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Introdução Geral 

 

 Membros da Classe Copepoda estão entre os organismos mais 

abundantes e diversos nos ambientes marinhos (Huys & Boxshall, 1991). 

Copépodes apresentam uma imensa variação morfológica e adaptações à 

vida nos mais diferentes habitats aquáticos, tendo colonizado com sucesso 

quase todos os ambientes bentônicos e planctônicos, desde a água doce e 

hipersalinas continentais até todo o oceano. Sobrevivem também a 

diversas temperaturas, sendo encontrados desde as água polares abaixo de 

0º até fontes termais, além de exibirem uma grande distribuição vertical, 

podendo ser encontrados desde os mares profundo até o topo do Himalaia 

(Huys & Boxshall, 1991). Copépodes são ainda parasitas comuns de peixes 

e outros vertebrados e realizam uma miríade de associações com os 

maiores filos de invertebrados, tais como Porifera, Cnidaria, Mollusca e 

Echinodermata (Huys & Boxshall, 1991; Boxshall & Halsey, 2004; 

Khodami et al., 2017). 

 Copepoda é composta, atualmente, por 9 ordens: Calanoida Sars, 

Cyclopoida Burmeister (incluindo Poecilostomatoida Thorell), 

Gelyelloida Huys, Harpacticoida Sars, Monstrilloida Sars, Misophrioida 

Gurney, Mormonilloida Boxshall, Platycopioida Fosshagen e 

Siphonostomatoida Thorell. O monofiletismo da Classe foi recentemente 

confirmado por Eyun (2017) e Khodami et al. (2017). Khodami et al. 

(2017) também demonstrou o monofiletismo das ordens de Copepoda, 

exceto para Harpacticoida a qual mostrou-se um grupo polifilético com 

duas origens diferentes para Polyarthra e Oligoarthra. Os autores 

propuseram ainda uma nova ordem, Canuelloida (= Polyarthra) (Khodami 

el al., 2017).  
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 A ordem Siphonostomatoida é formada, majoritariamente, por 

organismos parasitas ou associados a outros seres vivos – em sua maioria, 

animais (Huys & Boxshall, 1991). De acordo com o hospedeiro, os 

sifonostomatóides podem ser classificados em dois grupos: parasitas de 

vertebrados ou parasitas de invertebrados, podendo se recto- ou 

endoparasitas. Comumente usa-se o termo “associado” para os 

sifonostomatóides que vivem junto a invertebrados devido à 

ausência/dificuldade de estudos que determinem o tipo de relação 

envolvida entre hóspede-hospedeiro. Siphonostomatoida apresenta uma 

enorme variação morfológica, com tipos que possuem a forma do corpo 

com o típico padrão “ciclopiforme”, comum a muitos copépodes de vida 

livre, até indivíduos com corpos completamente modificados que tornam 

difícil até mesmo sua identificação como crustáeos – muito comum entre 

os parasitas de peixe (Huys & Boxshall, 1991; Boxshall & Halsey, 2004). 

A principal sinapomorfia da ordem é a modificação do labro e do lábio em 

um cone oral, por onde passa o estilete da mandíbula (= gnatobase) que, 

em conjunto, formam o ‘sifão’ (Huys & Boxshall, 1991; Khodami et al., 

2017) – a qual confere o nome ao grupo, sendo uma estrutura 

primariamente associada ao hábito de vida parasitário. 

 De acordo com Ahyong et al. (2011) a ordem contém 43 famílias, 

342 gêneros e 2459 espécies. Dentre as famílias que vivem em associação 

com invertebrados, Entomolepidiade é um grupo que, apesar da sua ampla 

distribuição mundial, até recentemente, figurava entre as famílias menos 

diversas de Siphonostomatoida. Estudos realizados na Baía de Todos os 

Santos (Salvador, Bahia) tem revelado uma diversidade além do esperado, 

com novos gêneros e novas espécies descritas (Borges et al., in prep.; 

Farias et al., in prep.).  

