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RESUMO  
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O presente estudo aborda aspectos sistemáticos e biogeográficos das lagostas 

pertencentes as infraordens Achelata Scholtz & Richter, 1995 e Polychelida De 

Haan, 1841 que ocorrem no Oceano Atlântico. Constituindo um relevante recurso 

ecológico, comercial e científico, são encontradas em uma grande variedade de 

habitats e profundidades desde a região intertidal até a região abissal, ultrapassando 

os 5000m. De acordo com os dados obtidos através da literatura e da análise de 

exemplares provenientes de coleções carcinológicas nacionais e internacionais a 

fauna de lagostas (Achelata e Polychelida) do Oceano Atlântico é composta por 50 

espécies, distribuídas em 3 famílias, 3 subfamílias e 18 gêneros. Para os táxons são 

fornecidas diagnoses e chaves de identificação, sendo que o tratamento formal de 

cada espécie inclui sinonímia, tipo(s), localidade-tipo, descrição, tamanho, coloração, 

hábitat, distribuição geográfica, observações, mapa de distribuição e ilustrações. O 

estudo biogeográfico realizado caracteriza e discute os padrões distribucionais 

encontrados, juntamente, com os fatores abióticos que influenciam na distribuição 

das espécies. São ainda analisados os graus de valência ecológica das espécies em 

relação aos tipos de substratos ocupados e gradientes batimétricos. 

Palavras chave: Lagostas. Crustacea. Decapoda. Achelata. Polychelida. 

Sistemática. Biogeografia. Oceano Atlântico.  
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ABSTRACT 
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This study addresses aspects of the systematics and biogeography of lobsters 

belonging to the infraorders Achelata Scholtz & Richter, 1995 and Polychelida De 

Haan, 1841 that occur in the Atlantic Ocean. Constituting an important ecological, 

commercial, and scientific resource, these lobsters are found in a wide variety of 

habitats and depths from the intertidal zone to the abyssal zone below 5000 m. 

According to published information and the analysis of specimens from carcinological 

collections within and outside Brazil, the lobster fauna (Achelata and Polychelida) in 

the Atlantic Ocean is composed of 50 species, belonging to 3 families, 3 subfamilies, 

and 18 genera. For the taxa, diagnoses and identification keys are provided. The 

formal treatment of each species includes the synonymy, type(s), type-locality, 

description, size, coloration, habitat, geographical distribution, notes, distribution 

map, and illustrations. The biogeographical study conducted characterizes and 

discusses the distributional patterns, along with the abiotic factors that influence the 

distributions of the species. The degrees of ecological valence of the species in 

relation to the types of substrates occupied and the bathymetric gradients are also 

analyzed. 

  

Key words: Lobsters. Crustacea. Decapoda. Achelata. Polychelida. Systematics. 

Biogeography. Atlantic Ocean.  
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Encontradas em todos os oceanos, em uma grande variedade de habitats e 

profundidades, desde a região intertidal até a região abissal ultrapassando os 

5000m, as lagostas são importantes predadoras em seu ecossistema e rentáveis 

presas ao ser humano, sendo utilizadas, principalmente, como alimento, mas 

também em estudos fisiológicos sobre crescimento, ecdise e comportamento 

reprodutivo e social, devido à facilidade de manutenção em condições laboratoriais, 

constituindo um relevante recurso ecológico, comercial e científico. 

Alguns dos bancos pesqueiros mais produtivos do mundo situam-se nas áreas 

com afloramento do Oceano Atlântico, nas quais as águas profundas ricas em 

nutrientes sobem para a superfície favorecendo a ocorrência de abundante fauna 

marinha. 

Sendo o segundo oceano do mundo em superfície, o Atlântico cobre 

aproximadamente 20% da superfície terrestre. Seu limite norte foi estabelecido com 

base nas cordilheiras submarinas que se estendem entre as massas de terra da ilha 

de Baffin, Groenlândia e Escócia, separando-o do Oceano Glacial Ártico e tendo 

como limite sul o Oceano Austral que banha a Antártica. Pode ser separado, a leste, 

do Oceano Índico pelo meridiano de 20°E, correspond ente à Cidade do Cabo 

(África) e a oeste do Oceano Pacífico pela linha de maior profundidade que se 

estende entre o Cabo Horn (Chile) e a península Antártica. 

Totalizando cerca de 111.866 quilômetros de linha costeira e profundidade 

máxima de 8605 metros na fossa de Porto Rico, o Oceano Atlântico apresenta no 

hemisfério norte, costas continentais muito recortadas que delimitam numerosos 

mares anexos (Mar do Norte, Mar Báltico, Mar Mediterrâneo, Mar de Labrador e Mar 

do Caribe), sendo a região costeira bem mais retilínea no hemisfério sul.  

As lagostas apesar de receberem essa designação comum, não constituem um 

grupo homogêneo, sendo morfologicamente muito distintas e divididas atualmente 

em 4 infraordens: Achelata, Polychelida, Astacidea e Glypheidea. 
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As lagostas da infraordem Achelata Scholtz & Richter, 1995 diagnosticadas 

entre outros caracteres, pela ausência de quela nos pereiópodos 1-4 (tendo como 

exceção os machos dos gêneros Justitia e Palinurus que possuem o primeiro 

pereiópodo mais desenvolvido e subquelado) e pela larva denominada filosoma, 

estão inseridas na superfamília Palinuroidea Latreille, 1802, composta, de acordo 

com a classificação tradicional apresentada por Martin e Davis (2001), pelas famílias 

Palinuridae Latreille, 1802, Scyllaridae Latreille, 1825 e Synaxidae Bate, 1881. 

Estando entre os decápodos mais conhecidos, as espécies da família 

Palinuridae são popularmente denominadas lagostas espinhosas, sendo 

caracterizadas pelas longas e robustas antenas e pelo grande número de espinhos, 

que servem de proteção contra predadores; sendo divididas, pela classificação 

tradicional, em 10 gêneros todos com grande interesse comercial.  

De acordo com Parker (1884), os gêneros da família Palinuridae que possuem 

órgão estridulador podem ser agrupados informalmente nos Stridentes (Justitia, 

Linuparus, Nupalirus, Palinurus, Palinustus, Panulirus e Puerulus) e os gêneros onde 

este órgão está ausente nos Silentes (Jasus, Projasus e Sagmariasus). Segundo 

Moulton (1957), Mulligan e Fischer (1977) e Patek e Oakley (2003), a presença do 

órgão estridulador representa uma adaptação evolutiva utilizada para comunicação e 

defesa, sendo considerado um caráter sinapomórfico por Tsang et al. (2009). 

As lagostas de coral, pertencentes pela classificação tradicional à família 

Synaxidae, cujos hábitos crípticos tornam raros seus registros, diferenciam-se das 

demais pela presença de rostro triangular e achatado, ausência de espinhos 

supraorbitais, esterno torácico estreito e corpo coberto por densa setosidade; inclui 3 

espécies pertencentes a 2 gêneros (Palybithus e Palinurellus). Porém, com a 

descoberta de Palybithus magnificus Davie, 1990 a validade taxonômica deste táxon 

foi questionada, pois ao contrário das demais espécies da família Synaxidae, 

Palybithus magnificus apresenta órgão estridulador. Como o surgimento 

independente desse órgão altamente desenvolvido (uma vez na linhagem Silentes e 

outra nos Synaxidae) é considerado improvável por Davie (1990), Patek e Oakley 

(2003), George (2006), Palero et al. (2009), Bracken et al. (2009) e Tsang et al. 
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(2009), que postulam seu desenvolvimento uma única vez no ancestral dos 

Stridentes e sugerem a colocação da família Synaxidae na sinonímia de Palinuridae, 

com Palybithus incluso no grupo dos Stridentes e Palinurellus nos Silentes, o que é 

corroborado por De Grave et al. (2009) e seguido no presente trabalho, assim a 

família Palinuridae é composta atualmente por 12 gêneros viventes.   

As lagostas da família Scyllaridae, também conhecidas como sapateiras, 

apresentam o corpo dorsoventralmente achatado e antenas em forma de pá usadas 

para deslocar pedras na procura por alimento; constitui um táxon cujas informações 

disponíveis são limitadas quando comparadas com as demais. Está dividida em 4 

subfamílias (Arctidinae, Ibacinae, Scyllarinae e Theninae) e 20 gêneros viventes, 

sendo que destes, apenas 3 (Ibacus, Scyllarides e Thenus) apresentam interesse 

comercial devido ao grande tamanho de seus indivíduos. 

Incluídas na infraordem Polychelida De Haan, 1841, as espécies viventes da 

superfamília Eryonoidea de Haan, 1841, estão reunidas na família Polychelidae 

Wood-Mason, 1874, apresentando como características diagnósticas mais evidentes 

a presença de quela nos pereiópodos 1-4, presença de telso pontiagudo e sua larva 

eryoneicus. Habitam grandes profundidades e apesar de sua ampla distribuição só 

foram descobertas no final do século XIX, devido à escassez de pesquisas nas 

regiões profundas dos oceanos. Está dividida em 6 gêneros viventes e não 

apresentam interesse comercial.  

Na infraordem Astacidea Latreille, 1802, estão os crustáceos conhecidos como 

lagostas de pinças e lagostins, cujos indivíduos possuem rostro bem desenvolvido e 

os primeiros três pares de pereiópodos quelados, sendo o primeiro par muito 

robusto. É composta por 2 superfamílias de água doce (Astacoidea Latreille, 1802 e 

Parastacoidea Huxley, 1879) e pelas superfamílias Nephropoidea Dana, 1852 e 

Enoplometopoidea de Saint Laurent, 1988, ambas marinhas.  

Conhecida até 1975 apenas por registros fósseis e consequentemente 

considerada extinta a 50 milhões de anos, a superfamília Glypheoidea Winkler, 

1883, foi inicialmente incluída na infraordem Palinura, posteriormente transferida 

para a infraordem Astacidea, sendo atualmente considerada uma infraordem 
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(Glypheidea) de acordo com os resultados obtidos por Dixon et al. (2003), Ahyong e 

O’Meally (2004) e Bracken et al. (2009). 

A falta de estudos sobre as relações filogenéticas da maioria dos crustáceos 

reptantes por décadas, mantém controversa a posição sistemática de vários táxons.  

De acordo com trabalhos cladísticos, a divisão dos Reptantia Boas, 1880 em 

Palinura, Astacura, Anomura e Brachyura, grupos tradicionais baseados em H. Milne 

Edwards (1834), não reflete suas relações naturais.  

A classificação proposta por Martin e Davis (2001), corrobora Holthuis (1991), 

reconhecendo a infraordem Palinura Latreille, 1802 e suas superfamílias 

Palinuroidea e Eryonoidea. 

Scholtz e Richter (1995), realizaram o primeiro estudo cladístico recente sobre 

os Reptantia, através da análise de caracteres morfológicos, corroborando o 

monofiletismo deste táxon, porém revelaram o polifiletismo da infraordem Palinura, 

sugerindo a exclusão da família Polychelidae, até então inserida nessa infraordem e 

sua inclusão no táxon Polychelida De Haan, 1841, resgatado para abrigar tanto suas 

espécies viventes como os táxons extintos.  

O termo Palinura, sugerido por Martin e Davis (2001), foi então abandonado na 

tentativa de desvincular a nova classificação de seu significado inicial que agrupava 

também os Glypheoidea e Polychelidae, sendo substituído pelo táxon Achelata, 

reunindo atualmente as famílias Palinuridae e Scyllaridae. 

Os trabalhos de Dixon et al. (2003), envolvendo análise filogenética somente 

com base em caracteres morfológicos, de Ahyong e O´Meally (2004), com dados 

moleculares e morfológicos, de Schram e Dixon (2004) com a inclusão de evidências 

fósseis e de Palero et al. (2009), Bracken et al. (2009) e Tsang et al. (2009) com 

resultados obtidos através de análise molecular corroboram a validade da 

proposição das infraordens Polychelida e Achelata e foram seguidos no presente 

estudo. 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         20

Entre os autores que realizaram estudos sobre a fauna de lagostas das 

infraordens Achelata e Polychelida no Oceano Atlântico destacam-se: 

A. Milne-Edwards (1880a), Lyons (1970), Firth e Pequegnat (1971), Felder 

(1973), Manning (1978), Rodriguez (1980) e Takeda (1983) abrangendo as espécies 

do Atlântico norte. Enquanto Verrill (1922), Bouvier (1925), Williams (1965; 1984; 

1986) e Abele e Kim (1986) abordaram exclusivamente as lagostas do Atlântico 

norte ocidental. 

Holthuis (1991) tratou em seu catálogo das espécies comercialmente 

exploradas no mundo. 

As lagostas do Atlântico central foram tratadas por Tavares (2003).  

Nobre (1936), Falcial e Minervini (1992a, b) e Calado e Narciso (2002), 

abordaram as espécies que ocorrem na costa européia, enquanto que as lagostas 

da costa atlântica da África foram objetos de estudo de Rathbun (1900b), Gruvel 

(1911b) e Barnard (1950). 

As lagostas da costa brasileira foram tratadas por Coelho e Ramos-Porto 

(1998), Melo (1999) e Dall´Occo (2005). 

Galil (2000) realizou um abrangente estudo sobre a família Polychelidae 

incluindo todas as espécies viventes até então conhecidas, sendo a filogenia e a 

sistemática do grupo revisadas por Ahyong (2009). 

A maioria dos trabalhos já realizados enfoca apenas algumas famílias ou 

aborda somente determinado aspecto (morfológico, ecológico, distribucional, 

fisiológico ou sistemático) das espécies de lagostas que ocorrem no Oceano 

Atlântico, tornando estes dados fragmentados e muitas vezes incompletos. 
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Ciclo de vida 

As lagostas da infraordem Achelata eclodem dos ovos na forma de uma larva 

de vida curta denominada naupliosoma (com apenas os 3 primeiros apêndices 

cefálicos) somente em algumas espécies da família Scyllaridae, segundo Spanier e 

Lavalli (2006), enquanto que a maioria das espécies eclode como filosoma, uma 

larva planctônica de longa duração, transparente, em forma de folha e com todos os 

apêndices cefálicos (fig. 1A), permanecendo nesta fase por alguns meses para a 

maioria dos scylarídeos (ROBERTSON, 1968; ITO; LUCAS, 1990) e entre 9 e 22 

meses para os palinurídeos (BOOTH; PHILLIPS, 1994); sendo o filosoma 

rapidamente transportado pelas correntes para longe da costa, desenvolvendo-se 

em águas oceânicas, onde após metamorfose transforma-se em puerulus ou nisto.  

O estágio de puerulus (Palinuridae) ou nisto (Scyllaridae) é nectônico e 

assemelha-se ao estágio juvenil na forma, mas é completamente transparente, 

apresentando-se como forte nadador horizontal, que ao retornar de sua fase 

oceânica, assenta em águas costeiras em pequenos buracos e fendas, 

preferencialmente no período noturno. Possui curto período de duração que pode 

variar de 1 a 4 semanas dependendo do gênero e espécie (BOOTH; PHILLIPS, 

1994). Ao adquirir hábitos bentônicos e coloração críptica é denominado juvenil, 

sendo inicialmente solitário. Com o desenvolvimento para a fase adulta torna-se 

gregário, o que promove abrigo e proteção contra predadores, e migra para locais 

mais profundos, adquirindo assim hábitos semelhantes aos dos adultos. 

Na fase adulta, movimentos migratórios sazonais para a costa e para alto mar 

estão associados à ecdise e procriação. A maturidade sexual depende da espécie e 

da temperatura da localidade que habita. O acasalamento ocorre, geralmente, em 

locais profundos e afastados da costa, após a ecdise da fêmea. A fertilização 

externa ocorre após a deposição do espermatóforo do macho no esterno da fêmea, 

que começa a se desintegrar ou é rompido com o auxílio da quela presente no 

quinto pereiópodo. Ocorre a liberação dos ovos, sua fecundação e fixação nos 

pleópodos, onde serão incubados por período variável (dependendo da espécie e 

temperatura), sendo as larvas liberadas longe da costa. A não observação de 

espermatóforos no esterno das fêmeas, antes da liberação dos ovos, em algumas 
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espécies de scylarídeos, sugere a ocorrência de fecundação interna o que 

caracteriza o emprego de diferentes estratégias de fertilização nos Achelata 

(SPANIER; LAVALLI, 2006). 

Segundo Andrews (1911), a transferência do espermatóforo no gênero 

Polycheles é realizada através de sua deposição na região distal da superfície 

ventral do esterno da fêmea, podendo ser apenas colocado sobre o esterno, 

depositado em estruturas formadas por modificações no esternito (espermateca ou 

receptáculo seminal) ou ainda introduzido diretamente nos ovidutos. Durante muito 

tempo os estágios larvais da família Polychelidae (fig. 1B) foram considerados um 

tipo de lagosta pelágica e descritos sob o nome genérico de Eryoneicus, pelo seu 

relativamente grande tamanho e pela presença de estruturas reprodutivas 

masculinas desenvolvidas (BOUVIER, 1905c; BERNARD, 1953).  Em seus estágios 

planctônicos apresenta carapaça inflada, quase esférica, abdome muito pequeno e 

com espínulos, provavelmente, para aumentar a flutuabilidade pelo aumento da área 

superficial (FELDER et al., 1985).   

Figura 1. Larvas. A. Infraordem Achelata. B. Infraordem Polychelida (fonte: 
CORBIS IMAGES, 2007). 

AAssppeeccttooss CCoommeerrcciiaaiiss

A questão pesqueira muitas vezes está relacionada com a problemática sócio-

ambiental ligada ao sustento de muitas famílias e à pressão exercida pelo mercado 

consumidor, que contribui para a necessidade da adoção de medidas que venham 

favorecer a sustentabilidade deste recurso natural, como: a limitação da eficiência 

A   B
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dos aparelhos de pesca; o controle do acesso à pesca (limitação do esforço de 

pesca); o fechamento de estações de pesca (defeso); a restrição sobre aparelhos de 

pesca; a proteção de reprodutores e o estabelecimento de limite de comprimento e 

peso (tamanho mínimo de captura), sendo que estas últimas medidas só se 

justificam se os indivíduos em reprodução ou de menor tamanho, depois de 

capturados, apresentarem boas chances de sobrevivência, quando devolvidos ao 

seu ambiente. 

O decréscimo do estoque reprodutor, com a consequente redução do 

recrutamento pode levar uma população ao desequilíbrio de sua estrutura etária e 

até à sua extinção, caso não sejam tomadas medidas adequadas de controle ou 

estas não sejam cumpridas, prejudicando assim o equilíbrio sustentável da pesca da 

lagosta, nos aspectos biológico, econômico e social. 

Iniciativas para o cultivo da lagosta decorreram do contínuo decréscimo da 

produção lagosteira, ocasionados pela sobrepesca e pesca predatória. Durante 

muitos anos foram consideradas impróprias para a aquicultura, por causa do seu 

longo e complexo período larval, porém pesquisas demonstram a possibilidade de 

cultivo em confinamento de puerulus ou juvenis capturados em seu hábitat (este 

último quando a proibição da captura de lagostas abaixo do tamanho mínimo não é 

prevista por lei), o que pode reduzir pela metade o tempo necessário para a lagosta 

atingir o tamanho comercial na natureza, sendo que devido a diferenças na duração 

do período larval, algumas espécies podem ser mais promissoras para a aquicultura 

(IGARASHI, 2007). Assim, a ampliação do apoio às pesquisas para o 

estabelecimento de metodologias de cultivo em escala comercial é fundamental para 

que se encontrem soluções viáveis para os altos investimentos e à modesta 

lucratividade atuais, decorrentes do amplo período exigido pela engorda da lagosta. 

OObbjjeettiivvooss

Por se tratar de uma parcela importante da fauna marinha, contribuir para o 

equilíbrio desse ecossistema e ser um expressivo recurso pesqueiro, a relevância 

deste estudo deve-se à carência de trabalhos que tratem da totalidade do grupo no 

Oceano Atlântico e se propõe a alcançar os seguintes objetivos: 
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1 - Saber quais espécies compõem a fauna marinha de lagostas (Achelata e 

Polychelida) do Oceano Atlântico.  

2 - Esclarecer, quando possível, os problemas sistemáticos e nomenclaturais 

relacionados ao grupo. 

3 - Delinear os padrões distribucionais apresentados pelas diferentes espécies que 

ocorrem no Oceano Atlântico. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
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O material examinado encontra-se depositado no Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo (MZUSP), contando, também, com exemplares 

procedentes das seguintes instituições: Departamento de Oceanografia da 

Universidade Federal de Pernambuco (DOCEAN); Museu Nacional do Rio de 

Janeiro (MNRJ), Museu Professor Mello Leitão (MML), Muséum National d’Histoire 

Naturelle, Paris (MNHN) e National Museum of Natural History, Smithsonian 

Institution, Washington, DC (USNM). 

O tratamento sistemático relativo a cada táxon consiste de: 

Infraordens: sinonímia, diagnose e observações. 

Superfamílias: sinonímia, diagnose e chave para as famílias. 

Famílias: sinonímia, diagnose, gênero-tipo, elenco de subfamílias ou gêneros, 

observações e chave para as subfamílias ou gêneros.

Subfamílias: sinonímia, diagnose, observações e chave para os gêneros. 

Gêneros: sinonímia, diagnose, espécie-tipo, elenco de espécies, observações e 

chave para as espécies. 

Espécies: sinonímia, tipo(s), localidade-tipo, descrição, tamanho, cor, hábitat, 

material examinado, distribuição geográfica, observações, mapa de distribuição e 

ilustrações. 

SSIINNOONNÍÍMMIIAA:: a mais completa possível, revelando a história de cada táxon. 
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DDIIAAGGNNOOSSEE:: elaborada de forma a ressaltar os caracteres diferenciais, utilizando as 

principais características morfológicas.  

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: apresentado em ordem alfabética, constituído por todas as 

espécies conhecidas, sendo as espécies que ocorrem no Oceano Atlântico 

indicadas em negrito. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: tem como objetivo elucidar os problemas distribucionais, 

ecológicos, nomenclaturais e, principalmente, sistemáticos de cada espécie. 

CCHHAAVVEESS DDEE IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO:: dicotômicas, elaboradas com base em caracteres 

de fácil e rápida visualização. 

TTIIPPOO((SS)):: considerado o material-tipo, além do sexo, coleção onde está depositado e 

número de registro. 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: apresenta o registro geográfico do local de coleta do 

exemplar(es)-tipo da espécie. 

DDEESSCCRRIIÇÇÕÕEESS:: elaboradas com base nas observações obtidas do material 

examinado e dados presentes na literatura.  

Os principais caracteres morfológicos utilizados estão citados a seguir, sendo 

os principais ilustrados nas figuras 2-7: 

Rostro (formato, espinulação); carapaça (formato, espinulação, sulcos e 

elevações); epístoma (espinulação); olhos (tamanho, pigmentação e pedúnculo); 

antênulas (comprimento); antenas (espinulação, formato e tamanho do pedúnculo, 

segmentos e flagelos); maxilípodos (comprimento, flagelo, palpo, segmentos); 

esternitos torácicos (formato e espinulação); pereiópodos (comprimento e 

espinulação); somitos abdominais (espinulação, carenas, sulcos e pleuras); 

pleópodos (formato, comprimento e espinulação); telso (formato e espinulação) e 

esternitos abdominais (espinulação).  

TTAAMMAANNHHOO:: a medida dos exemplares, quando disponível, foi obtida através do 

maior comprimento da carapaça ou do comprimento total e apresentada em 

milímetros. As medidas referem-se ao maior macho, maior fêmea e menor fêmea 
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ovígera. A medida da menor fêmea ovígera indica, aproximadamente, o tamanho da 

espécie ao atingir a maturidade sexual. Discrepâncias entre as maturidades 

estimadas podem ser explicadas pela variação geográfica na taxa de crescimento 

que depende da oferta e qualidade do alimento, densidade populacional, pressão 

predatória e temperatura da água. Além disso, as estimativas na literatura variam 

como resultado do período de amostragem, número e gradiente morfométrico dos 

espécimes e critério usado por diferentes autores (presença de ovos, maturidade 

gonadal, entre outros).  

CCOORR:: sua descrição baseia-se, principalmente, em dados da literatura e quando 

possível proveniente de exemplares recém-coletados.

HHAABBIITTAATT:: reúne informações e dados sobre batimetria, tipos de fundo e hábitos de 

vida da espécie estudada. 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO:: organizado em ordem geográfica no sentido norte-sul, 

apresentando sua localidade, data de coleta, número de indivíduos, sexo, coleção 

depositária e número de registro, quando existentes.  

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: inclui todas as ocorrências verificadas na literatura, 

acrescidas daquelas do material examinado nas coleções. As localidades 

registradas estão organizadas por oceanos e em ordem geográfica norte-sul. 

MMAAPPAASS DDEE DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO:: acompanha cada espécie para melhor visualização da 

distribuição geográfica. 

IILLUUSSTTRRAAÇÇÕÕEESS:: realizadas com o auxílio de câmera fotográfica digital e quando não 

disponíveis foram utilizados desenhos. 

As discussões biogeográficas e ecológicas com base nos padrões 

distribucionais propostos por Melo (1985) foram tratadas na discussão geral, uma 

vez que as discussões taxonômicas foram elaboradas no item observações de cada 

táxon. 

O significado das abreviações e siglas utilizadas são apresentados no quadro 1. 
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c.c. comprimento da carapaça

c.t. comprimento total

DOCEAN Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco

est. estação (s) 

fig. (s) figura (s)

GEDIP 
Projeto Grupo Executivo de Desenvolvimento da Indústria da Pesca do 

Governo do Rio Grande do Sul 

IRScNB Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Bruxelas) 

m metro (s)

MBT Projeto Mini Biological Trawl 

MCZ Museum of Comparative Zoology (Harvard)

 mm milímetro (s)

MML Museu Professor Mello Leitão (Espírito Santo) 

MNHN  Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris) 

MNRJ Museu Nacional do Rio de Janeiro 

MT Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum (Noruega) 

MZUSP Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

NHM The Natural History Museum (Londres) 

NHMW Naturhistorisches Hofmuseum (Áustria) 

ov. ovígera (s) 

PADCT 
Projeto importância e caracterização de quebra da plataforma continental 

para recursos vivos e não vivos 

Proj. Projeto (s) 

REVIZEE 
Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da 

Zona Econômica Exclusiva 

RMNH Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (Leiden) 

SAM South African Museum (Cidade do Cabo) 

SOL Projeto Sardinhas, Ovos e Larvas 

TAAF Projeto Terres Australes et Antarctiques Françaises 

UFPA Universidade Federal do Pará 

UMML Institute of Marine and Atmospheric Science, University of Miami (Flórida)

USNM National Museum of Natural History (Washington) 

UZM Universitetets Zoologiske Museum (Copenhagem) 

ZMB Zoologisches Museum der Humboldt-Universitat (Berlim) 

Quadro 1. Lista de abreviações e siglas utilizadas.
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Figura 2. Principais caracteres morfológicos da família Palinuridae. 
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Figura 3. Desenho esquemático destacando os principais caracteres morfológicos da família 
Palinuridae (modificado de Holthuis, 1991). 
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Figura 4. Principais caracteres morfológicos da família Scyllaridae. 
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Figura 5. Desenho esquemático destacando os principais caracteres morfológicos da família 
Scyllaridae (modificado de Holthuis, 1985). 
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Figura 6. Principais caracteres morfológicos da família Polychelidae. 
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Figura 7. Desenho esquemático destacando os principais caracteres morfológicos da família 

Polychelidae (modificado de Poore, 2004).
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RREESSUULLTTAADDOOSS
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A classificação adotada foi modificada de Scholtz e Richter (1995), Martin e Davis 

(2001) e De Grave et al. (2009).

          Subfilo Crustacea Br�nnich, 1772 

                 Classe Malacostraca Latreille, 1802 

                      Subclasse Eumalacostraca Gröbben, 1892 

                           Ordem Decapoda Latreille, 1802 

                                Subordem Pleocyemata Burkenroad, 1963 

                                 Infraordem Achelata Scholtz & Richter, 1995 

                                            Superfamília Palinuroidea Latreille, 1802 

                                                    Família Palinuridae Latreille, 1802                 

                                                    Família Scyllaridae Latreille, 1825 

                                        Infraordem Polychelida De Haan, 1841 

                                             Superfamília Eryonoidea de Haan, 1841 

                                                    Família Polychelidae Wood-Mason, 1874 
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CCHHAAVVEE PPAARRAA IINNFFRRAAOORRDDEENNSS DDAA SSUUBBOORRDDEEMM PPLLEEOOCCYYEEMMAATTAA

1. Corpo geralmente comprimido lateralmente. Escafocerito desenvolvido. Antênula 

com estilocerito. Pleópodos bem desenvolvidos com função natatória...............2 

1´. Corpo comprimido dorsoventralmente. Escafocerito pouco desenvolvido ou 

ausente. Antênula sem estilocerito. Pleópodos pequenos sem função 

natatória...............................................................................................................4 

2.   Terceiro par de pereiópodos quelado. Pleura do segundo somito abdominal com 

porção anterior recoberta pela pleura do primeiro somito....................................3 

2´. Terceiro par de pereiópodos simples. Pleura do segundo somito abdominal 

recobre a porção posterior da pleura do primeiro somito.......................CARIDEA 

3.  Terceiro par de pereiópodos pouco maior do que o segundo par. Carpo e 

própodo dos pereiópodos 4 e 5 não segmentados. Primeiro pleópodo do macho 

modificado em petasma.....................................................................PENAEIDEA 

3´.   Terceiro par de pereiópodos muito mais robusto do que o segundo par. Carpo e 

própodo dos pereiópodos 4 e 5 segmentados. Primeiro pleópodo do macho não 

modificado.................................................................................STENOPODIDEA 

4.  Abdome assimétrico não dobrado ventralmente. Quinto par de pereiópodos 

muito modificado e diferente dos pares anteriores..............................ANOMURA 

4´.   Abdome simétrico. Quinto par de pereiópodos semelhante aos pares anteriores 

.............................................................................................................................5 

5. Abdome curto e dobrado sobre sua ampla região esternal. Sem urópodos 

(exceto em Dromiidae)....................................................................BRACHYURA 

5´.  Abdome grande e estendido. Presença de urópodos...........................................6 

6.    Pleuras abdominais muito reduzidas, que não se encaixam quando o abdome 

se dobra ventralmente...............................................................THALASSINIDEA 
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6´.   Pleuras abdominais bem desenvolvidas, que se encaixam quando o abdome se 

dobra ventralmente.............................................................................................7 

7.   Rostro muito desenvolvido e pontiagudo. Primeiros 3 pares de pereiópodos 

quelados, sendo o primeiro par muito mais robusto..........................ASTACIDEA 

7´.    Rostro pouco desenvolvido ou ausente...............................................................8

8.     Ausência de quela nos pereiópodos 1-4............................................ACHELATA 

8´.   Presença de quela nos pereiópodos 1-4.......................................POLYCHELIDA
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IInnffrraaoorrddeemm AAcchheellaattaa Scholtz & Richter, 1995 

Palinurini Latreille, 1802: 31.

Palinura Borradaile, 1907: 473; Barnard, 1950: 535; Williams, 1984: 170; 

Burukovskii, 1985: 133; Holthuis, 1985b: 5; D’Incao, 1999: 336; Martin & Davis, 

2001: 47; Dall´Occo, 2005: 50. 

Palinuridea Rodriguez, 1980: 193; Holthuis, 1991: 87; Hendrickx, 1995: 385; Coelho 

& Ramos-Porto, 1998: 387; Melo, 1999: 424; Calado & Narciso, 2002: 181. 

Achelata Scholtz & Richter, 1995: 298; Dixon et al., 2003: 964; Ahyong; O´Meally, 

2004: 680; Schram; Dixon, 2004: 1; Poore, 2004: 197; De Grave et al., 2009: 22. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Corpo subcilíndrico ou achatado dorsoventralmente. Presença de 

rostro pouco desenvolvido ou ausente. Antenas longas, cilíndricas, robustas e 

delgadas ou curtas e fortemente achatadas dorsoventralmente. Olhos móveis e 

pigmentados. Pereiópodos 1-4 não quelados, podendo estar presente aparente 

subquela no primeiro pereiópodo dos machos em alguns gêneros. Abdome 

desenvolvido e simétrico. Pleuras abdominais proeminentes. Telso arredondado. 

Presença de urópodos. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Estudos filogenéticos realizados por autores como Dixon et al. 

(2003), Ahyong e O´Meally (2004), Schram e Dixon (2004), Palero et al. (2009) e 

Tsang et al. (2009) corroboram a exclusão, proposta por Scholtz e Richter (1995), da 

família Polychelidae da infraordem Palinura e a substituição do nome desta 

infraordem para Achelata com o objetivo de desvincular a nova classificação de seu 

significado inicial.  
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SSuuppeerrffaammíílliiaa PPaalliinnuurrooiiddeeaa Latreille, 1802

Palinurini Latreille, 1802: 31. 

Palinuroidea Holthuis, 1991: 90; Melo, 1999: 425; Dall´Occo, 2005: 51.                             

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Corpo subcilíndrico ou achatado dorsoventralmente. Presença de 

rostro pouco desenvolvido ou ausente. Antenas longas, cilíndricas, robustas e 

delgadas ou curtas e fortemente achatadas dorsoventralmente. Olhos móveis e 

pigmentados. Pereiópodos 1-4 não quelados, podendo estar presente aparente 

subquela no primeiro pereiópodo dos machos em alguns gêneros. Abdome 

desenvolvido e simétrico. Pleuras abdominais proeminentes. Telso arredondado. 

Presença de urópodos. 

