escamas ou dentículos). Apresentam uma base larga que se torna pouco mais estreita em 

direção ao ápice. A ponta da cerda é bífida, larga e com a extremidade arredondada. Não há 

informações sobre esse tipo de cerda (ou cerdas similares) na literatura. A nomenclatura aqui 

utilizada é baseada na distinta forma do seu ápice. Foi encontrada como uma pequena franja 

na margem disto-lateral do ísquio em vista ventral apenas em P. rosea. Ao contrário de P. 

rosea, M. pacificum apresenta a fileira de cerdas robustas do tipo 1 na mesma região. 

 

Cerdas escamadas (Figura 80F): Apresentam a haste longa e afilada, com sétulas 

muito robustas e curtas, em forma de pequenas escamas, densamente arranjadas ao redor de 

toda a haste, de modo que a haste não é visível. Estão presentes em pequena quantidade na 

metade distal do dátilo.  

 

Bauer (1975), Factor (1978), e Felgenhauer & Schram (1979) sugerem que, 

possivelmente, as cerdas serreadas apresentem as funções quimio e mecano-receptoras, além 

da função de limpeza dos apêndices.  



233 
 

Cerdas escamadas foram identificadas por estarem envolvidas em atividades de 

limpeza por Bauer (1987). No entanto, Derby (1982) demonstrou que cerdas “escamosas” 

semelhantes são tanto quimio como mecano-receptora, assim como as cerdas simples.  

Cerdas simples são encontradas e nas superfícies dorsal e ventral da maioria dos 

segmentos das peças bucais e, portanto, estas podem agir tanto como órgãos de paladar, como 

receptores táteis para o alimento que será ingerido. Já as cerdas paposas apresentam diversas 

funções associadas à filtração, como evitar a entrada de partículas para a câmara branquial 

através da corrente de água (Farmer, 1974). 

 

Martin & Abele, 1988 Lavalli & Factor, 1992 Garm (2004b) Presente trabalho 

Simple setae Simple setae Simple setae Cerdas simples 

(Figura 79A) 

Pappose setae Pappose setae Pappose setae Cerdas paposas 

(Figura 79B) 

Não mencionadas Não mencionadas Não mencionadas Cerdas 

plumodenticuladas 

espadadas  

(Figuras 79C, D) 

Serrate setae Serrate setae – Type D2 Serrate setae Cerdas fracamente 

serreadas  

(Figuras 79E-F) 

Não mencionadas Plumodenticulate setae Papposerrate setae Cerdas paposerreadas 

(Figuras 80A-C) 

Serrate setae Serrate setae – Type D2 Serrate setae Cerdas serreadas 

longas  

(Figuras 80D, E) 

Stout serrate setae Serrate setae – Type D1 Serrate setae Cerdas serreadas 

robustas (Tipo 1) 

(Figuras 81A, B) 

Não mencionadas Serrate setae – Type D2 Não mencionadas Cerdas serreadas 

robustas (Tipo 2) 

(Figuras 81C, D) 

Não mencionadas Não mencionadas Não mencionadas Cerdas bífidas 

(Figuras 81E, F) 

Não mencionadas Multiscaled setae Não mencionadas Cerdas escamadas 

(Figura 80F) 

  

Tabela 5: Nomenclatura comparativa dos tipos de cerdas do terceiro maxilípodo de Megalobrachium 

Stimpson, 1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910. Note que Martin & Abele (1988), Lavalli & Factor 

(1992) e Garm (2004b) não distinguiram as cerdas fracamente serreadas das cerdas serreadas longas. 
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Figura 78. (A, B) Desenho esquemático do terceiro maxilípodo de Megalobrachium Stimpson, 1858 e 

Porcellanopsis Rathbun, 1910, com tipo e localização das cerdas em vistas dorsal e ventral, 

respectivamente. Cx = coxa, Bs = base, I = ísquio, M = mero, C = carpo, P = própodo, D = dátilo, Exo 

= exopodito, CS = cerdas simples, CPp = cerdas paposas, CFS = cerdas fracamente serrilhadas, CPs = 

cerdas paposerrilhadas, CE = cerdas escamadas, CRS2 = cerdas robustas serrilhadas, tipo 2, CPE = 

cerdas plumodenticuladas espadadas, CSL = cerdas serrilhadas longas, CRS1 = cerdas robustas 

serrilhadas, tipo 1, CB = cerdas bífidas. Escalas = 1 mm. 
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Figura 79. (A-F) Fotomicrografias (MEV) dos tipos de cerdas do terceiro maxilípodo. (A, D) 

Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, fêmea (MZUSP 33040); (B, C, E, F) Porcellanopsis 

rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143). (A) Cerdas simples ao longo da superfície lateral do 

dátilo; (B) Cerdas paposas próximas à superfície mesial da coxa; (C, D) Cerdas plumodenticuladas da 

superfície ventro-distal do carpo; (E, F) Cerdas fracamente serreadas (seta) da margem disto-lateral do 

dátilo. Escalas = (A, C) 0,005 mm; (B, D-F) 0,01 mm.  
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Figura 80. (A-F) Fotomicrografias (MEV) dos tipos de cerdas do terceiro maxilípodo de 

Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143). (A-C) Cerdas paposerreadas da 

margem dorso-mesial do dátilo; (D, E) Cerdas serreadas longas da superfície disto-lateral do dátilo; 

(F) Cerda escamada (seta) da margem disto-lateral do dátilo. Escalas = (A, B, D, F); 0,01 mm (C) 

0,001 mm; (E) 0,005 mm.  
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Figura 81. (A-F) Fotomicrografias (MEV) dos tipos de cerdas do terceiro maxilípodo. (A, B) 

Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, fêmea (MZUSP 33040); (C-F) Porcellanopsis rosea 

(Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143). (A, B) Cerdas serreadas robustas, tipo 1 da margem disto-

lateral do ísquio em vista ventral; (C, D) Cerdas serreadas robustas, tipo 2 da margem mésio-proximal 

da coxa; (E, F) Cerdas bífidas da margem disto-lateral do ísquio em vista ventral. Escalas = 0,01 mm. 
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4.2.22.2. Pereópodo 5 (P5): 

 

Martin & Felgenhauer (1986) foram os primeiros autores a fornecer um estudo 

morfológico detalhado sobre cerdas no P5 dos Anomura, utilizando aeglídeos. Tal estudo foi 

seguido por outros de Pohle (1989), Holmquist (1989), Fleischer et al. (1992) e Keiler & 

Richter (2011). No entanto, há ainda a falta de informações mais detalhadas a respeito da 

morfologia e função das cerdas dos quintos pereópodos em anomuros. 

A morfologia setal do quinto pereópodo é baseada e modificada de acordo com os 

trabalhos de Garm (2004b), Fleischer et al. (1992) e Keiler & Richter (2011) (Tabela 6). A 

localização das cerdas é demonstrada na Figura 82. Seis tipos distintos de cerdas são 

identificados: 

 

Cerdas serrilhadas retas (Figuras 83A-D): A haste apresenta um duplo pente de 

dentículos que dobram em direção à extremidade da cerda. Estão presentes em grande 

quantidade nas superfícies ventral e dorsal do própodo e dátilo. O carpo apresenta um tufo de 

cerdas serrilhadas retas na margem disto-ventral.  

A forte denticulação das cerdas serreadas retas age como um pente, limpando outros 

apêndices (Schembri, 1982).  

 

Cerdas serrilhadas em forma de foice (Figuras 83E-H): A haste é recurvada, com 

uma dupla fileira de dentículos espaçados; a extremidade distal (ponta da cerda) é delgada e 

retorcida, sem dentículos. Estão localizadas na superfície ventral do própodo, uma porção 

maior distribuída na margem proximal, e outra menor na margem distal. De acordo com sua 

localização, estão sempre em contato com as brânquias.  

Fleischer et al. (1992) propõem que existência das cerdas em forma de foice é uma 

adaptação que aumenta a eficiência na limpeza, seja pela sua ação de raspagem das partículas, 

ou devido a sua porção distal serreada e curva, que pode alcançar superfícies menos 

acessíveis, como entre os filamentos das brânquias.  

  

Cerdas paposas (Figuras 84C, D): A haste é, geralmente, longa e estreita, sem um 

póro terminal. Apresentam longas sétulas arranjadas aleatoriamente, por toda a haste, 

atribuindo à cerda uma aparência de pena. Estão distribuídas mais abundantemente no tufo de 

cerdas distais do ísquio, próximo à junção com o mero. Também estão presentes como uma 
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franja ao longo da margem lateral do mero em M. pacificum, M. poeyi, P. soriata e P. 

tuberculipes. 

Fleischer et al. (1992) e Forster & Baeza (2001) denominaram essas mesmas cerdas 

como “cerdas plumosas”. No entanto, as sétulas na haste não estão arranjadas em duas 

fileiras, de lados opostos, mas sim aleatoriamente por toda a haste. Sendo assim, a 

denominação “paposa” é preferível. 

As cerdas paposas, cuja localização é proximal no apêndice, são mecano-receptoras. 

Sua posição na P5, próxima à abertura inalante, permite com que as cerdas possam perceber o 

grau de sujidade na corrente respiratória para iniciar a limpeza das brânquias se necessário.  

 

Cerdas simples (Figuras 84A, B): A haste é estreita, curta ou longa, e afilada 

distalmente. Não apresentam distintas saliências, tais como dentículos, sétulas ou escamas. 

São encontradas na margem distal da coxa e ao redor da margem distal da quela, no dátilo e 

própodo.  

De acordo com Watling (1989) e Fleischer et al. (1992), as cerdas simples ao redor da 

quela são quimiorreceptoras. As pontas torcidas vistas nas cerdas simples permitem que 

partículas sejam melhor aderidas e, portanto, melhorar a estimulação dos órgão receptores. 

  

Cerdas simples em forma de clava (Figuras 84E-H, 85A-H): Assim como as cerdas 

simples, não apresentam saliências, como dentículo, sétulas ou escamas. São cerdas mais 

achatadas, robustas, com póro terminal bem visível e ponta discretamente bífida. Inúmeras 

fileiras dessas cerdas estão localizadas ao longo das margens mesial e lateral da quela, no 

dátilo e própodo. As fileiras laterais margeiam as cerdas pontiagudas em forma de dente.  

Além das mesmas funções atribuídas às cerdas simples (Watling, 1989; Fleischer et 

al., 1992), outra possível função dessas cerdas é auxiliar no reconhecimento de parasitas 

(Fleischer et al., 1992; Keiler & Richter, 2011). 

 

Cerdas pontiagudas em forma de dente (Figuras 84E-H, 85A-H): A quela 

apresenta uma fileira de processos robustos, dentiformes, em toda a margem. Cada cerda é 

dividida em uma porção interna e uma porção externa, com um poro terminal.  

São responsáveis pela remoção das partículas melhor aderidas que não são removidas 

pelas outras cerdas, especialmente parasitas rizocéfalos (Fleischer et al., 1992). De acordo 

com Keiler & Richter (2011), devido a sua sólida ou ausente articulação, bem como sua forma 
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robusta que não permite deflexão, uma possível função mecano-receptora dessas cerdas seja a 

percepção de vibração, uma vez que porcelanídeos são capazes de distinguir entre larvas de 

rizocéfalos e outras partículas incrustadas que constituem ameaças não tão severas (Fleischer 

et al., 1992). 