 

 Família Entomolepididae Brady, 1899  
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 A Família Entomolepididae foi estabelecida por Brady (1899) para 

acomodar um novo gênero, Entomolepis, e uma nova espécie, E. ovalis. A 

nova espécie exibe uma morfologia conspícua: um disco corporal oval e 

achatado que lembra alguns copépodes parasitas. Quatro anos depois, 

Thompson & Scott (1903) descreveram o gênero  Lepeopsyllus composto 

por duas espécies, L. ovalis e L. typicus, que possuíam o corpo 

característico de Entomolepididade; entretanto, os autores posicionaram os 

novos táxons na família Asterocheridae Giesbrecht. Assim como 

Thompson & Scott (1903), Wilson (1944) cometeu um engano ao 

acomodar Parmulodes, o qual possui um sifão conspícuo, e que 

posteriormente foi reconhecido como um Entomolepididae, em 

Clausidiidae Embleton, uma família da ordem Poecilostomatoida. 

 A diagnose de Entomolepididade foi estabelecida apenas sessenta 

anos depois por Eiselt (1959), quem também subdividiu o grupo em duas 

subfamílias: Entomolepinae e Parmulodinae que diferem, basicamente, 

pelo número de segmentos pedígeros entre o cefalotórax e o escudo 

terminal – Entomolepinae tem dois segmentos enquanto Parmulidinae 

possui apenas um como resultado da fusão entre o terceiro e o quarto 

segmentos pedígeros. Aparentemente desconhecendo a existência da 

família, Ummerkuty (1960) descreveu o gênero Paralepeopsyllus 

reconhecendo sua similaridade com Lepepeopsyllus, assumiu ambos como 

um grupo coeso, porém os considerou como intermediários entre 

Asterocheridae e Dyspontiidae Sars. Quando Mckinnon (1988) realizou 

uma revisão de Entomolepididae, ele redefiniu a diagnose da família e suas 

subfamílias para incorporar Paralepeopsyllus em Parmulodinae e para 

incluir a possibilidade do segmento terminal do palpo da mandíbula poder 

ser muito mais curto que o segmento basal, além de considerar a quarta e 

quinta pernas como reduzidas ou ausentes nesta subfamília. 
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Adicionalmente, ele descreveu uma nova espécie de Entomolepis, E. 

hamondi, um novo gênero Entomopsyllus para acomodar E. adriae (Eiselt) 

e uma nova espécie deste mesmo gênero, E. nichollsi. Stock (1992) 

identificou incongruências em Parmullela e Parmulodes com relação à 

diagnose de Parmulodinae e, por este motivo, se absteve em utilizar a 

classificação de subfamília em seu trabalho. 

 Até o momento, Entomolepididae é composta por 9 gêneros e 19 

species (Borges et al., em prep.; Farias et al., em prep.; Uyeno & Johnsson, 

em prep.). Parmulodinae, que inclui os gêneros Parmulodes Wilson, 1944, 

Paralepeopsyllus Ummerkutty, 1960, Parmulella Stock, 1992, 

Parmulopsyllus Borges et al., em prep. e Neoparmulella Farias et al., em 

prep., é caracterizada, entre outras características, pela presença de apenas 

um segmento entre o cefalotórax e a placa abdominal, e ausência da perna 

4, embora a mesma também esteja ausente em Entomolepis Brady, 1899. 

Os gêneros de Entomolepinae, Entomolepis, Entomopsyllus McKinnon, 

1988, Lepeopsyllus Thompson & Scott, 1903 e Spongiopsyllus Johnsson, 

2000 por outro lado, exceto como citado para Entomolepis, possuem a 

perna 4 com exópodo 3-segmentado; o endópodo pode estar reduzido a um 

lobo com uma cerda, condição observada em Lepeopsyllus, ou ausente, 

como em Entomopsyllus e Spongiopsyllus.  

 Entomolepididae apresenta distribuição mundial com maior 

diversidade, até o momento, no Indo-Pacífico (Stock, 1992; Boxshall & 

Halsey, 2004). No Oceano Atlântico são registradas espécies de cinco 

gêneros: Parmulodes verrucosus Wilson, 1944, Parmulella emarginata 

Stock, 1992, Parmulopsyllus breviarticulata Borges et al., in prep., 

Neoparmulella periperiensis Farias et al., in prep., Spongiopsyllus 

adventicius Johnsson, 2000, S. redactus Canário et al., 2012 and S. 

intermedius Borges et al., em prep. Com relação a biologia de 

Entomolepididae, Boxshall & Halsey (2004) citam a família como 
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tipicamente associada à esponjas, considerando que a maioria das espécies 

foram registradas em amostras de Porifera. Paralepeopsyllus mannarensis 

Ummerkutty, 1960 foi encontrada em amostras de diversas esponjas não 

identificadas; P. emarginata e P. verrucosus foram ambas descritas em 

associação com Chondrilla nucula Schmidt (Wilson, 1944; Stock, 1992); 

E. adriae (Eiselt, 1959) também vive em esponjas (Verongia aerophroa 

(Schmidt) and Verongia cavernicola (Vacelet); por fim, as espécies de 

Spongiopsyllus associam-se ao gênero Aplysina Nardo, exceto S. redactus 

que foi encontrada no coral escleractínio Mussismilia hispida (Verrill). 