CCHHAAVVEE PPAARRAA FFAAMMÍÍLLIIAASS DDAA SSUUPPEERRFFAAMMÍÍLLIIAA PPAALLIINNUURROOIIDDEEAA

1.   Corpo fortemente achatado dorsoventralmente. Antena curta e achatada; flagelo 

antenal reduzido a uma única placa (em forma de escama) que forma o sexto e 

último segmento da antena.................................................................Scyllaridae 

1’. Corpo subcilíndrico. Antena e flagelo antenal longos e cilíndricos 

........................................................................................................... Palinuridae 
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FFaammíílliiaa PPaalliinnuurriiddaaee Latreille, 1802 

Palinurini Latreille, 1802: 31. 

Palinuridae Dana, 1852b: 519; Moreira, 1901: 16; Rathbun, 1901: 98; Borradaile, 

1907: 474; Verril, 1922: 7; Faria & Silva, 1937: 6; Barnard, 1950: 535; Dees, 

1963: 1; Williams: 1965: 91; 1984: 170; 1986: 7; Felder, 1973: 24; Fischer, 1978: 

não paginado; Rodriguez, 1980: 199; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 61; 1998: 

389; Burukovskii, 1985: 135; Abele & Kim, 1986: 313; Holthuis, 1987: 303; 1991: 

91; Falcial & Minervini, 1992a: 135; 1992b: pl.10; Retamal, 1994: 63; Hendrickx, 

1995: 402; D´Incao, 1999: 342; Melo, 1999: 427; Calado & Narciso, 2002: 181; 

Tavares, 2003: 312; Poore, 2004: 198; Dall´Occo, 2005: 52; De Grave et al., 

2009: 23. 

Synaxidae Bate, 1881: 228; Fischer, 1978: não paginado; Holthuis, 1991: 166; 

Coelho & Ramos-Porto, 1998: 387; Melo, 1999: 426; Tavares, 2003: 297; 

Dall´Occo, 2005: 88. 

Araeosternidae De Man, 1881: 137. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Presença de rostro pouco desenvolvido ou ausente. Carapaça 

subcilíndrica, com numerosos e fortes espinhos ou desarmada e densamente pilosa. 

Antenas cilíndricas e delgadas, ultrapassando ou não o comprimento do corpo. 

Olhos móveis e pigmentados. Pereiópodos 1-4 não quelados, podendo estar 

presente aparente subquela no primeiro pereiópodo dos machos em alguns gêneros. 

Abdome desenvolvido. Telso arredondado.

GGÊÊNNEERROO--TTIIPPOO:: Palinurus Weber, 1795. 

EELLEENNCCOO DDEE GGÊÊNNEERROOSS:: Jasus, Justitia, Linuparus, Nupalirus, Palibythus, 

Palinurellus, Palinurus, Palinustus, Panulirus, Projasus, Puerulus e  

Sagmariasus.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Seguindo a classificação proposta por De Grave et al. (2009), que 

corrobora as sugestões de Davie (1990), Patek e Oakley (2003), George (2006), 
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Palero et al. (2009), Bracken et al. (2009) e Tsang et al. (2009), decorrente da 

descoberta de Palybithus magnificus Davie, 1990 que ao contrário das demais 

espécies da família Synaxidae apresenta órgão estridulador, considera-se no 

presente trabalho a família Synaxidae como sinônimo de Palinuridae. 

CCHHAAVVEE PPAARRAA OOSS GGÊÊNNEERROOSS DDAA FFAAMMÍÍLLIIAA PPAALLIINNUURRIIDDAAEE NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Ausência de rostro distinto. Carapaça com numerosos e fortes espinhos. Antena 

mais longa do que o comprimento do corpo. Presença de fortes espinhos 

supraorbitais............................................................................................................2

1’.  Presença de pequeno rostro formado por uma placa larga e achatada, triangular 

ou arredondada. Carapaça desarmada e densamente pilosa. Antena mais curta 

do que o comprimento do corpo. Ausência de espinhos supraorbitais 

..............................................................................................................Palinurellus

2. Carapaça ornada com placas em forma de escamas. Abdome com 4 ou 5 sulcos 

transversais em cada somito........................................................................Justitia 

2’. Ausência de placas em forma de escamas na carapaça. Abdome liso ou com até 

2 sulcos transversais em cada somito....................................................................3

3. Flagelos antenulares longos, ultrapassando o comprimento do pedúnculo 

antenular...................................................................................................Panulirus 

3’. Flagelos antenulares curtos, menores do que o último segmento do pedúnculo 

antenular.................................................................................................................4

4.  Placa antenular não distinta entre a base das antenas. Somitos abdominais com 

ornamentações em forma de escama, anteriores ao sulco transversal.........Jasus  

4’. Placa antenular distinta ou pouco distinta entre a base das antenas. Somitos 

abdominais sem ornamentações em forma de escama.........................................5 
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5. Espinhos supraorbitais sem ponta aguda, com margem anterior denteada. 

Primeiro segmento do pedúnculo antenular ultrapassa o comprimento do 

pedúnculo antenal...................................................................................Palinustus 

5’. Espinhos supraorbitais pontiagudos. Primeiro segmento do pedúnculo antenular 

não ultrapassa o comprimento do pedúnculo antenal............................................6 

6.  Margem anterior da carapaça com cerca de 10 dentículos pontiagudos entre os 

espinhos supraorbitais. Pleura dos somitos abdominais 2-5 com forte dente distal 

seguido por lobo denticulado na margem posterior..................................Palinurus 

6’. Margem anterior da carapaça desarmada ou com pequeno rostro triangular entre 

os espinhos supraorbitais. Pleura dos somitos abdominais 2-5 terminando em 2 

dentes pontiagudos....................................................................................Projasus
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GGêênneerroo JJaassuuss Parker, 1883

Jasus Parker, 1883: 190; Barnard, 1950: 537; Postel, 1966: 403; Paterson, 1968: 7; 

Burukovskii, 1985: 136; Williams, 1986: 11; Holthuis, 1991: 95; Booth, 2006: 340. 

Palinostus Bate, 1888: 56. 

Palinosytus Bate, 1888: 93. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça sem projeções em forma de escama. Presença de distintos 

espinhos supraorbitais bem separados, permitindo a visualização da margem 

anterior da carapaça. Flagelo antenal grande e flexível. Placa antenular não distinta 

entre as bases das antenas. Ausência de órgão estridulador. Flagelo das antênulas 

mais curto do que o último segmento do pedúnculo antenular. Primeiro par de 

pereiópodos de tamanho semelhante aos demais e sem pinça. Abdome de 

coloração variada, com projeções escamiformes. Ausência de pleópodos no primeiro 

e sexto somitos abdominais em ambos os sexos. 

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Palinurus lalandii H. Milne Edwards, 1837 [selecionado por Holthuis 

(1960)]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: O gênero Jasus é composto por espécies de interesse comercial, 

de ocorrência restrita a zonas temperadas do hemisfério sul, porém nenhum outro 

palinurídeo apresenta tão ampla distribuição no hemisfério sul. Algumas espécies 

vivem em pequenos grupos de ilhas remotas como Tristão da Cunha, St. Paul, New 

Amsterdam e Ilhas Desventuradas. Sendo as únicas grandes massas de terra 

habitadas por este gênero, o Sul da África, a Austrália e a Nova Zelândia. 

(HOLTHUIS, 1991; BOOTH, 2006). 

É encontrado próximo à costa, em recifes de rochas, da zona intertidal até 

200m (ocasionalmente 400m), mas também em cordilheiras, bancos e montanhas 

em alto mar. Forrageiam ao anoitecer e amanhecer, alimentando-se de algas e 

grande variedade de espécies sésseis ou lentas. 

As lagostas do gênero Jasus foram separadas em dois grupos: “verreauxi” e 

“lalandii” e durante muitos anos os espécimes capturados comercialmente em 

diversas áreas eram todos considerados pertencentes à espécie Jasus lalandii, até 
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que Holthuis (1963) separou as espécies do grupo “lalandii” em 6 espécies 

diferentes com suas respectivas localidades de ocorrência: Jasus edwardsii (Nova 

Zelândia), J. frontalis (Juan Fernandez - Chile), J. lalandii (África do Sul), J. 

novaehollandiae (Austrália), J. paulensis (Ilhas St. Paul e New Amsterdam – Oceano 

Índico sul) e J. tristani (Tristão da Cunha – Oceano Atlântico sul), diferenciando-as 

pela coloração, variações nos espinhos da carapaça e nos padrões das 

ornamentações em forma de escama dos somitos abdominais. 

O grupo “lalandii” foi então subdividido, por Holthuis e Sivertsen (1967) em dois 

subgrupos, baseados no formato dos espinhos da carapaça, no tamanho da área 

lisa e na quantidade de ornamentações em forma de escama nos somitos 

abdominais: o subgrupo “lalandii” contendo J. lalandii, J. edwardsii e J. 

novaehollandiae e o subgrupo “frontalis” contendo J. frontalis, J. tristani e J. 

paulensis; corroborado por George e Kensler (1970) que ampliaram a lista de 

caracteres para distinguir as espécies do grupo “lalandii” e forneceram suporte 

adicional para a existência dos subgrupos. 

Análises de DNA confirmaram que J. frontalis, J. lalandii, J. paulensis, J. tristani 

e J. caveorum (descoberta em 1995 e inclusa no subgrupo “frontalis”) tratam-se de 

espécies distintas, mas promoveram a colocação de J. novaehollandiae na sinonímia 

de J. edwardsii (OVENDEN et al., 1997). Essas análises não corroboraram a 

subdivisão do grupo “lalandii” nos subgrupos, sugerindo que as distinções 

morfológicas e de coloração entre os adultos desses grupos podem ter menor 

significado evolutivo do que se pensava (BOOTH, 2006).  

O grupo “verreauxi” formado por uma única espécie, J. verreauxi,

morfologicamente muito distinta das outras espécies do gênero Jasus, levou Holthuis 

(1991) a reconhecer a necessidade de criar dois subgêneros: Jasus (Sagmariasus) 

para J. verreauxi (presença de espinho rostral grande, antênulas robustas, presença 

de exópodo no terceiro maxilípodo, ausência de escamas no abdome, juvenis de 

coloração verde e adultos de coloração diferenciada) e Jasus (Jasus) para as outras 

espécies (ausência de espinho rostral grande, antênulas delgadas, ausência de 

exópodo no terceiro maxilípodo, presença de escamas no abdome, juvenis e adultos 

de coloração vermelha). Posteriormente, Sagmariasus foi elevado a gênero por 

Booth et al. (2002), contendo apenas a espécie Sagmariasus verreauxi. 

Segundo Booth (2006), as larvas das diferentes espécies do gênero Jasus não 

podem ser identificadas morfologicamente, sendo necessário o uso de DNA 
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mitocondrial. A maturidade sexual da fêmea ocorre entre 56,0 e 120,0mm c.c., de 3 

a 7 anos após estabelecimento de hábitos bentônicos dependendo da espécie e 

localidade. Ambos os sexos possuem taxa de crescimento similar até a maturidade 

sexual onde as fêmeas passam a ter um incremento de muda menor, pois a maioria 

dos recursos é direcionada para a produção de ovos. Lagostas maduras, 

usualmente, realizam a ecdise uma vez ao ano ficando menos frequente em 

espécimes maiores.  

As espécies deste gênero apresentam importância comercial no Sul da África, 

Austrália e Nova Zelândia. O gerenciamento pesqueiro é realizado com o 

estabelecimento de cotas, proibição da captura de fêmeas ovígeras e restrições ao 

tamanho e período de pesca (defeso) (BOOTH, 2006). 

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Jasus caveorum, J. edwardsii, J. frontalis, J. lalandii, J. 

paulensis e J. tristani.

CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO JJAASSUUSS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1.  Espinhos maiores da carapaça estreitos, quase do mesmo tamanho dos espinhos 

menores. Somitos abdominais com pequena área lisa anterior e projeções 

escamiformes pequenas e densas...........................................................J. lalandii

1’ Espinhos maiores da carapaça largos e achatados, muito maiores do que os 

espinhos menores. Somitos abdominais com extensa área lisa anterior e 

relativamente poucas projeções escamiformes....................................... J. tristani 
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JJaassuuss llaallaannddiiii (H. Milne Edwards, 1837) 

Palinurus Lalandii H. Milne Edwards, 1837b: 293; 1838b: 168; White, 1847: 69; 

Dana, 1852b: 519; Pfeffer, 1881: 29. 

Palinurus Lalandei; Stimpson, 1860: 24; Gruvel, 1910: 1001; 1911b: 10, 1911c: 144.  

Palinurus (Jasus) lalandii; Parker, 1883: 190; 1884: 304; 1887: 151; Gilchrist, 1913: 

1. 

Jasus lalandii; Ortmann, 1891: 16; Stebbing, 1900: 30; 1902: 38; 1910: 374; 1914: 

282; von Bonde & Marchand, 1935: 1; von Bonde, 1938: 143; Barnard, 1950: 

538; Paterson, 1968: 8; Burukovskii, 1985: 137; Williams, 1986: 12; Bianchi et al., 

1999: 37. 

Jasus lalandei; Holthuis, 1946: 146. 

Jasus (Jasus) lalandii; Holthuis, 1991: 99; Udekem d´Acoz, 1999: 142. 

TTIIPPOOSS:: Dois síntipos conservados a seco (MNHN), sendo o lote Pa 437 escolhido 

como lectótipo e Pa 433 como paralectótipo, segundo Holthuis (1991). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Cabo da Boa Esperança, África do Sul. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça armada com espinhos de diferentes tamanhos, sendo os 

espinhos maiores estreitos, quase do mesmo tamanho dos espinhos menores,

espinho rostral pontiagudo; espinhos supraorbitais direcionados para cima e 

curvados para frente, sendo a margem superior pouco mais convexa do que a 

inferior, seguidos por fileira longitudinal convergente posteriormente, com 4 fortes e 

largos espinhos de tamanho decrescente, entre as 2 fileiras de espinhos, sendo 1 

espinho mediano forte na metade da distância entre o espinho rostral e o sulco 

cervical e 1 espinho fortemente achatado no lado externo das fileiras, entre o terceiro 

e quarto espinhos; presença de forte espinho antenal na margem anterior da 

carapaça, seguido por 2 distintos espinhos achatados; 2 fortes espinhos entre os 

espinhos pós-supraorbitais e antenais, demais espinhos menores e achatados; sulco 

cervical bem marcado seguido posteriormente por 2 fileiras submedianas, com cerca 

de 3 espinhos mais distintos do que os demais; fileira longitudinal de espinhos 

maiores na região lateral, atrás do sulco cervical; espaços entre os espinhos maiores 
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com numerosos espinhos achatados; margem posterior da carapaça armada com 

fileira transversal de espinhos.

Placa antenular não distinta entre as bases das antenas, porém é visível a 

presença de 2 dentes pontiagudos e paralelos situados de cada lado e ligeiramente 

abaixo do espinho rostral. Ausência de órgão estridulador. Flagelo da antênula curto, 

menor do que o último segmento do pedúnculo antenular. Pedúnculo antenal com 

projeções escamiformes e fortes espinhos; flagelo longo, maior do que o 

comprimento do corpo. 

Maxilípodos bem desenvolvidos e com longo flagelo. 

Esterno torácico com profunda depressão mediana longitudinal, margem 

anterior triangular, região entre o primeiro e segundo pereiópodos com projeção 

lateral arredondada, presente, também, entre os demais pereiópodos, porém maior e 

triangular, margem posterior com 2 projeções lateralmente comprimidas. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais, ísquio e mero com forte 

espinho distal na face interna. Faces superior e externa dos pereiópodos com 

grânulos escamiformes.  Quinto pereiópodo da fêmea quelado. 

Região anterior do primeiro somito abdominal com grande área lisa, seguida 

por delgada fileira de ornamentações escamiformes anterior ao sulco transversal; 

região posterior ao sulco cervical com ornamentações em forma de escama. Somitos 

abdominais 2-6 cobertos por densas ornamentações escamiformes, com estreita 

área lisa anterior, margem posterior de cada somito com estreita faixa transversal 

lisa; presença de distinto sulco transversal.  Pleura do primeiro somito triangular. 

Pleura dos somitos 2-5 terminando em 2 dentes pontiagudos, direcionados 

posteriormente, sendo o dente distal maior e separado do anterior por distinta 

concavidade na margem posterior da pleura. Pleura do sexto somito terminando em 

único dente pontiagudo. Pleópodos ausentes no primeiro e no sexto somitos 

abdominais em ambos os sexos. 

Telso com fileiras longitudinais de espínulos na região membranosa, exceto na 

região ao longo da margem posterior; regiões basal e lateral calcificadas.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior comprimento total 460,0 c.t. e maior comprimento da 

carapaça 180,0 c.c., relativo à espécie, de acordo com Holthuis (1991). Segundo 

Bianchi et al. (1999), as fêmeas atingem maturidade sexual entre 57,0 e 59,0 c.c. 
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CCOORR:: Corpo de coloração marrom avermelhada; espinhos e ornamentações 

escamiformes marrom escuro. Pereiópodos de coloração marrom alaranjado, face 

superior com listra longitudinal mediana mais clara; face externa de coloração mais 

escura, com aspecto manchado. Pedúnculo antenular e flagelo antenal com listras 

esbranquiçadas. Presença de delgada mancha longitudinal, arqueada e branca de 

cada lado dos somitos abdominais 2-6, que no sexto somito une-se à mancha 

longitudinal mediana através de uma linha transversal, todas de coloração branca. 

Região proximal do telso com 3 manchas brancas, sendo 1 mediana e 2 laterais. 

HHAABBIITTAATT:: Espécie encontrada desde águas costeiras (região intertidal) até 100m de 

profundidade, em fundos rochosos e às vezes em substratos de areia e lama 

(KENSLEY, 1983; HOLTHUIS, 1991; BIANCHI et al., 1999). Alimentam-se de 

mexilhões, pepinos-do-mar, cracas, esponjas e algas (MAYFIELD; BRANCH, 2000).  

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: da Namíbia (Cape Cross) até a 

África do Sul (ao redor do Cabo da Boa Esperança, até Algoa Bay, na Cidade do 

Cabo).  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: A definição sobre a correta grafia do nome específico (lalandii ou 

lalandei), nome dado em homenagem a Pierre de la Lande, foi definida a favor de 

lalandii pela International Commission on Zoological Nomenclature (opinion 612). 

Segundo Udekem d´Acoz (1999), a captura de um exemplar em Portugal, relatada 

por Guerra e Gaudêncio (1982), trata-se de um espécime acidentalmente 

transportado pela ação humana.  

A exploração desta espécie é de grande importância na sua área de ocorrência, 

sendo tanto consumida localmente quanto exportada; atualmente é considerada 

superexplotada na Namíbia e África do Sul. Sua pesca é regulamentada com a 

proibição da captura de fêmeas ovígeras, “pós-muda” e espécimes cujo 

comprimento da carapaça seja inferior a 85,0mm, pelo estabelecimento do período 

de defeso e do limite diário de espécimes por pescador (HOLTHUIS, 1991).  

Apesar de J. lalandii ter sido a primeira espécie de palinurídeo a ser cultivada 

em aquicultura, levando 10 meses do ovo ao assentamento, ainda não há produção 

comercial significativa (BOOTH, 2006). 
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Figura 8. Distribuição geográfica de Jasus lalandii. 
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Figura 9. Jasus lalandii. A. vista dorsal, B. carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral). 
Fonte: FAO. 
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JJaassuuss ttrriissttaannii Holthuis, 1963 

Palinostus lalandii Bate, 1888: 86. 

Palinosytus lalandii; Stebbing, 1893: 196. 

Jasus Lalandei; Gruvel, 1911a: 1350; 1911b: 10. 

Jasus Lalandii; De Man, 1916: 31. 

Jasus lalandei frontalis; Holthuis, 1946: 150. 

Jasus tristani Holthuis, 1963: 57; 1991: 103; Holthuis & Sivertsen, 1967: 7; Roscoe, 

1979: 1; Pollock, 1981: 49; Burukovskii, 1985: 137; Williams, 1986: 14.  

TTIIPPOOSS:: Holótipo macho (MT) e parátipos (MT e RMNH) (HOLTHUIS, 1991). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Arquipélago de Tristão da Cunha.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça armada com espinhos de diferentes tamanhos, sendo os 

espinhos maiores largos e achatados; espinho rostral pontiagudo e levemente 

direcionado para cima; espinhos supraorbitais direcionados para cima e curvados 

para frente, sendo a margem superior pouco mais convexa do que a inferior, 

seguidos por fileira longitudinal de 4 fortes espinhos, sendo os 2 últimos achatados e 

largos; entre as 2 fileiras de espinhos 1 espinho mediano forte na metade da 

distância entre o espinho rostral e o sulco cervical, presença de espinho fortemente 

achatado no lado externo das fileiras, entre o terceiro e quarto espinhos; espinho 

antenal seguido por 2 grandes espinhos achatados, sendo o posterior menor; 1 ou 2 

fortes espinhos entre os espinhos pós-supraorbitais e antenais, demais espinhos 

diminutos, achatados e cercados por cerdas curtas; 2 fileiras submedianas com 3-4 

espinhos achatados posteriores ao sulco cervical; presença de fileira longitudinal 

com fortes espinhos achatados na região lateral posterior ao sulco cervical; entre as 

fileiras submediana e lateral espinhos achatados dispostos em 3 ou 4 fileiras 

longitudinais; margem posterior da carapaça com fileira transversal de espinhos 

fortemente achatados. 

Placa antenular não distinta entre as bases das antenas, porém é visível a 

presença de 2 dentes pontiagudos e paralelos situados de cada lado e ligeiramente 

abaixo do espinho rostral. Ausência de órgão estridulador. Flagelo da antênula curto, 
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menor do que o último segmento do pedúnculo antenular. Segmento basal do 

pedúnculo antenal com forte espinho na face externa; face interna com forte espinho 

na articulação; face externa do segundo segmento com 2 espinhos medianos, 

seguidos por forte espinho; face interna com 3 fortes espinhos medianos, seguidos 

por 2 espinhos de tamanho decrescente; face externa do terceiro segmento com 2 

fortes espinhos medianos e 3 espinhos regularmente separados, face superior com 

forte espinho proximal e 2 espinhos maiores seguidos por fileira longitudinal de 

espinhos posicionados alternadamente. Faces superior e ventral do pedúnculo 

antenal com ornamentações escamiformes. 

Maxilípodos bem desenvolvidos e com longo flagelo. 

Ísquio do primeiro pereiópodo sem espinho anterodorsal, com distinto espinho 

anteroventral seguido por espínulos; mero com espinho distal na face superior e 

espinho proximal na face ventral, face externa com espinho distal e pequenas 

franjas escamiformes, exceto por área longitudinal delgada; região externa da face 

superior do carpo com raso sulco longitudinal, pequenas ornamentações 

escamiformes, franja de cerdas e fileira longitudinal com 8-12 espínulos; própodo 

com tubérculos e franja de cerdas na face externa. Pubescência e espinulação do 

ísquio, mero e carpo dos demais pereiópodos similar ao do primeiro, exceto pela 

ausência de espinho anteroventral. Quinto pereiópodo da fêmea quelado. 

Esterno torácico entre a base do primeiro pereiópodo, forma elevação separada 

em 2 partes por profunda fissura; região anterior termina em 2 dentes triangulares 

sem ponta, sendo o posterior maior; região posterior termina anteriormente em dente 

triangular inclinado gradualmente para baixo, com 1 ou 2 dentes adicionais 

indistintos. Área mediana do esterno lisa e desarmada, elevada na região lateral 

mediana de cada esternito, áreas intermediárias com tubérculos cercados por 

cerdas.  

Primeiro somito abdominal com sulco transversal largo, região anterior ao sulco 

lisa, região posterior com fileiras de pequenos tubérculos anteriormente cercados por 

franja de cerdas; região lateral termina em forte dente agudo. Região anterior ao 

sulco transversal dos somitos 2-5 lisa, exceto pela presença de 1 ou 2 fileiras 

transversais de ornamentações escamiformes na metade posterior; presença de 

fileira de pequenas ornamentações escamiformes posteriores ao sulco transversal, 

margem posterior dos somitos com larga área lisa. Sexto somito com região central 

escamiforme e áreas lisas ao longo das margens anterior, posterior e na base das 
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pleuras, presença de pequenas ornamentações escamiformes antes do sulco 

transversal; margem posterior denticulada. Pleura dos somitos 2-5 termina em 2 

dentes pontiagudos direcionados posteriormente, sendo o inferior maior e separado 

por distinta margem côncava. Pleura do terceiro somito, e às vezes do segundo e 

quarto, com margem posterior denteada. Pleópodos ausentes no primeiro e sexto 

somitos abdominais em ambos os sexos. 

Telso com fileiras longitudinais de fortes espínulos na região membranosa, 

exceto na região ao longo da margem posterior; região basal e lateral calcificadas e 

com fortes espinhos na margem posterior, áreas laterais calcificadas com 

ornamentações escamiformes. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 145,0 c.c. e maior fêmea 100,0 c.c. (HOLTHUIS; 

SIVERTSEN, 1967). 

CCOORR:: Carapaça púrpura avermelhada com pequenas manchas brancas; espinhos 

com uma ou mais manchas grandes dorsais; face interna do espinho supraorbital 

roxo escuro com pequenas manchas, face externa laranja escuro com manchas. 

Órbita laranja escuro com grandes manchas brancas. Pereiópodos púrpuras ou 

laranja escuro com manchas brancas; coloração branca dominante na face ventral 

do própodo e mero e na região basal interna dos pereiópodos. Abdome roxo com 

pequenas manchas brancas regularmente espalhadas; presença de 2 curtas 

manchas longitudinais brancas próximas à margem anterior dos somitos 1-5, 

direcionadas para trás e para fora, maior e de formato triangular no primeiro somito, 

no sexto somito essas manchas tornam-se mais alogadas e unem-se com mancha 

longitudinal mediana através de uma linha transversal. Terminação das pleuras 

branca (HOLTHUIS; SIVERTSEN, 1967).

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades de até 200m, com maior concentração 

populacional entre 20 e 40m. Presente em fundos de cascalho ou conchas, com 

preferência por fundos rochosos (HOLTHUIS, 1991). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Arquipélago de Tristão da 

Cunha. 
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OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Espécie citada como Jasus, Palinostus, ou Palinosytus lalandii na 

literatura mais antiga. 

Segundo Holthuis (1991), a pesca em larga escala só foi iniciada a partir de 

1950 com a instalação de companhias pesqueiras. Devido às severas condições 

climáticas da região do Arquipélago de Tristão da Cunha só é possível pescar por 

cerca de 70 dias ao ano. 

Figura 10. Distribuição geográfica de Jasus tristani. 
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Figura 11. Jasus tristani. A. vista dorsal, B. vista lateral (HOLTHUIS, 1991). 
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GGêênneerroo JJuussttiittiiaa Holthuis, 1946   

Palinurus  H. Milne Edwards, 1837b: 294; Barnard, 1950: 541. 

Justitia Holthuis, 1946: 115; 1991: 107; Postel, 1966: 403; Fischer, 1978: não 

paginado; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 61; 1998: 389; Burukovskii, 1985: 

136; Melo, 1999: 429; Tavares; 2003: 313; Dall´Occo, 2005: 54. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça ornada com placas em forma de escamas. Presença de 

órgão estridulador. Espinhos supraorbitais pontiagudos e fortemente comprimidos 

lateralmente, formando um arco côncavo com a margem anterior da carapaça, 

composto por 2 ou 3 espinhos dorsais. Flagelo antenular curto. Primeiro par de 

pereiópodos maior do que os demais, com largas listras vermelhas, sendo 

subquelado nos machos, onde o dátilo é fortemente curvado para baixo. Abdome 

sem projeções escamiformes. Somitos abdominais com 4 ou 5 sulcos transversais; 

coloração vermelha, com manchas e listras amarelas. Presença de pleópodos no 

primeiro somito das fêmeas. 

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: J. longimanus e J. mauritiana.

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Palinurus longimanus H. Milne Edwards, 1837b [por designação 

original]. 
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JJuussttiittiiaa lloonnggiimmaannuuss (H. Milne Edwards, 1837) 

Palinurus longimanus H. Milne Edwards, 1837b: 294; 1838b: 171; Guérin-

Méneville,1857: xliii; Heller, 1865: 94; von Martens, 1872: 125; Boas, 1880: 91; 

Lucas, 1883: lvii; Ortmann, 1891: 20; Kingsley, 1899: 823; Young, 1900: 434; 

Gruvel, 1911a: 1350; 1911b: 17, pl. I, fig. 3; Bouvier, 1913b: 82, 83; 1917: 88; 

1925: 442, pl. 8, fig. I; Torralbas, 1917: 543, fig. 47-48; Verril, 1922: fig. 2; Schmitt, 

1935: 173, fig. 37; Barnard, 1950: 544. 

Palinurus longimanus var. mauritianus; Miers, 1882: 540; Bouvier, 1915c: 187. 

Palinussus [sic] longuimanus [sic] var. mauritianus; Bouvier, 1910: 376 [error]. 

Palinurus longimanus var. Mauritianus; Gruvel, 1911b: 18.  

Justitia longimanus; Holthuis, 1946: 115; 1991: 109; Hazlett & Winn, 1962: 741; 

Baisre, 1969: 182; Fischer, 1978: não paginado; Abele & Kim, 1986: 313; Poupin, 

1994: 29; Coelho & Ramos-Porto, 1998: 389; Melo, 1999: 430; Cobo et al., 2002: 

156; Tavares, 2003: 315; Dall´Occo, 2005: 55. 

Justitia longimana; Monod & Postel, 1968: 178; Rodriguez, 1980: 203; Coelho & 

Ramos-Porto, 1983/85: 61; Burukovskii, 1985: 138. 

TTIIPPOO:: Lectótipo (MNHN Pa 421), designado por Holthuis (1991).

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Antilhas. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral forte, entre espinhos de menor tamanho em ambos os 

lados, seguido por 2 espinhos pós-rostrais, sendo o anterior maior. Carapaça 

arredondada, coberta por tubérculos em forma de escama; espinhos supraorbitais 

robustos, pontiagudos e fortemente achatados lateralmente, formando um arco 

côncavo com a margem anterior da carapaça, com 2 fortes espinhos dorsais; 

presença de fileira longitudinal com 3 espinhos pós-supraorbitais de tamanho 

decrescente; presença de 3 espinhos branquiais, o primeiro muito menor do que os 

demais; 2 espinhos antenais curvados, o primeiro maior e mais achatado 

dorsoventralmente; sulco cervical profundo e bem definido; fileira transversal com 8 

a 10 espinhos pós-cervicais. Epístoma com 3 dentes bem afastados entre si. 
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Placa antenular desarmada, com elevação lateral desenvolvida onde apoia-se o 

órgão estridulador. Comprimento da antênula ultrapassa o comprimento do 

pedúnculo antenal; flagelos antênulares curtos. Antena bem desenvolvida, 

pedúnculo coberto por tubérculos em forma de escama e armado com fortes 

espinhos, flagelo mais longo do que o corpo.  

Esterno torácico das fêmeas com 2 fileiras longitudinais, cada uma com 3 

tubérculos; margem posterior do esterno com 2 fortes espinhos submedianos 

direcionados para trás. Nos machos primeiro esternito com par de tubérculos 

submedianos; segundo com 2 pares de tubérculos de mesmo formato; terceiro e 

quarto esternitos com 2 pares de tubérculos, sendo o par posterior muito mais largo; 

quinto esternito com único par de espinhos; margem posterior do esterno torácico 

com 4 espinhos direcionados para trás, sendo os 2 espinhos medianos maiores. 

Primeiro pereiópodo dos machos maior e mais robusto do que os demais; mero 

achatado lateralmente, face dorsal com 3 pequenos espinhos póstero-medianos e 

espinho terminal bem desenvolvido, face interna com 2 espinhos terminais e 

margem externa com espinho terminal; dátilo subquelado e fortemente curvado para 

baixo. Nas fêmeas o primeiro pereiópodo é mais robusto do que os demais e com 

dátilo simples. Mero dos pereiópodos com distinto sulco na face externa em ambos 

os sexos; face superior do carpo com fileira mediana de pequenos tubérculos e 

espinho terminal; própodo com fileira dorsal de tubérculos e projeção terminal da 

face ventral com tubérculos arredondados.  

Somitos abdominais com sulcos transversais delgados; segundo somito com 5 

sulcos sendo o primeiro, segundo e quarto contínuos, terceiro mediano e quinto 

interrompido medianamente; somitos 3-5 com 4 sulcos, sendo o primeiro e terceiro 

contínuos, segundo mediano e quarto interrompido medianamente; sexto somito 

com largos sulcos oblíquos. Pleura do primeiro somito com margens retilíneas, 

terminando em ponta aguda. Pleuras dos somitos 2-5 com margens arredondadas, 

margem distal côncava terminando em 2 espinhos, o anterior muito maior, margem 

posterior discretamente denteada. Presença de pleópodo no primeiro somito das 

fêmeas.  

Região calcificada do leque caudal com tubérculos em forma de escama, 

margem posterior com espinhos de diferentes tamanhos, região membranosa com 

fileiras longitudinais de espínulos; margens laterais do telso e margem lateral externa 

dos urópodos com dentes escamiformes.  
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Primeiro esternito abdominal das fêmeas com par de espinhos submedianos, 

sendo os demais esternitos desarmados. Nos machos primeiro esternito com 4 

espinhos, sendo os 2 medianos maiores; esternitos 2-6 com par de espinhos 

submedianos que tornam-se progressivamente menos afastados entre si; par de 

espinhos do sexto esternito muito próximos entre si e seguidos posteriomente por 3 

espinhos, sendo o mediano mais forte. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 65,0 c.c. (MZUSP 12929) e menor fêmea ovígera 

42,0 c.c.  (MNHN Pa 1400). 