 

As principais diferenças foram encontradas em relação às cerdas paposas no mero, que 

apenas estão presentes em P. grossimanus, P. platycheles, M. poeyi, M. pacificum, P. soriata 

e P. tuberculipes. As cerdas paposas do ísquio também podem ser abundantes em todo o 

artículo (P. sculptus e P. grossimanus), dispostas como um tufo na metade distal (P. 

platycheles, M. pacificum e M. poeyi), ou apenas estarem distribuídas distalmente como 

escassas cerdas distais (P. longicornis, M. erosum, P. festae, P. garthi, M. n. sp., M. 

mortenseni, P. peruviana, P. rosea, P. sinuimana, M. smithi, P. soriata e P. tuberculipes). 

Outras diferenças foram encontradas na densidade de cerdas tipo foice e cerdas longas e retas 

na superfície dorsal do própodo.  

 

Fleischer et al. 

(1992) 

Forster & Baeza 

(2001) 

Garm (2004b) Keiler & Richter 

(2011) 

Presente trabalho 

Straight serrate 

setae 

Straight long 

setae 

Serrate setae Composite 

serrate setae 

Cerdas serrilhadas 

retas  

(Figuras 83A-D) 

Sickle-shaped 

setae 

Sickle-shaped 

setae 

Serrate setae Sickle-shaped 

serrate setae 

Cerdas serrilhadas 

em forma de foice 

(Figuras 83E-H) 

Smooth setae Não mencionadas Simple setae Small simple 

setae 

Cerdas simples 

(Figuras 84A-B) 

Club-shaped 

setae 

Curved setae Simple setae Small simple 

setae 

Cerdas simples em 

forma de clava 

(84E-H, 85A-H) 

Plumose setae Plumose setae Pappose setae Não descritas Cerdas paposas 

(Figuras 84C-D) 

Teeth Tooth-shaped 

projections 

Cuspidate setae Tooth-like 

cuspidate setae 

Cerdas pontiagudas 

em forma de dente 

(Figuras 84E-H, 

85A-H) 

 

Tabela 6. Nomenclatura comparativa dos tipos de cerdas do quinto pereópodo de Megalobrachium 

Stimpson, 1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910. 
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Figura 82. Desenho esquemático do quinto pereópodo de Megalobrachium Stimpson, 1858 e 

Porcellanopsis Rathbun, 1910, com tipo e localização das cerdas em vista lateral. Cx = coxa, Bs = 

base, I = ísquio, M = mero, C = carpo, P = própodo, D = dátilo, CSR = cerdas serrilhadas retas, CSF = 

cerdas serrilhadas em forma de foice, CPp = cerdas paposas. Escala = 1 mm. 
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Figura 83. (A-H) Fotomicrografias (MEV) dos tipos de cerdas do P5. (A, B) Cerdas serreadas retas da 

superfície dorsal do própodo; (C, D) Cerdas serreadas retas da margem distal do carpo em vista 

ventral; (E-H) Cerdas serreadas em forma de foice da superfície disto-ventral do própodo. (A, B, D, E) 

Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, fêmea (MZUSP 33040); (C, D) Porcellanopsis 

rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143); (G) Porcellana platycheles (Pennant, 1777), macho 

(MZUSP 16261); (H) Pachycheles grossimanus (Guérin-Menéville, 1835), macho (MZUSP 26392). 

Escalas = 0,01 mm.  
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Figura 84. (A-H) Fotomicrografias (MEV) dos tipos de cerdas do P5. (A, B) Cerdas simples da 

margem disto-lateral da coxa; (C, D) Cerdas paposas da margem distal do ísquio; (E-H) Cerdas 

simples em forma de clava e cerdas pontiagudas em forma de dente da margem distal do própodo e 

dátilo (quela). (A, C) Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, fêmea (MZUSP 33040); (B, E) 

Porcellanopsis rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143); (D, G, H) Pachycheles grossimanus 

(Guérin-Menéville, 1835), macho (MZUSP 26392); (F) Porcellana platycheles (Pennant, 1777), 

macho (MZUSP 16261). CSR = cerdas serreadas retas; CSC = cerdas simples em forma de clava; 

CPD = cerdas pontiagudas em forma de dente; PT = póro terminal. Escalas = (A-C, E, G) 0,01 mm; 

(D, F) 0,1 mm; (H) 0,005 mm. 
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Figura 85. (A-H) Fotomicrografias (MEV) dos tipos de cerdas do P5, margem distal do própodo e 

dátilo (quela). (A, D) Porcellana platycheles (Pennant, 1777), macho (MZUSP 16261); (B) 

Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, fêmea (MZUSP 33040); (C, G, H) Porcellanopsis 

rosea (Rathbun, 1900), fêmea (MZUSP 33143); (E, F) Pachycheles grossimanus (Guérin-Menéville, 

1835), macho (MZUSP 26392). CSR = cerdas serreadas retas; CRF = cerdas serreadas em forma de 

foice; CSC = cerdas simples em forma de clava; CPD = cerdas pontiagudas em forma de dente. 

Escalas = (A-D) 0,005 mm; (E, F) 0,1 mm; (G, H) 0,05 mm. 
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4.3. Análise filogenética 

 

 

4.3.1. O monofiletismo de Megalobrachium Stimpson, 1858 e Porcellanopsis 

Rathbun, 1910 

 

 

O estudo dos 17 terminais resultou em uma matriz com 151 caracteres 

morfológicos (ANEXO A), sendo 17 baseados na morfologia da carapaça, 9 da fronte, 4 

dos ângulos orbitais externos, 9 das córneas, pedúnculos oculares e órbitas, 10 das 

antênulas, 9 das antenas, 9 dos terceiros maxilípodos, 6 do branquiostegito, 19 dos 

quelípodos (P1), 15 dos P2 a P4, 6 dos P5, 13 do esterno torácico, 3 do abdome e 

esterno abdominal, 2 dos pleópodos masculinos, 10 dos pleópodos femininos, 5 dos 

urópodos, 3 do telso, e 2 da disposição das cerdas nos gonóporos. Os estados referentes 

à Lista de caracteres estão no ANEXO B. Todos os caracteres listados são propostos e 

analisados pela primeira vez. 

A análise filogenética gerou uma única árvore com 314 passos. O índice de 

consistência (IC) foi de 64, e o índice de retenção (IR) foi de 80. O monofiletismo de 

Megalobrachium Stimpson, 1858 foi demonstrado e o gênero Porcellanopsis Rathbun, 

1910, antes na sinonímia de Megalobrachium, mas também monofilético, foi revalidado 

(Figuras 86, 87). 

As espécies tradicionalmente atribuídas à Megalobrachium (com M. erosum, M. 

festae, M. garthi, M. n. sp., M. mortenseni, M. pacificum, M. pervianum, M. poeyi, M. 

roseum, M. sinuimanus, M. smithi, M. soriatum e M. tuberculipes) resultaram em um 

grupo monofilético, dividido em dois clados distintos, também monofiléticos. Esse 

clado é sustentado por 24 sinapomorfias não ambíguas e 9 ambíguas: carapaça com 

grânulos dispersos dorsalmente [2(1)]; margem lateral da carapaça com grânulos 

dispersos [15(1)]; superfície póstero-lateral da carapaça pregueada [16(1)]; fronte com 

grânulos ou tubérculos bem evidentes [18(1)]; fronte marcadamente defletida, formando 

um ângulo de aproximadamente 45º [23(2)]; margem do ângulo orbital externo 

granulada [28(1)]; ângulo orbital externo em contato com a base-ísquio da antena 

[30(1)]; pedúnculo ocular subcilíndrico [34(1)]; pedúnculo ocular longo [35(1)]; 

superfície lateral do pedúnculo ocular com crista longitudinal baixa [39(1)]; artículo 

basal da antênula diminuto [40(1)]; antênula sem espinhos na margem distal do artículo 
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basal [42(1)]; ângulo disto-lateral do artículo basal da antênula fortemente protraído 

[44(1)]; fileira longitudinal de grânulos presentes na superfície lateral do mero do 

terceiro maxilípodo [65(0)]; margem superoanterior do branquiostegito com grânulos ou 

tubérculos [69(1)]; quilha da margem superoanterior do branquiostegito crenulada 

[71(1)]; P1 homoquelos [74(1)]; grânulos ou tubérculos arredondados no terço proximal 

da margem mesial do carpo em P1 [82(1)]; 2 a 3 carenas longitudinais pouco projetadas 

no própodo de P1 [87(0)]; carpo tão longo quanto o própodo em P4 [99(0)]; esterno 

torácico mais largo do que longo [116(2)]; lobos laterais do esternito torácico iii tão 

avançados quanto o mediano [117(1)]; lobo ântero-lateral do esternito torácico iv longo 

[119(1)]; suturas esternais incompletas, visíveis apenas lateralmente [127(1)]; esternito 

torácico vi mais largo do que o esternito vii [128(1)]; esternitos abdominais iii a vi 

inconspícuos e translúcidos [131(1)]; endopodito do gonópodo reniforme [132(2)]; 2 

pares de pleópodos femininos [134(1)]; pleópodo feminino iii ausente [136(0)]; 

segmento mediano do pleópodo feminino v pouco maior do que o segmento distal 

[141(1)]; endopodito do urópodo estreito [146(1)]; protopodito do urópodo mais largo 

do que longo [147(0)]; placas terminais do telso mais curtas do que a metade das 

laterais [150(2)]. 

O monofiletismo do gênero Megalobrachium (com M. pacificum, M. poeyi, M. 

n. sp., M. smithi, M. erosum e M. mortenseni) é sustentado por 11 sinapomorfias não 

ambíguas: regiões da carapaça com as regiões delimitadas (especialmente epibranquial e 

protogástrica), definidas por sulcos rasos e estreitos [6(1)]; lobos da fronte pouco 

defletidos, formando um ângulo de até 45º [21(0)]; lobo mediano da fronte arredondado 

[26(0)]; base-ísquio da antena metade do comprimento do mero [53(0)]; carpo da antena 

1/3 do comprimento do mero [54(0)]; quilha na margem superoanterior do 

branquiostegito pouco projetada [70(1)]; carpo aproximadamente metade do 

comprimento do mero em P3 [101(0)]; esternito torácico viii tão largo quanto o 

esternito iii [125(1)]; pleópodo feminino iv com 2 segmentos [135(1)]; segmento distal 

ausente no pleópodo iv [139(0)]; e 12 sinapomorfias ambíguas: sulco cervical bem 

evidente por distinto sulco [8(1)]; região protogástrica intumescida [12(1)]; lobo 

mediano da fronte tão avançado quanto os laterais [24(1)]; dente pós-orbital 

arredondado [27(1)]; córnea pequena, distintamente menor do que cada lobo da fronte, 

mas bem visível dorsalmente [31(2)]; córnea rasa [32(1)]; margem distal da coxa da 

antena com grânulos ou tubérculos conspícuos [50(1)]; base do terceiro maxilípodo 

estreita em relação ao ísquio [62(1)]; branquiostegito com 2 pregas longitudinais 
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medianas [72(2)]; lobo mesial do carpo de P1 ausente [81(0)]; cerdas ausentes na 

margem do gonóporo feminino [108(1)]; mero 4 vezes mais longo do que o ísquio em 

P5 [110(0)]. 