Entomolepididae também estabelece relação com outros organismos além 

das esponjas. As espécies do gênero Entomolepis foram encontradas em 

anêmonas (E. hamondi McKinnon, 1988) e na ascídia Botrylloides leachi 

(Savigny) (E. ovalis) (Brady, 1899; McKinnon, 1988). Kim (2004) 

descreveu Entomopsyllus stocki em associação com o coral Tubipora 

musica (Linnaeus). A despeito das espécies de Entomolepididae que têm 

seus hospedeiros conhecidos, Entomopsyllus nichollsi McKinnon, 1988 

(que foi encontrado em rede de planctôn) e Lepeopsyllus typicus não 

possuem registro de associação com outros organismos. Entretanto, estas 

duas espécies não devem ser consideradas como organismos de vida livre, 

uma vez que compartilham o mesmo formato de corpo e possuem 

semelhanças em seus apêndices como encontradas em outros 

Entomolepididae associados (e.g. ambas apresentam longos sifões, que 

indicam um modo de vida “parasitário”). Os registros esparsos em 

hospedeiros que não esponjas podem estar relacionados à escassez de 

estudos que foquem na amostragem mais diversa de potenciais táxons 

hospedeiros. Por outro lado, é igualmente provável que os membros de 

Porifera forneçam um habitat propício para o desenvolvimento dos 

Entomolepididae.  
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 Na literatura não são encontrados trabalhos que objetivaram estudar 

as relações entre as espécies de Entomolepididae, bem como entre seus 

gêneros. Em sua tese, ao estudar as famílias de Siphonostomatoida 

associadas a invertebrados, Johnsson (2003) propôs o monofiletismo de 

Entomolepidae, embora não tenha publicado seus resultados. A morfologia 

regular de Entomolepididae dificulta o estabelecimento e a definição dos 

táxons. É comum encontrar sobreposições nas diagnoses de gêneros assim 

como nas das subfamílias. Assim, este é o primeiro estudo que busca 

estudar a família com foco nas relações filogenéticas entre seus membros, 

incluindo todas as espécies descritas (e as novas), com o objetivo de validar 

seus gêneros e compreender a evolução do grupo.  
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Conclusões 

 

 Estudos recentes tem revelado novos táxons de Entomolepididae no 

litoral brasileiro (Borges et al., em prep.; Farias et al., em prep.). Em 

consonância, este estudo apresenta quatro novas espécies do gênero 

Spongiopsyllus (S. atypicus, S. stocki, S. boxshalli e S. hoi) associadas à 

esponja Aplysina cauliformis coletadas na Baía de Todos-os-Santos, 

Bahia. Os novos registros somam-se as espécies já descritas, ampliando a 

diversidade de Entomolepididade para 9 gêneros e 23 espécies. O maior 

incremento é observado para o Atlântico Sul, o qual apresenta, até o 

momento, nove espécies conhecidas da família. 

 Esta tese representa o primeiro estudo que teve por objetivo realizar 

a investigação das relações filogenéticas internas de Entomolepididae. 

Ateriormente, a tese de Johnsson (2003) representa o único estudo 

filogenético que incluiu representantes de Entomolepididae, tendo como 

foco investigar as relações entre as famílias de Siphonostomatoida 

associadas a invertebrados. Contudo, o autor não adentrou nas relações 

internas da família, além de não ter publicado seus dados. Assim, os 

resultados obtidos no capítulo 3 revelam dados inéditos e relevantes sobre 

as relações filogenéticas entre os gêneros e espécies de Entomolepididae. 

 Apesar de prática e facilmente identificável, pois considera o 

número de segmentos pedígeros presentes no prossomo, a divisão de 

Entomolepididae em duas subfamílias proposta por Eiselt (1959) não 

reflete uma organização filogenética. Os resultados aqui alcançados 

demonstram a condição não monofilética de Parmulodinae. Em contraste, 

a presença do terceiro e quarto segmentos pedígeros livres é sinapomórfica 

para Entomolepinae. Em consequência, é proposta uma nova designação 

para este clado, renomeado como Neoentomolepididae, a fim de 
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desvincular o cenário filogenético construído nesta tese com a 

classificação prévia de Eiselt (1959).  