CCOORR:: A ilustração de Debelius (2001) permite descrever detalhes da coloração 

sendo predominantemente avermelhada, região lateral da carapaça alaranjada e 

com sulcos vermelhos. Antênula avermelhada com manchas brancas transversais 

alongadas. Flagelo antenal avermelhado com largas listras alaranjadas. Primeiro 

pereiópodo laranja com largas manchas vermelhas e pequenas manchas brancas; 

face interna do mero, região distal do carpo e própodo vermelha; dátilo branco. 

Demais pereiópodos laranja com manchas brancas transversais e alongadas. 

Primeiro somito abdominal com 2 distintas manchas brancas submedianas dorsais; 

região anterolateral dos demais somitos com mancha circular branca, próxima às 

pleuras. Margens das pleuras com diminutas manchas brancas. Pleópodos e leque 

caudal rosados, com margens mais escuras e delgada listra branca mais externa. 

HHAABBIITTAATT:: Presente em profundidades de até 300m, usualmente entre 50 e 100m. 

Habitante da região externa das barreiras de recifes de coral (DEBELIUS, 2001). 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::

POLINÉSIA: Polinésia Francesa - Arquipélago de Tuamotu (Tenarunga), 21°21’S: 

136°32’W, 160m, 1� ov. (MNHN Pa 1400); Tahiti, 62m, 1� (MNHN Pa 1397); Ilha 

Reunião, 80-100m, 1� (MNHN Pa 93). BRASIL: Bahia - REVIZEE Benthos, est. 10, 

17°6´S: 36°44´W, 50m, vii.2001, 1 juvenil (MNRJ 16260); Espírito Santo - TAAF MD 

55/ Brasil 1987, est. 10, 20°42’S: 37°49’76’’W, 52m, v.1987, 1� (MZUSP 16094) e 

1� (MZUSP 16095); Guarapari, x.2008, 1� (MZUSP 19898); Guarapebes, i.1986, 

1� (MZUSP 12929); Jacaraípe, ii.1988, 1� (MZUSP 12930). 
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DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas, Flórida, Antilhas 

(desde Cuba à Ilha Margarita na Venezuela), da Colômbia até a Guiana Francesa e 

Brasil (Fernando de Noronha, Rio Grande do Norte, Bahia e Espírito Santo). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Baisre (1969) descreveu uma larva com características da família 

Palinuridae, encontrada no conteúdo estomacal do peixe Katsuwonus pelamis 

(“bonito”), coletado ao norte de Cuba, descrevendo-a como um filosoma de Justitia 

longimanus, tendo como principal característica diagnóstica a presença de quela no 

primeiro pereiópodo, porém, verifica-se um equívoco na ilustração da face ventral, 

onde a quela encontra-se no segundo pereiópodo e não no primeiro como descrito. 

A ocorrência da espécie na costa da Bahia (Brasil) é aqui registrada pela 

primeira vez. 

Figura 12. Distribuição geográfica de Justitia longimanus. 
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Figura 13. Justitia longimanus, macho, Espírito Santo (MZUSP 19898): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).
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GGêênneerroo PPaalliinnuurreelllluuss von Martens, 1878  

Phyllamphion Reinhardt, 1850: 2. 

Palinurellus von Martens, 1878: 131; Postel, 1966: 402; Michel, 1969: 1228; Coelho 

& Ramos-Porto, 1983/85: 61; 1998: 387; Burukovskii, 1985: 135; Holthuis, 1991: 

168; Melo, 1999: 426; Dall´Occo, 2005: 89. 

Synaxes Bate, 1881: 228; 1888: 88. 

Araeosternus De Man, 1881: 137. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Rostro curto e triangular, achatado dorsoventralmente. Corpo 

densamente coberto por curtas cerdas; margem lateral da carapaça sem fortes 

dentes posteriores ao dente anterolateral. Ausência de órgão estridulador. Esterno 

torácico estreito. Comprimento da antênula ultrapassa o comprimento do pedúnculo 

antenal, flagelo antenular curto. Antena cilíndrica, menor do que o comprimento da 

carapaça. Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais, com dátilo simples 

em ambos os sexos. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas. Somitos 

abdominais 2-6 com carena mediana baixa e lisa. Presença de pleópodos no 

primeiro somito abdominal das fêmeas. Margem posterior das pleuras convexa.   

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Palinurellus gundlachi; P. wieneckii.

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Palinurellus gundlachi von Martens, 1878 [por monotipia].

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Este gênero pertencia a família Synaxidae Bate, 1881, atualmente 

sinonimizada na família Palinuridae, devido a improbabilidade do surgimento 

independente do órgão estridulador (presente em Palybithus magnificus Davie, 

1990, gênero até então, também, pertencente a família Synaxidae) uma vez na 

linhagem Silentes e outra nos Synaxidae, o que é corroborado por Davie (1990), 

Patek e Oakley (2003), George (2006), Palero et al. (2009), Bracken et al. 

(2009),Tsang et al. (2009) e De Grave et al. (2009). Assim Palybithus foi incluso no 

grupo dos Stridentes e Palinurellus nos Silentes.  
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Palinurellus gundlachi von Martens, 1878 

Palinurellus gundlachi von Martens, 1878: 131; Holthuis, 1946: 109; 1966: 263; 

Smith, 1948: 49; 1958: 12; Sims Jr., 1966a: 205; Fausto-Filho & Costa, 1969; 

103; Michel, 1969: 1228; Fischer, 1978: não paginado; Rodriguez, 1980: 203; 

Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 61; 1998: 387; Burukovskii, 1985: 137; Melo, 

1999: 466; Coelho & Santos, 2002: 96; Tavares, 2003: 311; Dall´Occo, 2005: 90; 

Dall´Occo et al., 2007: 48. 

Synaxes hybridica Bate, 1881: 220; 1888: 88. 

Palinurellus Gundlachi; Gruvel, 1911a: 1350; 1911b: 7. 

Palinurellus gundlachi gundlachi; Chace Jr. & Dumont, 1949: 11. 

Phyllamphion reinhardti Belloc, 1959: 1. 

TTIIPPOO:: Holótipo fêmea (ZMB 5833). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Camaricoia (leste de Matanzas), Cuba. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Rostro curto, triangular e achatado dorsoventralmente, com fileira 

longitudinal mediana com 8 diminutos dentes. Carapaça comprimida 

dorsoventralmente, desarmada e densamente coberta por curtas cerdas inseridas 

em pequenas elevações arredondadas; presença de distinto dente anterolateral; 

margem lateral da carapaça com dentículos, ausência de fortes dentes antenais; 

presença de distinta incisão cervical e profundo sulco cervical; margem posterior da 

carapaça com cerdas somente em sua porção mediana. Pedúnculo ocular pequeno 

e órbitas bem delimitadas, com pequenos dentes em toda a margem.  

Maxilípodo com epípodo bem desenvolvido.  

Ausência de órgão estridulador. Antênula pilosa, primeiro segmento do 

pedúnculo com cerca do dobro do tamanho dos demais; flagelos curtos. Antena 

pilosa, distintamente mais curta do que a carapaça; flagelo desarmado e com longas 

cerdas.  

Esterno torácico estreito e desarmado em ambos os sexos. 

Pereiópodos de tamanho decrescente, face ventral com densas fileiras de 

cerdas. Primeiro pereiópodo maior e mais robusto do que os demais; base e ísquio 
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curtos e fusionados, formando um único segmento triangular; mero longo, achatado 

lateralmente e com margens denticuladas; carpo triangular e pouco menor do que o 

própodo, sendo este curto; dátilo curvado para baixo, terminando em aguda ponta. 

Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas. 

Abdome coberto por cerdas, com carena mediana baixa e lisa nos somitos 2-5, 

menos visível no sexto somito; margem posterior do sexto somito discretamente 

denticulada. Pleuras abdominais dos somitos 2-5 denteadas e com margem 

posterior convexa; pleura do segundo somito com expansão anterior que alcança a 

diminuta pleura do primeiro somito. Presença de pleópodos no primeiro somito 

abdominal das fêmeas, sendo estes submedianos, unirremes e delgados; demais 

pleópodos birremes e de tamanho decrescente, endópodo delgado e exópodo 

foliáceo.  

Leque caudal bem desenvolvido. Telso retangular, com 2 discretas carenas 

paralelas que se prolongam até a margem posterior da região calcificada.  

Nas fêmeas, primeiro e segundo esternitos abdominais com dente mediano 

voltado para trás; esternitos 3-5 liso e último esternito com projeção convexa 

denteada. Nos machos, primeiro esternito apresenta espinho mediano; segundo e 

terceiro com espinho mediano maior entre fileira transversal de espínulos; esternitos 

4 e 5 com espinhos de tamanhos similares e sexto esternito com projeção convexa 

denteada. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 78,0 c.c. (COELHO; SANTOS, 2002), maior fêmea 

60,0 c.c. (MZUSP 12968) e menor fêmea ovígera 46,0 c.c. (COELHO; SANTOS, 

2002). 

CCOORR:: Detalhes da coloração não são fornecidos na literatura, sendo apenas descrita 

por alguns autores como uniformemente laranja-brilhante ou vermelho-coral, o que é 

corroborado pela foto apresentada por Debelius (2001) e pela breve descrição de 

Coelho e Santos (2002), onde nota-se a predominância da coloração alaranjada, 

sendo distintamente amareladas as cerdas e as elevações onde estas estão 

inseridas; face ventral do corpo vermelho-alaranjada. A observação da coloração 

nos exemplares examinados não foi possível devido à perda da cor, causada pela 

conservação em etanol.  
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HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 1,5 e 35m. Presente, principalmente, 

em lugares inacessíveis entre rochas e corais, sendo considerada muito rara 

(HOLTHUIS, 1991). Em substratos de areia, rocha, cascalho e areno-lamosos 

(COELHO; RAMOS-PORTO, 1994/95; COELHO; SANTOS, 2002).  

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
BRASIL: Rio Grande do Norte - Atol das Rocas, 6m, viii.1996, 1� (MZUSP 12968);

Espírito Santo - Baía de Vitória, vii. 2002, 1� (MZUSP 17377); Ilha Escalvada, 

Guarapari, 20m, 1� (MML 11). Sem localidade - 1� (MNRJ 15671).

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas, sul da Flórida, 

Bahamas, Yucatán, Caribe (de Cuba a Barbados), Curaçao e Brasil (Atol das Rocas, 

da Paraíba até Alagoas, Bahia e Espírito Santo). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Holthuis (1966) elevou as subespécies Palinurellus gundlachi 

gundlachi von Martens, encontrada no Atlântico Ocidental e Palinurellus gundlachi 

wieneckii De Man, encontrada no Indo-Pacífico, a duas espécies distintas, 

denominando-as de Palinurellus gundlachi e Palinurellus wieneckii, sendo as 

características diagnósticas destacadas por Gruvel (1911b) e Chace e Dumont 

(1949). 

Segundo Sims Jr. (1966a) e Holthuis (1991), a larva atribuída ao gênero 

Phyllamphion por Reinhardt (1850) revela fortes indícios de tratar-se de um estágio 

larval do gênero Palinurellus; sendo que se esta suspeita for confirmada, o gênero 

Palinurellus deverá ser substituído por Phyllamphion, de acordo com as normas de 

nomenclatura zoológica. 
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Figura 14. Distribuição geográfica de Palinurellus gundlachi.
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Figura 15. Palinurellus gundlachi, fêmea, Atol das Rocas (MZUSP 12968): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).  
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GGêênneerroo PPaalliinnuurruuss Weber, 1795 

Pallinurus Weber, 1795: 94.  

Palinurus Fabricius, 1798: 376; Holthuis, 1956: 109; 1991: 115; Postel, 1966: 403; 

Burukovskii, 1985: 136; Williams, 1986: 12. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Espinhos supraorbitais robustos, pontiagudos e fortemente achatados 

lateralmente, formando um arco côncavo com a margem anterior da carapaça; 

margem anterior da carapaça visível entre os espinhos supraorbitais, com cerca de 

10 pequenos e pontiagudos dentes. Ausência de projeções escamiformes na 

carapaça. Placa antenular estreita e desarmada, entre as bases das antenas. 

Presença de órgão estridulador. Primeiro segmento do pedúnculo antenular não 

ultrapassa o pedúnculo antenal; flagelos antenulares mais curtos do que o último 

segmento do pedúnculo antenular. Flagelo antenal longo e firme, porém, flexível. 

Primeiro par de pereiópodos maior e mais robusto do que os demais, com aparência 

subquelada nos machos de algumas espécies, pela presença de forte espinho 

subdistal na face inferior do própodo. Somitos abdominais com sulco transversal e 

sem projeções escamiformes. Pleura dos somitos abdominais 2-5 com forte dente 

anterior seguido por lobo denticulado na margem posterior. Ausência de pleópodos 

no primeiro e sexto somitos em ambos os sexos. 

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS: Palinurus barbarae, P. charlestoni, P. delagoae, P. 

elephas, P. gilchristi e P. mauritanicus. 

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Astacus elephas Fabricius, 1787 [por monotipia]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Holthuis (1991), Palinurus é o gênero mais antigo 

conhecido entre os Palinurídeos, possuindo distribuição restrita (Atlântico Oriental, 

Mediterrâneo e sudeste da África) e todas as espécies conhecidas apresentam 

interesse comercial.  

As espécies originalmente inclusas no gênero Palinurus foram reorganizadas 

por Parker (1883; 1884) em 3 subgêneros (Jasus, Palinurus e Panulirus). Em 1956, 

Holthuis propôs a adição de 25 nomes genéricos da ordem Decapoda na Official List 
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of Generic Names in Zoology e a validação da correção de Pallinurus Weber, 1795 

para Palinurus, sendo então reconhecida pela International Commission on 

Zoological Nomenclature. 

Com 6 espécies existentes, P. gilchristi e P. delagoe ocorrem na costa sudeste 

da África, P. barbarae em Madagascar, enquanto P. elephas, P. charlestoni e P. 

mauritanicus ocorrem na costa noroeste do Atlântico e no Mar Mediterrâneo, sendo 

que as últimas 3 espécies podem ser diferenciadas morfologicamente por 

carcaterísticas da região anterior da carapaça (fig. 16), do primeiro pereiópodo do 

macho (fig. 17), e dos sulcos dos somitos abdominais, além de sua coloração

(GROENEVELD et al., 2006). 

Figura 16. Região anterior da carapaça de Panulirus charlestoni, P. elephas e P. 
mauritanicus (modificado de Forest e Postel, 1964). 

Figura 17. Primeiro pereiópodo dos machos de Panulirus charlestoni, P. elephas e P. 
mauritanicus (modificado de Holthuis, 1991). 
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CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO PPAALLIINNUURRUUSS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1.  Somitos abdominais com único sulco transversal...................................................2

1’. Somitos abdominais 2-5 com 2 sulcos transversais de mesmo comprimento 

...............................................................................................................P. gilchristi

2.  Presença de espinho distal na face superior do própodo do primeiro pereiópodo 

dos machos. Região anterior dos somitos abdominais 2-5 com distinto par de 

grandes manchas brancas alongadas, sexto somito com única mancha branca 

posteromediana.......................................................................................P. elephas

2´. Ausência de espinho distal na face superior do própodo do primeiro pereiópodo 

dos machos. Somitos abdominais com manchas irregulares.................................3

3. Espinhos supraorbitais achatados, margens internas formando com a margem 

anterior da carapaça um raso arco côncavo. Face superior do carpo do primeiro 

pereiópodo dos machos sem espinho distal................................. P. mauritanicus

3’. Espinhos supraorbitais formam com as margens internas e a margem anterior da 

carapaça uma linha em “V”. Face superior do carpo do primeiro pereiópodo dos 

machos com espinho distal ..............................................................P. charlestoni



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         73

PPaalliinnuurruuss cchhaarrlleessttoonnii Forest & Postel, 1964

Palinurus charlestoni Forest & Postel, 1964: 102; Postel, 1966: 404; Burukovskii, 

1985: 138; Williams, 1986: 16; Holthuis, 1991: 116; Debelius, 2001: 47; 

Groeneveld et al., 2006: 385. 

TTIIPPOOSS:: Holótipo macho (MNHN Pa 331) e parátipos (MNHN Pa 84, Pa 330 e RMNH 

D. 19544). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ilhas de Cabo Verde, de Saint Vincent a Sal, entre 180 e 

200m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça subcilíndrica com margens laterais fracamente convexas; 

espinhos supraorbitais robustos, pontiagudos e fortemente achatados lateralmente, 

com margem externa ligeiramente convexa e pouco divergente, formando com a 

margem anterior da carapaça profunda concavidade, em forma de “V”, marcada por 

forte espinho rostral triangular, entre 3 espinhos menores e 1 maior de cada lado. 

Dente pós-supraorbital muito forte; carapaça recoberta por numerosos espinhos 

pontiagudos de tamanhos variados; espinhos mais fortes dispostos principalmente 

em fileiras longitudinais nas regiões gástrica, cardíaca e branquial; região gástrica 

com 3 pares de espinhos principais, formando 2 fileiras paralelas, sendo os espinhos 

do par mediano mais distantes entre si; sulco transversal profundo e largo; sulcos 

cardíaco e branquial bem definidos; região branquial pouco dilatada; região cardíaca 

com fortes espinhos, de tamanho decrescente, posicionados em 2 fileiras que 

convergem posteriormente; margem posterior da carapaça desarmada.

Presença de órgão estridulador. Primeiro artículo do pedúnculo antenular não 

ultrapassa o pedúnculo antenal; flagelo antenular curto não ultrapassando o 

comprimento do último artículo do pedúnculo da antênula. Pedúnculo antenal com 

fortes espinhos dispostos, principalmente, em fileiras longitudinais; margem distal 

alcança a região mediana do segundo artículo da antênula; face superior do 

segundo e terceiro artículos da antena com fileira de 3 espinhos agudos.  

Esterno torácico fortemente rugoso, seguido por numerosos espinhos; 

presença de forte protuberância com 2 espinhos pareados, cada um seguido de 
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espínulo na região anterior, entre as inserções do terceiro maxilípodo e dos 

primeiros pereiópodos; linha mediana do esterno com espinhos principais formando 

2 fileiras; presença de forte espinho lateral próximo à articulação de cada 

pereiópodo; espínulos irregulares algumas vezes reduzidos a tubérculos dispostos 

transversalmente em cada esternito.  

Primeiro pereiópodo dos machos mais robusto do que os demais, com espinho 

na região interna da face inferior da base; 2 espinhos no ísquio; forte espinho 

subdistal no mero, seguido por espínulos mais agudos que se estendem por todo o 

comprimento do artículo; espinho distal na face externa, margem superior com forte 

espinho distal, seguido por espínulos irregulares que desaparecem ao nível do terço 

proximal; face superior do carpo com pequeno espinho distal, seguido a certa 

distância por fileira de espínulos, lado externo do sulco longitudinal, que marca a 

face superior proximal, com fileira de 3 pequenos tubérculos e espinho na margem 

anterior; face inferior do própodo com curto espinho subproximal e grande dente 

subdistal que junto com o dátilo produz aparência subquelada, ausência de espinho 

distal na face superior; dátilo arqueado, pouco mais curto do que a margem superior 

do própodo, com sulco piloso em cada face lateral. Espinulação do primeiro 

pereiópodo das fêmeas menos desenvolvida do que nos machos, onde dente 

subdistal da face inferior do própodo, apesar de agudo e bem desenvolvido, não 

forma aparente subquela com o dátilo. Demais pereiópodos com poucos espinhos, 

sendo 2 espinhos distais no mero, 1 superior e outro inferior. Face inferior da região 

distal do própodo do quinto pereiópodo das fêmeas forma projeção angular que 

termina em ponta aguda, formando subquela com o dátilo. 

Somitos abdominais com sulco transversal profundo, interrompido nos somitos 

2-5 por distinta elevação mediana. Presença de franja de cerdas inseridas, 

principalmente, na margem anterior. Sexto somito com par de dentes medianos e 

tubérculos menores em fileira transversal. Base dos tubérculos do sexto somito e da 

região calcificada do telso coberta por cerdas. Pleuras 2-6 com terminação 

pontiaguda e direcionada para baixo e para trás; pleura do segundo somito com 

espínulo na margem anterior; margem posterior da pleura dos somitos 2-5 convexa, 

com 3 a 4 espinhos secundários. Ausência de pleópodos no primeiro e sexto somitos 

em ambos os sexos. 
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Região calcificada do telso com 2 dentes submedianos maiores. Margem 

posterior da região calcificada do telso e urópodos denteada, região membranosa 

com fileiras longitudinais de espínulos. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior comprimento total 500,0 c.t., usualmente entre 200,0 e 

400,0 c.t., relativo à espécie, segundo Debelius (2001). Menor fêmea ovígera 90,0 

c.c. (GROENEVELD et al., 2006). 

CCOORR:: Carapaça vermelha com manchas brancas. Pedúnculo antenular vermelho 

com manchas ou anéis brancos nas regiões proximais e distais de cada artículo e no 

centro do primeiro artículo. Pedúnculo antenal vermelho com manchas brancas, 

flagelos com anéis brancos irregulares. Pereiópodos com grandes manchas de 

coloração vermelha, separadas por listras ou manchas brancas de contornos 

irregulares, algumas vezes confluentes formando anéis completos. Pereiópodos 2-5 

com aspecto anelado formado por mancha, listra ou anel branco na região articular 

do ísquio e mero, na região submediana e subdistal do mero e do própodo e na 

região distal do carpo. Primeiro pereiópodo difere por ter 2 manchas brancas 

maiores no mero, que confluem para a face inferior do artículo e pela coloração do 

própodo que apresenta não uma listra transversal submediana, mas uma grande 

mancha branca alongada que se estende pela região externa da face inferior. 

Abdome vermelho com manchas brancas dispostas em ambos os lados da linha 

mediana, em número e formatos variáveis, sendo mais abundantes na região 

posterior de cada somito (FOREST; POSTEL, 1964). 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 50 e 400m, com grandes densidades 

entre 100 e 250m. Em substratos rochosos, coralinos e lamosos, preferindo os 

taludes fortemente inclinados, com água em torno de 13°C a 14°C (GROENEVELD 

et al., 2006). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Arquipélago de Cabo Verde. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: A distribuição geográfica da espécie fornecida por Debelius 

(2001) (do oeste da Irlanda ao sul de Senegal, e oeste do Mediterrâneo) é errônea, 

pois trata-se de uma espécie endêmica das Ilhas de Cabo Verde, sendo assim, a 
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profundidade máxima de 600m assinalada no referido trabalho não será aqui 

considerada. 

Espécie muito explorada em Cabo Verde, tendo como medidas para regulação 

da pesca a limitação do número de licenças, a proibição da pesca de fêmeas 

ovígeras, o estabelecimento do tamanho mínimo de captura (240,0 mm c.t.) e do 

defeso de Julho a Novembro (GROENEVELD et al., 2006). 

Figura 18. Distribuição geográfica de Palinurus charlestoni. 
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Figura 19. Palinurus charlestoni. Vista dorsal (HOLTHUIS, 1991).  
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PPaalliinnuurruuss eelleepphhaass (Fabricius, 1787) 

Astacus elephas Fabricius, 1787: 331.     

Cancer elephas; Gmelin, 1790: 2988; Herbst, 1792: 2. 

Cancer locusta Wulfen, 1791: 314 (non Cancer locusta Linnaeus, 1758) (= 

Gammarus locusta (L.)) 

Palinurus quadricornis Fabricius, 1798: 401. 

Palinurus vulgaris Latreille, 1804: 391. 

Palinurus locusta; Olivier, 1811: 672. 

Palinurus langusta Rafinesque, 1814: 24 (nomen nudum). 

Palinurus marinus Bate, 1868: 118. 

Palinurus elephas; Forest & Postel, 1964: 106; Burukovskii, 1985: 138; Williams, 

1986: 16; Holthuis, 1987: 307; 1991: 119; Falcial & Minervini, 1992: 137; Udekem 

d´Acoz, 1999: 142; Debelius, 2001: 46; Calado & Narciso, 2002: 182; Groeneveld 

et al., 2006: 385. 

TTIIPPOOSS:: Síntipo em condição razoável, originalmente preservado a seco e 

posteriormente transferido para via úmida (UZM). Um segundo síntipo, em boas 

condições e conservado a seco, trata-se do espécime desenhado por Herbst (1792) 

(ZMB 19649) (HOLTHUIS, 1991). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEESS--TTIIPPOO:: A localidade-tipo original fornecida por Fabricius (1787) 

"Habitat in Americae meridionalis insulis" é errônea, sendo corrigida por Holthuis 

(1991) para Itália, baseado em sua referência a Herbst (1792), que forneceu como 

localidade-tipo desse material: “im Mittelländischen Meer" e "In Italien wird er häufig 

gegessen und auf den Markten verkauft”. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça subcilíndrica, com cerdas curtas dispostas em arco na base 

de todos os espinhos e espínulos, muito densas na região posterior; espinhos 

supraorbitais robustos, pontiagudos, fortemente achatados lateralmente, margem 

externa reta ou pouco convexa, quase paralelas, formando com a margem anterior 

da carapaça profunda concavidade marcada por forte espinho rostral triangular, 

entre 3 espinhos menores e 1 maior de cada lado; região anterior da carapaça com 
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numerosos espínulos; região branquial pouco dilatada; sulco cervical raso e estreito; 

sulcos cardíaco e branquial indicados por fracas depressões; região gástrica com 3 

pares de grandes espinhos dispostos em 2 fileiras longitudinais, estando os 

espinhos do segundo par mais distantes do primeiro par e entre si; região cardíaca 

com fortes espinhos, de tamanho decrescente, posicionados em 2 fileiras que 

convergem posteriormente; região entre o sulco marginal e a margem posterior da 

carapaça recoberta por espínulos agudos, formando linhas longitudinais discretas; 

margem posterior da carapaça desarmada. 

Presença de órgão estridulador. Primeiro artículo do pedúnculo antenular não 

ultrapassa o pedúnculo antenal; flagelo antenular curto não ultrapassando o 

comprimento do último artículo do pedúnculo da antênula. Pedúnculo antenal com 

fortes espinhos dispostos, principalmente, em fileiras longitudinais; margem distal 

alcança a base do segundo artículo da antênula; face superior do segundo e terceiro 

artículos da antena com fileira de fortes espinhos agudos.  

Primeiro pereiópodo dos machos mais robusto do que os demais, com espinho 

distal na face superior do carpo e própodo; presença de forte dente subdistal na face 

inferior do própodo, alcançando quase a metade do comprimento do artículo, que 

junto com o dátilo produz aparência subquelada; nas fêmeas esse dente é bem 

desenvolvido, porém mais fraco do que nos machos. Face superior do mero dos 

pereiópodos 2-5 com tubérculo plano. Face inferior da região distal do própodo do 

quinto pereiópodo das fêmeas forma projeção angular terminando em ponta aguda e 

formando subquela com o dátilo. 

Somitos abdominais 2-5 com sulco transversal interrompido medianamente, com 

franja de cerdas direcionada para trás.  Pleuras 2-6 com terminação pontiaguda e 

direcionada para baixo e para trás; margem posterior da pleura dos somitos 2-5 

convexa, com 3 ou 4 espinhos secundários. Ausência de pleópodos no primeiro e 

sexto somitos em ambos os sexos. 

Região calcificada do telso com 2 dentes submedianos maiores. Margem 

posterior da região calcificada do telso e urópodos denteada, região membranosa 

com fileiras longitudinais de espínulos.

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior comprimento do corpo 500,0 c.t., usualmente não 

ultrapassa 400,0 c.t. (DEBELIUS, 2001). Menor fêmea ovígera 92,0 c.c 

(GROENEVELD et al., 2006). 
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CCOORR:: Corpo marrom avermelhado a marrom arroxeado, com manchas e listras 

amareladas. Pereiópodos 2-5 com marcas marrom avermelhadas de comprimento 

irregular, que continuam de forma mais difusa nas margens, se estendendo por todo 

o comprimento dos artículos; face superior de cada pereiópodo marcada por uma 

faixa branca amarelada contínua. Somitos abdominais com muitas pontuações; 

região anterior de cada somito com par de grandes manchas simétricas amareladas 

ou esbranquiçadas. Sexto somito com única mancha branca posteromediana 

(FOREST; POSTEL, 1964; CALADO; NARCISO, 2002). 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em fundos rochosos e coralíneos em pequenas cavernas e 

buracos, raramente em substrato arenoso. Em profundidades de 5 a 200m, 

principalmente entre 10 e 70m. É um predador noturno alimentando-se de uma 

variedade de organismos bentônicos, com preferência mudando de acordo com a 

abundância da presa (GROENEVELD et al., 2006). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Ilhas Canárias, Açores, 

Madeira, Noruega, Escócia, Irlanda, oeste da Inglaterra, Espanha, Portugal e 

Marrocos. Mediterrâneo: França, Espanha, Itália, Mar Adriático, Mar Egeu, Tunísia, 

Marrocos e Líbia.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: “Palinurus adriaticus Costa” citado por Carus (1885) e tratado, por 

Stephensen (1923), como sinônimo de P. elephas (indicado como P. vulgaris), trata-

se na verdade de Palaemon adriaticus Costa, descrito em 1844-1847. Holthuis 

(1991) ressalta que Carus (1885), apesar de citá-la como Palinurus adriaticus

coloca-a entre as espécies incertas do gênero Palaemon, além de citar textualmente 

a diagnose de Costa. 

Espécie regularmente encontrada nos mercados do Mediterrâneo e do Atlântico 

oriental, sendo pescada em menor escala na Inglaterra e mais intensamente na 

França e Portugal (HOLTHUIS, 1991). 
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Figura 20. Distribuição geográfica de Palinurus elephas. 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         82

Figura 21. Palinurus elephas. Vista dorsal (HOLTHUIS, 1991). 
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PPaalliinnuurruuss ggiillcchhrriissttii Stebbing, 1900  

Palinurus gilchristi Stebbing, 1900: 31; Barnard, 1950: 542; Berry, 1971: 18; Berry & 

Plante, 1973: 373; Crosnier & Jouannic, 1973: 13; Pollock & Augustyn, 1982: 57; 

Burukovskii, 1985: 138; Williams, 1986: 15, fig. 78; Holthuis, 1991: 120; Tolley et 

al., 2005: 226; Groeneveld et al., 2006: 385. 

TTIIPPOO:: Síntipo macho (SAM A 970).  

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Próximo a Mosselbaai, ao sul da Cidade do Cabo, África do 

Sul. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral pequeno; espinhos supraorbitais robustos, fortemente 

achatados lateralmente, margem externa convexa, margem superior lisa e com 4 ou 

5 dentes na margem inferior, presença de fileira com 3 espinhos pós-supraorbitais 

sucessivamente menores que se estende até o sulco cervical; presença de 3 

espinhos antenais sendo o anterior maior e distintamente curvado; restante da 

ornamentação da carapaça compacta com 2 fileiras submedianas longitudinais, 

formadas por 3 proeminentes espinhos; sulco cervical bem definido; região posterior 

ao sulco cervical com numerosos espinhos em forma de tubérculo e 2 fileiras 

submedianas de tubérculos muito próximos e convergentes posteriormente; margem 

posterior da carapaça desarmada. 

Presença de órgão estridulador. Primeiro artículo do pedúnculo antenular não 

ultrapassa o pedúnculo antenal; flagelo antenular curto não ultrapassando o 

comprimento do último artículo do pedúnculo da antênula. Pedúnculo antenal com 

fortes espinhos dispostos principalmente em fileiras longitudinais; margem distal 

alcança região mediana do pedúnculo antenular; região interna da face superior do 

último segmento do pedúnculo antenal com espinho distal muito maior do que os 

demais. 

Esterno torácico com pequenos tubérculos ao longo das regiões anterior, 

laterais e posterior; região mediana com 4 pares de tubérculos maiores, sendo os 

tubérculos do primeiro par unidos e do terceiro mais distantes entre si, presença de 

tubérculo mediano menor imediatamente posterior ao quarto par. 
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Primeiro par de pereiópodos mais curto e robusto do que os demais; ísquio com 

2 tubérculos na face interna; mero com 5 dentes na face interna, sendo o dente 

subdistal maior, face externa e lateral lisas, terminando em dente pontiagudo; carpo 

com margem externa lisa e proeminente ápice arredondado; própodo com dente 

subdistal agudo na face inferior, produzindo aparência subquelada; dátilo não muito 

mais curto do que o própodo, com sulco longitudinal e tufos de curtas cerdas. 

Demais pereiópodos delgados e subiguais. Carpo e própodo do quinto par 

discretamente mais longos do que nos demais pereiópodos; face inferior da região 

distal do própodo do quinto pereiópodo das fêmeas forma projeção angular 

terminando em ponta aguda e formando subquela com o dátilo. 

Somitos 2-5 com 2 sulcos transversais interrompidos medianamente, sendo o 

sulco anterior mais profundo, que encontram-se ao longo da pleura, contornando-a; 

presença de carena mediana baixa, mais distinta nos somitos 3-5. Sexto somito com 

2 tubérculos anteriores ao sulco. Ângulo póstero-lateral do primeiro somito repousa 

em depressão praticamente lisa da margem anterolateral do segundo somito. Pleura 

do primeiro somito triangular; pleuras 2-6 com terminação pontiaguda e direcionada 

para baixo e para trás; margem posterior da pleura dos somitos 2-5 convexa, com 3 

a 4 espinhos secundários. Ausência de pleópodos no primeiro e sexto somitos em 

ambos os sexos. 

Região calcificada do telso com 2 dentes submedianos maiores e dentes 

menores dispostos transversalmente. Margem posterior da região calcificada do 

telso e urópodos denteada, região membranosa com fileiras longitudinais de 

espínulos. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Comprimento total 170,0 c.t. nos machos e 310,0 c.t. nas fêmeas. 