Chace (1942) considerou Megalobrachium e Porcellanopsis como gêneros 

distintos, e mencionou características morfológicas de Megalobrachium que o 

diferencia de Porcellanopsis: fronte fracamente trilobada em vista frontal (fortemente 

trilobada em Porcellanopsis), quelípodos e patas ambulatórias não nodulares, exceto a 

quela que é granular ou longitudinalmente estriada (decorados com tubérculos ou 

nódulos granulares em Porcellanopsis). A presente análise filogenética demonstrou que 

os caracteres arrolados por Chace em uma chave dicotômica para os porcelanídeos do 

Caribe são sinapomórficos para Megalobrachium. Os demais caracteres sinapomórficos 

para Megalobrachium revelados pela presente análise filogenética não foram 

mencionados por Chace (1942), nem por autores subsequentes.  

Megalobrachium pacificum e M. poeyi são espécies-irmãs, uma com ocorrência 

no Pacífico oriental e outra no Atlântico ocidental, bem sustentadas por 7 sinapomorfias 

não ambíguas e 9 sinapomorfias ambíguas: maior adulto com carapaça entre 8 e 10 mm 

de largura [1(1)]; pubescência na superfície dorsal da carapaça esparsa e pouco visível 

[3(0)]; carapaça mais larga do que longa [4(2)]; margem posterior da carapaça 

suavemente côncava [17(1)]; superfície mesial do mero da antena com grânulos 

dispersos [55(1)]; cerdas ausentes superfície dorsal de P1 [78(0)]; franja de cerdas 

presentes na margem lateral do própodo de P1 [86(0)]; carpo aproximadamente metade 

do comprimento do mero em P4 [102(0)]; franja de cerdas densas e longas no ísquio, 

mero, carpo e própodo de P2 a P4 [107(0)]; fileira de cerdas presentes na margem 

lateral do mero de P5 [114(0)]; cerdas paposas do ísquio de P5 dispostas como um tufo 

na metade disto-mesial [115(1)]; lobo mediano do esternito torácico iii arredondado 

[118(1)]; margens ântero-laterais dos esternitos torácicos iv a vii afiladas [120(1)]; 

margem anterior do esternito torácico viii convexa [123(0)]; margem posterior do 

esternito torácico viii trapezoidal [124(1)]. Durante quase um século, M. pacificum e M. 

poeyi foram consideradas como uma única espécie com distribuição anfi-americana e, 

somente em 1974 foram separadas com base em características de larvas do Atlântico e 

Pacífico. A grande semelhança entre as duas espécies já foi descrita por Gore & Abele 

(1974; 1976), Gore (1982) e Poupin & Lemaitre (2014). Caracteres ambíguos que são 

exclusivos de M. poeyi são: fileira longitudinal de grânulos presentes na superfície 

lateral do própodo do terceiro maxilípodo [67(0)]; dátilo de P1 mais longo do que a 
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metade do própodo [89(0)]; e lobos laterais do esternito torácico iii mais curtos do que o 

lobo mediano [117(0)].  

Já as demais espécies atribuídas a Megalobrachium (M. n. sp., M. smithi, M. 

erosum e M. mortenseni) compartilham 5 sinapomorfias não ambíguas e 6 ambíguas: 

dente pré-orbital ausente [19(1)]; superfície mesial do mero da antena com fileira 

longitudinal de grânulos [55(2)]; crista crenulada apenas na margem dorsal dos dedos de 

P1 [92(0)]; achatamento lateral do própodo, carpo e mero presente em P2 a P4 [93(1)]; 

fileira longitudinal de grânulos bem evidentes no própodo de P2 a P4 [103(1)]; fileira 

longitudinal de grânulos bem evidentes no carpo de P2 a P4 [104(1)]; margem lateral do 

mero de P2 a P4 com fileira de tubérculos [105(1)]; lobo mediano do esternito torácico 

iii sub-retangular [118(2)]; sutura entre esternitos torácicos iii e iv superficial, pouco 

marcada [121(1)]; ruga pilosa transversal próxima à margem posterior do esternito 

torácico viii ausente [122(1)]; placas terminais do telso mais longas do que a metade das 

laterais [150(0)].  

Sinapomorfias ambíguas de M. n. sp. são: pregas na região branquial distintas, 

subparalelas, estendendo-se lateralmente à margem metabranquial [11(1)]; franja de 

cerdas presentes na margem lateral do própodo em P1 [86(0)]; dátilo de P1 mais longo 

do que a metade do própodo [89(0)]; carpo aproximadamente 2/3 do comprimento do 

própodo em P4 [99(1)]; e franja de cerdas plumosas escassas e curtas no ísquio, mero, 

carpo e própodo de P2 a P4 [107(1)]. 

O clado (M. smithi (M. erosum + M. mortenseni)) apresenta 2 sinapomorfias 

ambíguas: pilosidade entre os dedos ausente no P1 [91(0)]; protopodito do urópodo tão 

largo quanto longo [147(1)]. 

Megalobrachium smithi possui 3 sinapomorfias ambíguas: regiões da carapaça 

não ou pouco delimitadas [6(0)]; fileira longitudinal de grânulos presentes na superfície 

lateral do própodo do terceiro maxilípodo [67(0)]; e dimorfismo sexual do telso bem 

evidente [151(1)]. 

Assim como M. pacificum e M. poeyi, as espécies-irmãs mais bem sustentadas 

apresentam uma distribuição pacífica (M. erosum) e outra atlântica (M. mortenseni). As 

duas espécies compartilharam sinapomorfias ambíguas: pregas na região branquial 

distintas, subparalelas, estendendo-se lateralmente à margem metabranquial [11(1)]; 

margem do ângulo orbital externo granulada [28(1)]; lobo mesial do carpo de P1 

presente [81(1)]; e margens ântero-laterais dos esternitos torácicos iv a vii afiladas 

[120(1)]. Megalobrachium erosum já foi noticiada como muito semelhante a M. 
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mortenseni, sendo esta, sua espécie-irmã no Atlântico ocidental (Haig, 1960; 1962; 

Gore, 1982; Poupin & Lemaitre, 2014). Uma sinapomorfia exclusiva de M. erosum é a 

fileira longitudinal de grânulos presentes na superfície lateral do própodo do terceiro 

maxilípodo [67(0)]; enquanto que M. mortenseni apresenta como sinapomorfias: franja 

de cerdas presentes na margem lateral do própodo em P1 [86(0)]; carpo 

aproximadamente 2/3 do comprimento do própodo em P4 [99(1)]; e lobo mediano do 

esternito torácico iii arredondado [118(1)]. 

Já o gênero Porcellanopsis (com P. sinuimana, P. garthi, P. peruviana, P. rosea, 

P. festae, P. soriata e P. tuberculipes) foi revalidado com base em 19 sinapomorfias não 

ambíguas: lobos laterais da fronte sub-retangulares [25(1)]; dente pós-orbital ausente 

[27(2)]; córnea pequena, distintamente menor do que cada lobo da fronte, não ou pouco 

visível dorsalmente [31(1)]; cavidade orbital não evidente nas margens lateral e mesial 

[33(2)]; artículo basal da antênula mais longo do que largo [41(1)]; ângulo látero-distal 

da coxa da antena arredondado [51(1)]; flagelo da antena curto [56(1)]; artículos do 

flagelo da antena longos [57(1)]; flagelo do exopodito do terceiro maxilípodo com tufo 

de cerdas [60(1)]; quilha na margem superoanterior do branquiostegito muito projetada 

[70(2)]; mero de P1 aproximadamente 1/5 do comprimento do carpo [79(1)]; carpo de 

P1 nitidamente mais longo do que metade do própodo [83(1)]; carena ausente no dátilo 

de P1 [90(1)]; carpo tão longo quanto o própodo em P2 [97(0)]; carpo tão longo quanto 

o própodo em P3 [98(0)]; mero aproximadamente 3 vezes mais longo do que largo em 

P5 [111(1)]; abdome subtriangular em machos [130(1)]; segmento mediano maior do 

que 3 vezes o segmento distal no pleópodo feminino iv 139(2)]; urópodo com 

endopodito curto [144(1)]. Sinapomorfias ambíguas incluem: dente pré-orbital ausente 

[19(1)]; lobos da fronte marcadamente defletidos, formando um ângulo de 

aproximadamente 90º [21(2)]; pilosidade entre os dedos ausente no P1 [91(0)]; e ruga 

pilosa transversal próxima à margem posterior do esternito torácico viii ausente 

[122(1)]. 

As sinapomorfias de Porcellanopsis corroboram a breve descrição do gênero 

feita por Nobili (1901b), que menciona a carapaça poligonal, fronte fortemente 

tridentada em vista frontal e olhos pequenos. A chave de identificação de Chace (1942) 

também apresenta as sinapomorfias de Porcellanopsis, tais como a fronte fortemente 

trilobada em vista frontal, quelípodos, bem como o carpo e própodo das patas 

ambulatórias decorados com tubérculos ou nódulos granulares, além do tamanho 

pequeno. Além disso, a atual revalidação de Porcellanopsis corrobora com os resultados 
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moleculares de Rodríguez et al. (2006), que encontraram divergências moleculares 

muito altas, o que poderia  argumentar a favor da ressurreição dos dois gêneros 

previamente sinonimizados.  

Porcellanopsis sinuimana apresenta como sinapomorfias ambíguas: lobos da 

fronte não defletidos [21(1); margem lateral do mero de P2 a P4 com fileira de 

tubérculos [105(1)]; sutura entre esternitos torácicos iii e iv superficial, pouco marcada 

[121(1)]; e dimorfismo sexual do telso bem evidente [151(1)]. 

Com exceção de P. sinuimana, as demais espécies de Porcellanopsis 

compartilham os seios laterais entre o lobo mediano da fronte profundos [20(1)]; 

margem distal da coxa da antena com grânulos ou tubérculos conspícuos [50(1)]; carpo 

aproximadamente 2/3 do comprimento do mero em P2 [100(1)]; e o própodo com 

metade do comprimento do carpo em P5 [112(1)].  

Porcellanopsis garthi apresenta uma sinapomorfia não ambígua e 8 ambíguas: 

região protogástrica intumescida [12(1)]; lobo mesial do mero do terceiro maxilípodo 

distintamente inclinado em relação ao plano do mero [64(1)]; fileira longitudinal de 

grânulos ausentes na superfície lateral do mero do terceiro maxilípodo [65(1)]; margem 

superoanterior do branquiostegito com rugas discretas [69(0)]; grandes tubérculos 

arredondados de diferentes tamanhos na margem cortante dos dedos de P1 [92(2)]; lobo 

mediano do esternito torácico iii arredondado [118(1)]; margens ântero-laterais dos 

esternitos torácicos iv a vii afiladas [120(1)]; telso com 5 placas [149(1)]; e placas 

terminais do telso tão longas quanto as laterais [150(1)]. 

O clado formado por P. peruviana, P. rosea, P. festae, P. soriata e P. 

tuberculipes compartinha sinapomorfias exclusivas como: curvatura do ângulo 

epibranquial não evidente [9(1)]; dedos de P1 com cerdas esparsas e curtas ao longo do 

própodo [91(2)]; e esternito torácico viii longo [126(1)], bem como não exclusivas: 

córnea rasa [32(1)]; esterno torácico tão longo quanto largo [116(1)]; e lobo ântero-

lateral do esternito torácico iv curto [119(0)]. 