 A evolução de Entomolepididade é amplamente influenciada por 

caracteres homoplásticos e seus clados são definidos por poucos caracteres 

não ambíguos. Dentre seus gêneros, apenas Entomopsyllus não representa 

uma unidade monofilética. Entomopsyllus está proximamente relacionado 

à Spongiopsyllys e é provável que ambos representem apenas um gênero. 

Entretanto, os baixos valores de suporte não permitem incluir, 

indubitavelmente, Spongiopsyllus em Entomopsyllus, sendo necessários 

mais dados morfológicos e/ou moleculares para esclarecer precisamente 

esta questão. A inclusão de autapomorfias não homoplásticas nas 

diagnoses pode facilitar a identificação dos limites genéricos e permitir a 

delimitação mais precisa entre os gêneros. 
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Resumo 

 

 Entomolepididae é uma família de sifonostomatóides com 

distribuição cosmopolita. Até o momento, é composta por 9 gêneros e 19 

species, com maior diversidade no Indo-Pacífico. Entomolepididade 

encontra-se dividida em duas subfamílias que diferem, basicamente, pelo 

número de segmentos pedígeros entre o cefalotórax e o escudo terminal – 

Parmulodinae apresenta apenas um segmento enquanto que 

Entomolepinae possui dois segmentos. Assim como nas subfamílias, é 

comum encontrar sobreposições nas diagnoses do gênero. Apesar de ser 

um grupo relativamente antigo, não há na literatura dados acerca das 

relações entre as espécies de Entomolepididae. Assim, esta tese teve por 

objetivo realizar uma revisão taxonômica e um estudo filogenético da 

família Entomolepididae. Ao estudar os espécimes tipos de Parmulodes 

verrucosus e Entomopsyllus stocki, foi possível identificar inconsistências 

que levaram à redescrição da primeira e a adição de notas na descrição da 

segunda espécie. O estudo da fauna associada à esponjas do gênero 

Aplysina permitiu a identificação de 4 novas espécies de Spongiopsyllus: 

S. atypicus, S. stocki, S. boxshalli e S. hoi. O estudo filogenético incluiu as 

23 espécies de Entomolepididade, conhecidas até então, além de 3 espécies 

de Asterocheridae como grupos-externos, e como resultado, foi obtida 

apenas 1 árvore maximamente parcimoniosa. Apenas a subfamília 

Entomolepinae foi recuperada como grupo monofilético. Dentre os 

gêneros de Entomolepididae, apenas Entomopsyllus não é monofilético. 

Spongiopsyllus mostrou-se um clado próximo à Entomopsyllus. A 

evolução de Entomolepididae envolveu muitos caracteres homoplásticos, 

tornado difícil o reconhecimento de padrões.  
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Abstract 

 

 Entomolepididae is a cosmopolitan siphonostomatoid family. Until 

now, the family is composed by 9 genera and 19 species with major 

diversity on Indo-Pacific Ocean. Entomolepididade has two subfamilies 

which differs basically by the number of pedigerous segments between the 

cephalotorax and the terminal shield – Parmulodinae show one segment 

instead Entomolepinae has two segments. As in the subfamilies, is 

common to find overlaps in genera diagnosis. Despite its ancient 

characteristics, do not have in the literature data concerning the 

relationships among Entomolepididae species. Thus, this thesis aimed to 

make a taxonomic revision and a phylogenetic study of Entomolepididae. 

The analyze of Parmulodes verrucosus and Entomopsyllus stocki type 

specimens allowed the identification of incongruences that led to the 

redescription of the first and to the descriptional notes of the second 

species. The study of associated fauna of Aplysina sponges allow the 

idenification of 4 new Spongiopsyllus species: S. atypicus, S. stocki, S. 

boxshalli and S. hoi. The phylogenetic study include all 23 known 

Entomolepididae species, in addition to 3 Asterocheridae species as 

outgroups, resulting in 1 most parsimonious tree. Only the subfamily 

Entomolepinae was recovered as monophyletic. Among the genera, just 

Entomopsyllus was non-monophyletic. Spongiopsyllus is a clade close to 

Entomopsyllus. The Entomolepididae evolution involved many 

homoplastic characters which become difficult the identification of 

patterns. 
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