Maior comprimento da carapaça entre 30,0 e 130,0 c.c., geralmente entre 60,0 e 

100,0 c.c. Menor fêmea ovígera 62,0 c.c. (STEBBING, 1900; GROENEVELD et al., 

2006). 

CCOORR:: As figuras presentes em Williams (1986) e a descrição de Stebbing (1900) 

permitiram descrever a coloração da espécie como predominantemente laranja, com 

carapaça laranja avermelhada e sulcos de coloração esbranquiçada. Antena e 

pereiópodos com faixas transversais brancas amareladas ao longo de todo o 

comprimento; espinho distal da região interna da face superior do último segmento 
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do pedúnculo antenal distintamente esbranquiçado. Presença de grande mancha 

amarelada alongada nas pleuras dos somitos 1-6 que se prolongam para a região 

dorsal dos somitos, formando no primeiro somito uma mancha triangular em cada 

lateral; nos demais somitos forma uma linha curva, de cada lado, que termina na 

região anterior de cada somito; a partir do terceiro somito surgem manchas de 

diferentes tamanhos e formatos cuja quantidade aumenta gradativamente em 

direção ao sexto somito. Carenas medianas dos somitos 2-6 com mancha 

longitudinal amarelada. Pleuras com manchas amareladas na região central, 

posterior e distal.  

HHAABBIITTAATT:: Encontrada entre 50 e 330m de profundidade, em substrato rochoso 

(GROENEVELD et al., 2006). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: África do Sul (da Cidade do 

Cabo até East London).

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: No Sudeste da África foram consideradas por longo tempo 3 

variedades da mesma espécie: P. gilchristi (sul da África do Sul), P. gilchristi var. 

natalensis (leste da África do Sul) e P. gilchristi var. delagoae (Moçambique). Berry e 

Plant (1973) em sua revisão do gênero elevaram as 2 variedades à espécie P. 

delagoae. A ocorrência de P. gilchristi em Madagascar, citada por Holthuis (1991), 

não é corroborada por diversos autores como Groeneveld e Branch (2002), 

Groeneveld et al. (2006) e Palero et al. (2009), tratando-se na verdade de P. 

delagoae. 

De acordo com Berry (1971), esta espécie não suporta a pesca comercial, 

porém Pollock e Augustyn (1982) registraram densidades comercialmente 

exploráveis próximo ao fim da plataforma continental (110m), entre Cabo Agulhas e 

Port Alfred.  
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Figura 22. Distribuição geográfica de Palinurus gilchristi. 
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Figura 23. Palinurus gilchristi. A. vista dorsal, B. carapaça (vista dorsal) (STEBBING, 1900), 
C. abdome (vista lateral) (HOLTHUIS, 2006). 
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Palinurus mauritanicus Gruvel, 1911 

Palinurus vulgaris Latr. var. inflatus Gruvel, 1910: 1000 (not Palinurus inflatus

Bouvier, 1895 (= Panulirus inflatus (Bouvier)). 

Palinurus vulgaris mauritanicus Gruvel, 1911b: 22.  

Palinurus thomsoni Selbie, 1914: 6. 

Palinurus mauritanicus; Forest & Postel, 1964: 106; Postel, 1966: 404; Burukovskii, 

1985: 138; Williams, 1986: 16; Holthuis, 1987: 309; 1991: 121; Falcial & Minervini, 

1992: 137; Udekem d´Acoz, 1999: 143; Calado & Narciso, 2002: 183; Groeneveld 

et al., 2006: 385. 

TTIIPPOOSS:: Síntipos depositados no MNHN não mais existentes desde 1989, segundo 

Holthuis (1991).  

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Cabo Barbas, Sahara ocidental, 22°18'N, 46°41' W, “ jusque un 

peu au nord de Saint-Louis (Sénégal, 16°01'N, 16°30 'W), par des fonds de 20m a 

50m et souvent sur le sable coquillier".  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça subcilíndrica, fortemente distendida nos machos; espinhos 

supraorbitais robustos, pontiagudos, fortemente achatados lateralmente, margem 

externa fortemente convexa e divergente, cujas margens formam um arco levemente 

côncavo com a margem anterior da carapaça, marcada por forte espinho rostral 

triangular, entre 3 espinhos menores e 1 maior de cada lado, região anterior da 

carapaça com espínulos menos numerosos e muito curtos; região branquial 

fortemente dilatada; sulco cervical profundo e largo; região gástrica com 3 pares de 

espinhos maiores dispostos em 2 fileiras paralelas; sulcos cardíaco e branquial 

indicados por interrupção ou atenuação da espinulação; região posterior da 

carapaça com espinhos principais fracos e 2 fileiras longitudinais paralelas e muito 

próximas na região cardíaca; margem posterior da carapaça desarmada. 

Presença de órgão estridulador. Primeiro artículo do pedúnculo antenular não 

ultrapassa o pedúnculo antenal; flagelo antenular curto não ultrapassando o 

comprimento do último artículo do pedúnculo da antênula. Pedúnculo antenal com 

espinhos dispostos principalmente em fileiras longitudinais; margem distal alcança a 
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região mediana do segundo artículo da antênula; região externa da face superior do 

segundo e terceiro artículos da antena com 1 espinho proximal e 1 distal. 

Primeiro pereiópodo dos machos mais robusto do que os demais, ausência de 

espinho distal na face superior do carpo e própodo; presença de pequeno espinho 

subdistal na face inferior do própodo, não dando aspecto subquelado, sendo ainda 

menor nas fêmeas. Presença de forte espinho distal na face superior do mero dos 

pereiópodos 2-5. Face inferior da região distal do própodo do quinto pereiópodo das 

fêmeas com projeção angular terminando em ponta aguda e formando aparente 

subquela com o dátilo. 

Somitos abdominais 2-5 com sulco transversal interrompido medianamente. 

Sexto somito com par de espinhos medianos e fileira transversal de espinhos 

menores. Margem posterior da pleura dos somitos 2-5 convexa e com 1-3 espinhos 

secundários, sendo que na pleura do quinto somito 1 ou 2 espinhos são 

rudimentares. Pleura dos somitos 2-6 com terminação pontiaguda direcionada para 

baixo e para trás. Ausência de pleópodos no primeiro e sexto somitos em ambos os 

sexos. 

Margem posterior da região calcificada do telso e urópodos denteada, região 

membranosa com fileiras longitudinais de espínulos.

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Comprimento total 500,0 c.t., geralmente entre 200,0 e 400,0 c.t. 

Registro de um espécime de tamanho superior (750,0 c.t.) precisa de confirmação, 

segundo Holthuis (1991). Menor fêmea ovígera 112,0 c.c. (POSTEL, 1966).  

CCOORR:: Corpo violeta avermelhado a violeta acastanhado. Pereiópodos 2-5 de 

aspecto marmorizado, com marcas de coloração branca fortemente fragmentadas e 

moderadamente difusas; própodo com manchas difusas, mais alargadas, somente 

na região superior. Somitos abdominais com manchas mais numerosas e irregulares 

em toda a superfície (FOREST; POSTEL, 1964). 

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades entre 40 e 750m, com maior densidade entre 200 e 

400m, o que ocorre ao longo do final da plataforma continental especialmente nos 

cânions. Em fundos rochosos, coralinos e lamosos (HOLTHUIS, 1991; 

GROENEVELD et al., 2006). 
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DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: do oeste da Irlanda ao sul do 

Senegal. Mediterrâneo: Mediterrâneo ocidental (do oeste de Gibraltar até a Sicília).  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Sua pesca comercial mais importante ocorre no noroeste da 

África, inicialmente por arrasto e após o ano de 1958 por covos. No Mediterrâneo 

ocidental apresenta importância moderada, sendo regularmente capturada como 

fauna acompanhante por arrasto de fundo. 

Figura 24. Distribuição geográfica de Palinurus mauritanicus. 
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Figura 25. Palinurus mauritanicus. Vista dorsal (HOLTHUIS, 1991). 
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Gênero Palinustus A. Milne-Edwards, 1880

Palinustus A. Milne-Edwards, 1880a: 66; Holthuis, 1946: 116; 1991: 123; Barnard, 

1950: 544; Postel, 1966: 403; Fischer, 1978: não paginado; Berry, 1979: 93; 

Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 63; 1998: 390; Burukovskii, 1985: 136; Melo, 

1999: 429; Tavares, 2003: 313; Dall´Occo, 2005: 60.  

Palinurus Gruvel, 1911b: 18; Williams, 1986: 12. 

Puerulus De Man, 1916: 32. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Espinhos supraorbitais robustos, não fusionados e com margem 

anterior sem ponta. Presença de órgão estridulador. Antênula longa, primeiro 

segmento do pedúnculo ultrapassa o último segmento do pedúnculo antenal; 

segundo artículo menor do que o terceiro; flagelo antenular mais curto do que o 

pedúnculo. Pereiópodos com longas cerdas; articulação da coxa do quinto 

pereiópodo do macho não aumentado; poro genital abrindo-se em um curto 

tubérculo coberto por cerdas apicais e aba membranosa. Presença de pleópodos no 

primeiro somito abdominal da fêmea.  

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Palinustus mossambicus; P. truncatus; P. unicornutus; P. 

waguensis.

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Palinustus truncatus A. Milne-Edwards, 1880 [por monotipia]. 

OBSERVAÇÕES: Segundo Holthuis (1946), o gênero Palinustus já foi considerado 

idêntico à Palinurus por Gruvel (1911b) e a Puerulus por De Man (1916); porém 

apresenta caracteres pertencentes a grupos distintos, sendo a largura do appendix 

interna do segundo pleópodo semelhante ao dos demais pleópodos, característica 

dos gêneros Linuparus e Puerulus, bem como pela presença de endópodo bem 

desenvolvido, comum em Palinurus, Panulirus e Jasus; forma ainda com Palinurellus

e Justitia o único grupo entre os Palinurídeos cujas fêmeas possuem pleópodos no 

primeiro somito abdominal.
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Palinustus truncatus A. Milne-Edwards, 1880

Palinustus truncatus A. Milne-Edwards, 1880a: 66; Holthuis, 1946: 121; 1991: 125; 

Fausto-Filho, 1977: 75; Fischer, 1978: não paginado; Berry, 1979: 93; Rodriguez, 

1980: 203; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 63; 1998: 390; Takeda, 1983: 81; 

Burukovskii, 1985: 138; Melo, 1999: 432; Silva et al., 2003: 29; Tavares, 2003: 

316; Dall´Occo, 2005: 61. 

Palinurus truncatus; Gruvel, 1911b: 18; Bouvier, 1925: 441. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho (MCZ). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Na altura de Granadinas (Caribe), “Blake”, est. 241, 

12°28’22”N : 61°32’18”W, 298m.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça coberta por numerosos espinhos e tubérculos de diferentes 

tamanhos; margem frontal da carapaça convexa, com distinto espinho rostral entre 

número variável de pequenos espinhos; presença de 4 pares de distintos espinhos 

pós-rostrais de tamanho crescente; espinhos supraorbitais robustos, sem ponta 

aguda, com margem anterior denteada, sem espinhos na margem interna e com 

forte espinho na margem externa, presença de 3 espinhos pós-supraorbitais; 

presença de 3 fortes espinhos antenais, sendo o primeiro maior e distintamente 

curvado para frente. Epístoma com 5 tubérculos na margem anteromediana e forte 

espinho no ângulo anterolateral.  

Placa antenular lisa com elevações laterais desenvolvidas onde apoia-se o 

órgão estridulador. Pedúnculo antenular longo, primeiro segmento ultrapassa o 

pedúnculo antenal, flagelo antenular curto. Pedúnculo antenal com cerdas e 

espinhos distais; flagelo longo e multiarticulado. 

Presença de 4 pares de tubérculos submedianos entre os esternitos torácicos, 

sendo o primeiro par entre o terceiro maxilípodo e o primeiro pereiópodo; presença 

de único tubérculo no esternito do quarto pereiópodo; margem posterior do último 

esternito com par de espinhos submedianos.
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Pereiópodos pilosos; mero e carpo com fileira longitudinal de espinhos e 

robustos espinhos distais; quinto pereiópodo das fêmeas com subquela formada por 

projeções da região distal do própodo e da região proximal do dátilo.  

Somitos abdominais com sulcos transversais interrompidos na região mediana; 

margem posterior do sexto somito com fileira transversal de 6 espinhos. Pleuras 2-6 

com margem posterior côncava terminando em 2 distintos espinhos. Presença de 

pleópodos no primeiro somito abdominal das fêmeas. 

Leque caudal bem desenvolvido; telso sub-retangular, região anterior 

calcificada com espinhos; região membranosa desarmada; ausência de diarese nos 

urópodos.

Primeiro esternito abdominal com par de espinhos medianos; segundo esternito 

com 2 pares de espinhos submedianos.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Segundo Holthuis (1991), o comprimento da carapaça na espécie 

varia entre 16,0 e 32,0 c.c. 

CCOORR:: As descrições da coloração da espécie fornecidas por Fausto-Filho (1977), 

Fischer (1978) e Tavares (2003) estão de acordo com a figura de Takeda (1983), 

apresentando corpo marrom pálido, quase bege, com manchas marrom 

avermelhadas; espinhos e tubérculos vermelhos ou brancos; margem posterior da 

carapaça com pequenas manchas brancas. Antênula, antena e pereiópodos beges 

com largas listras marrom-avermelhadas. Região lateral dos somitos abdominais 

rosada. Leque caudal bege. 

HHAABBIITTAATT:: Segundo Silva et al. (2003) e Tavares (2003) a espécie é encontrada em 

profundidades entre 120 e 330m, enquanto Fischer (1978) e Takeda (1983) 

apresentaram como registro batimétrico profundidades entre 100 e 1000m. Um único 

registro da espécie entre 4111 e 4122m, citado por Holthuis (1991), não será 

considerado no presente estudo. Presente em substratos de areia, coral, calcário 

arenoso e lama. A presença de um espécime de P. truncatus no estômago de um 

pargo (Lutjanus sp.) foi assinalada por Fausto-Filho (1977).  
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DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Antilhas, Venezuela, 

Suriname e da Ilha Carriacou ao Brasil (Amapá, Pará (boca do rio Amazonas) e 

Espírito Santo). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: As características diagnósticas das espécies do gênero 

Palinustus baseiam-se, principalmente, na variação da espinulação da margem 

frontal da carapaça e no número e posicionamento da ornamentação do epístoma. 

P. truncatus é proximamente relacionada à P. unicornutus Berry, 1979, presente na 

costa leste da África do Sul (Indo-Pacífico), sendo semelhantes na presença de 

espinho mediano maior na margem frontal da carapaça e de tubérculos ou espinhos 

no epístoma, porém em P. truncatus a margem frontal da carapaça possui 

numerosos espinhos submedianos e o epístoma possui 5 tubérculos 

anteromedianos e grande espinho nos ângulos anterolaterais, já em P. unicornutus a 

margem frontal da carapaça possui apenas 1 espinho e o epístoma possui, além dos 

5 tubérculos, pequenos espinhos. 

Figura 26. Distribuição geográfica de Palinustus truncatus. 
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Figura 27. Palinustus truncatus. A. vista dorsal, B. esterno torácico (vista ventral) (BOUVIER, 
1925). 
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GGêênneerroo PPaannuulliirruuss White, 1847

Phyllosoma Leach, 1817: 55. 

Panulirus White, 1847: 69; Rathbun, 1901: 98; Verril, 1922: 7; Faria & Silva, 1937: 6; 

Barnard, 1950: 547; Hemming, 1958a: 174; Williams, 1965: 91; 1986: 17; Postel, 

1966: 403; Fischer, 1978: não paginado; Rodriguez, 1980: 200; Coelho & Ramos-

Porto, 1983/85: 62; 1998: 389; Burukovskii, 1985: 136; Abele & Kim, 1986: 313; 

Holthuis, 1991: 128; Falcial & Minervini, 1992a: 135; Melo, 1999: 429; Udekem 

d´Acoz, 1999: 143; Tavares, 2003: 313; Poore, 2004: 202; Dall´Occo, 2005: 65. 

Senex Pfeffer, 1881: 30; Moreira, 1901: 16. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Presença de 2 distintos espinhos supraorbitais robustos e agudos, 

sendo a margem anterior da carapaça visível entre eles. Ausência de 

ornamentações em forma de escama na carapaça. Presença de órgão estridulador. 

Placa antenular larga, com espinhos dorsais. Flagelo antenular flexível, mais longo 

do que o pedúnculo. Antena robusta, armada com fortes espinhos, flagelo longo, 

muito maior do que o comprimento do pedúnculo. Primeiro par de pereiópodos de 

tamanho semelhante aos demais, sem pinça e sem listras coloridas. Quinto 

pereiópodo subquelado nas fêmeas. Pleópodos ausentes no primeiro e no sexto 

somito abdominal, em ambos os sexos. Abdome liso ou com até 2 sulcos 

transversais por somito, sem ornamentações escamiformes. 

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Panulirus japonicus Von Siebold, 1824 [selecionada por 

HOLTHUIS, 1956].  

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Panulirus argus; P. brunneiflagellum; P. cygnus; P. 

echinatus; P. femoristriga; P. gracilis; P. guttatus; P. homarus; P. inflatus; P. 

interruptus; P. japonicus; P. laevicauda; P. longipes bispinosus; P. longipes 

longipes; P. marginatus; P. ornatus; P. pascuensis; P. penicillatus; P. polyphagus; P. 
regius; P. stimpsoni; P. versicolor.

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Apresentam ampla e numerosa distribuição (circumtropical), 

especialmente em substratos rochosos e coralinos; permanecendo escondidos 
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durante o dia e forrageando a noite para evitar predadores; seus hábitos alimentares 

os caracterizam como generalistas. A taxa de crescimento varia muito no gênero, 

onde espécies tropicais tendem a crescer muito mais rápido do que espécies de 

águas temperadas. Espécies de águas temperadas tendem a ter período de 

acasalamento bem definido e as espécies tropicais desovam ao longo de todo o ano, 

produzindo mais ovos por ano, mas possuem uma expectativa de vida menor pelas 

altas taxas de mortalidade características de águas tropicais Algumas espécies 

realizam consideráveis migrações com a aproximação ou chegada da maturidade 

sexual. Uma vez estabelecidos em sua tocas permanecem por variados períodos de 

tempo (meses ou anos) (PHILLIPS; MELVILLE-SMITH, 2006). 

Todas as espécies apresentam interesse comercial, em menor ou maior grau, 

sendo muitas consideradas superexplotadas. O controle da pesca é realizado na 

maioria dos locais variando em sua extensão e execução, sendo mais fraco e menor 

em algumas sub-regiões da África e Ásia e considerada extrema em outros. No geral 

é estabelecido o tamanho mínimo de captura, tipo de arte de pesca permitido, 

períodos de defeso, áreas protegidas, tamanho da frota pesqueira e proteção às 

fêmeas ovígeras, entre outros. Pesquisas em aquicultura estão sendo realizadas em 

diversos países, incluindo cultivo de puerulus e juvenis coletados em seu habitat 

natural, o que pode prover estoque para repopulação. O uso de habitats artificiais 

tem sido avaliado como estratégia para aumentar o recrutamento, abundância e 

biomassa (PHILLIPS; MELVILLE-SMITH, 2006). 

CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO PPAANNUULLIIRRUUSS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Presença de distinto sulco transversal nos somitos abdominais........................... 2

1’. Ausência de sulco transversal nos somitos abdominais.....................P. laevicauda 

2.  Placa antenular com 2 grandes espinhos...............................................................3 

2’. Placa antenular com 4 grandes espinhos................................................................4 

3.  Sulco transversal dos somitos abdominais 3 e 4 não se unem ao sulco ao longo 

da margem anterior da pleura correspondente. Carpo, mero e ísquio dos 

pereiópodos com listras longitudinais esbranquiçadas........................P. echinatus 
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3’. Sulco transversal dos somitos abdominais 3 e 4 unem-se ao sulco ao longo da 

margem anterior da pleura correspondente. Carpo, mero e ísquio dos 

pereiópodos com manchas brancas arredondadas...............................P. guttatus

4.  Terceiro maxilípodo com exópodo provido de flagelo. Somitos abdominais sem 

faixas transversais coloridas. Leque caudal com faixa escura transversal ao longo 

da margem posterior...................................................................................P. argus 

4’. Terceiro maxilípodo sem exópodo. Somitos abdominais com distinta faixa 

transversal branca seguida de faixa escura ao longo da margem posterior. Leque 

caudal sem faixa transversal escura transversal ao longo da margem 

posterior.....................................................................................................P. regius 
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PPaannuulliirruuss aarrgguuss (Latreille,1804)

Palinurus argus Latreille, 1804: 393. 

Panulirus argus; H. Milne Edwards, 1837b: 300; White, 1847: 69; Rathbun, 1901: 98; 

Gruvel, 1911b: 39, fig. 17; Hay & Shore, 1918: 398; Crawford & Desmidt, 1922: 

291, figs. 265-271; Verril, 1922: 7; Schmitt, 1935: 172, fig. 36; Faria & Silva, 1937: 

7, figs. 14-15; Dees, 1963: 1; Williams, 1965: 91, fig. 73; 1984: 170; 1986: 19, fig 

79; Fausto-Filho  & Costa, 1969: 105; 1977: 215; Felder, 1973: 24; Berril, 1975: 

515; Fischer, 1978: não paginado; Rodriguez, 1980: 200; Coelho & Ramos-Porto, 

1983/85: 62; 1998: 389; Takeda, 1983: 79; Burukovskii, 1985: 139; Abele & Kim, 

1986: 313;  Holthuis, 1991: 133; Melo, 1999: 436; Debelius, 2001: 49; Cobo et al., 

2002: 156; Tavares, 2003: 317; Dall´Occo, 2005: 67; Almeida et al., 2007: 21. 

Palinurus (Senex) argus; Pfeffer, 1881: 30. 

Senex argus; Moreira, 1901: 16. 

Palinurus argus westonii; Sarver et al.,1998: 185 ; Sarver et al., 2000: 870 (nomen 

nudum).

TTIIPPOOSS:: Conservados a seco, com três possíveis síntipos das Antilhas (MNHN Pa 

438, Pa 439 e Pa 442) (HOLTHUIS, 1991). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: “Je la soupçonne des Grandes-Indes” (LATREILLE, 1804), 

posteriormente corrigida por Lamarck (1818) para “I’Océan du Bresil”. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça cilíndrica, com numerosos espinhos e tubérculos de 

diferentes tamanhos, região distal dos espinhos córnea; espinhos supraorbitais muito 

robustos, agudos e curvados para frente; espinho pós-supraorbital maior do que os 

demais espinhos posteriores; presença de 3 espinhos antenais de tamanho 

decrescente, sendo o anterior distintamente curvado e o último reduzido; sulco 

cervical profundo e liso, com mancha ocelada esbranquiçada na dilatação lateral do 

sulco; maioria dos espinhos pós-cervicais menores e menos agudos do que os da 

região anterior da carapaça; região anterior ao sulco marginal com fileira transversal 

de espinhos e margem posterior da carapaça desarmada. Epístoma com 3 grandes 
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espinhos, sendo o mediano maior e situado entre fileira transversal de 3 diminutos 

espinhos.  

Exópodo do terceiro maxilípodo com flagelo.  

Placa antenular com 2 pares de grandes espinhos e diminutos espínulos.  

Presença de órgão estridulador. Antênula delgada; flagelos mais longos do que o 

pedúnculo, flagelo externo menor do que o interno, com finas cerdas na porção 

distal. Antena longa e robusta, pedúnculo antenal com fortes espinhos, menos 

abundantes na face ventral; flagelo longo, com fileiras de espinhos, face ventral com 

fileira longitudinal de cerdas.

Margem posterior do esterno torácico com 2 tubérculos medianos. 

Primeiro pereiópodo mais curto e pouco mais robusto do que os demais. 

Terceiro pereiópodo pouco mais longo do que o segundo. Quarto e quinto de 

tamanho decrescente. Mero dos pereiópodos com espinhos distais; dátilos simples e 

com densos tufos de cerdas. Projeção terminal da face ventral do própodo do quinto 

pereiópodo das fêmeas forma pequena subquela em contato com a projeção basal 

do dátilo.  

Somitos 2-5 com sulco transversal posterior interrompido na porção mediana e 

com 4 manchas brancas oceladas, anteriores ao sulco transversal, sendo as 2 

manchas internas menores. Sexto somito com sulco transversal contínuo e 

ondulado, margem posterior discretamente serrilhada e com 2 grandes manchas 

brancas anterolaterais. Pleura do primeiro somito abdominal reta. Pleuras 2-6 

côncavas na margem posterior, com terminação pontiaguda. Margem posterior das 

pleuras 2-5 terminando em diminuto espinho. Ausência de pleópodos no primeiro e 

no sexto somito abdominal em ambos os sexos. Nas fêmeas, segundo pleópodo 

possui endópodo lamelar pouco menor do que o exópodo e pleópodos 3-5 com 

endópodos menores e bifurcados. Ausência de endópodos nos pleópodos dos 

machos.  

Telso retangular, mais longo do que largo. Margem posterior das regiões 

calcificadas do leque caudal ornada com pequenos espinhos; região membranosa 

com fileiras longitudinais de espínulos.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 215,0 c.c. (SANKARANKUTTY et al., 2001) e maior 

fêmea 134,0 c.c. (RODRIGUEZ, 1980). 
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CCOORR:: Segundo Fischer (1978) e Tavares (2003) a coloração dos espécimes é muito 

variável, com manchas roxo esverdeadas, marrom, avermelhadas ou azuladas; 

carapaça amarelo escuro, espinho supraorbital de coloração escura, com manchas 

claras transversais; região posterior do sulco cervical com grande mancha vermelha-

arroxeada, base dos espinhos da carapaça de cor escura. Pereiópodos com listras 

longitudinais claras e escuras. Detalhes da coloração dos somitos abdominais 

visualizados em Williams (1986), revelam sua cor marrom com sulco transversal 

amarelo; margem posterior dos somitos com delgada listra transversal de coloração 

mais escura; somitos 2-6 com fileira transversal de 4 manchas brancas, sendo as 

manchas laterais do segundo e sexto somitos muito maiores do que as medianas. 

Leque caudal com listras transversais de diferentes larguras e tonalidades, sendo a 

primeira delgada e de coloração amarela, seguida por larga listra amarelo escura, 

fina listra escura, 3 listras largas amarelas, sendo a mediana mais escura do que as 

demais e a posterior mais clara, terminando em larga listra escura, quase negra.

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em águas rasas, ocasionalmente em profundidades maiores 

do que 90m, em ambientes protegidos, entre rochas, recifes e algas; em fundos de 

areia ou cascalho (COELHO; RAMOS-PORTO, 1994/95). Espécie gregária e 

migratória; fêmeas movem-se para águas profundas para a desova; tendo sido 

registrada migração horizontal de mais de 50 indivíduos, em fileira única, mantendo 

contato corpóreo com o anterior pelas antenas (HOLTHUIS, 1991). 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
ESTADOS UNIDOS: Flórida – Garden Key, 1� (MZUSP 872). BRASIL: Maranhão 

- “Pesquisador IV", est. 08, 01°11'S: 44°52'W, 30m, iv.1974, 1� e 1� (MZUSP 6236);

Rio Grande do Norte - Rocas, “Alm. Saldanha”, est. 1662a, 03°53´S: 33°46´W, 

25m, x.1967, 2� (MZUSP 6235); Genipabú, vi.2006, 1� e 1� (MZUSP 18870); 

Pernambuco - Ponta de Pedra, viii.1970, 2� (MZUSP 4804); v.1971, 2� e 3�

(MZUSP 15345); Alagoas - Maceió, 10-20m, x.1987, 1� (MZUSP 9348); Bahia - 

Bahia, ix.1969, 1� (MNRJ 3565); REVIZEE Pesca Bahia I, est. D-0373, 13°36´S: 

38°47´W, 40-45m, vi.1999, 1� (MNRJ 13693); Nova Viçosa, Coroa Vermelha, 

i.1995, 1� (MNRJ 6674); Ilha da Maré, Baia de Todos os Santos, 1� (MNRJ 8695); 

Sudoeste da Ilha de Santa Bárbara, i.1984, 1� (MNRJ 3556); Espírito Santo -
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Santa Cruz, estação de ecologia de Santa Cruz, litoral de Aracruz, 4m, 1996, 1�

(MNRJ 7791); Santa Cruz, Escola de Pesca Caboclo Bernardo, 1� (MNRJ 3566); 

Santa Catarina - Ponta Garoupas, ii.1986, 1� (MNRJ 2309). Sem localidade: 1� e 

2� (MZUSP 13058).  

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas, Carolina do Norte 

ao Golfo do México, América Central (Belize até Panamá), Antilhas, Colômbia até 

Guiana Francesa e Brasil (Atol das Rocas, Arquipélago de Fernando de Noronha, do 

Pará até São Paulo e Santa Catarina). Atlântico Oriental: Arquipélago de Cabo 

Verde e África (Costa do Marfim). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Análises moleculares realizadas por Silberman et al. (1994) com 

exemplares de P. argus coletados entre as Bermudas e a Venezuela revelaram que 

a região é composta por um único estoque genético, porém com diferenças 

genéticas entre as populações do Caribe. Os dados obtidos foram corroborados por 

Sarver et al. (1998) e a inclusão de espécimes oriundos do Brasil indicou a 

existência de 2 subespécies, sugerindo que os indivíduos, provenientes de 

populações oriundas das Bermudas até a Venezuela, deveriam receber a 

denominação de P. argus argus e os espécimes brasileiros P. argus westonii, já que 

não existe nome previamente disponível; os autores ressaltam que a hipótese 

gerada pela análise molecular está de acordo com as variações de coloração 

registradas por diversos autores e com os aspectos geográficos, sendo que a 

distância de mais de 1000Km entre o Caribe e o Brasil e as características 

hidrológicas desta região de baixa salinidade, alta turbulência e deposição de 

sedimentos próximo às bocas do Orinoco, Amazonas, Tocantins e Parnaíba 

constituiriam uma barreira à dispersão larval e sedimentação da pós-larva, 

impedindo a flutuação gênica das populações das 2 áreas.  

Sarver et al. (2000), registrou a presença de espécimes que considera 

pertencentes à subespécie brasileira na costa da Flórida através de estudos 

moleculares e ao citar a presença das duas subespécies de P. argus na Flórida, 

inferiu sobre os acontecimentos geológicos, hidrológicos e biológicos que 

provocaram a separação das populações remetendo ao ancestral habitante do 

Atlântico Norte, que com a movimentação dos continentes colonizou a costa da 

América do Sul. As populações foram então isoladas pelo surgimento dos Andes no 
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Plioceno e pela alteração do curso dos rios da Bacia Amazônica formando uma 

barreira à migração larval; assim a presença de formas brasileiras no Caribe pode 

ser resultado de raras migrações ou da ocorrência das 2 subespécies. Segundo 

Sims e Ingle (1967) o período de dispersão larval pode durar de meses a até 2 anos, 

promovendo seu transporte a longas distâncias e o recrutamento pós-larval das 

espécies do gênero Panulirus está sujeito a variações dos processos oceânicos, 

como o El-Niño permitindo o escape de indivíduos do Brasil para o Caribe.  

No caso de estudos moleculares e morfológicos envolvendo espécimes 

provenientes de todas as áreas de ocorrência, comprovarem a existência das 2 

subespécies, resolvendo assim a atual ambiguidade taxonômica, serão necessários 

ajustes na legislação pesqueira.  

A espécie é aqui registrada pela primeira vez para a costa de Santa Catarina, 

ampliando seu limite meridional. 

Figura 28. Distribuição geográfica de Panulirus argus. 
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Figura 29. Panulirus argus, macho, Rio Grande do Norte (MZUSP 6236): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).
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PPaannuulliirruuss eecchhiinnaattuuss Smith, 1869 

Panulirus echinatus Smith, 1869b: 20; Pocock, 1890: 516; Ortmann, 1891: 31; 

Rathbun, 1900a: 151; De Man, 1916: 33; Holthuis, 1946: 110; 1961: 223, fig. 1; 

1991: 136; Chace Jr., 1966: 629; Fausto-Filho & Costa, 1969: 105; Fausto-Filho, 

1977: 75; Fischer, 1978: não paginado; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 62; 

1998: 389; Burukovskii, 1985: 142; Vianna, 1986: 25; Williams: 1986: 20, fig. 20;  

Melo, 1999: 438; Udekem d´Acoz, 1999: 143; Alves, 2002: 97 [non Panulirus 

guttatus Coelho, 1962: 13 (= P. echinatus)]; Dall´Occo, 2005: 73; Almeida et al., 

2007: 21. 

Palinurus echinatus; von Martens, 1872: 125; Pfeffer, 1881: 31. 

Panulirus inermis Pocock, 1890: 516. 

Senex guttatus Moreira, 1901: 17. 

Panulirus échinatus [sic]; Gruvel 1911b: 29 [error]. 

Panulirus guttatus brasiliensis; Faria & Silva, 1937: 10, figs. 20-25. 

P. guttatus var. Bate; Faria & Silva, 1937: 9. 

TTIIPPOO:: Paradeiro desconhecido. 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Pernambuco. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça cilíndrica, com numerosos espinhos e tubérculos de 

diferentes tamanhos; espinhos supraorbitais muito robustos, agudos e curvados para 

frente; espinho pós-supraorbital maior do que os demais espinhos posteriores; 

região entre os espinhos supraorbitais com filiera de 3 espinhos menores; presença 

de 3 espinhos antenais maiores e de tamanho decrescente, sendo o anterior 

distintamente curvado; sulco cervical largo, profundo e liso; maioria dos espinhos 

pós-cervicais menores e menos agudos do que os espinhos da região anterior da 

carapaça; região anterior ao sulco marginal com fileira transversal de espinhos e 

margem posterior da carapaça desarmada. Epístoma com 3 grandes espinhos, 

mediano maior e situado entre fileira transversal de diminutos espinhos.  