Porcellanopsis peruviana apresenta como sinapomorfias ambíguas: lobo 

mediano da fronte tão avançado quanto os laterais [24(1)]; lobo mesial do carpo de P1 

ausente [81(0)]; crista crenulada apenas na margem dorsal dos dedos de P1 [92(0)]; 

lobos laterais do esternito torácico iii mais curtos do que o lobo mediano [117(0)]; e 

dimorfismo sexual do telso bem evidente [151(1)]. 

Já o clado formado por P. rosea, P. festae, P. soriata e P. tuberculipes é bem 

sustentado por 6 sinapomorfias exclusivas: carapaça com nódulos e tubérculos [2(2)]; 
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carapaça subtriangular [5(2)]; crista na margem lateral da carapaça distinta, larga e bem 

projetada posteriormente do ângulo epibranquial à região mesobranquial [13(2)]; 

margem lateral da carapaça forma uma crista crenulada [15(2)]; cerdas dos artículos da 

antena longas [58(1)]; e própodo, carpo e mero de P2 a P4 muito erodidos, com 

tubérculos ou nódulos bem projetados [94(1)]; e 2 não exclusivas: lobo mediano do 

esternito torácico iii arredondado [118(1)]; e margens ântero-laterais dos esternitos 

torácicos iv a vii afiladas [120(1)].  

Uma sinapomorfia ambígua de P. rosea é a franja de cerdas plumosas escassas e 

curtas no ísquio, mero, carpo e própodo de P2 a P4 [107(1)]. Haig (1960) comentou que 

P. festae do Pacífico é bem semelhante à P. rosea do Atlântico ocidental, 

principalmente quanto à forma e ornamentação dos quelípodos e patas ambulatórias. Na 

realidade, P. rosea é irmã do clado (P. festae (P. soriatum + P. tuberculipes)). Esse 

clado compartilha base-ísquio da antena tão longa quanto o mero [53(2)]; carpo da 

antena 2/3 do comprimento do mero [54(2)]; o carpo tão longo quanto o mero em P4 

[102(1)]; sutura entre esternitos torácicos iii e iv superficial, pouco marcada [121(1)]; 

protopodito do urópodo tão largo quanto longo [147(1)]; telso com 5 placas [149(1)]; e 

dimorfismo sexual do telso bem evidente [151(1)]. Sinapomorfias ambíguas de P. festae 

são: fileira longitudinal de grânulos ausentes na superfície lateral do mero do terceiro 

maxilípodo [65(1)]; e cerdas ausentes na margem do gonóporo feminino [108(1)]. 

A espécie atlântica P. soriata e a pacífica P. tuberculipes compartilham 16 

sinapomorfias não ambíguas: regiões da carapaça muito delimitadas, com as regiões 

branquiais, protogástrica, gástrica e cardíaca bem definidas por sulcos largos e distintos 

[6(2)]; margem ântero-lateral com tubérculos acuminados [7(1)]; projeção epibranquial 

presente, em forma de grande tubérculo acuminado [10(2)]; projeções na margem lateral 

da carapaça presentes, em forma de tubérculos acuminados [14(2)]; margem lateral da 

carapaça com tubérculos [15(3)]; fronte em vista dorsal pouco defletida, formando um 

ângulo de aproximadamente 20º [23(1)]; artículos do flagelo menor da antênula com 

aproximadamente o mesmo comprimento [48(2)]; terceiro maxilípodo com cerdas no 

flagelo do exopodito somente na extremidade distal [63(1)]; margem superoanterior do 

branquiostegito com tubérculos acuminados [69(2)]; quilha da margem superoanterior 

do branquiostegito com tubérculos acuminados [71(2)]; margem lateral do carpo de P1 

com tubérculos acuminados [85(1)]; espinhos ausentes na margem mesial do própodo 

em P2 a P4 [96(1)]; espinhos presentes na margem lateral do própodo em P2 a P4 

[106(1)]; protopodito do urópodo maior do que o endo e exopodito [145(1)]; endopodito 
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do urópodo reduzido, tão longo quanto largo [146(2)]; urópodos sem lobos na margem 

lateral do protopodito [148(2)]; além de 19 sinapomorfias ambíguas: pubescência 

esparsa e pouco visível na superfície dorsal [3(0)]; sulco cervical bem evidente por 

distinto sulco [8(1)]; região protogástrica intumescida [12(1)]; fronte estreita [22(1)]; 

lobos laterais da fronte arredondados [25(0)]; córnea pequena, distintamente menor do 

que cada lobo da fronte, mas bem visível dorsalmente [31(2)]; córnea globosa [32(0)]; 

cavidade orbital evidente nas margens lateral e mesial [33(0)]; pedúnculo ocular bem 

exposto [36(0)]; fileira longitudinal de grânulos na superfície lateral do carpo dos 

terceiros maxilípodos ausente [66(1)]; pilosidade presente na superfície dorsal de P1 

[78(0)]; tubérculos acuminados no terço proximal da margem mesial do carpo em P1 

[82(2)]; carena longitudinal ausente no carpo de P1 [84(1)]; franja de cerdas presente na 

margem lateral do própodo em P1 [86(0)]; carena longitudinal ausente no própodo de 

P1 [87(2)]; margem lateral do própodo com tubérculos e espinhos em P1 [88(2)]; 

grandes tubérculos arredondados de diferentes tamanhos na margem cortante dos dedos 

de P1 [92(2)]; franja de cerdas plumosas escassas e curtas no ísquio, mero, carpo e 

própodo de P2 a P4 [107(1)], e lobo mediano do esternito torácico iii sub-retangular 

[118(2)]. De fato, Porcellanopsis soriata e P. tuberculipes foram amplamente 

reportadas como espécies-gêmeas (Rodrigues da Costa, 1968; Haig, 1960; Gore, 1973; 

Gore & Abele, 1976; Gore, 1982; Poupin & Lemaitre, 2014). 

Caracteres exclusivos de P. soriata são: dente pós-orbital subtriangular [27(0)]; 

branquiostegito com 2 pregas longitudinais medianas [72(2)]; cerdas presentes na 

margem lateral do mero de P5 [114(0)]; e esterno torácico mais longo do que largo 

[116(0)]; enquanto que P. tuberculipes apresenta como sinapomorfias o dente pós-

orbital arredondado [27(1)]; e esterno torácico mais largo do que longo [116(2)].   

O gênero Pisonella Glassell, 1938 (com P. sinuimanus, P. erosum, P. smithi e P. 

tuberculipes) tem sido considerado sinônimo de Megalobrachium Stimpson, 1858 

(Chace, 1942; Haig, 1960). De fato, a presente filogenia indicou que Pisonella é 

parafilético e, portanto, não é um gênero válido. No entanto, os dados filogenéticos 

revelaram que a espécie-tipo de Pisonella (Petrolisthes (Pisosoma) sinuimanus 

Lockington, 1878) pertence ao gênero Porcellanopsis e, portanto, Pisonella é um 

sinônimo de Porcellanopsis Rathbun, 1910, e não de Megalobrachium. 

Felsenstein (1985) propôs o uso do método estatístico “Bootstrap” (Efron, 1979) 

para estimar os limites de confiança de um ramo interno da análise filogenética. De 

acordo com Hills & Bull (1993), em condições de taxas iguais de mudanças e filogenias 
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simétricas, a proporção de Bootstrap maior ou igual a 70%, geralmente, corresponde a 

uma probabilidade maior ou igual a 95%, o que indica que o clado é real. Assim, os 

altos valores obtidos apontam para a confiabilidade dos dois clados mais inclusivos aqui 

recuperados que correspondem aos gêneros Megalobrachium e Porcellanopsis, assim 

como para as relações de parentesco entre as espécies de Megalobrachium e 

Porcellanopsis, com exceção apenas do clado (Megalobrachium smithi (M. erosum + 

M. mortenseni)) cujos valores de confiabilidade são mais baixos (Figura 87). 

 

 

4.3.2. Grupos-irmãos e o Istmo do Panamá 

 

 

O Istmo do Panamá é conhecido por representar uma barreira completa, 

relativamente recente, separando o que originalmente foi um ambiente marinho 

neotropical contínuo (Lessios 1979; Vawter et al.,1980; Martin et al., 1992; Knowlton 

et al., 1993; Bermingham & Lessios, 1993; Farrell et al., 1995; Coates & Obando, 

1996; Collins, 1996; Sturmbauer et al., 1996; Hart et al., 1997; Schubart et al., 1998; 

Knowlton & Weigt, 1998). 

Haig (1960) já havia estabelecido que as populações do Pacífico e do Atlântico 

devem ser mantidas como espécies, e não subespécies. As espécies do Pacífico oriental 

são mais similares às do Atlântico ocidental do que às do Atlântico oriental. Essa 

observação é comum para diversos outros táxons, incluindo crustáceos, moluscos e 

peixes e, é um provável resultado de um mesmo ancestral compartilhado antes do 

surgimento do Istmo do Panamá (Ekman, 1953; Briggs, 1974; Stillman & Reeb, 2001). 

Grupos-irmãos (Nelson & Platnick, 1981) separados pelo Istmo do Panamá tem 

sido identificados de modo recorrente (Gore & Abele, 1974; Hiller & Werding, 2007; 

Lemaitre & Felder, 2011; Coppard et al., 2013; Perger & Wall, 2014).  

A presente filogenia recuperou quatro grupos-irmãos, cada um com pelo menos 

um representante no Pacífico e no Atlântico (Figura 88). É o caso, por exemplo, das 

espécies-irmãs M. pacificum e M. poeyi sustentadas por 16 sinapomorfias (Figura 86). 

Neste cenário, o ancestral de M. pacificum/M. poeyi, cuja distribuição possivelmente 

compreendia parte do Pacífico oriental e do Atlântico ocidental tropical, foi separada 

pelo soerguimento do Istmo do Panamá em dois grupos, as atuais M. pacificum e M. 

poeyi.  
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Contrariamente, Gore (1971) sugeriu que, devido à ampla distribuição de M. 

poeyi no Atlântico ocidental, à distribuição geográfica restrita de M. pacificum no 

Pacífico oriental e ao número reduzido de exemplares conhecidos de M. pacificum, 

essas espécies-irmãs possam ter se originado no Atlântico. Como se vê, a hipótese de 

Gore implica que o soerguimento do Istmo do Panamá não tem relação com a 

especiação entre M. poeyi e M. pacificum. De acordo com Briggs (1974), a presença do 

Canal do Panamá, uma passagem de água doce, forma uma barreira efetiva para a fauna 

marinha, com exceção de algumas poucas espécies eurialinas.  

A hipótese de Gore (1971) é de difícil conciliação com os dois outros casos de 

grupos-irmãos com representantes no Pacífico oriental e do Atlântico ocidental: M. 

erosum e M. mortenseni; e P. soriata e P. tuberculipes. A repetição de grupos irmãos 

(dentro de um grupo monofilético maior) com representantes no Pacífico e no Atlântico 

ocidental sugere que o isolamento do Pacífico oriental e do Atlântico ocidental pelo 

fechamento do Istmo do Panamá marcou profundamente a história de Megalobrachium 

e Porcellanopsis.  