Exópodo do terceiro maxilípodo reduzido e sem flagelo.  
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Placa antenular com par de robustos espinhos. Presença de órgão estridulador. 

Antênula delgada, comprimento do primeiro segmento da antênula menor do que a 

distância entre a margem anterior da carapaça e o sulco cervical, flagelos mais 

longos do que o pedúnculo, sendo o flagelo externo menor do que o interno, com 

finas cerdas na porção distal. Antena longa e robusta; pedúnculo antenal com fortes 

espinhos e face ventral desarmada na margem externa; flagelo longo, com fileiras de 

espinhos, face ventral com fileira longitudinal de cerdas.  

Margem posterior do esterno torácico do macho com 2 tubérculos medianos. 

Primeiro pereiópodo mais curto do que o segundo e pouco mais robusto do que 

os demais. Terceiro pereiópodo mais longo do que o segundo. Quarto e quinto 

pereiópodos de tamanho decrescente. Presença de espinhos terminais no mero dos 

pereiópodos e no carpo do quarto pereiópodo. Carpo, mero e ísquio dos 

pereiópodos com listras longitudinais esbranquiçadas; dátilo simples, com densos 

tufos de cerdas. Nas fêmeas projeção terminal da face ventral do própodo do quinto 

pereiópodo forma pequena subquela em contato com a projeção basal do dátilo.  

Somitos abdominais densamente cobertos por pequenas manchas claras e 

arredondadas; região lateral do primeiro somito com distinta mancha clara 

arredondada, maior do que as demais. Somitos 3-5 com sulco transversal 

interrompido na porção mediana; sexto somito com sulco transversal contínuo e 

ondulado e margem posterior armada com pequenos espinhos. Região lateral do 

sulco transversal dos somitos abdominais 2-5 não se unem ao sulco anterior da 

pleura. Margem anterior das pleuras 1-5 com 1 ou mais espinhos. Pleura do primeiro 

somito abdominal reta com espinho agudo terminal. Pleuras 2-6 côncavas na 

margem posterior, com diminuto espinho proximal e terminação pontiaguda. 

Ausência de pleópodos no primeiro e no sexto somitos abdominais em ambos os 

sexos. Nas fêmeas segundo pleópodo possui endópodo lamelar pouco menor do 

que o exópodo; pleópodos 3-5 com endópodos menores e bifurcados. Ausência de 

endópodos nos pleópodos dos machos.  

Telso retangular, mais longo do que largo. Margem posterior das regiões 

calcificadas do leque caudal ornada com pequenos espinhos; porção membranosa 

com fileiras longitudinais de espínulos.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 151,0 c.c. (MZUSP 6711); maior fêmea 86,0 c.c. 

(HOLTHUIS et al., 1980) e menor fêmea ovígera 48,0 c.c. (MZUSP 6710).  
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CCOORR:: Região dorsal do corpo de coloração violeta, coberta por diminutas manchas 

esbranquiçadas; região ventral de coloração amarelada. Pedúnculo das antênulas e 

quatro primeiros segmentos dos pereiópodos com faixas longitudinais amarelas e 

violetas. Pedúnculos antenais com regiões violetas e amarelas (FARIA; SILVA, 

1937). A ilustração presente em Debelius (2001) revela a coloração negra dos 

pleópodos, marginados por distinta listra esbranquiçada e a tonalidade verde-

azulada da região membranosa do leque caudal. 

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades de até 35m, usualmente não ultrapassa os 25m. 

Encontrada durante o dia em ambientes protegidos como profundas fendas nas 

rochas dos recifes de corais e em tocas embaixo de grandes pedras, formadas pela 

retirada da areia e cascalho (Melo, 1999). Segundo Fausto Filho e Costa (1969) esta 

espécie dificilmente é coletada por armadilhas, sendo capturada manualmente, por 

arpão ou anzol. 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
BRASIL: Penedos São Pedro e São Paulo - ix.1979, 1� ov. (MZUSP 4805); 

ii.1982, 1� (MZUSP 6691); xi.1982, 1� (MZUSP 6692); xi.1982, 2� (MZUSP 6693); 

xi.1982, 1� (MZUSP 6694); xi.1982, 1� (MZUSP 6695); xi.1982, 2� (MZUSP 6696); 

5m, 1� e 1� (MZUSP 6697); xi.2009, 4� e 1� ov. (MZUSP 19915); Rio Grande do 
Norte - Natal, 1� e 2� (MZUSP 6704); iii.1983, 1� ov. (MZUSP 6705); x.1981, 1�

(MZUSP 6706); Genipabú, vi.2006, 1� (MZUSP 18868); 1� e 1� (MZUSP 18869); 

Pernambuco - 1� (MZUSP 7163); 1� ov. (MNRJ 3552); Porto de Galinhas, Ipojuca, 

ii.1995, 3� (MNRJ 6675); Fernando de Noronha, 1� (MZUSP 6698); 1� (MZUSP 

6699); 1� (MZUSP 6700); 1� (MZUSP 6701); 1� e 1� ov. (MZUSP 6702); 1�

(MZUSP 6703); 2� (MZUSP 6727); Alagoas - Coruripe, 1� (MZUSP 6708); Recife 

da Ponta Verde, v.1991, 1� (MZUSP 12034); Sergipe - Pirambú, v.1985, 1 juvenil 

(MZUSP 7309); Bahia - Salvador, 1� (MZUSP 6709); Ponta Negra e Barreta Natal, 

iii.1983, 3� e 4� (MZUSP 6707); Arembepe, iii.1971, 1� (MZUSP 7162); ix.1969, 1�

(MNRJ 3538); Rio de Janeiro - Arraial do Cabo, Cabo Frio, iv.1985, 1� (MZUSP 

6711). Sem localidade - 1� e 1� ov. (MZUSP 6710). 
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DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Brasil (Rochedos São Pedro 

e São Paulo, Atol das Rocas, Arquipélago de Fernando de Noronha, Ilha de 

Trindade, do Ceará até o Rio de Janeiro e Santa Catarina). Atlântico Central: Ilhas 

Ascensão e Santa Helena. Atlântico Oriental: Ilhas Canárias e Arquipélago de 

Cabo Verde.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Espécie muito próxima à P. gutattus (Latreille, 1804), tendo sido 

erroneamente identificada por diversos autores. Pfeffer (1881) e Ortmann (1891) 

apesar de não terem examinado nenhum material de P. echinatus, sinonimizaram 

esta espécie em P. guttatus, sendo seguidos por Gruvel (1911b). Ao compararem 

exemplares das 2 espécies, Pocock (1890), Rathbun (1900a) e Holthuis (1961) 

consideraram-nas distintas, sendo que este último autor sinonimizou P. guttatus 

brasiliensis Faria e Silva, 1937 em P. echinatus. As principais características 

diagnósticas, citadas por Holthuis (1961, 1991), entre as 2 espécies encontram-se 

no quadro 2.  

Moreira (1901) e Fausto Filho e Costa (1969), ressaltaram a ocorrência de 

variações morfológicas em indivíduos de diferentes localidades e Chace Jr. (1966) 

sugeriu a necessidade de estudos com séries de diferentes localidades devido à 

possibilidade de variações intra-específicas. Vianna (1986), através da observação 

de exemplares provenientes da costa brasileira, classificou-os em 3 padrões 

distintos em relação à coloração, denominados “large-spotted”, “small-spotted” e 

intermediário, corroborados no presente trabalho. Indivíduos da forma “large-spotted” 

(fig. 30A) presentes, principalmente, em praias continentais rochosas, apresentam 

corpo de coloração laranja, pereiópodos com largas listras longitudinais 

esbranquiçadas, abdome com grandes manchas claras de diferentes formatos sobre 

pequenas manchas circulares amarelas ou brancas distribuídas homogeneamente e 

par de grandes manchas, simetricamente posicionadas, próximo à linha mediana na 

região anterior ao sulco transversal dos somitos 2-5. Em exemplares continentais o 

par de grandes manchas possui forma de barra nos somitos 3 e 4, formando um 

ângulo de 45° com a linha dorsal mediana, sendo cir culares nos exemplares 

oceânicos. A forma “small-spotted” (fig. 30B), presente, principalmente, na região 

externa das barreiras de coral, apresenta coloração geral marrom claro, abdome 

com pequenas manchas arredondadas amareladas ou violetas, homogeneamente 

distribuídas e listras longitudinais mais finas nos pereiópodos. Forma intermediária 
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possui coloração laranja clara, pereiópodos com largas listras longitudinais e maior 

densidade de manchas grandes do que os espécimes “large-spotted” do continente.  

A maior parte dos exemplares estudados por Dall´Occo (2005) coincide com a 

descrição de Smith (1869b) possuindo o sulco transversal do segundo somito 

contínuo e o sulco dos somitos 3-5 interrompido medianamente; alguns possuem o 

sulco do segundo somito interrompido.  

Características P. echinatus P. guttatus 

Espinulação da carapaça na 
região anterior ao sulco 

cervical 
mais abundante menos abundante 

Comprimento do primeiro 
segmento da antênula 

menor do que a distância 
entre a margem anterior da 
carapaça e o sulco cervical 

igual ou maior do que a 
distância entre a margem 
anterior da carapaça e o 

sulco cervical

Face látero-ventral externa 
do último artículo do 
pedúnculo antenal

desarmada com fileira longitudinal de   
2-4 espinhos 

Margem posterior do 
esterno torácico

com 2 curtos tubérculos 
medianos 

com 2 dentes pequenos 

Coloração do ísquio, mero e 
carpo dos pereiópodos 

com listras longitudinais 
amarelas e púrpuras 

com manchas circulares 
esbranquiçadas

Sulco transversal dos 
somitos 3-5

interrompido contínuo 

Região lateral do sulco 
transversal dos somitos     

2-5

não unida ao sulco anterior 
da pleura 

unida ao sulco anterior da 
pleura 

Margem anterior da pleura 
dos somitos 1-5

com 1 ou mais espinhos 
agudos 

com poucos tubérculos, 
pontiagudos ou não 

Quadro 2. Diferenças morfológicas entre P. echinatus e P. guttatus, modificado de Holthuis 
(1961; 1991). 
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Figura 30. Panulirus echinatus. A. forma “large-spotted” (MZUSP 6692), B. forma “small 
spotted” (MZUSP 6702). 

Figura 31. Distribuição geográfica de Panulirus echinatus. 
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Figura 32. Panulirus echinatus, fêmea ovígera, Pernambuco (MZUSP 6699): A. vista dorsal, 
B. carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral). 
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PPaannuulliirruuss gguuttttaattuuss (Latreille, 1804)

Palinurus guttatus Latreille, 1804: 392.    

Palinurus (Senex) guttatus; Pfeffer, 1881: 30.

Panulirus guttatus; Burukovskii, 1985: 142; Williams, 1986: 19, fig. 78-79; Holthuis, 

1991: 138; Debelius, 2001: 48. 

TTIIPPOOSS:: Síntipos constituídos por dois espécimes secos (MNHN Pa 440 e Pa 441); 

paradeiro do lectótipo selecionado por Holthuis (1959) desconhecido, segundo 

Holthuis (1991). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEESS--TTIIPPOO:: Antilhas (síntipos) e Suriname (lectótipo).  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça cilíndrica, com espinhos e tubérculos de diferentes 

tamanhos; espinhos supraorbitais muito robustos, agudos e curvados para frente; 

espinho pós-supraorbital maior do que os demais espinhos posteriores, seguido por 

fileira posicionada mais internamente composta por 2 espinhos menores; região 

entre os espinhos supraorbitais com filiera de 3 espinhos menores; presença de 3 

espinhos antenais maiores e de tamanho decrescente, sendo o anterior 

distintamente curvado; sulco cervical largo, profundo e liso, seguido por fileira 

transversal de espinhos; maioria dos espinhos pós-cervicais menores e menos 

agudos do que os espinhos da região anterior da carapaça; região anterior ao sulco 

marginal com fileira transversal de espinhos e margem posterior da carapaça 

desarmada. 

Margem anterior do epístoma com 3 dentes subiguais separados por 

dentículos. 

Ausência de flagelo no exópodo do terceiro maxilípodo.  

Placa antenular com 2 grandes espinhos bem separados. Presença de órgão 

estridulador. Antênula delgada, comprimento do primeiro segmento da antênula igual 

ou maior do que a distância entre a margem anterior da carapaça e o sulco cervical; 

flagelos mais longos do que o pedúnculo, com finas cerdas na porção distal. Antena 

longa e robusta; pedúnculo antenal com fortes espinhos e face ventral armada com 
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fileira longitudinal de 2-4 espinhos na margem externa; flagelo longo com fileiras de 

espinhos na face superior e fileiras de cerdas na face ventral. 

Margem posterior do esterno torácico com 2 dentes pequenos. 

Carpo, mero e ísquio dos pereiópodos com manchas circulares 

esbranquiçadas, dátilo simples, com densos tufos de cerdas. Nas fêmeas, a 

projeção terminal da face ventral do própodo do quinto pereiópodo forma pequena 

subquela em contato com a projeção basal do dátilo.

Somitos abdominais sem área pubescente posterior ao sulco transversal. Sulco 

transversal dos somitos abdominais com margem reta, não crenulada, sendo 

contínuo nos somitos 3-5; região lateral do sulco transversal dos somitos 2-5 unida 

ao sulco ao longo da margem anterior da pleura correspondente. Margem anterior da 

pleura dos somitos abdominais 1-5 com poucos tubérculos, pontiagudos ou não. 

Pleura do primeiro somito abdominal reta com espinho agudo terminal. Pleuras 2-6 

côncavas na margem posterior, com distinto espinho proximal e terminação 

pontiaguda.  

Ausência de pleópodos no primeiro e no sexto somitos abdominais em ambos 

os sexos. 

Telso retangular, mais longo do que largo. Margem posterior das regiões 

calcificadas do leque caudal ornada com pequenos espinhos; região membranosa 

com fileiras longitudinais de espínulos.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Comprimento total 200,0 c.t., frequentemente 150,0 c.t. 

(HOLTHUIS, 1991). Segundo Robertson e Butler (2003), a maturidade sexual da 

fêmea é estimada em 32,0 c.c.  

CCOORR:: Carapaça e abdome roxo escuro, com visíveis e numerosas manchas

arredondadas branco-amareladas de diversos tamanhos, principalmente no abdome. 

Região distal dos espinhos da carapaça e da antena alaranjada, seguida por distinta 

mancha branca. Pereiópodos com manchas circulares esbranquiçadas no ísquio, 

mero e carpo; própodo com listras longitudinais (FISHER, 1978).  

HHAABBIITTAATT:: Espécie de águas rasas, encontrada em profundidades de até 20m, 

principalmente em fendas de áreas rochosas, restrita a habitats coralinos 

(WILLIAMS, 1986; HOLTHUIS, 1991; ROBERTSON; BUTLER, 2003). 
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DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas, Bahamas, Sul da 

Flórida, Belize, Panamá, Caribe (de Cuba a Trinidade), Curaçao, Bonaire, Venezuela 

e Suriname.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Autores como Bate (1888), Moreira (1901), Gruvel (1911b), Verril 

(1922), Gonçalves (1932), Faria e Silva (1937), Holthuis (1946), Fischer (1978), 

Williams (1986) e Tavares (2003) citaram a ocorrência de P. guttatus na costa 

brasileira, porém os referidos trabalhos não evidenciaram a análise de espécimes 

provenientes do litoral do Brasil. Os espécimes provenientes dos rochedos São 

Pedro e São Paulo estudados por Bate (1888) e identificados como P. gutattus, de 

acordo com a descrição fornecida da coloração dos pereiópodos (todos os 

segmentos, exceto o dátilo, com listras longitudinais amarelas) caracterizam-no 

como P. echinatus. Moreira (1901) cita variações morfológicas locais nos espécimes 

identificados por ele como P. guttatus, encontrados em Pernambuco, sendo 

considerado, atualmente, um sinônimo de P. echinatus. Verril (1922) registra P. 

gutattus para o Brasil, mas como “variedade Bate” e colocando ainda em dúvida sua 

correta determinação. Gonçalves (1932) apenas cita a presença de P. gutattus na 

costa de Pernambuco, porém não fornece sua descrição e nem menciona o exame 

de material. Faria e Silva (1937) citaram a ocorrência de P. gutattus na costa 

brasileira baseados no registro de Bate (1888) e descreveram Panulirus guttatus 

brasiliensis como subespécie nova, colocando P. echinatus como seu sinônimo, 

porém sua detalhada descrição e suas ilustrações retratam as principais 

características de P. echinatus, como a não continuidade da região lateral do sulco 

transversal dos somitos 2-5 com o sulco anterior da pleura e a interrupção mediana 

dos sulcos abdominais.  

A afirmação de von Ihering (1897) da presença de um espécime de P. guttatus

na coleção do Museu Paulista (atual MZUSP) não foi corroborada por Dall´Occo 

(2005) após análise do material depositado na referida coleção. 

Holthuis et al. (1980) e Holthuis (1991) distinguem a distribuição das 2 espécies, 

sendo o limite sul de P. gutattus, o Suriname, e o limite norte de P. echinatus a costa 

nordeste do Brasil, sendo sua distribuição à leste mais extensa, atingindo as ilhas do 

Atlântico Central.
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Espécie incidentalmente capturada em toda sua área de ocorrência. Em P. 

guttatus a taxa de crescimento e a maturidade sexual são menores quando 

comparadas com outras espécies de palinurídeos tropicais, possivelmente em 

resposta tanto à alta pressão predatória dos recifes de coral, pois reduz o tempo de 

forageamento diminuindo o risco de predação, quanto à ausência de migração já 

que desde o assentamento da pós-larva permanece no mesmo recife, assim seu 

pequeno tamanho aumenta a oferta de abrigos (ROBERTSON; BUTLER, 2003).

Figura 33. Distribuição geográfica de Panulirus guttatus. 
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Figura 34. Panulirus guttatus. Vista dorsal (HOLTHUIS, 1991). 
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PPaannuulliirruuss llaaeevviiccaauuddaa (Latreille,1817) 

Palinurus laevicauda Latreille, 1817: 295. 

Panulirus ornatus Pocock, 1890: 516.  

Senex laevicauda; von Ihering, 1897: 156; Moreira, 1901: 17, fig. 1.

Panulirus laevicauda; Gruvel, 1911b: 45, fig. 21;  Faria & Silva, 1937: 6, figs. 9-13; 

Dees, 1963: 1; Borges, 1965: 7; Fausto-Filho & Costa, 1969; 106; 1977: 215; 

Fischer, 1978: não paginado; Rodriguez, 1980: 202; Coelho & Ramos-Porto, 

1983/85: 63; 1998: 390; Takeda, 1983: 80; Burukovskii, 1985: 142; Abele & Kim, 

1986: 313; Williams: 1986: 22, fig. 79; Holthuis, 1991: 144; Melo, 1999: 440; 

Tavares, 2003: 319; Dall´Occo, 2005: 82; Almeida et al., 2007: 22. 

TTIIPPOO:: Depositado no MNHN, mas não mais existente desde 1989, segundo Holthuis 

(1991).

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: “M. Delalande fils l’a trouve sur les côtes du Bresil”. A 

localidade tipo deve se restringir ao Rio de Janeiro, pois segundo Papavero (1971), 

Pierre Antoine Delalande desembarcou no Rio de Janeiro em Junho de 1816, 

retornando à França, após curta estadia. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça cilíndrica, com numerosos espinhos e tubérculos de 

diferentes tamanhos; espinhos supraorbitais muito robustos, agudos e curvados para 

frente; espinho pós-supraorbital maior do que os demais espinhos posteriores; 

presença de 3 espinhos antenais de tamanho decrescente; sulco cervical profundo e 

liso; maioria dos espinhos pós-cervicais menores do que os da região anterior e 

cercados por curtas cerdas; margem posterior da carapaça desarmada. Epístoma 

com 3 espinhos, sendo o mediano maior.  

Terceiro maxilípodo sem exopodito.  

Placa antenular com 2 pares de robustos espinhos, sendo os espinhos do par 

distal mais afastados entre si. Presença de órgão estridulador. Antênula delgada; 

flagelos mais longos do que o pedúnculo, flagelo externo menor do que o interno, 

com finas cerdas na porção distal. Antena longa e robusta; pedúnculo antenal com 
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fortes espinhos, menos abundantes na face ventral; flagelo longo com fileiras de 

espinhos na face superior e fileiras de cerdas na face ventral. 

Margem posterior do esterno torácico com projeção vermiculada nos machos e 

2 elevações transversais lisas nas fêmeas.  

Pereiópodos com listras longitudinais claras. Primeiro pereiópodo mais curto e 

robusto do que os demais. Terceiro mais longo do que o segundo. Quarto e quinto 

de tamanho decrescente. Mero dos pereiópodos com espinhos terminais; dátilo 

simples, com densos tufos de cerdas. Nas fêmeas projeção terminal da face ventral 

do própodo do quinto pereiópodo forma pequena subquela em contato com a 

projeção basal do dátilo.  

Somitos abdominais desprovidos de sulcos transversais, com distinta mancha 

branca, maior do que as demais, na região anterolateral dos somitos 2-6. Presença 

de manchas brancas circulares de diferentes tamanhos na região anterior do 

primeiro somito, na região lateral dos somitos 2-5, que se estendem por toda a 

pleura, e ao longo de todo o sexto somito. Margem posterior dos somitos 1-6 com 

fileira transversal de manchas claras circulares; margem posterior do sexto somito 

com fileira transversal de espínulos. Pleura do primeiro somito abdominal reta.

Região proximal da margem posterior das pleuras 2-5 com cerca de 4 diminutos 

espinhos. Pleuras 2-6 côncavas na margem posterior e com terminação pontiaguda. 

Ausência de pleópodos no primeiro e no sexto somito abdominal. Nas fêmeas 

segundo pleópodo possui endópodo lamelar pouco menor do que o exópodo e 

pleópodos 3-5 com endópodos menores e bifurcados. Ausência de endópodos nos 

pleópodos dos machos.  

Telso retangular, mais longo do que largo com distinta mancha circular na 

região anterolateral. Regiões calcificadas do leque caudal com manchas circulares 

claras e margem posterior ornada com pequenos espinhos; região membranosa com 

fileiras longitudinais de espínulos.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 72,0 c.c. (MZUSP 6237) e maior fêmea 76,1 c.c. 

(COBO et al., 2002).  

CCOORR:: Fausto Filho e Costa (1969) descreveram a coloração como sendo verde-

escura ou verde-azulada na carapaça; espinho supraorbital escuro com manchas 

claras; região lateral com manchas brancas; presença de listra amarela-clara 
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margeando as regiões inferiores e laterais da carapaça, seguida de listra amarela 

mais escura e longa; espinhos posteriores ao sulco cervical marrom-arroxeados, 

sendo os laterais mais claros. Face ventral do pedúnculo antenular amarela, face 

dorsal marrom escura; flagelo antenular marrom escuro. Pedúnculo antenal 

arroxeado, com espinhos de base negra e extremidade verde clara. Pereiópodos 

com listras longitudinais marrom e amarelo escuras no mero e carpo; face dorsal do 

própodo com listras verdes e amarelas. A figura presente em Williams (1986) revela 

detalhes da coloração do abdome, sendo a região anterior do primeiro somito 

esverdeada com pequenas manchas circulares brancas, região posterior do primeiro 

somito e totalidade do segundo somito vermelho escuro; terceiro somito marrom 

claro; quarto somito amarelado; quinto e sexto somitos esverdeados. Somitos 2-6 

com distinta mancha ocelada branca na região anterolateral e presença de fileira 

transversal formada por pequenas manchas claras na margem posterior. Pleuras 

dos somitos 1-6 com manchas arredondadas brancas. Leque caudal esverdeado; 

região calcificada com manchas brancas; região anterolateral do telso com 2 

manchas brancas circulares maiores; região membranosa de coloração verde claro, 

terminando em larga listra verde escura. 

HHAABBIITTAATT:: De águas rasas até 70m de profundidade; em substrato de cascalho, 

rocha ou coral (COELHO; RAMOS-PORTO, 1994/95). Segundo Fausto Filho e 

Costa (1969), P. laevicauda é mais abundante do que P. argus em Fernando de 

Noronha, o que não ocorre no continente, pois apesar de habitar o mesmo tipo de 

fundo que P. argus, exige águas mais rasas. 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
GUIANA FRANCESA: Cayena, 1999, 2� e 1� (MZUSP 16085). BRASIL: Ceará - 
"Alm. Saldanha", est. 1859, 3°35'S: 38°19'W, 30m, i v.1968, 1� (MZUSP 6237); est. 

1687, 4°14'S: 36°03'W, 73m, x.1967, 2 � (MZUSP 8611); Praia do Mucuripe, i.1964, 

1� e 1� (MNRJ 3563); Rio Grande do Norte - Praia de Genipabu, vi.2006, 2�

(MZUSP 18871); Pernambuco - 1� (MNRJ 3553); Alagoas - Mundaú, xii.1984, 1�

(MZUSP 6634); Espírito Santo – Praia do Piloto, vii.1971, 1� (MZUSP 8612); Rio 
de Janeiro - Arraial do Cabo, Valentin Shashin Navy, xii.2002, 1� (MNRJ 18372); 

Enseada de Jacareí, i.1959, 1� (MNRJ 3564); São Paulo - Barco Riobaldo/Sudepe, 

est. 90, 24°4´S: 44°24´W, iv.1974, 5 � e 1� (MNRJ 3561).
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DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas, Flórida, Golfo do 

México, Antilhas, Colômbia, Venezuela, Guianas e Brasil (Arquipélago de Fernando 

de Noronha e do Maranhão até São Paulo).  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Nobili (1897) atribuiu erroneamente a von Martens (1872) a 

primeira referência a uma espécie de Panulirus, no Atlântico Ocidental, sem sulcos 

transversais nos somitos abdominais, sendo que segundo Moreira (1901), o primeiro 

registro foi realizado por Latreille (1817) através da descrição de Senex laevicauda; 

acrescentando, ainda, que o espécime identificado como Senex ornatus por von 

Martens (1872) poderia tratar-se de um exemplar de P. laevicauda, já que a 

descrição ressalta a ausência de sulcos transversais e a variada coloração dos 

somitos abdominais, mas por não apresentar as características do terceiro 

maxilípodo (presença ou ausência de exopodito), sua identificação não é precisa. 

Fausto Filho e Costa (1969) baseados na ausência de sulcos transversais nos 

somitos abdominais da ilustração do espécime denominado “potiquiquiya” por 

Marcgrave (1648) e citado como Panulirus sp por Castro (1962) consideraram-no 

como um exemplar de P. laevicauda, ressaltando que na referida ilustração as 

discretas linhas transversais presentes são consideradas apenas linhas de sombra, 

já que o estilo do autor se caracterizava pelo exagero dos caracteres presentes, 

sendo esta inferência reforçada pela procedência do exemplar, coletado próximo à 

costa. 
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Figura 35. Distribuição geográfica de Panulirus laevicauda. 
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Figura 36. Panulirus laevicauda, macho, Ceará (MZUSP 6237): A. vista dorsal, B. carapaça 
(vista dorsal), C. abdome (vista lateral). 
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PPaannuulliirruuss rreeggiiuuss De Brito Capello, 1864 

Phyllosoma commune Leach, 1818: 307.

Palinurus rissonii Desmarest, 1825: 185.  

Panulirus regius De Brito Capello, 1864: 5; Williams, 1986: 21, fig. 79; Holthuis, 

1987: 311; 1991: 153; Macpherson, 1991: 405; Bianchi et al.; 1999: 37; Udekem 

d´Acoz, 1999: 143; Debelius, 2001: 47. 

Palinurus (Senex) longipes Pfeffer, 1881: 41 (non A. Milne Edwards, 1868). 

Palinustus phoberus De Rochebrune, 1883: 173. 

Puer atlanticus Bouvier, 1905a: 479. 

TTIIPPOO:: Holótipo (MNL), não mais existente desde 1978, segundo Holthuis (1991).

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ilha de São Vicente, Arquipélago de Cabo Verde. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Carapaça cilíndrica, com numerosos espinhos de diferentes tamanhos 

dispostos em fileiras longitudinais; espinhos supraorbitais muito robustos, agudos e 

curvados para frente; espinho pós-supraorbital maior do que os demais espinhos 

posteriores; presença de 3 espinhos antenais de tamanho decrescente; sulco 

cervical profundo e liso; maioria dos espinhos pós-cervicais menores do que os da 

região anterior da carapaça; presença de fileira transversal de espinhos anteriores 

ao sulco marginal da carapaça; margem posterior da carapaça desarmada. 

Epístoma com 3 dentes na margem anterior. 

Terceiro maxilípodo sem exópodo.  

Placa antenular com 2 pares de robustos espinhos e espínulos dispersos. 

Presença de órgão estridulador. Antênula delgada; comprimento do pedúnculo não 

ultrapassa pedúnculo da antena; flagelos mais longos do que o pedúnculo antenular. 

Antena longa e robusta; pedúnculo antenal com fortes espinhos, menos abundantes 

na face ventral; flagelo longo, com fileiras de espinhos, face ventral com fileira 

longitudinal de cerdas.  

Primeiro pereiópodo mais curto e robusto do que os demais. Terceiro mais 

longo do que o segundo. Quarto e quinto de tamanho decrescente. Dátilo dos 

pereiópodos simples, com densos tufos de cerdas. Nas fêmeas projeção terminal da 
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face ventral do própodo do quinto pereiópodo forma pequena subquela em contato 

com a projeção basal do dátilo.  

Região anterior dos somitos abdominais com distinta mancha amarelada e 

arredondada em cada lateral, que torna-se alongada no primeiro, quinto e sexto 

somitos. Presença de sulco transversal coberto por cerdas, sendo contínuo no 

primeiro somito, interrompido medianamente nos somitos 2-4 e praticamente 

indistinto nos somitos 5 e 6, não unido ao sulco ao longo da margem anterior da 

pleura correspondente; região posterior dos somitos com listra transversal clara 

seguida por listra escura. Pleura do primeiro somito reta. Pleuras 2-6 côncavas na 

margem posterior e com terminação pontiaguda direcionada para trás. Margem 

posterior das pleuras 2-5 com projeção proximal convexa e denticulada. Ausência de 

pleópodos no primeiro e no sexto somito abdominal em ambos os sexos. Nas 

fêmeas segundo pleópodo possui endópodo lamelar pouco menor do que o exópodo 

e pleópodos 3-5 com endópodos menores e bifurcados. Ausência de endópodos nos 

pleópodos dos machos. 

Telso retangular, mais longo do que largo, margem posterior das regiões 

calcificadas do leque caudal ornada com pequenos espinhos; porção membranosa

com fileiras longitudinais de espínulos.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Comprimento total 350,0 c.t., geralmente não ultrapassa 250,0 

c.t., segundo Holthuis (1991). 

CCOORR:: De acordo com a descrição de De Brito Capello (1864) e a figura de Williams 

(1986), a coloração geral da carapaça e abdome é azul escura, tornando-se 

esverdeada após conservação em etanol. Bases das antenas, epístoma e regiões 

laterais da carapaça e anterior dos somitos com pequenas manchas amarelas 

alaranjadas. Face superior dos pereiópodos azul escuro com 2 listras longitudinais 

amarelas alaranjadas e face inferior com manchas irregulares de mesma coloração. 

Região anterior dos somitos com distinta mancha arredondada de cor amarela 

alaranjada em cada lateral, que torna-se alongada no primeiro, quinto e sexto 

somitos. Região posterior de cada somito com listra transversal alaranjada, entre 

distinta listra mais escura, que curva-se para baixo seguindo as margens da pleura 

correspondente. Margem lateral externa das regiões calcificadas do leque caudal 

com listra longitudinal clara externa seguida por listra de coloração escura e 
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manchas amareladas de diferentes formatos em toda sua extensão; região 

membranosa do leque caudal sem faixa transversal escura transversal ao longo da 

margem posterior. 

HHAABBIITTAATT:: Espécie de águas rasas, encontrada em profundidades de 5 a 40m, mais 

frequente entre 5 e 15m, em substratos rochosos e vaso-arenosos (HOLTHUIS, 

1991). Bianchi et al. (1999) citaram a presença de espécimes em substratos macios 

em profundidades entre 500 e 600m.  

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Arquipélago de Cabo Verde, e 

do Marrocos até o sul de Angola. Mediterrâneo: sul da França e costa oriental da 

Espanha. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Udekem d´Acoz (1999), os espécimes presentes na 

costa ocidental do Mediterrâneo possivelmente escaparam de viveiros, sendo, 

portanto, considerada uma espécie exótica no Mediterrâneo. Apresenta interesse 

comercial na França e Espanha; em Angola a pesca comercial não é desenvolvida 

devido à baixa taxa de captura da espécie (FRANCA, 1966).  

Figura 37. Distribuição geográfica de Panulirus regius. 
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Figura 38. Panulirus regius. Vista dorsal (HOLTHUIS, 1991). 
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GGêênneerroo PPrroojjaassuuss George & Grindley, 1964 

Isopuerulus Bahamonde, 1963: 4; 1965: 5. 

Projasus George & Grindley, 1964: 87; Holthuis, 1991: 158. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça sem ornamentações escamiformes; margem anterior 

desarmada, exceto pela presença, em algumas espécies, de rostro pequeno e 

triangular e dentículo próximo à base dos espinhos supraorbitais; espinhos 

supraorbitais pontiagudos, sendo visível entre eles a margem anterior da carapaça; 

presença de grande dente mediano anterior ao sulco cervical; presença de 2 

elevações submedianas, cada uma com fileira de grandes e pontiagudos dentes ou 

numerosos espínulos; ausência de elevação mediana posterior ao sulco cervical; 

presença de 2 fileiras longitudinais submedianas e laterais de espinhos na metade 

posterior da carapaça, sendo o restante liso. Ausência de órgão estridulador. 