Estudos que testam a constância e estimam a taxa de evolução molecular são 

baseadas na suposição que a maioria de pares de espécies irmãs nos dois lados do Istmo 

foram separadas aproximadamente ao mesmo tempo, pelo fechamento final da conexão 

entre o Caribe e o Pacífico oriental, há aproximadamente 3 milhões de anos  (Collins, 

1996). Estudos moleculares e fósseis recentes sugerem que essa hipótese pode ser 

inválida (Knowlton et al., 1993). De acordo com Knowlton & Weigt (1998), o tempo de 

isolamento variou amplamente entre pares de espécies do gênero Alpheus Fabricius, 

1798. Nossos dados não permitem sugerir os grupos-irmãos nos dois lados do Istmo 

foram separadas aproximadamente ao mesmo tempo, ou pelo fechamento final da 

conexão entre o Caribe e o Pacífico oriental. 

 

 

4.3.3. Espécies-crípticas 

 

 

O termo “espécies-irmãs” é utilizado para espécies que são difíceis de distinguir 

usando características morfológicas tradicionais (Mayr, 1963). Grande parte dos autores 

considera que a denominação “espécie-críptica” seja um sinônimo de “espécie-irmã” 

(Saez & Lozano, 2005), enquanto que outros especificam que “irmã” conota em uma 
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ancestralidade comum mais recente do que “críptica” (Knowlton, 1986). Uma espécie 

críptica não necessariamente é uma espécie irmã, uma vez que condições ambientais 

extremas podem impor uma estabilização na seleção na morfologia, reduzindo ou 

eliminando mudanças morfológicas que podem ser acompanhadas da especiação 

(Bickford et al., 2006). É o caso de M. n. sp. e M. erosum, espécies difíceis de serem 

distinguidas, mas não consideradas espécies-irmãs na presente filogenia.  

Alguns autores defendem que “espécies-irmãs” classificam-se em uma categoria 

de “espécies pseudo-irmãs” quando caracteres diagnósticos são encontrados (Saez & 

Lozano, 2005). Aqui, a definição adotada considera duas ou mais espécies como sendo 

“crípticas” se elas são ou foram classificadas como uma única espécie nominal, ou se 

por diversas vezes foram confundidas como uma única espécie por serem ao menos 

superficialmente indistinguíveis morfologicamente (Bickford et al., 2006; Pfenninger & 

Schwenk, 2007). Portanto, Megalobrachium n. sp., M. erosum, e M. mortenseni; P. 

festae e P. rosea; M. pacificum e M. poeyi; e P. soriata e P. tuberculipes são aqui 

tratadas como espécies-cripticas. Espécies-irmãs compartilham um ancestral comum 

exclusivo (Nelson & Platnick, 1981). É o caso de M. pacificum e M. poeyi; M. erosa e 

M. mortenseni; e P. soriata e P. tuberculipes. 

A descrição de uma nova no Pacífico, confundida por mais de 30 anos com outra 

espécie também pacífica (M. erosum) demonstra a existência de espécies-crípticas em 

Megalobrachium.  

Considerando que a análise filogenética recuperou grupos-irmãos de espécies-

crípticas com um representante no Pacífico e outro no Atlântico, é possível que o 

congênere irmão de P. rosea no Pacífico, e o congênere irmão de P. festae no Atlântico 

ainda estejam por descobrir (caso não tenham sido extintos). Neste caso, teríamos mais 

2 casos da relação de grupos-irmãos no Atlântico e no Pacifico. Isso só reafirma o 

profundo impacto da interrupção da conexão entre o Caribe e o Pacífico oriental pelo 

soerguimento do Istmo do Panamá na história evolutiva de Megalobrachium e 

Porcellanopsis. 
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Figura 87. Árvore filogenética para as espécies do gênero Megalobrachium Stimpson, 1858 e 

Porcellanopsis Rathbun, 1910. Números indicam o valor de Bootstrap para os clados. 
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Figura 88. Árvore filogenética para as espécies do gênero Megalobrachium Stimpson, 1858 e 

Porcellanopsis Rathbun, 1910, demonstrando a distribuição das espécies no Atlântico ocidental 

(A) ou Pacífico oriental (B). 
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Figura 86. Árvore filogenética para as espécies do gênero Megalobrachium Stimpson, 1858 e Porcellanopsis Rathbun, 1910. Números superiores indicam o caráter; 

números inferiores indicam os estados de caráter. Círculos pretos representam caracteres não ambíguos; círculos brancos representam homoplasias. 
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5. Conclusões 

 

 

Todas as espécies previamente atribuídas ao gênero Megalobrachium Stimpson, 

1858 são válidas. 

 

As diagnoses, descrições e chaves de identificação de todas as espécies foram 

consideradas inadequadas e, portanto, foram refeitas. 

 

Foi detectada a presença de uma espécie-críptica em Megalobrachium, 

confundida com M. erosum: Megalobrachium n. sp. foi descrita a partir de material 

proveniente das costas pacíficas do Panamá e Colômbia. 

 

Novos registros e aumento de distribuição foram fornecidos para 6 espécies: M. 

mortenseni, M. pacificum, M. poeyi, P. garthi, P. rosea e P. sinuimana.  

 

Diferentes cerdas, bem como uma nova terminologia, são apresentadas para a 

morfologia setal dos terceiros maxilípodos (cerdas plumodenticuladas espadadas e 

cerdas bífidas). 

 

Todas as espécies previamente atribuídas ao gênero Megalobrachium 

representaram dois clados distintos. 

 

O monofiletismo de Megalobrachium Stimpson, 1858 foi demonstrado e 

apresenta, atualmente, 6 espécies (M. erosum, M. n. sp., M. mortenseni, M. pacificum, 

M. poeyi e M. smithi). 

 

O gênero Porcellanopsis Rathbun, 1910, também monofilético, foi revalidado, 

com 7 espécies inclusas: P. festae, P. garthi, P. peruviana, P. rosea, P. sinuimana, P. 

soriata e P. tuberculipes. 

 

As relações internas em Megalobrachium e Porcellanopsis foram recuperadas. 
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O gênero Pisonella Glassell, 1838, antes na sinonímia de Megalobrachium, é 

parafilético e foi considerado como sinônimo de Porcellanopsis.  

 

A distribuição anfi-americana das espécies M. mortenseni, P. rosea e P soriata 

foi excluída no Pacífico. 

 

O isolamento do Pacífico oriental e do Atlântico ocidental pelo soerguimento do 

Istmo do Panamá marcou profundamente a história de Megalobrachium e 

Porcellanopsis. 
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Glossário 

 

 

Abdome: região posterior, articulada do corpo. Consiste em seis somitos e o telso. 

Acuminado: agudo, terminando em ponta. 

Ângulo orbital externo: ângulo formado pela parte externa da órbita e o início da 

margem ântero-lateral da carapaça. 

Antenas: um dos pares de apêndices do segundo somito cefálico, situados entre as 

antênulas e as órbitas. Alguns autores as denominam como segundo par de antenas. 

Antênulas: um dos pares de apêndices do primeiro somito cefálico. Alguns autores as 

denominam como primeiro par de antenas. 

Articulação: local de conexão entre dois artículos ou segmentos, móveis ou não, 

consecutivos. 

Artículo: o mesmo que segmento. Mais utilizado quando se trata do flagelo. 

Artrobrânquias: brânquias presas à membrana articular entre a coxa de um apêndice e 

a parede do corpo. 

Axial: relativo ao eixo de uma região; ao longo da linha mediana. 

Basal: referente à porção localizada na base ou perto da base de uma estrutura ou 

artículo. 

Base: proximalmente, o segundo segmento de cada apêndice. 

Branquiostegito: região abaixo da parede lateral da carapaça, logo abaixo da linha de 

deiscência, que se estende lateral e ventralmente sobre as brânquias.  

Carapaça: região do exoesqueleto que recobre o cefalotórax e as porções laterais da 

face ventral do corpo. 

Carena: crista ou proeminência pouco elevada; não tão elevada quanto uma quilha. 

Carpo: proximalmente, o quinto segmento de cada apêndice. 

Cônico: em forma de cone; mais largo proximalmente e afilando-se distalmente.  

Córnea: região arredondada e mais escura, distal ao pedúnculo ocular. 

Coxa: proximalmente, o primeiro segmento de cada apêndice. 

Crenulada: fileira de pequenos tubérculos arredondados que não deixam espaço entre 

si. 

Crista: elevação mais acentuada do que uma carena. 
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Dátilo: sétimo segmento (ou último) dos apêndices a partir do corpo do animal. É 

também o dedo móvel dos quelípodos. 

Dedo fixo: parte terminal inferior do própodo de um quelípodo. Com o dedo móvel 

forma a quela do quelípodo. O mesmo que pólex.  

Dedo móvel: dátilo do quelípodo. Com o dedo fixo forma a quela do quelípodo. 

Defletido: inclinado para baixo. 

Distal: parte de qualquer estrutura, mais distante em relação ao corpo ou da fixação do 

apêndice do corpo. 

Dorsal: referente à parte superior do corpo, de qualquer estrutura ou apêndice. 

Endopodito: ramo principal, interno e articulado de um apêndice birreme. 

Enditos: extensão interna (mesial), em forma de lobo, dos primeiros segmentos das 

maxílulas, maxilas e maxilípodos.  

Erodido: com depressões sem forma definida. 

Espinhos: diferem de dentes por terem a base bem menor do que a altura, sendo, 

geralmente, finos e agudos.  

Esternitos: cada um dos 8 somitos que formam o esterno (torácicos); ou 6 que formam 

o abdome (abdominais) em vista ventral. 

Esterno: parede segmentada do tórax, ocupando posição ventral em relação à carapaça. 

O abdome apresenta-se dobrado sobre o esterno. 

Estrias: linhas paralelas. 

Exopodito: ramo lateral externo de um apêndice birreme.  

Flagelo: porção terminal multiarticulada das antenas e antênulas. 

Forâme pleural: aberturas mais ou menos circulares que comunicam as brânquias com 

as cavidades artrodiais. 

Fosseta gástrica: ceco longo, enrolado, resultante da parede do intestino, cuja função é 

absorção ou osmorregulação.  

Fronte: região frontal da carapaça, entre as órbitas. Alguns autores usam como 

sinônimo de rostro. 

Gonópodo: pleópodo masculino modificado para fins reprodutivos.  

Gonóporo: poro ou orifício genital.  

Grânulos: pequenos grãos, arredondados, encontrados em diversas partes do corpo. 

Heteroquelo: quelas direita e esquerda diferentes em tamanho e/ ou forma. 

Hiato: espaço que permanece entre os dedos fixo e móvel do quelípodo, quando estes 

estão fechados. 
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Homoquelo: quelas direita e esquerda com tamanhos e/ou formas semelhantes. 

Inerme: desprovido de espinhos ou tubérculos; desarmado. 

Ísquio: proximalmente, o terceiro segmento de cada apêndice. 

Lameliforme: em forma de lamela, estrutura fina.  

Lanceolado: em forma de lança; largo na base, afilando-se regularmente até a 

extremidade. 

Lateral: referente às margens ou superfícies externas; mais distante à linha central do 

corpo do que ao centro. 

Linha de deiscência: linha longitudinal, pouco esclerotizada do integumento, 

separando a ecdise da parede lateral da carapaça e branquiostegito. 

Lobo: escultura arredondada ou subtriangular; grande protuberância. Tipicamente, 

separados por sulcos.  

Mandíbula: par de apêndices do terceiro somito cefálico usado na trituração de 

alimentos. 

Margens cortantes dos dedos: margens internas dos dedos fixo e móvel, entre os 

dedos. 

Margem lateral: margem externa ou mais longa de um apêndice flexionado.  

Margem mesial: margem interna ou mais curta de um apêndice flexionado. 

Maxilas: par de apêndices do quinto somito cefálico utilizado para a alimentação. 

Alguns autores as denominam de segundas maxilas. 

Maxilípodos: os três pares mais externos dos apêndices bucais.  

Maxílulas: par de apêndices do quarto somito cefálico, geralmente servindo como peça 

bucal. Alguns autores as denominam de primeiras maxilas. 

Mediano: no meio; entre o artículo proximal e distal. 

Membrana articular: integumento descalcificado de uma articulação, que permite o 

movimento de parte do exoesqueleto. Estão, principalmente, entre os segmentos dos 

pereópodos. 

Mero: proximalmente, o quarto segmento de cada apêndice.  

Mesial: referente às margens ou superfícies internas; mais próximo à linha central do 

corpo do que aos lados.  

Nódulos: escultura; protuberância sem forma definida, de tamanho intermediário entre 

tubérculo e grânulo.  

Órbitas: abertura subcircular na porção anterior da carapaça que abriga o pedúnculo 

ocular. 
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Palma: parte proximal do própodo do quelípodo, não incluindo o dedo fixo (dátilo). 

Palpo: o mais importante para a classificação localiza-se no terceiro maxilípodo. 

Consiste de dois ou três segmentos, que se prendem na parte distal do ângulo ântero-

interno do meropodito. Também denominado flagelo. 

Parede lateral da carapaça: região da carapaça vista lateralmente, acima da linha de 

deiscência.  

Pedúnculo ocular: articulado à porção cefálica, com a córnea na extremidade distal. 

Pereópodos: apêndices torácicos usados para locomoção e apreensão; inclui os 

quelípodos. 

Piloso: recoberto por cerdas curtas. 

Pleópodos: apêndices pares dos somitos abdominais. 

Pleurito: parte lateral do integumento do somito.  

Pleurobrânquias: brânquias presas à parede lateral do corpo (pleuras), dorsalmente à 

articulação de um apêndice e à parede do corpo. 

Podobrânquias: brânquias presas à coxa do apêndice. 

Prega: dobra ou ondulação acima da superfície. 

Própodo: proximalmente, o sexto (ou antepenúltimo) segmento de cada apêndice. O 

própodo do quelípodo se estreita para formar o dedo fixo. 

Protopodito: região proximal de um apêndice, que consiste em coxa e base.  

Proximal: região de qualquer estrutura, mais perto em relação ao corpo.  

Pubescência: o mesmo que pilosidade fina. 

Quelípodo: primeiro par de pereópodes, portador da quela. 

Quilha: crista ou proeminência bem elevada; mais elevada do que uma carena. 

Região ântero-lateral da carapaça: região lateral da carapaça que inclui as regiões 

hepática e parte da região branquial. 

Região branquial: região póstero-lateral da carapaça, separada nas regiões 

epibranquial, mesobranquial e metabranquial.  

Região cardíaca: região mediana, posterior ao sulco cervical, entre as regiões 

metagástrica e intestinal. 

Região gástrica: região mediana da carapaça, entre o sulco cervical e a região frontal. 

Pode ser dividida nas regiões epigástrica, protogástrica, mesogástrica, metagástrica e 

urogástrica ou genital. 
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Região hepática: uma pequena região localizada na parte ântero-lateral da carapaça, 

subtriangular, entre as regiões epibranquial, protogástrica e as margens orbital e ântero-

lateral da carapaça. 

Região póstero-lateral: posterior à margem ântero-lateral até a margem posterior da 

carapaça. 

Reniforme: em forma de rim. 

Ruga: sulco muito estreito, abaixo da superfície.  

Serrilhada: com uma fileira de dentículos. 

Somito: um em uma série de divisões do corpo. Cada somito consiste basicamente de 

um tergito dorsal, um esternito ventral, e pleuritos laterais. 

Somitos abdominais: cada uma das 6 partes articuladas que formam o abdome. 

Sulco: fenda, depressão pouco proeminente, que pode separar regiões do corpo. 

Sulco brânquio-cardíaco: fenda que separa as regiões branquiais da região cardíaca.  

Sulco cervical: sulco transversal na região mediana da carapaça, entre as regiões 

gástrica e cardíaca, curvando-se para frente e para o lado. Separa as regiões cefálica e 

torácica na carapaça. 

Suturas esternais: suturas que separam os esternitos. 

Telso: não é considerado um somito abdominal. Está articulado ao sexto somito 

abdominal sendo, geralmente, subtriangular. 

Torção: referente aos dedos das espécies do gênero Pisidia. Disposição dos dedos em 

P1, principalmente o dátilo, recurvados fora do plano da palma. 

Trapezoidal: em forma de trapézio. Possui dois lados opostos paralelos com 

comprimentos semelhantes; com base central retilínea ligando os dois lados opostos 

paralelos.  

Tubérculos: saliências arredondadas encontradas na superfície da carapaça e apêndices. 

Podem ser altos, ou baixos, mas nunca terminam em uma ponta aguda. 

Tufo de cerdas: conjunto de cerdas, geralmente longas, dispostas aleatoriamente em 

uma pequena região. 

Urópodo: modificação do último apêndice abdominal, no sexto segmento abdominal. 

Ventral: referente à região inferior do corpo de qualquer estrutura ou apêndice; oposto 

a dorsal. 

Vestigial: em início de desenvolvimento, que apresenta apenas um vestígio inicial. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Lista de caracteres morfológicos utilizados para a análise filogenética. 

 

1. Carapaça: largura: (0) maior adulto maior do que 11 mm; (1) maior adulto 

entre 8 e 10 mm; (2) maior adulto menor do que 7 mm.  

2. Carapaça: ornamentação em vista dorsal: (0) geralmente lisa, com rugas 

pilosas; (1) com grânulos dispersos; (2) com nódulos e tubérculos. 

3. Carapaça: pubescência na superfície dorsal: (0) esparsa e pouco visível; (1) 

densa e muito visível.  

4. Carapaça: proporções (nos machos): (0) mais longa do que larga; (1) tão longa 

quanto larga; (2) mais larga do que longa. 

5. Carapaça: formato: (0) subcircular; (1) oblonga; (2) subtriangular. 

6. Carapaça: delimitação das regiões: (0) não ou pouco delimitadas; (1) 

delimitadas, com as regiões (especialmente epibranquial e protogástrica) 

definidas por sulcos rasos e estreitos; (2) muito delimitadas, com as regiões 

branquiais, protogástrica, gástrica e cardíaca bem definidas por sulcos largos e 

distintos. 

7. Carapaça: projeção na margem ântero-lateral: (0) ausente; (1) tubérculos 

acuminados; (2) espinhos. 

8. Carapaça: sulco cervical: (0) não ou pouco evidente; (1) bem evidente por 

distinto sulco. 

9. Carapaça: curvatura do ângulo epibranquial: (0) bem evidente - forma um 

distinto entalhe; (1) não ou pouco evidente - reta. 

10. Carapaça: projeção epibranquial: (0) ausente; (1) presente, em forma de agudo 

espinho; (2) presente, em forma de grande tubérculo acuminado. 

11. Carapaça: pregas na região branquial: (0) indistintas; (1) distintas, 

subparalelas, estendendo-se lateralmente à margem metabranquial. 

12. Carapaça: região protogástrica: (0) não intumescida; (1) intumescida. 

13. Carapaça: crista na margem lateral: (0) ausente; (1) pouco distinta, estreita e 

pouco projetada posteriormente do ângulo epibranquial à região mesobranquial; 

(2) distinta, larga e bem projetada posteriormente do ângulo epibranquial à 

região mesobranquial. 
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14. Carapaça: distintas projeções na margem lateral da carapaça: (0) ausentes; (1) 

presentes, em forma de agudos espinhos; (2) presentes, em forma de tubérculos 

acuminados. 

15. Carapaça: ornamentação da margem lateral: (0) lisa; (1) com grânulos 

dispersos; (2) formando uma crista crenulada; (3) com tubérculos. 

16. Carapaça: ornamentação na superfície póstero-lateral: (0) rugas; (1) pregas. 

17. Carapaça: formato da margem posterior: (0) profundamente côncava; (1) 

suavemente côncava; (2) sub-retilínea. 

18. Fronte: ornamentação da superfície: (0) lisa ou com rugas discretas; (1) com 

grânulos ou tubérculos bem evidentes. 

19. Fronte: dente pré-orbital: (0) presente; (1) ausente. 

20. Fronte: seios laterais entre o lobo mediano: (0) baixos (lobo mediano muito 

baixo); (1) profundos (lobo mediano distintamente proeminente). 

21. Fronte: deflexão dos lobos: (0) pouco defletidos, formando um ângulo de até 

45º; (1) não defletidos - dirigidos anteriormente; (2) marcadamente defletidos, 

formando um ângulo de aproximadamente 90º. 

22. Fronte: largura: (0) larga, aproximadamente metade da largura da carapaça; (1) 

estreita, menor ou igual a 1/3 da largura da carapaça. 

23. Fronte: inclinação (em relação à superfície dorsal da carapaça): (0) não 

defletida; (1) pouco defletida, formando um ângulo de aproximadamente 20º; (2) 

marcadamente defletida, formando um ângulo de aproximadamente 45º. 

24. Fronte: comprimento do lobo mediano em relação aos laterais: (0) lobo 

mediano mais avançado do que os laterais; (1) lobo mediano tão avançado 

quanto os laterais. 

25. Fronte: formato dos lobos laterais: (0) arredondados; (1) sub-retangulares. 

26. Fronte: formato do lobo mediano: (0) arredondado; (1) subtriangular. 

27. Ângulo orbital externo: forma do dente pós-orbital: (0) subtriangular; (1) 

arredondado; (2) ausente. 

28. Ângulo orbital externo: margem: (0) lisa; (1) granulada a pouco crenulada; (2) 

serrilhada. 

29. Ângulo orbital externo: direção: (0) não ou pouco defletido; (1) marcadamente 

defletido. 

30. Ângulo orbital externo: contato com a base-ísquio da antena: (0) ausente; (1) 

presente. 
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31. Córnea: tamanho: (0) grande, maior do que cada lobo da fronte; (1) pequena, 

distintamente menor do que cada lobo da fronte, não ou pouco visível 

dorsalmente; (2) pequena, distintamente menor do que cada lobo da fronte, mas 

bem visível dorsalmente. 

32. Córnea: formato: (0) globosa; (1) rasa. 

33. Órbita: cavidade orbital: (0) evidente nas margens lateral e mesial; (1) não 

evidente apenas na margem lateral; (2) não evidente nas margens lateral e 

mesial. 

34. Pedúnculo ocular: forma: (0) cônica; (1) subcilíndrica.  

35. Pedúnculo ocular: comprimento: (0) curto - aproximadamente tão longo quanto 

largo; (1) longo - nitidamente mais longo do que largo. 

36. Pedúnculo ocular: inserção dentro da órbita: (0) bem exposto; (1) 

completamente ou quase completamente inserido dentro da órbita. 