Primeiro segmento do pedúnculo antenular não ultrapassa o pedúnculo antenal; 

flagelo das antênulas curto, menor do que o último segmento do pedúnculo 

antenular. Flagelo antenal cilíndrico, robusto e flexível. Primeiro par de pereiópodos 

de tamanho semelhante aos demais, sem pinça ou faixas coloridas. Segmentos 

abdominais com sulcos transversais e sem ornamentações escamiformes. Pleuras 

dos somitos 1-5 terminando em dois dentes agudos. Pleópodos ausentes no 

primeiro e no sexto somito abdominal, em ambos os sexos. 

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Projasus bahamondei e P. parkeri. 

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Jasus parkeri Stebbing, 1902 [por designação original e monotipia]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Holthuis (1991), a taxonomia ao nível de espécie ainda 

não está totalmente esclarecida devido à escassez de material disponível para 

estudos.  

Isopuerulus Bahamonde, 1963 trata-se de um nome inválido devido sua 

proposição não ter sido acompanhada de uma descrição ou definição que 

estabeleça em palavras, caracteres que são significativos para diferenciar um táxon, 

como regulamentado pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica; já 
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Isopuerulus Bahamonde, 1965 trata-se de um nome disponível (atualmente um 

sinônimo júnior de Projasus George & Grindley, 1964), apesar de ter sido 

estabelecido apenas com base em seu menor tamanho em relação ao gênero Jasus

(HOLTHUIS, 1991). 
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PPrroojjaassuuss ppaarrkkeerrii (Stebbing, 1902) 

Jasus parkeri Stebbing, 1902: 39; Barnard, 1950: 540.    

Puerulus parkeri; Holthuis, 1946: 110.  

Projasus parkeri; George & Grindley, 1964: 89; Averin, 1972: 918; Báez, 1973: 115; 

Berry, 1974: 11; Báez & Ruiz, 1985: 99; Webber & Booth, 1988: 82; Holthuis, 

1991: 159; Bianchi et al., 1999: 38.  

[non Isopuerulus parkeri Bahamonde, 1963, 1965 in George, 1976: 27 (= Projasus 

bahamondei George, 1976)]. 

Projasus parkery [sic]; Burukovskii, 1985: 136 [error]. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho (SAM A993), em boas condições, segundo Holthuis (1991).  

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: "Buffalo River north 15 miles”, 33°S: 28°E, Natal , África do Sul. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral pequeno e pontiagudo; carapaça com espinhos 

proeminentes, projetados para frente e de tamanho decrescente; espinhos 

supraorbitais com margem anterior quase reta, cada um seguido por 2 espinhos; 

espinho pós-rostral seguido por 2 fileiras submedianas paralelas com cerca de 8 

espinhos; presença de 3 espinhos antenais grandes, sendo o primeiro com espinho 

basal, o segundo com margem externa denteada e o terceiro mais distante; região 

branquial com fileira irregular de espinhos; sulco cervical pouco distinto; margem 

posterior da carapaça armada com 2 espinhos submedianos maiores e fileira 

transversal de espínulos. 

Terceiro maxilípodo com tufos de cerdas mais robustos na base, mais finos no 

ísquio e mero e formando densas manchas no carpo e própodo; face ventral do 

ísquio desarmada; face superior com 2 espinhos na base, 7 ou 8 no ísquio e 6-8 no 

mero dos machos; nas fêmeas 3 ou 4 espinhos na base, 8-10 no ísquio e 6-8 no 

mero.   

Ausência de órgão estridulador. Antênula com aproximadamente o dobro do 

comprimento do pedúnculo antenal; primeiro segmento longo com fileira cerdas; 

segundo segmento curto que discretamente ultrapassa o pedúnculo antenal; flagelo 

curto, muito menor do que o último segmento do pedúnculo. Segmento basal do 
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pedúnculo antenal com fileira ventral de 7 espínulos agudos no macho e de 9 a 10 

na fêmea; demais segmentos com espinhos maiores na face lateral externa e fileira 

longitudinal de espinhos menores e mais numerosos na face interna; flagelo antenal 

cilíndrico, longo, com espínulos e cerdas.  

Esterno torácico com 2 fortes dentes medianos na região anterior. Esternitos 

torácicos 1-4 com 2 dentes medianos discretamente curvados para trás. Margens 

laterais dos esternitos 1-5 com dente próximo à origem de cada pereiópodo, agudo 

nos machos e arredondado nas fêmeas. Margem posterior do quinto esternito do 

macho com par de pequenos espinhos medianos, ausente nas fêmeas. 

Primeiro pereiópodo mais curto e robusto do que os demais, com 3 fileiras de 

cerdas no mero e cerca de 6 fileiras no carpo, própodo e dátilo. Pereiópodos 2-5 

tornam-se mais delgados, arredondados e menos pilosos posteriormente. Ausência 

de espinhos na face ventral do mero e ísquio dos pereiópodos. Dátilo do quinto 

pereiópodo subquelado nas fêmeas.  

Somitos abdominais 1-5 com carena mediana baixa, sendo arredondada nas 

fêmeas e aguda no primeiro somito dos machos; no quarto somito dos machos e no 

segundo e quinto somito em ambos os sexos a carena é arredondada anteriormente 

e termina posteriormente em espinho. Sexto somito com 2 pares de espinhos 

submedianos e 3 distintos espinhos na margem posterior, além de espinho em cada 

lateral. Projeção lateral da pleura do primeiro somito com curta elevação denteada; 

elevações das pleuras dos somitos 2-5 com escamas indistintas; pleuras dos 

somitos 2-6 com ponta aguda voltada para trás, seguida por região côncava, 

margem posterior com discreto sulco granulado e distinto espinho, seguido por 2 

espinhos menores na pleura do segundo e terceiro somitos. Pleópodos ausentes no 

primeiro e no sexto somito abdominal, em ambos os sexos. 

Margem posterior da região calficificada do leque caudal armada com espinhos; 

região membranosa com numerosas fileiras dorsais de espínulos. 

Esternito do primeiro somito abdominal com 2 espinhos sublaterais fortes e 

direcionados para trás; sexto esternito com 2 espinhos submedianos; demais 

esternitos desarmados. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 82,0 c.c.; maior fêmea 92,0 c.c. e menor fêmea 

ovígera 67,5 c.c., referentes a espécimes provenientes da Nova Zelândia analisados 

por Webber e Booth (1988). De acordo com Bianchi et al. (1999), espécimes 
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coletados em profundidades maiores apresentam menor comprimento da carapaça. 

Segundo Holthuis (1991), o tamanho das fêmeas encontradas na África e Ilha St. 

Paul são notadamente menores apresentando comprimento máximo da carapaça de 

78,0 c.t. 

CCOORR:: Laranja a marrom claro (WEBBER; BOOTH, 1988). 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 370 e 841m, em fundos de lama com 

rochas e corais (HOLTHUIS, 1991). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: África (Namíbia - Valdivia 

Bank). Indo-Pacífico: Ilha St. Paul, África do Sul (norte de East London e Natal) e 

Nova Zelândia. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Projasus parkeri inicialmente descrita como pertencente ao 

gênero Jasus diferencia-se deste pela ausência de ornamentações escamiformes, 

presença de fileira submediana e lateral de fortes espinhos na carapaça, sulco 

cervical pouco visível e presença de carena mediana nos somitos abdominais 1-5, 

características que foram consideradas por George e Grindley (1964) suficientes 

para a remoção de J. parkeri para o gênero Projasus. 

A comparação entre espécimes de P. parkeri provenientes da Nova Zelândia e 

do Oceano Índico, realizada por Webber e Booth (1988), revelaram a ocorrência de 

variações morfológicas entre as diferentes localidades, destacando a maior 

densidade de cerdas nos espécimes da Nova Zelândia e a presença de 

protuberância imediatamente atrás e pouco abaixo do segundo espinho anterolateral 

da carapaça nos espécimes do Oceano Índico e que está ausente nos indivíduos 

coletados na Nova Zelândia. Essa protuberância varia entre os espécimes, entre os 

lados direito e esquerdo e quanto à sua distinção, sendo pouco visível em alguns e 

muito distinto em outros, porém as variações registradas e o número de espécimes 

coletados não foram considerados suficientes para justificar a elevação dos 

espécimes da Nova Zelândia a uma nova espécie ou subespécie. 

Webber e Booth (1988) relataram a ocorrência de fêmeas ovígeras capturadas 

no verão, outono e primavera na Nova Zelândia, sugerindo que sua reprodução 

ocorre durante todo o ano ou por um período prolongado de desenvolvimento dos 
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ovos, mas nenhuma fêmea ovígera foi coletada no Oceano Índico, o que sugere 

uma possível relação entre profundidade e condição reprodutiva, já que foram 

coletadas em águas mais rasas do que as da Nova Zelândia. 

Espécimes provenientes do Chile, Ilhas Desventuradas e Juan Fernandez 

foram tratados como Projasus parkeri até a descrição de Projasus bahamondei por

George (1976). 

Esta espécie não apresenta interesse comercial por ser rara, além de ser 

dificilmente capturada por arrasto (HOLTHUIS, 1991). 

Figura 39. Distribuição geográfica de Projasus parkeri. 
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Figura 40. Projasus parkeri. A. vista dorsal, B. vista lateral (WEBBER; BOOTH, 1988). 
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FFaammíílliiaa SSccyyllllaarriiddaaee Latreille, 1825 

Macroura  Divisio II  Leach, 1815: 338. 

Sagaritides  Billberg, 1820: 134.                           

Laticornes  Haworth, 1825: 184.  

Scyllarides  Latreille, 1825a: 278. 

Scyllariens  H. Milne Edwards, 1837b: 279. 

Scyllaroidea  De Haan, 1841: 148,149. 

Scyllaridae White, 1847: 67; Bate, 1888: 57; Rathbun, 1901: 97; Borraidaile,1907: 

474; Holthuis, 1946: 87; 1985: 4; 1987: 312; 1991: 171; 2002: 501; Barnard, 

1950: 556; Williams, 1965: 94; 1984: 173; 1986: 7; Fischer, 1978: não paginado; 

Rodriguez, 1980: 195; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 55; 1998: 387; 

Burukovskii, 1985: 135; Abele & Kim, 1986: 316; Falcial & Minervini, 1992a: 138; 

1992b: pl.10; Retamal, 1994: 66; Fischer et al., 1995: 409; D’Incao, 1999: 342; 

Melo, 1999: 443; Udekem d´Acoz, 1999: 144; Martin & Davis, 2001: 73; Calado & 

Narciso, 2002: 185; Tavares, 2003: 320; Dall´Occo, 2005: 94; De Grave et al., 

2009: 23. 

Scyllariana Gibbes, 1850a: 192. 

Scyllarina Bate, 1881: 228. 

Scillarini Riggio, 1885: 145. 

Scillariidae; Gurjanova & Phuong, 1972: 158, 164. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Rostro reduzido ou ausente. Carapaça fortemente achatada 

dorsoventralmente, com tubérculos e distintas elevações. Olhos móveis, situados em 

órbitas escavadas na superfície dorsal. Antênulas e flagelos curtos e delgados. 

Antenas curtas em forma de escama, com flagelo antenal fusionado e reduzido a 

uma placa única achatada, formando o sexto e último segmento da antena, com 

margens lisas ou lobuladas. Primeiro pereiópodo pouco maior do que os demais. 

Somitos abdominais com sulco transversal. Ausência de pleópodos no primeiro e 

sexto somitos em ambos os sexos.Telso retangular ou subquadrado.

GGÊÊNNEERROO--TTIIPPOO:: Scyllarus Fabricius, 1775. 
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EELLEENNCCOO DDEE SSUUBBFFAAMMÍÍLLIIAASS:: Arctidinae, Ibacinae, Scyllarinae e Theninae. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Esta família inclui 20 gêneros viventes, distribuídos em 4 

subfamílias: Arctidinae Holthuis, 1985 contendo os gêneros Arctides Holthuis, 1960 e 

Scyllarides Gill, 1898; Ibacinae Holthuis, 1985 contendo Evibacus Smith, 1869, 

Ibacus Leach, 1815 e Parribacus Dana, 1852; Scyllarinae Latreille, 1825 contendo o 

gênero Scyllarus Fabricius, 1775 e mais 13 gêneros (Acantharctus, Antarctus, 

Antipodarctus, Bathyarctus, Biarctus, Chelarctus, Crenarctus, Eduarctus, Galearctus, 

Gibbularctus, Petrarctus, Remiarctus e Scammarctus) descritos por Holthuis (2002) e 

Theninae Holthuis, 1985 contendo o gênero Thenus Leach, 1815, sendo que esta 

última subfamília não ocorre no Oceano Atlântico. 

CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS SSUUBBFFAAMMÍÍLLIIAASS DDAA FFAAMMÍÍLLIIAA SSCCYYLLLLAARRIIDDAAEE NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1.   Exópodos dos maxilípodos com flagelo multiarticulado.........................................2 

1’. Exópodo do primeiro e terceiro maxilípodos sem flagelo, segundo maxilípodo com 

flagelo transformado em segmento laminado simples...........................Scyllarinae

2. Carapaça fortemente comprimida dorsoventralmente, com profunda incisão 

cervical na margem lateral. Mandíbula com palpo simples ou bi-

segmentado................................................................................................Ibacinae  

2’. Carapaça fortemente arqueada com pequena e rasa incisão cervical que pode 

estar ausente. Mandíbula com palpo tri-segmentado.............................Arctidinae 
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SSuubbffaammíílliiaa AArrccttiiddiinnaaee Holthuis, 1985 

Arctidinae Holthuis, 1985b: 10; 1991: 173; De Grave et al., 2009: 23. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça arqueada, com pequena e rasa incisão cervical, que pode 

estar totalmente ausente. Exópodo do primeiro maxilípodo com flagelo bem 

desenvolvido; segundo e terceiro maxilípodos com exópodo bem desenvolvido e 

flagelo multiarticulado. Mandíbula com palpo tri-segmentado. Maxílula com palpo. 

Quinto pereiópodo das fêmeas subquelado.  

EELLEENNCCOO DDEE GGÊÊNNEERROOSS:: Arctides e Scyllarides.

CCHHAAVVEE PPAARRAA OOSS GGÊÊNNEERROOSS DDAA SSUUBBFFAAMMÍÍLLIIAA AARRCCTTIIDDIINNAAEE NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Carapaça sem espinho pós-orbital. Primeiro somito abdominal liso, sem sulco 

transversal dorsal e com padrão de manchas coloridas. Somitos abdominais com 

elevação mediana e sem ornamentações dorsais.................................Scyllarides

1’. Carapaça com espinho pós-orbital. Primeiro somito abdominal com distinto sulco 

transversal dorsal. Somitos abdominais com distintas ornamentações dorsais 

....................................................................................................................Arctides
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GGêênneerroo AArrccttiiddeess Holthuis, 1960 

Arctides Holthuis, 1960: 154; 1991: 173; 2006: 418; Burukovskii, 1985: 143. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça arqueada, pouco mais longa do que larga, coberta por 

tubérculos cercados por curtas cerdas, sendo os tubérculos maiores com aspecto de 

dente; dentes rostral, pré-gástrico e gástrico situados na linha mediana; presença de 

distinto dente pós-orbital; ausência de dente póstero-mediano; sulcos cervical, pós-

cervical, branquial e cardíaco rasos; sulco marginal distinto; incisão cervical rasa; 

margem lateral denticulada, ausência de incisão pós-cervical; elevação cardíaca 

com 2 dentes submedianos; região branquial com 2 dentes atrás do sulco cervical. 

Exópodo do primeiro maxilípodo com flagelo bem desenvolvido; segundo e terceiro 

maxilípodos com exópodo bem desenvolvido e flagelo multiarticulado. Mandíbula 

com palpo tri-segmentado. Maxílula com palpo. Distância entre a órbita e o ângulo 

anterolateral pequena. Região distal da placa antenular termina em 2 dentes de 

cada lado da incisão mediana do segmento. Antena não faz parte da órbita; quarto 

segmento com fortes dentes nas margens anterior e lateral; último segmento com 

dentes de diferentes tamanhos. Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais. 

Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas. Primeiro somito abdominal com sulco 

transversal profundo e contínuo, cercado por cerdas; demais somitos com região 

anterior lisa e posterior com ornamentação.  

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Arctides antipodarum, A. guineensis e A. regalis.

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Scyllarus guineensis Spengler, 1799  [por designação original]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: As espécies deste gênero não apresentam grande interesse 

comercial, pois apesar de comestíveis, são incidentalmente capturadas (HOLTHUIS, 

1991). 
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AArrccttiiddeess gguuiinneeeennssiiss (Spengler, 1799) 

Scyllarus Guineensis Spengler, 1799: 333. 

Scyllarus sculptus Latreille, 1818: 5, pl. 320; Guérin-Méneville, 1828: 416; H. Milne 

Edwards, 1837b: 283; Gibbes, 1845: 70;  Heilprin, 1888: 321; 1889: 150; Verrill, 

1901: 329; Chace, 1937: 56. 

“Phyllosoma of Panulirus(?)” Bate, 1888: 94, pl. 12c. 

Scyllarides sculptus bermudensis; Verrill, 1922: 30, pl. 7. 

“A very different Phyllosoma” Verrill, 1922: 163, pl. 3A. 

Scyllarides guineensis; Holthuis, 1946: 100. 

Scyllarides guineensis bermudensis; Holthuis, 1946: 100. 

?Scyllarus arctus Ramos, 1951: 125; Farrugio & Saint-Felix, 1975: 17 [non Scyllarus 

arctus (Linnaeus, 1758)]. 

Scyllarus guineensis; Holthuis, 1960: 154. 

Arctides guineensis; Robertson, 1969c: 143; Michel, 1971: 472; Burukovsky, 1974: 

102; 1985: 144; Manning, 1978: 3; Markham & McDermott, 1980: 1271; Phillips et 

al., 1980: 71; Friese, 1984: 6; Chace et al., 1986: 332, pl. 109, col. pl. 10; 

Sekiguchi, 1986: 1290; 1987: 331; 1988a: 273; 1988b: 346; 1989: 289; Holthuis, 

1991: 176; 2006: 419; Moe, 1991: 171; Polz, 1996: 44; Debelius, 2001: 53. 

Scyllarides nearctus Farrugio, 1975: 3. [non Scyllarus nearctus Holthuis, 1960]. 

Scyllarides nodifer; George & George, 1979: 78, pl. 70. [non Scyllarides nodifer 

(Stimpson, 1866)]. 

Parribacus antarcticus; Humann, 1992: 158 [non Parribacus antarcticus (Lund, 

1793)]. 

[non Scyllarus sculptus Whitelegge, 1899: 155, pl. 29; Coulon, 1918: 18; McNeill, 

1925: 327 (= Arctides antipodarum)]. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho (UZM), não localizado desde 1989 (HOLTHUIS, 2006). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: "Dens Faedreneland er Kysten af Guinea" (costa da Guiné, 

África Ocidental). Como essa espécie não foi mais coletada na costa ocidental da 

África e é frequentemente encontrada no Caribe, há dúvida quanto à sua correção 

(HOLTHUIS, 2006). 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral pequeno e pontiagudo; carapaça coberta por pequenos 

tubérculos em forma de escama; ângulo anterolateral agudo, direcionado para frente 

e para fora; dente anterolateral seguido por 4 ou 5 dentículos pontiagudos; dentes 

pré-gástrico e gástrico maiores do que o dente rostral; presença de 2 espínulos 

achatados, de ponta dupla, atrás do dente gástrico; 2 dentes cardíacos 

submedianos, seguidos por 2 fileiras convergentes com cerca de 4 tubérculos; 

incisão cervical distinta e rasa, seguida por forte dente agudo e 9-11 dentículos que 

diminuem de tamanho posteriormente; presença de par de espinhos em cada 

metade da carapaça atrás do sulco cervical e par de espinhos na região externa da 

carena branquial seguido por espínulos; ausência de incisão pós-cervical; dente pós-

cervical, seguido por 2 fileiras de dentes e fileira transversal de grandes tubérculos, 

sulco branquial pouco visível; presença de pequenos tubérculos anteriores ao sulco 

marginal e alguns menores próximos à região posterior da margem lateral; sulco 

marginal profundo e largo, seguido de 2 ou 3 fileiras transversais de tubérculos 

cercados por cerdas; margem posterior da carapaça côncava medianamente. 

Margem anterior do epístoma curta, fracamente côncava, com 1 ou 2 dentes largos 

em cada lateral. Margem orbital interna com 3 fortes dentes pontiagudos, sendo o 

anterior menor e posicionado mais internamente, segundo maior e mais robusto; 

forte espinho pós-orbital; margem posterior da órbita com 2 dentes, sendo o interno 

mais largo e com 2 pontas; margem externa da órbita denteada terminando em 

dentículo agudo, seguido por dente posicionado mais abaixo; órbitas abertas 

anteriormente e posicionadas muito próximas à margem lateral da carapaça. 

Exópodo do primeiro maxilípodo com flagelo bem desenvolvido; segundo e 

terceiro maxilípodos com exópodo bem desenvolvido e flagelo multiarticulado. 

Mandíbula com palpo tri-segmentado. Maxílula com palpo.  

Dentes da placa antenular fracamente divergentes. Quarto segmento antenal 

com 3 ou 4 dentes na região interna, ângulo anterolateral com espinho agudo 

fracamente direcionado para dentro, margem externa com 2 ou 3 dentículos 

proximais e 4 dentes distais grandes; margem interna do quinto segmento com 3 

dentes e sexto segmento arredondado, com margens denteadas. 

Esterno torácico achatado com áreas profundas e cerdas; presença de fileira 

transversal de tubérculos em cada segmento e grande tubérculo próximo a base de 

cada pereiópodo.  
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Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais; ausência de carena no 

própodo e carpo; carpo com raso sulco dorsal; mero com carena dorsal baixa 

terminando anteriormente em dente, margem externa da face inferior com pequenos 

tubérculos e face inferior pubescente; face ventral do própodo com listra longitudinal 

de cerdas, região externa da face superior com sulco longitudinal pubescente. 

Pereiópodos 2-5 com carena na face superior do mero, sendo indistinta e 

terminando em dente no segundo e quarto pereiópodos. Face ventral do mero com 

listras de cerdas e sulco pubescente longitudinal dorsal no carpo e na face externa 

do própodo, em todos os pereiópodos. Quinto pereiópodo da fêmea subquelado. 

Primeiro somito abdominal com sulco transversal contínuo e profundo, pouco 

mais largo nas extremidades, com cerdas e margem anterior denteada; região dorsal 

do somito lisa. Região anterior dos somitos 2-5 lisa, com elevação mediana lobulada; 

presença de ornamentações arborescentes dorsais; sulco transversal estende-se 

para a base da pleura; região posterior ao sulco com ornamentações arborescentes 

unidas ao longo da margem posterior. Margem anterior dos somitos 3-5 com 1-3 

dentes arredondados. Margem posterior do quinto e sexto somitos denteadas, 

apresentando no quinto somito espinho mediano. Sexto somito com tubérculos 

escamiformes e cerdas. Pleura do primeiro somito com tubérculos escamiformes e 

cerdas, terminando em dente agudo. Pleura do segundo somito com margem 

anterior convexa e denteada. Pleura dos somitos 2-5 terminando em dente 

pontiagudo e curvado para trás; margem posterior convexa, com grandes dentes e 

distinto espaço entre os dentes posteriores e o distal, ausentes na pleura do sexto 

somito.  

Esternitos abdominais denticulados. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Segundo Holthuis (2001), o maior comprimento total já registrado 

para a espécie é de 200,0 c.t. Maior macho 62,0 c.c. (HOLTHUIS, 2006).  

CCOORR:: Segundo Holthuis (2006), a descrição de um espécime vivo por Verril (1922) 

destaca as várias tonalidades de marrom claro e amarelo escuro, a maioria em 

manchas posicionadas irregularmente. A foto de Humann (1992) revela a coloração 

da carapaça como marrom pálido quase esbranquiçado; ponta do dente rostral de 

cor preta; área ao longo da margem posterior de coloração marrom escuro. Olhos 

vermelhos. Quarto segmento antenal marrom pálido com dentes marginais 
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avermelhados; último segmento com grande mancha central esbranquiçada envolta 

por anel azul e margem do dente vermelha. Abdome claro, avermelhado e com 

algumas manchas de diferentes tonalidades. Terminação das pleuras 2-5 negra.  

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em recifes e fundos coralinos, em profundidades de até 400m 

(HOLTHUIS, 2006). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas, Flórida, Ilhas 

Bahamas e Martinica. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Sob a mesma denominação de Scyllarus sculptus, espécimes do 

Atlântico e da Austrália foram mencionados por Heilprin (1888, 1889) e Whitelegge 

(1899); Verril, em 1922, considerou os espécimes atlânticos uma variedade da forma 

australiana nomeando-a de Scyllarides sculptus bermudensis, até que Holthuis 

(1960) concluiu serem espécies distintas, denominando de Arctides guineensis a 

espécie atlântica, resgatando seu nome específico mais antigo dado por Splenger 

(1799) e designando de Arctides antipodarium a espécie australiana. 

Holthuis (2006), considera Arctides regalis, presente no Indo-Pacífico ocidental, 

muito mais próxima de A. guineensis do que de A. antipodarium, também do Indo-

Pacífico ocidental.

A escassez de sua captura não lhe confere interesse econômico. 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         143

Figura 41. Distribuição geográfica de Arctides guineensis. 
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Figura 42. Arctides guineensis. Vista dorsal (HOLTHUIS, 1991). 
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GGêênneerroo SSccyyllllaarriiddeess Gill, 1898 

Pseudibacus Guérin-Méneville, 1855: 137. 

Scyllaridia Bell, 1857: 35. 

Scyllarides Gill, 1898: 99; Rathbun, 1901; 97; Verril, 1922: 18; Barnard, 1950: 561; 

Hemming, 1958a: 94; Williams, 1965: 98; 1984: 174; 1986: 26; Lyons, 1970: 7; 

Fischer, 1978: não paginado; Rodriguez, 1980: 196; Burukovskii, 1985: 143; 

Holthuis, 1985b: 12; 1991: 178; Coelho & Ramos-Porto, 1998: 388; Melo, 1999: 

443; Calado & Narciso, 2002: 186; Tavares, 2003: 321; Dall´Occo, 2005: 106. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Dente rostral distinto. Carapaça fortemente arqueada, incisão cervical 

discreta ou indistinta; ausência de espinho pós-orbital. Margem frontal da antena 

lisa. Exópodo do primeiro maxilípodo com flagelo bem desenvolvido; segundo e 

terceiro maxilípodos com exópodo bem desenvolvido e flagelo multiarticulado. 

Mandíbula com palpo tri-segmentado. Maxílula com palpo. Órbitas fechadas na 

metade inferior da região anterior. Quinto pereiópodo das fêmeas subquelado. 

Primeiro somito abdominal liso e sem sulco transversal, demais somitos abdominais 

com discreta elevação mediana e sem ornamentações dorsais.  

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Scyllarides aequinoctialis; S. astori; S. brasiliensis; S. 
deceptor; S. delfosi, S. elisabethae; S. haanii; S. herklotsii; S. latus; S. nodifer; S.

obtusus; S. roggenveeni; S. squammosus; S. tridacnophaga.

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Scyllarus aequinoctialis Lund, 1793 [por designação original]. 

CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO SSCCYYLLLLAARRIIDDEESS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Margem posterior da pleura do segundo somito abdominal distintamente 

convexa.............................................................................................S. brasiliensis 

1’. Margem posterior da pleura do segundo somito abdominal côncava, a partir da 

região mediana, devido à presença de forte dente proximal..................................2
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2. Carpo do primeiro pereiópodo com grande protuberância na região basal da face 

superior e raso sulco acima desta intumescência..................................................3

2’. Carpo do primeiro pereiópodo sem protuberância na região basal da face superior 

e com distinto sulco dorsal .....................................................................................7 

3. Somitos abdominais 2-4 com elevada carena mediana. Tubérculos e cerdas da 

carapaça e abdome distintos....................................................................S. nodifer

3’. Somitos abdominais com discreta carena mediana ou somente com linha 

longitudinal. Tubérculos da carapaça e abdome baixos, com cerdas 

indistintas................................................................................................................4

4. Sulcos da carapaça pouco distintos. Dentes pré-gástrico e gástrico de difícil 

visualização. Incisão cervical discreta......................................... S. aequinoctialis

4’. Sulcos da carapaça distintos. Dente pré-gástrico de fácil visualização. Incisão 

cervical distinta........................................................................................................5 

5.  Primeiro somito abdominal com 3 distintas manchas.............................................6

5’  Primeiro somito abdominal com somente 2 distintas manchas.............S. deceptor

6. Incisão cervical estreita e curta. Epístoma com 2 tubérculos entre os dentes 

internos.................................................................................................... S. delfosi 

6´. Incisão cervical profunda e larga. Epístoma com 2 dentes laterais bífidos, sendo o 

interno maior do que o externo.............................................................. S. obtusus

7. Tubérculos da carapaça elevados e distintos. Primeiro somito abdominal com 

mancha mediana arredondada circundada por estreita zona circular amarelada 

entre mancha lateral arredondada cuja margem interna é distintamente côncava, 

muito próximas entre si............................................................................... S. latus

7’. Tubérculos da carapaça baixos. Primeiro somito abdominal com 3 manchas 

sendo a mancha central circular e as laterais mais triangulares, bem separadas 

entre si..................................................................................................S. herklotsii
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SSccyyllllaarriiddeess aaeeqquuiinnooccttiiaalliiss (Lund, 1793) 

Scyllarus aequinoctialis Lund, 1793: 21; Fabricius, 1798: 339; H. Milne-Edwards, 

1837b: 285; Gibbes, 1850a: 193; von Martens, 1872: 123; Rathbun, 1897: 43. 

Scyllarus aequinoxialis [sic]; Dana, 1852b: 516 [error]. 

Pseudibacus gerstaeckeri Pfeffer, 1881: 51; Miers, 1882; 542; Bouvier, 1913a: 1646; 

1917: 101. 

Scyllarides aequinoctialis; Gill, 1898: 99; Rathbun, 1901: 97; 1906b: 113; Bouvier, 

1913a: 1646; 1917: 101; Verril, 1922: 19; Boone, 1930: 80; Schmitt, 1935: 174; 

Holthuis, 1959: 129; 1991: 183; Robertson, 1968a: 119; 1968b: 334; 1968c: 94; 

Lyons, 1970: 15; Burukovskii, 1985: 145; Williams, 1986: 29, fig. 72; Navas & 

Campos, 1998: 54; Debelius, 2001: 52. 

TTIIPPOO:: O espécime macho ilustrado em Browne (1756: 424) foi escolhido como o 

lectótipo da espécie, mais informações são desconhecidas, segundo Holthuis (1991). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Jamaica.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Carapaça mais longa do que larga, com 

tubérculos baixos e cerdas pouco notáveis; ângulo anterolateral sem ponta aguda; 

sulcos da carapaça discretos; dentes pré-gástrico e gástrico muito discretos; área 

gástrica lisa e larga; região cardíaca pouco elevada, definida pelos rasos sulcos 

branquiais; margens laterais pouco convexas, com numerosos dentículos 

direcionados para frente; incisão cervical discreta, ângulos posteriores proeminentes 

e arredondados; margem posterior convexa e com cerdas. Órbitas grandes com 

proeminentes margens elevadas e grânulos; ângulo orbital externo com 2 grânulos 

grandes e arredondados. 

Placa antenular subretangular com espinho distal. Antênula pouco mais longa 

do que a antena, região distal da face superior do pedúnculo antenular com dentes 

obtusos e face inferior com 2 dentes agudos. Antena achatada dorsoventralmente; 

segundo e terceiro segmentos fusionados; granulosos e subtriangulares, presença 

de grande dente granular na face superior da margem proximal, 3 dentes 

proeminentes e sem ponta no ângulo distal interno, 2 dentes no ângulo distal externo 
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e 2 dentes medianos sem ponta na margem distal, face inferior com elevação 

granular na margem interna; quarto segmento com grânulos proximais, espinho 

anterolateral proeminente e sem ponta, margem externa levemente convexa, com 

dentes direcionados para frente, margem interna com 2 dentes granulares agudos, 

margem distal quase reta e denteada; quinto segmento pequeno, margem interna 

com dentes granulares pontiagudos, região anterior da face inferior com proeminente 

dente mediano. Sexto segmento largo e arredondado, com dentículos e cerdas.  

Esterno torácico rugoso; esternitos com depressões profundas entre cada 

somito, exceto entre o quinto pereiópodo das fêmeas que possui um par de grandes 

e obtusos espinhos cônicos.  

Primeiro par de pereiópodos mais robusto do que os demais; região basal da 

face superior do carpo com proeminente elevação; carpo do primeiro e segundo 

pereiópodos com sulco longitudinal raso na face superior. Carpo do terceiro e quarto 

pereiópodos com carena dorsal proeminente. Pereiópodos com carena longitudinal 

bem desenvolvida e pilosa na face superior do mero e própodo com carena 

longitudinal, mais proeminente no primeiro, terceiro e quarto pereiópodos. Quinto 

pereiópodo das fêmeas subquelado. 

Somitos abdominais com grânulos, curtas cerdas e carena mediana muito 

discreta. Primeiro somito com distinta mancha mediana em forma de ferradura, 

formada por 2 manchas submedianas arredondadas, conectadas em suas porções 

anteriores, entre mancha arredondada de cada lado. Sexto somito com 2 rasos 

sulcos transversais centrais, interrompidos medianamente por delgada área lisa. 