37. Pedúnculo ocular: relação entre base e ápice do pedúnculo ocular: (0) base 

mais larga do que os ápice; (1) base tão larga quanto o ápice. 

38. Pedúnculo ocular: linha pilosa na margem distal, junto à órbita: (0) presente; 

(1) ausente. 

39. Pedúnculo ocular: superfície lateral com crista longitudinal baixa: (0) ausente; 

(1) presente. 

40. Antênula: tamanho do artículo basal: (0) bem desenvolvido: em contato com o 

pedúnculo ocular; (1) diminuto: não em contato com a margem proximal do 

pedúnculo ocular. 

41. Antênula: relação entre comprimento e largura do artículo basal: (0) mais largo 

do que longo; (1) mais longo do que largo. 

42. Antênula: espinhos na margem distal do artículo basal: (0) presentes; (1) 

ausentes. 

43. Antênula: linha longitudinal dorso-mediana no artículo basal: (0) presente; (1) 

ausente. 

44. Antênula: ângulo disto-lateral do artículo basal: (0) reduzido; (1) fortemente 

protraído. 

45. Antênula: longas cerdas na margem distal do artículo distal: (0) ausentes; (1) 

presentes. 

46. Antênula: afilamento do flagelo maior (flagelo dorsal): (0) artículos proximais 

distintamente mais largos do que os distais proximalmente; (1) artículos 
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proximais e distais com aproximadamente a mesma largura. 

47. Antênula: número de artículos do flagelo maior (flagelo dorsal): (0) 15 ou mais 

artículos; (1) 10 artículos ou menos. 

48. Antênula: relação entre comprimento dos artículos do flagelo menor: (0) 

artículo proximal maior, artículos subsequentes decrescendo em comprimento; 

(1) artículos distais decrescendo em comprimento; (2) artículos com 

aproximadamente o mesmo comprimento. 

49. Antênula: cerdas do flagelo menor: (0) artículo proximal com densa franja de 

cerdas longas na face lateral, demais artículos desprovidos de cerdas; (1) todos 

os artículos com cerdas escassas e curtas. 

50. Antena: ornamentação da margem distal da coxa: (0) lisa ou com discretas 

rugas; (1) grânulos ou tubérculos conspícuos; (2) espinhos. 

51. Antena: ângulo látero-distal da coxa: (0) agudo; (1) arredondado. 

52. Antena: calcificação da coxa: (0) área calcificada menor do que a área 

membranosa; (1) área calcificada bem maior do que a área membranosa. 

53. Antena: comprimento da base-ísquio em relação ao mero: (0) metade; (1) 2/3; 

(2) aproximadamente igual. 

54. Antena: comprimento do carpo em relação ao mero: (0) 1/3; (1) 1/2; (2) 2/3. 

55. Antena: ornamentação na superfície mesial do mero: (0) lisa; (1) com grânulos 

dispersos; (2) com fileira longitudinal de grânulos. 

56. Flagelo da antena: comprimento: (0) longo - de 4 a 5 vezes e meia o 

comprimento total da antena; (1) curto - de 2 a 3 vezes e meia o comprimento 

total da antena. 

57. Flagelo da antena: comprimento dos artículos: (0) curtos - mais largos do que 

longos; (1) longos - mais longos do que largos. 

58. Flagelo da antena: cerdas dos artículos: (0) cerdas curtas, inconspícuas; (1) 

cerdas longas, menores do que o comprimento do artículo; (2) cerdas muito 

longas, maiores do que o comprimento do artículo. 

59. Terceiro maxilípodo: largura do exopodito: (0) metade ou menor do que a 

largura da base do ísquio; (1) aproximadamente 2/3 da largura da base do ísquio. 

60. Terceiro maxilípodo: disposição de cerdas no artículo distal do flagelo do 

exopodito: (0) franja; (1) tufo. 

61. Terceiro maxilípodo: localização das cerdas no artículo distal do flagelo do 

exopodito: (0) 2/3 distais do artículo; (1) somente na extremidade distal. 
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62. Terceiro maxilípodo: largura da base em relação ao ísquio: (0) larga - base 

metade a 2/3 da largura do ísquio; (1) estreita - base aproximadamente 1/3 da 

largura do ísquio. 

63. Terceiro maxilípodo: comprimento do lobo na margem lateral do ísquio: (0) 

curto - lobo separado por incisão rasa; (1) longo - lobo separado por incisão 

profunda em forma de V. 

64. Terceiro maxilípodo: flexão do lobo mesial do mero: (0) aproximadamente no 

mesmo plano do mero; (1) distintamente inclinado em relação ao plano do mero. 

65. Terceiro maxilípodo: fileira longitudinal de grânulos na superfície lateral do 

mero: (0) presente; (1) ausente. 

66. Terceiro maxilípodo: fileira longitudinal de grânulos na superfície lateral do 

carpo: (0) presente; (1) ausente. 

67. Terceiro maxilípodo: fileira longitudinal de grânulos na superfície lateral do 

própodo: (0) presente; (1) ausente. 

68. Branquiostegito: calcificação: (0) subdivido em placas separadas por áreas 

membranosas; (1) inteiro. 

69. Branquiostegito: ornamentação da margem superoanterior: (0) rugas discretas; 

(1) grânulos ou tubérculos; (2) tubérculos acuminados; (3) espinhos. 

70. Branquiostegito: quilha da margem superoanterior: (0) ausente; (1) pouco 

projetada; (2) muito projetada. 

71. Branquiostegito: ornamentação da quilha na margem superoanterior: (0) lisa; 

(1) crenulada; (2) tubérculos acuminados; (3) espinhos agudos. 

72. Branquiostegito: prega longitudinal mediana: (0) ausente; (1) 1; (2) 2. 

73. Branquiostegito: franja de cerdas na margem inferior: (0) presente; (1) ausente. 

74. Quelípodos: heteroquelia: (0) presente; (1) ausente. 

75. Quelípodos: heteroquelia: proporção do quelípodo maior em relação ao menor: 

(0) acentuada - mais do que o dobro; (1) discreta - bem menos do que o dobro. 

76. Quelípodos: torção: (0) ausente; (1) presente.  

77. Quelípodos: proporção: (0) robustos - própodo mais largo do que longo; (1) 

delgados - própodo mais longo do que largo. 

78. Quelípodos: pilosidade na superfície dorsal: (0) presente; (1) ausente. 

79. Quelípodos: tamanho do mero em relação ao carpo: (0) mero aproximadamente 

1/3 do carpo; (1) mero aproximadamente 1/5 do carpo. 

80. Quelípodos: margem do lobo mesial do mero: (0) lisa; (1) granulada; (2) 
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serrilhada. 

81. Quelípodos: lobo mesial do carpo: (0) ausente; (1) presente. 

82. Quelípodos: terço proximal da margem mesial do carpo: (0) lisa ou pouco 

rugosa; (1) grânulos ou tubérculos arredondados; (2) tubérculos acuminados; (3) 

espinhos.  

83. Quelípodos: tamanho do carpo em relação ao própodo: (0) aproximadamente 

metade do própodo; (1) nitidamente maior do que metade do própodo; (2) 

aproximadamente igual. 

84. Quelípodos: carena longitudinal do carpo: (0) presente; (1) ausente. 

85. Quelípodos: ornamentação da margem lateral do carpo: (0) inerme; (1) 

tubérculos acuminados; (2) espinhos. 

86. Quelípodos: franja de cerdas na margem lateral do própodo: (0) presente; (1) 

ausente. 

87. Quelípodos: carena longitudinal do própodo: (0) presente - 2 a 3 carenas pouco 

projetadas; (1) presente - única carena bem projetada ; (2) ausente. 

88. Quelípodos: ornamentação da margem lateral do própodo: (0) lisa ou com 

poucas rugas; (1) granulada; (2) com espinhos e tubérculos. 

89. Quelípodos: maior comprimento do dátilo em relação ao própodo: (0) maior do 

que a metade do própodo; (1) menor do que a metade do própodo. 

90. Quelípodos: carena longitudinal no dátilo: (0) presente; (1) ausente. 

91. Quelípodos: pilosidade entre os dedos: (0) ausente; (1) densa franja de cerdas ao 

longo do dátilo e própodo; (2) cerdas esparsas e curtas ao longo do própodo. 

92. Quelípodos: disposição de tubérculos/grânulos na margem cortante dos dedos: 

(0) crista crenulada apenas na margem dorsal dos dedos; (1) fileira longitudinal 

de tubérculos semelhantes; (2) grandes tubérculos arredondados de diferentes 

tamanhos; (3) ausente.  

93. Pereópodos 2 a 4: achatamento lateral do própodo, carpo e mero: (0) ausente; 

(1) presente. 

94. Pereópodos 2 a 4: ornamentação do própodo, carpo e mero: (0) discreta, sem 

projeções bem definidas; (1) muito erodida, com tubérculos ou nódulos bem 

projetados.  

95. Pereópodos 2 a 4: comprimento do dátilo em relação ao própodo: (0) 1/3; (1) 

metade. 

96. Pereópodos 2 a 4: espinhos na margem mesial do própodo: (0) presentes; (1) 
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ausentes. 

97. Pereópodo 2: comprimento do carpo em relação ao própodo: (0) carpo tão 

longo quanto o própodo; (1) carpo aproximadamente 2/3 do comprimento do 

própodo; (2) carpo aproximadamente metade do comprimento do própodo. 

98. Pereópodo 3: comprimento do carpo em relação ao própodo: (0) carpo tão 

longo quanto o própodo; (1) carpo aproximadamente 2/3 do comprimento do 

própodo. 

99. Pereópodo 4: comprimento do carpo em relação ao própodo: (0) carpo tão 

longo quanto o própodo; (1) carpo aproximadamente 2/3 do comprimento do 

própodo. 

100. Pereópodo 2: comprimento do carpo em relação ao mero: (0) carpo 

aproximadamente metade a 1/3 do comprimento do mero; (1) carpo 

aproximadamente 2/3 do comprimento do mero. 

101. Pereópodo 3: comprimento do carpo em relação ao mero: (0) carpo 

aproximadamente metade do comprimento do mero; (1) carpo aproximadamente 

2/3 do comprimento do mero. 

102. Pereópodo 4: comprimento do carpo em relação ao mero: (0) carpo 

aproximadamente metade do comprimento do mero; (1) carpo aproximadamente 

tão longo quanto o mero; (2) carpo aproximadamente 2/3 do comprimento do 

mero. 

103. Pereópodos 2 a 4: fileira longitudinal de grânulos bem evidentes no própodo: 

(0) ausente; (1) presente. 

104. Pereópodos 2 a 4: fileira longitudinal de grânulos bem evidentes no carpo: (0) 

ausente; (1) presente. 

105. Pereópodos 2 a 4: ornamentação da margem lateral do mero: (0) com rugas 

discretas; (1) com fileira de tubérculos. 

106. Pereópodos 2 a 4: espinhos na margem lateral do própodo: (0) ausentes; (1) 

presentes. 

107. Pereópodos 2 a 4: franja de cerdas plumosas no ísquio, mero, carpo e própodo: 

(0) densas e longas; (1) escassas e curtas; (2) ausentes. 