Pleuras cobertas por grânulos; pleura do segundo somito arredondada 

anteriormente, ângulo posterior com 10-15 dentes arredondados, margem posterior 

côncava medianamente, com presença de forte dente; pleura do quinto somito mais 

delgada, com ponta arredondada, lisa na margem anterior, margem posterior reta e 

denticulada e com pequena incisão posterior ao arredondado ângulo externo.  

Telso mais largo do que longo, região calcificada granulosa e com cerdas 

distais; região membranosa com muitas cerdas.  

Esternitos abdominais dos machos com elevação aguda e denteada nos 

segmentos 2-5, sendo maior e mais desenvolvida no segundo; nas fêmeas a 

elevação é baixa e sem dentes. 
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TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Segundo Holthuis (1991), o comprimento total da espécie 

ultrapassa 300,0 c.t.; comprimento da carapaça com cerca de 120,0 c.c. 

CCOORR:: Carapaça marrom avermelhada; dentes frontais e grânulos de coloração 

laranja; área cardíaca com grande mancha vermelha; área gástrica com mancha 

mediana vermelha pouco definida, rodeada por 6 manchas menores. Pereiópodos 

de cor laranja com numerosas manchas arredondadas roxas ou vermelho escuras. 

Primeiro somito alaranjado, com 2 grandes manchas medianas arredondadas, 

vermelho arroxeadas ou vermelho carmim, unidas anteriormente, dando o aspecto 

de uma ferradura entre mancha arredondada, vermelha e menos definida, de cada 

lado. Presença de grande mancha dorsal mediana laranja nos somitos 1-4, em 

algumas fêmeas. Face ventral do telso com manchas arredondadas vermelho 

escuras (VERRIL, 1922; FISCHER, 1978).

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 1 e 180m, mais frequentemente 

entre 1 e 64m. Em substratos de areia, rochas e recifes externos (SPANIER; 

LAVALLI, 2006). A estratégia de captura de alimento de S. aequinoctialis descrita 

por Boone (1927) pode ser aplicada às demais espécies da família Scyllaridae e 

caracteriza-se pelo uso das antenas em forma de escama para movimentar 

pequenas pedras e dos dátilos para revolver o substrato, antes ocupado pelo seixo, 

à procura de vermes e moluscos. 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas, Carolina do Sul, 

Flórida, Golfo do México, América Central, Antilhas, Colômbia e Venezuela.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Lüederwaldt (1914) cita a presença de um exemplar de S. 

aequinoctialis na coleção carcinológica do Museu de Zoologia da Universidade de 

São Paulo (MZUSP 575), porém a análise do material revelou tratar-se de um 

espécime de S. deceptor; o mesmo ocorre com o lote (MZUSP 574), capturado em 

São Sebastião e citado por Ramos (1951). 

A citação da ocorrência de S. aequinoctialis para a costa brasileira por diversos 

autores que não examinaram exemplares provenientes desta área como Verril 

(1922), Holthuis (1991), Tavares (2003), Spanier e Lavalli (2006) deve-se 

provavelmente a identificações errôneas presentes na literatura. O exemplar 
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coletado na Bahia e descrito como S. aequinoctialis por Smith (1869b) trata-se de S. 

brasiliensis, o que pode ser constatado pela descrição dos pereiópodos e do padrão 

de manchas do primeiro somito abdominal. Moreira (1901; 1905) e Lüederwaldt 

(1919) analisaram espécimes de S. deceptor provenientes da costa brasileira, porém 

os identificaram como S. aequinoctialis.  

Autores como Coelho & Ramos Porto, 1983/85,  Melo, 1999, Dall´Occo (2005); 

Coelho et al. (2007), Serejo et al. (2007) e Alves et al. (2008), com amplo acesso a 

material da costa brasileira, não citam o Brasil como área de ocorrência desta 

espécie. 

Recentemente, foi registrada a presença de um filosoma de S. aequinoctialis no 

Arquipélago de Fernando de Noronha por Santana et al. (2007), porém nenhum 

adulto foi ainda encontrado. Considerando os muitos esforços de coleta na região e 

o tamanho avantajado da espécie, não será considerada no presente estudo sua 

ocorrência em águas brasileiras, pois somente a presença de sua larva não garante 

o estabelecimento de uma população, uma vez que variáveis ecológicas podem 

interferir tanto no assentamento larval como na viabilidade reprodutiva. 

Morice (1958) menciona S. aequinoctialis juntamente com P. argus como as 

espécies de lagostas mais comuns no mercado Fort-de-France, na Martinica. 

Segundo Holthuis (1991) a espécie é utilizada como alimento ao longo de toda sua 

área de ocorrência e como isca para pesca, porém sem grande relevância comercial. 
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Figura 43. Distribuição geográfica de Scyllarides aequinoctialis. 
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Figura 44. Scyllarides aequinoctialis. Vista dorsal (HOLTHUIS, 1991). 
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SSccyyllllaarriiddeess bbrraassiilliieennssiiss Rathbun,1906 

Scyllarides brasiliensis Smith, 1869b: 18 [non S. aequinoctialis (Lund, 1973)]; 

Rathbun, 1906b: 113; Fausto Filho, 1966: 31; Fausto-Filho, Matthews & Lima, 

1966: 127; Coelho & Ramos, 1972: 152; Ramos-Porto, Ferreira-Correia & Sousa, 

1978: 81; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 60; 1998: 388; Burukovskii, 1985: 

145; Williams, 1986: 27, fig. 80; Holthuis, 1991: 185; Melo, 1999: 448; Dall´Occo, 

2005: 108; Dall´Occo et al., 2007: 48. 

.  

TTIIPPOO:: Holótipo fêmea (USNM 21612). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Bahia, Brasil.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Corpo dorsalmente coberto por tubérculos 

arredondados, cercados por curtas cerdas. Carapaça com margens denticuladas; 

sulcos pouco evidentes; elevação pós-rostral distinta, discretamente mais elevada na 

região pré-gástrica e gástrica; incisão cervical indistinta; sulco cervical raso e 

delgado. Margem orbital interna com tubérculos arredondados e hiato mediano.  

Placa antenular subtriangular com forte espinho distal. Antênula pouco mais 

longa do que a antena; segmentos basais fusionados e largos; demais segmentos 

móveis e cilíndricos; flagelo curto. Antena em forma de escama, coberta por cerdas 

e tubérculos; margens com diminutos lobos; segundo e terceiro segmentos 

fusionados com ângulo externo pontiagudo, proeminente tubérculo na direção do 

hiato orbital, distinta projeção mediana na margem posterior e ângulo interno 

formado por largos dentes; quarto segmento antenal triangular, com forte dente na 

região mediana da margem posterior e projeção lateral interna formada por 2 dentes 

largos; quinto segmento diminuto com projeção interna triangular e pontiaguda; 

sexto segmento elíptico. Ausência de cerdas e tubérculos próximos às margens do 

quarto e sexto artículos.  

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais, carena mediana do mero 

com espinho distal. Pereiópodos com elevada carena mediana na face dorsal do 

mero, mais distinta nos pereiópodos 1-3 e carpo com profundo sulco entre as fortes 

carenas dorsal e lateral. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas.  
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Esterno torácico com profundas depressões; presença de tubérculos na área 

adjacente anterior à inserção dos pereiópodos. 

Primeiro somito abdominal com 2 grandes manchas arredondadas, bem 

afastadas entre si, região mediana com manchas diminutas e difusas. Somitos 2-6 

com discreta mancha central longitudinal delgada entre 2 manchas laterais 

triangulares na região anterior do somito, região posterior com discreta carena 

longitudinal mediana. Pleura do primeiro somito reduzida e com margens lobuladas. 

Pleura do segundo somito desenvolvida, com margens lobuladas, sendo a margem 

posterior distintamente convexa. Pleuras 3-6 de tamanho decrescente e 

progressivamente mais triangulares, margem anterior lisa e margem posterior menos 

lobulada. Pleópodos bem desenvolvidos nas fêmeas com exópodo laminar e 

endópodo bifurcado nos somitos 3-5. 

Telso mais largo do que longo; região calcificada desarmada, região 

membranosa com fileiras longitudinais de curtas cerdas. Margem posterior da região 

proximal dos urópodos denticulada. 

Estenitos abdominais lisos. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 86,0 c.c. (SMITH, 1869b); maior fêmea 88,0 c.c. 

(DOCEAN 8310) e 74,0 c.c. menor fêmea ovígera (MZUSP 15548). 

CCOORR:: Segundo Smith (1869b), a coloração geral é predominantemente vermelha 

escura; tubérculos frontais, medianos, orbitais e das margens anterior e lateral 

laranja avermelhados; coloração mais clara na região central, anterior ao sulco 

cervical, que se prolonga posteriormente até quase o sulco pós-cervical e 

lateralmente até a elevação branquial posterior, sendo esta região envolta por área 

mais escura formada por tubérculos alaranjados. Antênula avermelhada. Antena de 

coloração mais clara e com margem púrpura. Pereiópodos com anéis púrpuras nas 

articulações e dátilos de coloração mais escura. Primeiro somito abdominal com 2 

grandes manchas arredondadas vermelhas, bem afastadas entre si, região mediana 

com manchas diminutas e difusas mais claras; região anterior dos demais somitos 

laranja com manchas avermelhadas na região mediana e lateral. 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 3 e 475m. Em substratos de areia, 

lama, cascalho, algas calcárias e rocha (MELO, 1999; SEREJO et al., 2007).
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MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
BRASIL: Rio Grande do Norte - 1� (DOCEAN 8310); Pernambuco - Praia da 

Pina, 1� (MNRJ 3582); Bahia - REVIZEE Pesca Bahia I, est. D-0373, 13º36´S: 

38º47´W, 40-45m, vi.1999, 1� e 1� (MNRJ 13696); Espírito Santo - Ilha das 

Andorinhas, Praia do Canto, Vitória, 3m, viii.1986, 1� (MZUSP 12927); Guarapari, 

Barco “Mona Lisa”, 21º36´40´´S: 40º21´00´´W, 27m, ix.2008, 1� ov. (MZUSP 

15548); Santa Catarina - Ilha do Arvoredo, Baia do Farol, x.2003, 1� (MZUSP 

16260). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Antilhas e Brasil (do 

Maranhão até São Paulo e Santa Catarina). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: A descrição original de S. brasiliensis dada por Rathbun (1906b) é 

muito breve e não apresenta ilustrações, fato este que deve ter levado Ramos 

(1951) a descrever erroneamente um exemplar de Scyllarides deceptor como S. 

brasiliensis. A análise do material permitiu determinar novo limite mínimo de 

profundidade alcançado pela espécie de 20m para 3m. Serejo et al. (2007) ampliou 

a máxima distribuição batimétrica da espécie de 40m para 475m e Dall´Occo et al. 

(2007) ampliaram o limite sul da distribuição para Santa Catarina.  

Figura 45. Distribuição geográfica de Scyllarides brasiliensis.
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Figura 46. Scyllarides brasiliensis, fêmea, Espírito Santo (MZUSP 12927): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).
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SSccyyllllaarriiddeess ddeecceeppttoorr Holthuis, 1963

Scyllarides deceptor Moreira, 1901: 20 [non S. aequinoctialis]; 1905: 127 [non S. 

aequinoctialis]; Luederwaldt, 1919: 427 [non S. aequinoctialis]; Ramos, 1951: 125 

[non S. brasiliensis]; Holthuis, 1963: 57; 1991: 186; Boschi, 1973: 15; Coelho & 

Ramos-Porto, 1983/85: 60; 1998: 388; Burukovskii, 1985: 145; Williams, 1986: 

27; D’Incao, 1999: 341; Melo, 1999: 450; Dall´Occo, 2005: 112. 

TTIIPPOOSS:: Holótipo fêmea (RMNH D. 15451). A mesma instituição possui parátipos 

formados por 8 espécimes provenientes de localidades distintas, segundo Holthuis 

(1991). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ubatuba, São Paulo.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Carapaça coberta por tubérculos arredondados 

e achatados; margens laterais denticuladas; ângulo anterolateral com distinto dente; 

elevação pós-rostral proeminente; dente pré-gástrico bem evidente; região gástrica e 

cardíaca proeminentes; incisão cervical bem marcada; sulco cervical profundo. 

Órbitas situadas próximas ao ângulo externo da carapaça, com hiato mediano na 

borda anterior.  

Placa antenular subretangular com forte espinho distal. Antênula pouco mais 

longa do que a antena; flagelo curto. Antena em forma de escama; segundo e 

terceiro segmentos fusionados, região externa côncava na direção do hiato orbital, 

região mediana com larga projeção triangular, margem superior da projeção interna 

com largos dentes, sendo o dente distal maior; quarto segmento antenal triangular, 

com discreta elevação mediana, margem externa com 3 dentes, sendo o mediano 

maior, projeção basal interna com 2 dentes; quinto segmento reduzido e com 

margem da projeção triangular externa denticulada; sexto segmento arredondado, 

com margens denticuladas e projeção triangular na lateral externa.  

 Esterno torácico com profundas depressões; presença de tubérculos na área 

adjacente anterior a inserção de cada pereiópodo. 

Pereiópodos comprimidos lateralmente, face superior do mero com 

proeminente carena longitudinal delgada, terminando em ponta aguda. Primeiro 
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pereiópodo pouco mais robusto do que os demais; face superior do carpo com 

grande protuberância na região basal da face superior e raso sulco acima desta 

intumescência, presença de espinho distal e ausência de carena mediana. Mero dos 

pereiópodos 3-5 com projeções laterais na face ventral; carpo com proeminente 

carena mediana longitudinal terminando em forte espinho; própodo com carena nas 

faces superior e inferior. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas.  

Primeiro somito abdominal com 2 distintas manchas arredondadas laterais, 

bem afastadas entre si; região mediana com manchas diminutas e difusas. Somitos 

abdominais 2-5 com discreta carena mediana dorsal. Pleura do primeiro somito 

reduzida com dente no ângulo proximal e distal da margem posterior; pleura do 

segundo somito desenvolvida, margem anterior com distintos dentes, região superior 

da margem posterior reta e com discretos dentes, sendo distintamente côncava na 

região inferior; pleuras 3-6 de tamanho decrescente, margem anterior 

progressivamente mais lisa. Endópodos 3-5 das fêmeas bifurcados e exópodos 

lamelados, sendo simples e cilíndricos nos machos. 

Leque caudal desarmado. Telso mais largo do que longo; região proximal 

calcificada; região distal membranosa com fileiras longitudinais de cerdas. 

Esternitos abdominais com margem denticulada em ambos os sexos. Segundo 

esternito dos machos mais proeminente do que os demais. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 102,5 c.c. (MZUSP 15568); maior fêmea 112,0 c.c. 

(BOSCHI, 1973) e menor fêmea ovígera 75,0 c.c. (LYONS, 1970). 

CCOORR:: Coloração geral predominantemente vermelha arroxeada. Tubérculos frontais, 

medianos, orbitais e das margens anterior e lateral da carapaça laranja 

avermelhados. Presença de grandes manchas vermelhas mais escuras nas 

elevações pós-rostral e branquiais. Antênula avermelhada e antena de cor mais 

clara, com margem púrpura. Pereiópodos com anéis púrpuras nas articulações. 

Primeiro somito abdominal laranja. Primeiro somito abdominal com 2 distintas 

manchas arredondadas laterais vermelhas, bem afastadas entre si; região mediana 

com manchas diminutas e difusas marrom avermelhadas; região anterior dos demais 

somitos laranja com manchas púrpura avermelhadas. Telso e urópodos marrom 

amarelados, quase brancos na extremidade (RAMOS, 1951).  
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HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 6 e 300m. Em fundos arenosos, 

rochosos e de cascalho (COELHO; RAMOS-PORTO, 1994/95).

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
BRASIL: Rio de Janeiro - 1� (MNRJ 3569); 1� e 2� (MNRJ 3579); 2� (MNRJ 

3580); Ilha Âncora e Ilha de Santana, 1� (MNRJ 3567); proximidades da Ilha 

Redonda, 23°6´S: 43°15´W, 30m, 7� e 4� (MNRJ 3570); Atafona, 21°30´S: 

40°20´W, xii.1974, 1� (MNRJ 3571); Ilhas Cagarras, xii.1963, 1� (MNRJ 3573); ao 

largo da ilha de Cabo Frio, ii.1992, 1� (MNRJ 3581); entreposto de pesca de 

Copacabana, 1988, 1� ov. (MNRJ 11503); Bacia de Campos, 1� (MZUSP 15569); 

Proj. Sol, est. 1489, 22°16’S : 40°51’W, 60m, iii.1971, 2� (MZUSP 7073); est. 1483, 

23°00’S: 42°10’W, 64m, iii.1971, 1� e 2� (MZUSP 7070); est. 1476, 23°06’S: 

42°54’W, 59m, iii.1971, 1� (MZUSP 7075); est. 1254, 22°51’S: 41°52’W, 48m, 

xii.1970, 1� (MZUSP 7080); frente da Barra do Furado, Barco “Vô Vinagre”, 33-40m, 

ix.2008, 1� ov. (MZUSP 15549); Cabo Frio, est. 19, i.1970, 1� (MZUSP 8656); 

Guaratiba, 50-70m, vii.1999, 1� e 3� (MZUSP 13017); São Paulo -

BIOTA/FAPESP, embarcação "Progresso", est. SnC 34, 23°26'S: 44°50'W, 34m, 

v.2001, 1� (MZUSP 14091); est. SnC1, 23°32'S: 44°47'W, 43m, ii.2001, 1� e 2�

(MZUSP 14088); est. SnC 16-17, 23°44'S: 45°01'W, 38m, iv.2001, 1� e 2� (MZUSP 

14089); est. SnC 21, 23°58'S: 45°29'W, 45m, iv.2001, 1� e 1� (MZUSP 14090); 

Proj. Sol, est. 1469, 23°44’S: 44°36’W, 60m, iii.1971, 1� (MZUSP 7077); est. 789, 

24°48’S: 46°05’W, 69m, xii.1969, 2� (MZUSP 7072); Ilha da Vitória, 23°55’S: 

44°27’W, 96m, iv.1999, 1� (MZUSP 12941); x.1987, 1� (MZUSP 9420); iv.1951, 1�

(MZUSP 7089); iv.1951, 1� e 1� (MZUSP 7086); iv.1951, 1� (MZUSP 7085); 

iv.1951, 1� (MZUSP 7083); iv.1951, 1� (MZUSP 7090); Praia Grande, Ubatuba, vii-

vii.1997, 1� (MZUSP 13093); Juréia, Ubatuba, 23-38m, xi.1998, 2� (MZUSP 19366), 

São Sebastião, 1907, 1� (MZUSP 574); Bertioga, iii.2004, 1� (MZUSP 19367), Ilha 

Alcatrazes, vi.1965, 2� (MZUSP 2054); viii.1965, 1� (MZUSP 7071); Santos, 1�

(MZUSP 575); i.1960, 2� e 1� ov. (MZUSP 7088); 76m, vi.1999, 1� (MZUSP 

12986); Barra de Santos, 50-70m, 1999, 1� e 1� (MZUSP 13059); Ilha de 

Queimada Grande, 50-80m, x.2003, 2� (MZUSP 16233); Cananéia, v.1970, 1�

(MZUSP 9328); Paraná - Proj. Sol - RPC, est. 781, 25°20’S: 47°05’W, 59m, xii.1969, 

1� (MZUSP 7078); Santa Catarina - 26°50´S: 47°50´W, 1� (MZUSP 7092); Rio 
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Grande do Sul - GEDIP, est. 1863, 31°15'S: 50°27'W, 85m, viii.1972, 1� (MZUSP 

7093); est. 452, 32°00'S: 51°00'W, 66m, xii.1968, 1� (MZUSP 7074); est. 1477, 1�

(MZUSP 8657); est. 1145, vii.1970, 1� e 3� (MZUSP 8658); est. 1305, i.1971, 3� e 

1� (MZUSP 8659); Cabo São Tomé, Torres, est. 2222, 64-70m, ii.1975, 1� e 1�

(MZUSP 7084). Sem Localidade - costa sudeste do Brasil, 1975, 1� (MZUSP 

7079); 1� (MZUSP 7087); 1� (MZUSP 7076); REVIZEE sudeste, 2� e 1� (MZUSP 

15568). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Brasil (Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Argentina (Buenos Aires). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Espécimes erroneamente identificados como S. brasiliensis 

Rathbun, 1906 por Ramos (1951), foram posteriormente corrigidos por Holthuis 

(1963) como S. deceptor. As 2 espécies são semelhantes quanto à presença de 2 

distintas manchas circulares no primeiro somito abdominal, porém, em S. deceptor o 

carpo do primeiro pereiópodo não é carenado e a região inferior da margem 

posterior da pleura do segundo somito abdominal é côncava.  

Figura 47. Distribuição geográfica de Scyllarides deceptor. 
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Figura 48. Scyllarides deceptor, fêmea ovígera, Rio de Janeiro (MZUSP 15549): A. vista 
dorsal, B. carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral). 
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SSccyyllllaarriiddeess ddeellffoossii Holthuis, 1960

Scyllarides delfosi Holthuis, 1960: 153; 1991: 187; Fausto Filho, Matthews & Lima, 

1966: 127; Rodriguez, 1980: 198; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 60; 1998: 

388; Takeda, 1983: 78; Burukovskii, 1985: 145; Williams, 1986: 29; Navas & 

Campos, 1998: 56; Melo, 1999: 452; Dall´Occo, 2005: 118. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho (RMNH D. 12735). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Na altura da costa do Suriname, entre as bocas dos rios 

Coppename e Suriname, “Coquette”, est. 250, 06°41’N: 55°26,5’W, 42m, em fundo 

de lama, conchas e corais.

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Corpo dorsalmente coberto por pequenos 

tubérculos arredondados. Carapaça com margens denticuladas; ângulo anterolateral 

com distinto dente agudo; elevação pós-rostral distinta, com par de dentes pré-

gástricos proeminentes; incisão cervical estreita e curta; sulco cervical raso e 

delgado. Margem orbital interna com tubérculos arredondados e hiato mediano. 

Epístoma com 2 tubérculos entre os dentes internos.

Placa antenular subretangular com forte espinho distal. Antênula pouco mais 

longa do que a antena, com segmentos basais fusionados e largos; demais 

segmentos móveis e cilíndricos; flagelo curto. Antena em forma de escama, coberta 

por tubérculos com dentes triangulares nas margens; segundo e terceiro segmentos 

fusionados, ângulo externo pontiagudo, presença de proeminente tubérculo na 

direção do hiato orbital, ângulo interno formado por 3 dentes largos e proeminentes, 

margem posterior com distinta projeção mediana; quarto segmento triangular com 

forte dente na região mediana da margem posterior e distinto espinho menor interno, 

projeção lateral interna formada por dentes largos; quinto segmento diminuto com 

projeção interna triangular; sexto segmento elíptico e desprovido de tubérculos.  

Esterno torácico com profundas depressões; presença de tubérculos na área 

adjacente anterior a inserção de cada pereiópodo. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais; presença de elevada 

carena mediana de tamanho decrescente no mero, terminando em distinto espinho; 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         163

carpo com grande protuberância na região basal da face superior e raso sulco acima 

desta intumescência. Carpo dos demais pereiópodos com carena dorsal e lateral 

externa de tamanho crescente. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas.  

Primeiro somito abdominal com 3 manchas arredondadas, sendo a mediana  

distintamente maior. Somitos 2-4 com discreta elevação mediana dorsal. Pleura do 

primeiro somito reduzida com margens lobuladas e distinto dente na margem distal. 

Margem anterior e distal da pleura do segundo somito com fortes dentes 

arredondados; margem posterior com pronunciadas irregularidades na região 

superior, sendo distintamente côncava na região mediana. Pleuras 3-6 de tamanho 

decrescente que tornam-se progressivamente mais triangulares. Margem anterior e 

distal das pleuras 4-6 progressivamente mais lisas. Pleópodos 2-5 bem 

desenvolvidos nas fêmeas. Nos machos, pleópodos desenvolvidos no segundo 

somito, menores no terceiro e diminutos no quarto e quinto somitos. 

Telso mais largo do que longo; região proximal rígida e desarmada; região 

membranosa com fileiras longitudinais de curtas cerdas. Margem posterior da região 

calcificada dos urópodos denticulada.  

Esternitos abdominais 2-5 denticulados; segundo esternito com dentes mais 

proeminentes e profundo sulco longitudinal mediano na margem posterior. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 85,0 c.c (UFPA) e maior fêmea 31,0 c.c. (MZUSP 

15286). 

CCOORR:: A coloração foi brevemente descrita por Rodriguez (1980), relatando a 

presença de mancha circular grande e vermelha, entre 2 manchas menores e 

irregulares no primeiro somito abdominal, ressaltando a repetição deste padrão de 

coloração, ainda que em menor intensidade, na região anterior dos demais somitos. 

A figura presente em Takeda (1983) revela a coloração predominante avermelhada, 

sendo amareladas algumas manchas da carapaça e do abdome; permite ainda notar 

a presença de distinta mancha, em forma de “U”, vermelho escura na região 

mediana da carapaça e a coloração amarelada do primeiro somito abdominal. 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada desde águas rasas até 155 metros. Segundo Melo (1999), 

presente em fundos de conchas, corais, lama, areia, rochas e cascalho da 

plataforma continental. 
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MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::

BRASIL: Amapá - Prospec. III, lance 06, 03°11’N: 48°54’W, 102m, 1� (DOCEAN 

sem número de lote). URUGUAI: GEDIP, est. 576, 34°28'S: 51°53' W, 155m, 

iii.1969, 1� (MZUSP 15286). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: da Colômbia até o Brasil (do 

Amapá ao Ceará) e Uruguai.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Espécimes estudados por Holthuis (1959) foram erroneamente 

identificados como Scyllarides americanus Verril, 1922 [= Scyllarides nodifer

(Stimpson, 1866)]; sendo que Holthuis (1960) baseado em diferenças morfológicas, 

como a ausência de distinta carena mediana nos somitos abdominais, designou os 

espécimes já anteriormente estudados como Scyllarides delfosi.

Figura 49. Distribuição geográfica de Scyllarides delfosi. 
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Figura 50. Scyllarides delfosi, macho, Amapá (DOCEAN sem número de lote): A. vista 
dorsal, B. carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         166

SSccyyllllaarriiddeess hheerrkklloottssiiii (Herklots, 1851) 

Scyllarus herklotsii Herklots, 1851:14.

Scyllarides herklotsi; Burukovskii, 1985: 145. 

Scyllarides herklotsii; Williams, 1986: 28, fig. 80; Holthuis, 1991: 190; Bianchi et al., 

1999: 38. 

TTIIPPOO:: Lectótipo macho (RMNH 973). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: "prope Boutry" (= Butri, Gana, 4°50'N: 1°56'W). 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Corpo dorsalmente coberto por tubérculos 

arredondados, cercados por curtas cerdas. Carapaça com margens denticuladas; 

elevação pós-rostral distinta, mais elevada na região pré-gástrica e gástrica; incisão 

e sulco cervical distintos; sulco pós-cervical discreto. Margem orbital interna com 

dente mediano bem distinto dos demais. 

Placa antenular subretangular com espinho distal. Antênula pouco mais longa 

do que a antena; segmentos basais fusionados e largos; demais segmentos móveis 

e cilíndricos; flagelo curto. Antena em forma de escama, coberta por cerdas e 

tubérculos; margens lobuladas; segundo e terceiro segmentos fusionados com 

ângulo externo pontiagudo, proeminente tubérculo na direção do hiato orbital, 

distinta projeção mediana na margem posterior e ângulo interno formado por largos 

dentes; quarto segmento antenal triangular, com forte dente na região mediana da 

margem posterior, 2 dentes menores na margem externa e projeção lateral interna 

formada por 2 dentes largos; quinto segmento diminuto com projeção interna 

triangular e pontiaguda; sexto segmento elíptico. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais; carpo sem protuberância 

basal na face inferior, com profundo sulco longitudinal dorsal. Carenas dos 

pereiópodos pouco pronunciadas. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas.  

Primeiro somito abdominal com 3 manchas sendo a mediana distintamente 

circular e as laterais mais triangulares, cuja distância entre elas é quase tão grande 

quanto a largura de cada mancha. Somitos com discreta carena mediana. Pleura do 

primeiro somito reduzida e com dente distal. Pleura do segundo somito abdominal 
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terminando em ponta aguda levemente direcionada para a região posterior; região 

mediana da margem posterior côncava pela presença de forte dente proximal.

Pleuras 3-6 de tamanho decrescente e progressivamente mais triangulares, com 

ponta aguda somente no sexto somito.  

Telso mais largo do que longo; região calcificada desarmada, região 

membranosa com fileiras longitudinais de curtas cerdas.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Segundo Holthuis (1991), o comprimento total da espécie é de 

aproximadamente 320,0 c.t., usualmente não ultrapassa 250,0 c.t. 

CCOORR:: Segundo a figura presente em Williams (1986), a coloração do corpo é 

marrom avermelhada. Primeiro somito abdominal com mancha circular mediana 

vermelho escura entre 2 manchas laterais arredondadas e de mesma cor, sobre 

fundo amarelado, sendo que esse padrão de manchas e coloração se repete na 

região anterior dos somitos 2 e 3 de forma menos definida. Região lateral dos 

somitos 2-4 com mancha alongada e curva que se estende da margem posterior em 

direção à região mediana anterior, região mediana com mancha difusa amarelada. 

Região anterior das pleuras dos somitos 4-6 amareladas. 

HHAABBIITTAATT:: Geralmente encontrada entre 5 e 70m de profundidade, mas sua 

ocorrência já foi registrada a 300m. Em substrato de areia, rocha e às vezes lama 

(HOLTHUIS, 1991; BIANCHI et al., 1999). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: África (do norte do Senegal ao 

sul de Angola). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Espécie utilizada como alimento em toda sua área de ocorrência, 

porém somente capturada acidentalmente (HOLTHUIS, 1991). Às vezes confundida 

com Scyllarides latus. 
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Figura 51. Distribuição geográfica de Scyllarides herklotsii. 
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Figura 52. Scyllarides herklotsii. A. vista dorsal, B. abdome (vista lateral) (HOLTHUIS, 1991).  
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SSccyyllllaarriiddeess llaattuuss (Latreille, 1802) 

Scyllarus latus Latreille, 1802: 182.   

Pseudibacus veranyi Guérin-Méneville, 1855:140. 

Scyllarides latus; Burukovskii, 1985: 145; Williams, 1986: 30; Holthuis, 1987: 316; 

1991: 191; Falcial e Minervini, 1992b: 139; Udekem d´Acoz, 1999: 144; Debelius, 

2001: 51; Calado & Narciso, 2002: 186.  

TTIIPPOO:: O espécime tipo de S. latus foi perdido, mas a figura original de Cornelius 

Sittardus, baseada, provavelmente, em um exemplar proveniente da costa de Roma 

e publicada por Gesner (1558), encontra-se depositada no RMNH, na coleção L.B. 

Holthuis, tendo sido escolhida por Holthuis (1991) como o lectótipo.   

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: "Méditerranée".

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral distinto. Corpo dorsalmente coberto por tubérculos 

arredondados e bem distintos. Carapaça com margens denticuladas; ângulo 

anterolateral com distinto dente pontiagudo; elevação pós-rostral muito acentuada, 

dentes pré-gástrico e gástrico proeminentes; incisão cervical bem marcada; sulco 

cervical profundo. Margem orbital interna com tubérculos arredondados e hiato 

mediano.  

Antênula pouco mais longa do que a antena, com segmentos basais fusionados 

e largos; demais segmentos móveis e cilíndricos; flagelo curto. Antena em forma de 

escama, coberta por tubérculos com dentes triangulares nas margens; segundo e 

terceiro segmentos fusionados, ângulo externo pontiagudo, presença de distinta 

projeção mediana na margem posterior e ângulo interno formado por largos dentes; 

quarto segmento triangular com forte dente, curvado para cima, na região mediana 

da margem posterior, margem interna com distinto dente e externa com 2 dentes 

maiores do que os demais, projeção lateral interna formada por dentes largos; quinto 

segmento diminuto com projeção interna triangular; sexto segmento elíptico e 

desprovido de tubérculos.  

Esternitos torácicos com par de pequenos tubérculos cônicos. 
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Primeiro par de pereiópodos maior do que os demais; carpo sem protuberância 

na região basal da face superior e com distinto sulco dorsal. Quinto pereiópodo 

subquelado nas fêmeas. 

Primeiro somito abdominal com 3 manchas posicionadas muito próximas, 

sendo a mancha mediana arredondada e envolta por estreita zona circular, entre 

mancha lateral arredondada cuja margem interna é distintamente côncava. Somitos 

abdominais 2-4 com distinta carena dorsal, mais proeminente no terceiro somito, 

formada por fileira de tubérculos pontiagudos ou arredondados,. Pleura do primeiro 

somito diminuta e com distinto dente na margem distal. Pleura do segundo somito 

abdominal com margem posterior côncava medianamente devido à presença de 

forte dente proximal. Pleuras do segundo e terceiro somitos com margens 

fortemente denteadas. Pleuras 4-6 com margens praticamente lisas.  

Telso mais largo do que longo; região proximal rígida e desarmada; região 

membranosa com fileiras longitudinais de curtas cerdas. Margem posterior da região 

calcificada dos urópodos denticulada.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: De acordo com Debelius (2001), o comprimento total da espécie 

é de aproximamente 450,0 c.t., usualmente não ultrapassa 300,0 c.t.; comprimento 

da carapaça acima de 120,0 c.c.  

CCOORR:: Corpo de coloração vermelha acastanhada, mais pálida na região ventral. 