108. Cerdas na margem do gonóporo feminino: (0) presentes; (1) ausentes. 

109. Cerdas na margem do gonóporo masculino: (0) presentes; (1) ausentes. 

110. Pereópodo 5: comprimento do mero em relação ao ísquio: (0) mero 4 vezes 

mais longo do que o ísquio; (1) mero 3 vezes mais longo do que o ísquio. 



302 
 

111. Pereópodo 5: proporção entre comprimento e largura do mero quando na 

superfície posterior da carapaça: (0) mero mais do que 5 vezes mais longo do 

que largo (mero bem exposto); (1) mero aproximadamente 3 vezes mais longo 

do que largo (mero pouco exposto).  

112. Pereópodo 5: comprimento do própodo em relação ao carpo: (0) própodo 

aproximadamente 1/3 do carpo; (1) própodo aproximadamente metade do carpo. 

113. Pereópodo 5: quela – dedo fixo e dedo móvel: (0) se fecham completamente; (1) 

forma hiato entre os dedos. 

114. Pereópodo 5: fileira de cerdas paposas na margem lateral do mero: (0) 

presente; (1) ausente. 

115. Pereópodo 5: disposição das cerdas paposas do ísquio: (0) abundantes ao longo 

de todo o artículo; (1) apenas um tufo na metade disto-mesial; (2) cerdas 

escassas e esparsas  na extremidade disto-mesial. 

116. Esterno torácico: largura em relação ao comprimento - estenitos iii a vii (nos 

machos): (0) mais longo do que largo; (1) tão longo quanto largo; (2) mais largo 

do que longo. 

117. Esternito torácico iii: comprimento dos lobos laterais em relação ao mediano: 

(0) lobos laterais mais curtos do que o mediano; (1) lobos laterais tão avançados 

quanto o mediano. 

118. Esternito torácico iii: formato do lobo mediano: (0) subtriangular; (1) 

arredondado; (2) sub-retangular. 

119. Esternito torácico iv: lobo ântero-lateral: (0) curto – menos do que metade do 

comprimento do esternito iii; (1) longo – mais do que metade do comprimento 

do esternito iii. 

120. Esternitos torácicos iv a vii: forma das margens ântero-laterais: (0) 

arredondada; (1) afilada. 

121. Esternitos torácicos iii e iv: sutura entre esternitos: (0) profunda, bem marcada; 

(1) superficial, pouco marcada. 

122. Esternito torácico viii: ruga pilosa transversal próxima à margem posterior: (0) 

presente; (1) ausente. 

123. Esternito torácico viii: forma da margem anterior: (0) convexa; (1) sinuosa; (2) 

sub-retilínea. 

124. Esternito torácico viii: forma da margem posterior: (0) côncava; (1) trapezoidal; 

(2) sub-retilínea. 
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125. Esternito torácico viii: largura: (0) nitidamente mais largo do que o esternito iii; 

(1) tão largo quanto o esternito iii; (2) nitidamente mais estreito do que o 

esternito iii. 

126. Esternito torácico viii: comprimento: (0) curto - aproximadamente 1/3 do 

comprimento do esternito iii; (1) longo - aproximadamente metade do 

comprimento do esternito iii. 

127. Esternitos torácicos iv a vii: suturas esternais iv/v, v/vi, v/vii: (0) completas – 

visíveis lateralmente, inconspícuas em direção à linha mediana; (1) incompletas 

- visíveis apenas lateralmente. 

128. Esternitos iii a viii: largura (0) largura do esternito vi igual a do esternito vii; (1)  

largura do esternito vi maior do que o esternito vii. 

129. Abdome: largura do somito abdominal vi (nos machos): (0) tão largo quanto os 

demais; (1) mais estreito do que os demais. 

130. Abdome: forma: (0) sub-retangular: somitos abdominais com a mesma largura; 

(1) subtriangular: somitos abdominais decrescem em largura. 

131. Esternitos abdominais iii a vi: (0) nitidamente visíveis; (1) inconspícuos, 

translúcidos. 

132. Pleópodos masculinos: endopodito do gonópodo: (0) ausente; (1) lanceolado; 

(2) reniforme. 

133. Pleópodos vestigiais masculinos iii a v: (0) bem visíveis; (1) inconspícuos. 

134. Pleópodo feminino: número de pares: (0) 3; (1) 2. 

135. Pleópodo feminino: número de segmentos no pleópodo iv: (0) 3; (1) 2. 

136. Pleópodo feminino: pleópodo iii - comprimento do segmento mediano em 

relação ao segmento proximal: (0) ausente; (1) presente, segmento mediano tão 

longo quanto o segmento proximal; (2) presente, segmento mediano metade do 

segmento proximal. 

137. Pleópodo feminino: pleópodo iii - comprimento do segmento mediano em 

relação ao segmento distal: (0) ausente; (1) presente, segmento mediano tão 

longo quanto o segmento distal; (2) presente, segmento mediano pouco menor 

do segmento distal. 

138. Pleópodo feminino: pleópodo iv - comprimento do segmento mediano em 

relação ao segmento proximal: (0) segmento mediano tão longo quanto o 

segmento proximal; (1) segmento mediano metade a 1/3 do segmento proximal. 

139. Pleópodo feminino: pleópodo iv - comprimento do segmento mediano em 
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relação ao segmento distal: (0) segmento distal ausente; (1) segmento mediano 

tão longo quanto o segmento distal; (2) segmento mediano maior do que 3 vezes 

o segmento distal. 

140. Pleópodo feminino: pleópodo v - comprimento do segmento mediano em relação 

ao segmento proximal: (0) segmento mediano tão longo quanto o segmento 

proximal; (1) segmento mediano metade a 2/3 do segmento proximal. 

141. Pleópodo feminino: pleópodo v - comprimento do segmento mediano em relação 

ao segmento distal: (0) segmento mediano tão longo quanto o segmento distal; 

(1) segmento mediano pouco maior do que o segmento distal. 

142. Pleópodo feminino: forma do pleópodo v: (0) segmentos distais recurvados; (1) 

segmentos distais retilíneos. 

143. Pleópodos vestigiais femininos no esternito ii: (0) bem visíveis; (1) 

inconspícuos. 

144. Urópodo: endopodito: (0) longo - alcança a extremidade do telso; (1) curto – 

não alcança a extremidade do telso. 

145. Urópodo: comprimento do protopodito em relação ao endopodito e exopodito: 

(0) protopodito menor do que o endo e exopodito; (1) protopodito maior do que 

o endo e exopodito. 

146. Urópodo: endopodito: (0) largo - menos do que 3 vezes mais longo do que 

largo; (1) estreito - mais do que 4 vezes mais longo do que largo; (2) reduzido – 

tão longo quanto largo. 

147. Urópodo: protopodito: (0) mais largo do que longo; (1) tão largo quanto longo. 

148. Urópodo: número de lobos na margem lateral do protopodito: (0) 3; (1) 2; (2) 0. 

149. Telso: número de placas: (0) 7 placas; (1) 5 placas. 

150. Telso: placas terminais e laterais: (0) terminais mais longas do que a metade das 

laterais; (1) terminais tão longas quanto as laterais; (2) terminais mais curtas do 

que a metade das laterais. 

151. Telso: dimorfismo sexual: (0) não evidente - placas distais com 

aproximadamente a mesma largura e comprimento nas fêmeas e machos; (1) 

bem evidente - placas distais mais largas e longas nas fêmeas do que nos 

machos. 
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ANEXO B: Respectivos estados da Lista de caracteres (ANEXO A) encontrados para as espécies Pachycheles sculptus (H. Milne-

Edwards, 1837), P. grossimanus (Guérin-Menéville, 1835), Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767), Porcellana platycheles (Pennant, 1777), 

Megalobrachium erosum (Glassell, 1936), Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), P. garthi (Haig, 1957), M. n. sp., M. mortenseni Haig, 1962, 

M. pacificum Gore & Abele, 1974, P. peruviana (Haig, 1960), M. poeyi (Guérin-Menéville, 1855), P. rosea (Rathbun, 1900), P. sinuimana 

(Lockington, 1878), M. smithi (Glassell, 1936), P. soriata (Say, 1818) e P. tuberculipes (Lockington, 1878). 

  P. scu P. gro P. lon P. pla M. ero P. fes P. gar M. n.sp M. mor M. pac P. per M. poe P. ros. P. sin M. smi P. sor P. tub 

1 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

2 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

4 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

5 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 

6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 2 

7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

8 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

13 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

15 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 

16 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

18 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

20 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

21 2 2 1 1 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 
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  P. scu P. gro P. lon P. pla M. ero P. fes P. gar M. n.sp M. mor M. pac P. per M. poe P. ros. P. sin M. smi P. sor P. tub 

22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

23 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

24 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

26 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

27 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 

28 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 

32 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

33 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 

34 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

37 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

42 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

48 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
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  P. scu P. gro P. lon P. pla M. ero P. fes P. gar M. n.sp M. mor M. pac P. per M. poe P. ros. P. sin M. smi P. sor P. tub 

49 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

50 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

51 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

52 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

53 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 

54 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 

55 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 

56 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

57 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

58 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

59 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

60 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

61 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

62 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

67 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

68 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

69 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

70 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

71 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

72 0 0 1 0 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

73 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

75 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

76 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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P. scu P. gro P. lon P. pla M. ero P. fes P. gar M. n.sp M. mor M. pac P. per M. poe P. ros. P. sin M. smi P. sor P. tub 

78 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

79 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

80 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

81 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

82 0 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

83 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

84 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

85 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

86 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

87 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

88 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

89 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

90 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

91 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 2 0 0 2 2 

92 3 3 3 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 

93 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

95 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

97 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

98 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

99 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

101 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

102 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 1 1 

103 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

104 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

105 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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  P. scu P. gro P. lon P. pla M. ero P. fes P. gar M. n.sp M. mor M. pac P. per M. poe P. ros. P. sin M. smi P. sor P. tub 

107 2 0 2 0 2 2 2 1 2 0 2 0 1 2 2 1 1 

108 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

109 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

110 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

111 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

112 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

113 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

114 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

115 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

116 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 0 2 

117 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

118 2 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2 2 2 

119 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 

120 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

121 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

122 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

123 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 

124 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

125 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 

126 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

127 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

128 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

129 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

130 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

131 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

132 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

133 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

134 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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  P. scu P. gro P. lon P. pla M. ero P. fes P. gar M. n.sp M. mor M. pac P. per M. poe P. ros. P. sin M. smi P. sor P. tub 

135 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

136 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

137 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

138 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

139 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 

140 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

141 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

142 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

143 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

144 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

146 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

147 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

148 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

149 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

150 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 

151 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
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ANEXO C. Coloração em espécimes vivos. (A) Porcellanopsis festae (Nobili, 1901), 

macho, 3,8 mm (MZUSP 33044); (B) P. garthi Haig, 1957, fêmea, 4,9 mm (MZUSP 

33042); (C) Megalobrachium pacificum Gore & Abele, 1974, fêmea, 7,0 mm 

(MZUSP 33040); (D) M. poeyi (Guérin-Menéville, 1855), macho, 8,5 (CRBMUV 

2011-020); (E) P. rosea (Rathbun, 1900), macho, 4,0 (CRBMUV 2012-001); (F) P. 

tuberculipes (Lockington, 1878), fêmea ovígera, 3,7 mm (MZUSP 33043). Fotos de 

Arthur Anker. 

 