Coloração arroxeada presente mais distintamente nos tubérculos da margem orbital, 

ângulo anterolateral da carapaça, antênulas, margens das antenas, pereiópodos e 

extremidade das pleuras. Primeiro somito abdominal com 3 manchas próximas de 

coloração vermelho escura, sendo a mancha central rodeada por estreito círculo 

amarelo, entre 2 manchas laterais arredondadas com margem interna côncava 

(FALCIAL; MINERVINI, 1996). 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 3 e 100m, em substratos rochosos 

ou arenosos. Alimenta-se de moluscos, especialmente Patella sp. (UDEKEN 

D´ACOZ, 1999). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Ilhas Madeira, Açores, 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         172

Canárias e Selvagens, Arquipélago de Cabo Verde e da costa de Portugal (Lisboa) 

até o Senegal. Mediterrâneo: toda sua extensão. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Apesar de ser uma espécie apreciada como alimento e capturada 

ao longo de toda sua área de ocorrência, atualmente não apresenta grande 

importância econômica devido sua captura acidental durante a pesca de outras 

espécies, sendo mais facilmente capturada por coleta manual (HOLTHUIS, 1991).  

Figura 53. Distribuição geográfica de Scyllarides latus. 
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Figura 54. Scyllarides latus. Vista dorsal (HOLTHUIS, 1991). 
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SSccyyllllaarriiddeess nnooddiiffeerr (Stimpson, 1866)

Scyllarus nodifer Stimpson, 1866: 48.

Scyllarides americanus Verrill, 1922: 24. 

Scyllarides nodifer; Holthuis, 1960: 153; 1991: 192; Williams, 1965: 98; 1984: 174; 

1986: 28; Lyons, 1970: 7; Burukovskii, 1985: 145; Debelius, 2001: 52. 

TTIIPPOOSS:: Síntipos (USNM e MCZ), provavelmente não mais existentes, segundo 

Holthuis (1991).  

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: "Found among the Florida Keys... at the Tortugas... and... from 

Key West". 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral rudimentar. Corpo dorsalmente coberto por tubérculos 

arredondados cercados por cerdas. Carapaça com margens denticuladas; margem 

anterolateral com dente terminal sem ponta aguda; elevação pós-rostral proeminente 

e larga, com distinto tubérculo maior, simples ou bilobado, na região pré-gástrica e 

gástrica; incisão cervical bem marcada; sulcos cervical e pós-cervical profundos; 

região cardíaca com proeminente elevação; região branquial bem marcada. Órbitas 

grandes e proeminentes com entalhe anterior largo e profundo.  

Placa antenular subretangular com distinto espinho distal. Antênula pouco mais 

longa do que a antena; segmentos basais fusionados e largos; demais segmentos 

móveis e cilíndricos; flagelo curto. Antena em forma de escama, coberta por cerdas 

e tubérculos; margens com diminutos lobos; segundo e terceiro segmentos 

fusionados, com 4 lobos irregulares, sendo o lobo lateral externo pequeno e com 3 

dentículos, lobo distal intumescido, lobo interno alongado com terminação denteada 

e sem ponta aguda, lobo rostral alargado distalmente, intumescido lateralmente, com 

laterais côncavas e sulco mediano; quarto segmento largo, com margens denteadas; 

lobo distal terminando em ângulo reto nos adultos grandes e armado com espinhos 

nos espécimes menores; presença de robusto dente próximo à curva interna da 

margem mesial; lobo interno robusto, alargando-se na porção distal; quinto 

segmento com 2 lobos na face inferior; sexto segmento mais largo do que longo, 

arredondado, bilobado, com dentes e franja de curtas cerdas, região exposta 
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ovalada, face superior com depressões e curtas cerdas em adultos grandes, sendo 

liso nos adultos menores.  

Esterno torácico com profundas depressões entre os esternitos e grande 

elevação aguda ou triangular na região acima da inserção de cada pereiópodo.  

Primeiro par de pereiópodos maior do que os demais; face superior da região 

basal do carpo com grande protuberância e sulco raso; própodo dilatado e dátilo 

robusto. Mero e carpo dos pereiópodos 2-5 com carena mediana denteada e carena 

lateral, ambas com dente distal agudo; região distal da carena lateral da face inferior 

do mero com dente agudo e espinho mediano obtuso, sendo a carena mais delgada 

nos pereiópodos 3-4. Própodo do quinto pereiópodo mais fino do que os demais. 

Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas. 

Abdome coberto por tubérculos e cerdas. Primeiro somito com 3 manchas 

arredondadas, bem afastadas entre si, sendo a mediana maior e mais distinta. 

Somitos 2-4 com elevada carena mediana sem ponta aguda, coberta por grandes 

grânulos. Pleura do primeiro somito diminuta. Pleura do segundo somito maior, com 

margens denteadas e margem posterior côncava medianamente devido à presença 

de forte projeção proximal. Pleuras 3-6 com margem anterior quase lisa ou 

fracamente denteada e dentes menores na margem posterior. Margem distal das 

pleuras arredondada. 

Telso mais largo do que longo; região proximal rígida, granulosa e desarmada; 

região membranosa com fileiras longitudinais de curtas cerdas. Margem posterior da 

região calcificada dos urópodos denticulada.  

Esternitos abdominais dos machos com margem denteada, sendo a margem do 

segundo esternito muito proeminente. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Segundo Debelius (2001), o comprimento total da espécie é de 

aproximadamente 350,0 c.t. e o comprimento da carapaça acima de 130,0 c.c.  

CCOORR:: Corpo coberto por pequenas manchas de coloração marrom sobre fundo 

marrom acinzentado ou amarelado; tubérculos vermelho-alaranjados nas 

terminações e nas elevações próximas às margens da carapaça; manchas vermelho 

escuras nas laterais da região gástrica e nos lobos anteriores da carapaça. Primeiro 

somito com 3 manchas circulares vermelhas, bem afastadas entre si, sendo a 

mediana maior e mais distinta. Face ventral amarela com manchas amarelo escuras 
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e marrons. Flagelo das antênulas de cor púrpura. Pereiópodos com largas listras 

transversais vermelhas e listras mais delgadas púrpuras (WILLIAMS, 1984). 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada entre 2 e 91m de profundidade, em substratos arenosos, às 

vezes mistos, formados por lama, conchas e corais, também em fundos de algas 

(DEBELIUS, 2001).

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas e da Carolina do 

Norte até o Golfo do México (da Flórida até Yucatán). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Espécie explorada sazonalmente no Golfo do México e como 

fauna acompanhante da pesca de P. argus em Flórida Keys (SPANIER; LAVALLI, 

2006). 

Figura 55. Distribuição geográfica de Scyllarides nodifer 
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Figura 56. Scyllarides nodifer. A. vista dorsal, B. abdome (vista lateral) (HOLTHUIS, 1991; 
2006). 

. 
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SSccyyllllaarriiddeess oobbttuussuuss Holthuis, 1993 

Stumps Brooke, 1808: 20; 1824: 25; Barnes, 1817: 114; Temple, 1914: 331. 

Scyllarus latus Melliss, 1875: 203; Cunningham, 1910: 119; Colman, 1946: 275 [non 

Scyllarus latus Latreille, 1802]. 

Scyllarides latus; Rathbun, 1900b: 309; Barnard, 1950: 562 [non Scyllarus latus 

Latreille, 1802]. 

Scyllarides elisabethae Stebbing, 1914: 255; Barnard, 1950: 561 [non Scyllarides 

elisabethae Ortmann, 1894]. 

Scyllarides herklotsii; Chace Jr., 1966: 630, fig. 5; Edwards, 1990: 4, 27, 29, 40 [non 

Scyllarus herklotsii Herklots, 1851]. 

Scyllarides obtusus Holthuis, 1993: 506.  

TTIIPPOOSS:: Holótipo macho (RMNH D 42652) e parátipos (RMNH D 42654). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Barn Point, Ilha de Santa Helena, 15°55’08’’S: 5°39’12,5’’W. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Carapaça com tubérculos cercados por curtas 

cerdas e margens denticuladas; ângulo anterolateral triangular, direcionado para 

frente e para fora; elevação pós-rostral distinta com 2 dentes bem visíveis na região 

pré-gástrica e dente sem ponta aguda na região gástrica; presença de 6 pequenos 

dentes anterolaterais; incisão cervical, sulco cervical e pós-cervical profundos e 

largos; sulco cervical seguido por único tubérculo mediano; região mediana, 

imediatamente atrás do sulco cervical, com sulco transversal curto e profundo 

apresentando 1 ou 2 interrupções nos espécimes adultos; depressão mediana da 

elevação cardíaca com tubérculo de cada lado; elevação branquial posterior com 

fileira de 4 tubérculos; presença de fileira longitudinal de tubérculos que inicia-se 

próxima à margem lateral e curva-se na direção do sulco marginal da carapaça, 

estendendo-se transversalmente; sulco marginal da carapaça largo e pouco 

profundo. Margem interna da órbita com 3 dentes triangulares, sendo o mediano 

pouco menor; lobo do ângulo interno da órbita curto e com margem indistintamente 

denteada. Dentes laterais do epístoma bífidos, dente externo pouco menor do que o 

interno. 
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Placa antenular subretangular com forte espinho distal. Antênula pouco mais 

longa do que a antena; segmentos basais fusionados e largos; demais segmentos 

móveis e cilíndricos; flagelo curto. Antena em forma de escama, coberta por cerdas 

e tubérculos; margens com diminutos lobos; segundo e terceiro segmentos 

fusionados; ângulo interno da margem anterior do quarto segmento com 2 dentes de 

tamanhos diferentes, ângulo anterolateral agudo e curvado para dentro, margem 

externa com 2 dentes grandes e 3 pequenos, margem interna com 2 grandes dentes 

triangulares; margem interna do quinto segmento com 2 grandes dentes, sendo o 

posterior menor; sexto segmento arredondado com ângulo anterolateral largo e sem 

ponta aguda. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais; carpo com grande 

protuberância na região basal da face superior e raso sulco acima desta 

intumescência, margem anterior com dente anterolateral e discreto; própodo com 

carena aguda na face superior. Pereiópodos 2-5 com carena dorsal terminando em 

dente distal triangular no carpo, sendo mais baixa no segundo pereiópodo; própodo 

com carena indistinta ou ausente na face superior. Pereiópodos 3 e 4 com visível 

elevação longitudinal na face externa do carpo; presença de carena dorsal e sulco 

interno às vezes entre fraca carena no própodo. Quarto pereiópodo com dente 

obtuso proximal na carena longitudinal da face externa do mero; margem inferior do 

própodo com fraca carena. Mero do quinto pereiópodo com carena longitudinal 

mediana na face externa. Face externa do própodo dos pereiópodos 4 e 5 com 

carena longitudinal proximal. Mero dos pereiópodos com carena dorsal proeminente 

terminando em dente pontiagudo. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas. 

Primeiro somito abdominal com 3 manchas arredondadas, sendo a mediana 

maior e com pequena distância entre elas. Segundo somito com tubérculos e cerdas. 

Somitos 2 e 3, às vezes também o quarto, com fileira longitudinal de tubérculos e 

aparente elevação mediana, mais distinta na região posterior de cada somito. Pleura 

do primeiro somito abdominal termina em 2 lobos, sendo o anterior maior e 

arredondado e o posterior triangular, com 1 ou 2 dentes na margem posterior. 

Margem anterior da pleura do segundo somito com 5 ou 6 fortes dentes, sendo os 2 

proximais maiores e mais largos; margem posterior côncava, com grande dente 

proximal seguido por dente menor; extremidade da pleura direcionada para trás. 

Terminação da pleura dos somitos 3-5 com dentes obtusos. Margem posterior das 

pleuras denteadas. 
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Esternito do segundo somito abdominal do macho denteado; incisão mediana 

de difícil visualização entre as demais incisões em espécimes adultos, sendo a mais 

profunda em espécimes pequenos. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 125,0 c.c.; maior fêmea 135,0 c.c. e menor fêmea 

ovígera 94,0 c.c. (EDWARDS, 1990; HOLTHUIS, 1993). 

CCOORR:: Segundo Holthuis (1993), espécimes preservados apresentam coloração 

marrom pálida com manchas laranja ou púrpura. Pedúnculo ocular com listras 

longitudinais escuras. Presença de manchas vermelhas, uma de cada lado, da 

junção do sulco cervical com os sulcos branquial e cardíaco e ao longo da região 

lateral anterior do sulco pós-cervical, formando uma mancha em forma de “U” ou 

“W”. O padrão de 3 manchas presente no primeiro somito abdominal se repete em 

tamanho menor ou menos distinto na área lisa do segundo somito; nos somitos 3-5 a 

região lisa anterior apresenta uma pequena mancha mediana entre mancha menos 

distinta, de cada lado.    

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 9 e 110m. Em substratos duros, 

rochosos ou formados por conchas (COLMAN, 1946; HOLTHUIS, 1993).

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Ilha de Santa Helena. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Holthuis (1993) cita na descrição da espécie a presença de 3 

manchas arredondadas quase de mesmo tamanho, porém a figura por ele 

apresentada revela que a mancha mediana é distintamente maior do que as laterais.   

Por sua semelhança com Scyllarides herklotsii (África ocidental) e S. delfosi

(América do Sul) as diferenças diagnósticas são detalhadas nos quadros 3 e 4.  

Espécie de importância econômica usada como alimento e isca para pesca na 

sua região de ocorrência (HOLTHUIS, 1993). 
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Características S. obtusus S. herklotsii 

Sulco longitudinal do carpo do 
primeiro pereiópodo raso profundo 

Sulco pós-cervical  mais distinto  menos distinto 

Dentes laterais da carapaça maiores menores 

Distância entre as manchas do 
primeiro somito abdominal 

metade ou menor do que 
a largura de cada mancha

quase tão grande 
quanto a largura de 

cada mancha 

Dente mediano da margem orbital quase tão grande quanto 
os demais dentes 

bem distinto dos demais 
dentes 

Elevações dos pereiópodos fortemente pronunciadas pouco pronunciadas 

Quadro 3. Caracteres diferenciais entre S. obtusus e S. herklotsii.

Características S. obtusus S. delfosi 

Sulco pós-cervical   mais distinto menos distinto  

Pubescência pronunciada pouco pronunciada 

Dentes laterais da carapaça maiores e mais distintos menores e menos 
distintos 

Distância entre as manchas do 
primeiro somito abdominal 

metade ou menor do que a 
largura de cada mancha 

muito maior do que a 
largura das manchas 

laterais 

Quadro 4. Caracteres diferenciais entre S. obtusus e S. delfosi. 
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Figura 57. Distribuição geográfica de Scyllarides obtusus. 
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Figura 58. Scyllarides obtusus. A. vista dorsal, B. vista lateral (HOLTHUIS, 1993). 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         184

SSuubbffaammíílliiaa IIbbaacciinnaaee Holthuis, 1985

Ibacinae Holthuis, 1985b: 12; 1991: 171; De Grave et al., 2009: 23.    

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça fortemente comprimida dorsoventralmente, com profunda 

incisão cervical e ausência de incisão pós-cervical; margem lateral posterior à 

incisão cervical, com distintos dentes. Ausência de espinho pós-orbital. Olhos curtos, 

implantados em órbitas na margem anterior da carapaça, distantes do ângulo 

anterolateral. Mandíbula com palpo simples ou bi-segmentado. Exópodos dos 

maxilípodos com flagelo multiarticulado. Quinto pereiópodo da fêmea quelado. 

GGÊÊNNEERROO--TTIIPPOO:: Ibacus Leach, 1815. 

EELLEENNCCOO DDEE GGÊÊNNEERROOSS:: Evibacus, Ibacus e Parribacus. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Das cerca de 13 espécies da subfamília Ibacinae apena uma, 

Parribacus antarcticus, ocorre no Oceano Atlântico, as demais habitam o Indo-

Pacífico e o Pacífico Oriental.  
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GGêênneerroo PPaarrrriibbaaccuuss Dana, 1852   

Parribacus Dana, 1852a: 14; Fischer, 1978: não paginado; Rodriguez, 1980: 196; 

Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 58; 1998: 387; Burukovskii, 1985: 143; Holthuis, 

1985b: 69; 1991: 207; Chan & Yu, 1989a: 1; Melo, 1999: 443; Tavares, 2003: 

321; Dall´Occo, 2005: 96. 

Parribachus; Boas, 1880: 87-89,181,182. 

Paribacus; Pfeffer, 1881: 49. 

Paribaccus; Nobili, 1899: 243.                                       

Paribaeus [sic]; Bergroth, 1905: 65 [error]. 

Parabacus [sic]; Edmondson, 1923: 28 [error]. 

Parabaccus [sic]; Banner & Randall, 1952: 30 [error]. 

Parribucus [sic]; Aikawa & Isobe, 1955: 113 [error]. 

Parribaccus; Schroeder, 1964: 134. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Corpo coberto por tubérculos escamiformes e curta pilosidade. 

Carapaça fortemente comprimida dorsoventralmente; margem anterior com franja de 

curtas cerdas; ausência de distintas elevações pós-rostral e branquial; presença de 

profunda e larga incisão cervical; sulcos cervical, pós-cervical e branquial indistintos 

ou ausentes; ausência de carenas na carapaça. Distância entre as órbitas igual ou 

maior do que o dobro da distância entre cada órbita e o ângulo anterolateral da 

carapaça; margem lateral da carapaça com dentes pontiagudos de tamanho 

semelhante. Exópodos dos maxilípodos com flagelo bem desenvolvido. Palpo 

mandibular bi-segmentado. Maxílula sem palpo. Ausência de espinho póstero-

mediano no quinto somito abdominal. Terminação distal das pleuras direcionada 

para frente. Quinto pereiópodo das fêmeas subquelado.  

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Parribacus antarcticus; P. caledonicus; P. holthuisi; P. 

japonicus; P. perlatus; P. scarlatinus.  

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Scyllarus antarcticus Lund, 1793 [designado por Ward (1942)]. 
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Parribacus antarcticus (Lund, 1793) 

‘Potiquiquyixe” Marcgrave, 1648: 186. 

Cancer Arctus Herbst, 1786: pl. 364. 

Scyllarus antarcticus Lund, 1793: 22; Weber, 1795: 94; Latreille, 1802: 181; 1829: 

80; 1831b: 61; 1834: 195; Lamarck, 1818: 212; Guérin-Méneville, 1827 (1827-

1831): pl. 20, fig. 1; 1828 (1827-1831): 4; Desmarest, 1830: 53; Henschel, 1833: 

203; H. Milne Edwards, 1837b: 375; 1839: 394; 1841(1836-1844): 120, pl. 45, fig. 

3; Owen, 1839: 86; Holthuis, 1956: 114; Hemming, 1958a: 137.   

Cancer (Astacus) ursus major Herbst, 1793: 82. 

Scyllarus antarctcius [sic]; Fabricius, 1798: 399 [error]. 

Scyllarus antarticus; Lamarck, 1801: 157; Bosc, 1801:19. 

Scyllarus Antarcticus; Leach, 1814: 397. 

Cancer ursus major; Latreille, 1816: 32. 

? Scyllarus carinatus Guilding, 1825: 336; Holthuis, 1946: 89. 

Ibacus ciliatus Guilding, 1825: 337. 

“Scyllare antarctique”; Latreille, 1825b: 416. 

Scyllarus Antareticus [sic]; Comte, 1832-1840: pl. 56 [error]. 

Ibacus antarticus; H. Milne Edwards, 1837b: 287. 

Ibacus Parrae H. Milne Edwards, 1837b: 288; Dana, 1852a: 14; 1852b: 517; Guérin-

Méneville, 1856: xvii; 1857: xlii.  

Ibacus antarcticus; H. Milne Edwards, 1838b: 168; 1839 (1836-1844): pl. 45, fig. 3; 

Bleeker, 1845: 504; White, 1847: 68; Gibbes, 1850a: 193; Dana, 1852a: 14; 

1852b: 517; A. Milne-Edwards, 1862: 14; Schmeltz, 1866; 24; von Martens, 1872; 

124; Hoffmann, 1874: 42; Brocchi, 1875: 14; Neumann, 1878: 34; Richters, 1880: 

161; Haswell, 1882: 169; Mocquard, 1883: 147; Whitelegge, 1897: 146; 

Thompson, 1901: 18; Coulon, 1907: 179; Torralbas, 1917: 69, fig. 45. 

Ibacus parrae; Gibbes, 1850a: 193. 

Ibachus [sic] antarcticus; Gibbes, 1850b: 25, 28 [error]. 

Parribacus antarcticus; Dana, 1852a: 14; 1852b: 517; 1855: 11, pl. 32, fig. 6; 

Stimpson, 1860: 23; Miers, 1877: 138; 1880a: 378; Rathbun, 1897: 43; 1906a: 

896; Nutting, 1919: 72; Pesta, 1933: 280; Seurat, 1934: 60; Holthuis, 1946: 102; 

1953: 50; 1959: 99, pl. 7, fig. 1; 1985: 73; 1991: 209; Poisson, 1947: 15, 63, pl. 7; 
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Forest, 1954: 345; Hiatt, 1954: 30; Matthews, 1954a: 205; 1954b: 28, figs. 1-11; 

Chuang, 1961: 182, 210; Green, 1961: 70; Saisho, 1962: 174, figs. 1, 2; Harada, 

1965: 37; Tinker, 1965: 48, pl. 12; Fausto-Filho, Mattheus & Lima, 1966: 127; 

Robertson, 1968b: 334; 1968c: 93, 95, figs. 1-7; 1969a: 311; 1969b: 565; Sims, 

1968: 261, 262; Sims & Brown, 1968: 80; Michel, 1971: 472; Coelho & Ramos, 

1972: 159; Opresko et al., 1973: 30, pl. 10; Burukovskii, 1974: 102; 1985: 144; 

Colin, 1978: 355; Manning, 1978: Scyll Par 1; Phillips, Cobb & George, 1980: 71; 

Hwang & Yu, 1983: 263; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 60; 1998: 387; 

Williams, 1986: 27; Chan & Yu, 1989a: 2; Cintra, et al., 1998: 103; Melo, 1999: 

444; Tavares, 2003: 323; Dall´Occo, 2005: 98. 

Parribacus parrae; Dana, 1852a: 14; 1852b: 517; De Man, 1916: 66. 

Paribacus antarcticus; Ortmman, 1891: 45; Borradaile, 1898: 1014; Lenz, 1901: 441; 

De Man, 1902: 101; Demandt, 1913: 108; 1914: 110; Estampador, 1959: 39. 

Paribaccus antarcticus; Nobili, 1899: 243; Balss, 1914a: 81; Edmondson, 1933: 223, 

fig. 133; 1946: 258, fig. 157; Smith, 1948: 97. 

Ibaccus parrae; Young, 1900: 430. 

Paribaccus  papyraceus Rathbun, 1906a: 897, pl. 18, fig. 5. 

Paribaccus  parra; Balss, 1914a: 81. 

Parribacus ursus; Stebbing, 1915: 63. 

Parribacus ursus major; De Man, 1916: 66, 93; 1924: 57; Edmondson, 1925; 18; 

Poisson, 1947: 15; Barnard, 1950: 565; Kensley, 1981: 30. 

Parribacus ursus major carinata; De Man, 1916: 66. 

Paribacus ursus major; Parisi, 1917: 13. 

Parabacus [sic] antarcticus; Edmondson, 1923: 28 [error]. 

Paribaccus ursus-major; Matthews, 1926: 8, 17. 

Parribacus ursus-major; Boone, 1935: 54. 

Parribacus antarticus; Nutting, 1936: 81; Rodriguez, 1980: 196 [non Parribacus 

japonicus Holthuis, 1960]. 

[non Parribacus antarcticus Utinomi, 1956: 62, pl. 31, fig. 2; nec Kubo, 1960: 98, pl. 

49, fig. 7; 1965: 627, fig. 1022; Holthuis & Sakai, 1970: 92, 290; Hwang & Yu, 

1983: 263 (= Parribacus japonicus Holthuis, 1960)]. 

Parribacus antacticus [sic]; Lemos de Castro, 1962: 41, 48, pl. 3, figs. 22, 23 [error]. 
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TTIIPPOO:: Lectótipo selecionado por Holthuis (1956), sendo este o espécime ilustrado 

em Rumphius (1705: pl.2, fig. C). Do espécime-tipo resta apenas o desenho original 

preservado na Koninklijke Blibliotheek (Royal Library), The Hague, Netherlands, de 

acordo com Holthuis (1991). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Imediações de Amboina, Moluccas, Indonésia. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Rostro formado por pequeno dente dorsal. Corpo fortemente 

achatado dorsoventralmente, coberto por tubérculos cercados de curtas cerdas. 

Carapaça mais larga do que longa; ausência de distintas elevações pós-rostral e 

branquial; presença de tubérculos maiores e mais distintos na região pós-rostral, na 

região anterior ao sulco marginal e na margem posterior da carapaça; margens 

laterais com profundos entalhes formando dentes largos e pontiagudos; presença de 

2 dentes anteriores à incisão cervical; incisão cervical muito profunda e larga, com 

longa franja de cerdas na margem posterior e pequeno dente próximo ao ângulo 

interno; presença de 6 dentes posteriores à incisão, sendo o primeiro distintamente 

mais largo do que os demais. Margem anterior do epístoma com 3-5 pares de 

dentes, sendo os pares mediano e lateral maiores. 

Placa antenular triangular, com fenda longitudinal mediana. Antênula delgada, 

pouco mais longa do que a antena, com flagelos curtos. Antena curta, 

dorsoventralemente achatada; face superior coberta por tubérculos e com distintos 

dentes nas margens; segundo e terceiro segmentos antenais fusionados, com 

projeção anteromesial terminando em distinto dente; quarto segmento antenal com 

5-7 (geralmente 6) espinhos na margem lateral externa, 2 espinhos na margem 

interna e espinho distal maior do que os demais; quinto segmento antenal com 

projeção mesial triangular com 2 dentes na margem interna e forte dente distal; 

sexto segmento sem tubérculos dorsais, com 1 ou 2 dentes na margem lateral 

interna e 6-8 dentes robustos na margem distal, sendo o externo mais largo e 

seguido por diminutos dentes.

Presença de proeminente espinho na base do quinto pereiópodo em ambos os 

sexos. Pereiópodos com dátilo simples, exceto pela presença de subquela no quinto 

pereiópodo das fêmeas, formada por pequena projeção espiniforme na margem 

posterior do própodo.  
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Somitos 1-5 com sulcos oblíquos laterais curtos e discretos. Somitos 2-5 com 

sulco transversal dorsal delgado, coberto por densa pilosidade e interrompido 

medianamente por proeminente carena longitudinal arborescente, mais elevada nos 

somitos 2 e 3. Somitos abdominais 2-6 com grandes tubérculos achatados cercados 

de cerdas curtas, região posterior dos somitos lisa, sendo maior nos somitos 4 e 5. 

Pleura do primeiro somito reduzida, terminando em pequenos dentes. Pleuras dos 

somitos 2-5 com sulco longitudinal mediano piloso que se une ao sulco transversal 

dorsal dos somitos. Pleura 2-4 de tamanhos decrescentes, terminando em forte 

projeção pontiaguda curva e direcionada para frente; margem anterior da projeção 

da pleura do segundo somito com distinto dente. Pleura do quinto somito menos 

delgada e espiniforme do que as anteriores. Pleópodos de tamanho decrescente; 

pleópodos dos somitos 4 e 5 muito reduzidos nos machos; pleópodos das fêmeas 

com longa franja de cerdas.  

Telso largo e desarmado; região calcificada coberta por tubérculos e região 

membranosa coberta por cerdas que se estendem até a porção mediana. Margem 

distal dos urópodos denticulada. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 87,0 c.c.; maior fêmea 92,0 c.c. e menor fêmea 

ovígera 64,0 c.c. (HOLTHUIS, 1985b). 

CCOORR:: Corpo amarelado, com grandes manchas escuras de cor marrom, negra ou 

cinza arroxeada. Dentes da margem anterior da carapaça e da elevação orbital 

púrpuras; dentes laterais da carapaça e das margens dos segmentos antenais 

predominantemente escuros, quase negros, com distintas manchas amareladas. 

Flagelo antenular com listras longitudinais amarelas e marrons. Pereiópodos 

amarelos com manchas e listras verdes. Somitos abdominais com finas listras 

laterais negras; região mediana do primeiro somito com diminutas manchas marrons 

e círculo mediano marrom escuro na margem posterior; segundo e terceiro somitos 

com 3 manchas negras na região anterior. Face ventral do corpo amarelo 

esverdeado com pálidas manchas verdes. Leque caudal marrom claro com pontos 

azul escuros (HOLTHUIS, 1985b; CHAN; YU, 1989a; DEBELIUS, 2001).

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades de até 202m. Habitante de corais ou recifes rochosos, 

com fundo de areia ou rocha (HOLTHUIS, 1985b; COELHO; RAMOS-PORTO, 
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1994/95). Espécie noturna, encontrada em fendas durante o dia, às vezes, em 

pequenos grupos.  

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
BRASIL: Rio Grande do Norte - Atol das Rocas, xii.1994, 1� (MZUSP 12478); 1�

(MZUSP 12479); 1982, 1� (MNRJ 3572); Pernambuco - Tamandaré, 08°49'S: 

35°02'W, 25-27m, i.1999, 1� (MZUSP 13731); Fernando de Noronha, Buraco do 

Inferno, Ilha da Rata, x.1985, 1� (MZUSP 7242); Sergipe - Pirambú , viii.1985, 1�

(MZUSP 7041); Bahia - Ilha de Boipeba, Cova da Onça, Cairu, xi.2002, 1� (MNRJ 

17932); Espírito Santo - Revizee Pesca, Bahia II, est. E-0530, 19°42'S: 39°25'W a 

19°42'S: 39°25'W, 202m, vi.2000, 1 juvenil (MNRJ 14938); Ilha Rasa de Fora, 

Guarapari, 10m, x.1986, 1� (MZUSP 12932); Rio de Janeiro - Arraial do Cabo, 

45m, i.1987, 1� (MZUSP 8256); São Paulo - Baia de Santos, 1� (MZUSP 10892). 

Sem localidade - 1� (MZUSP 8931). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: da Flórida ao Brasil (Atol das 

Rocas, Fernando de Noronha, Amapá, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte e de 

Pernambuco até São Paulo). Indo-Pacífico: sul de Taiwan e da costa leste da África 

até a Polinésia. Pacífico Oriental: Havaí. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: A primeira referência desta espécie na literatura, realizada por 

Marcgrave (1648), sob a denominação de Potiquiquyixe, refere-se a um exemplar 

procedente da costa brasileira. Segundo Holthuis (1946), a primeira referência a esta 

espécie pela nomenclatura binomial foi realizada tanto por Lund como por Herbst em 

1793, porém de acordo com as regras de Nomenclatura Zoológica, a primeira 

revisão da espécie feita por H. Milne Edwards (1837b) sinonimiza Cancer (Astacus) 

ursus major Herbst, 1793 a Scyllarus antarcticus Lund, 1793, priorizando-se assim o 

nome dado por Lund.  

A falta de exatidão na ilustração de Rumphius (1705: pl.2, fig. C), quanto ao 

denteado das margens laterais da carapaça e da antena, foi evidenciada por De 

Haan (1841) e De Man (1902; 1916), sendo ainda suficientemente característica 

para afirmar a identidade da espécie. Segundo Holthuis (1985), o espécime citado 

por Guilding (1825) como Scyllarus carinatus trata-se de um juvenil de Parribacus 
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antarcticus, o mesmo aplica-se a Parribacus antarcticus carinatus citado por Pfeffer 

(1881) e Parribacus papyraceus citado por Rathbun (1906a). A nova espécie 

descrita por H. Milne Edwards (1837b) como Ibacus Parrae (Caribe) foi sinonimizada 

em P. antarcticus por von Martens (1872), considerando a ausência de espinho na 

base do quinto pereiópodo como uma aberração ou como resultado de danos no 

espécime descrito. Diferenças morfológicas entre espécimes do Caribe e do Indo-

Pacífico, citadas por Gibbes (1850a), foram refutadas por von Martens (1872).      

Figura 59. Distribuição geográfica de Parribacus antarcticus. 
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Figura 60. Parribacus antarcticus, macho, Rio Grande do Norte (MZUSP 12479): A. vista 
dorsal, B. carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral). 
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SSuubbffaammíílliiaa SSccyyllllaarriinnaaee Latreille, 1825 

Scyllarides Latreille, 1825a: 278.

Scyllarinae Latreille, 1825b: 416; Holthuis, 1985: 3; 2002: 501; De Grave et al., 2009: 

23. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Corpo arqueado, não fortemente comprimido dorsoventralmente. 

Margem lateral da carapaça com numerosos dentes ou tubérculos escamiformes, 

incisão cervical rasa; presença de incisão pós-cervical distinta. Órbitas na margem 

anterior da carapaça a certa distância do ângulo anterolateral. Ausência de flagelo 

no exópodo do primeiro e terceiro maxilípodos; flagelo do segundo maxilípodo 

transformado em segmento laminado simples. Palpo da mandíbula com único 

segmento. Maxílula sem palpo. Quinto pereiópodo da fêmea subquelado.

GGÊÊNNEERROO--TTIIPPOO:: Scyllarus Fabricius, 1775 [por monotipia].

EELLEENNCCOO DDEE GGÊÊNNEERROOSS:: Acantharctus, Antarctus, Antipodarctus, Bathyarctus, 

Biarctus, Chelarctus, Crenarctus, Eduarctus, Galearctus, Gibbularctus, Petrarctus, 

Remiarctus, Scammarctus e Scyllarus.

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Até recentemente a subfamília Scyllarinae era composta somente 

pelo gênero Scyllarus, sendo este subdividido por Holthuis (2002) em 13 novos 

gêneros viventes, cujos nomes apresentam o sufixo –arctus com a finalidade de 

relacioná-los com o mais conhecido sinônimo de Scyllarus, sendo corroborado por 

De Grave et al. (2009). 
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CCHHAAVVEE PPAARRAA OOSS GGÊÊNNEERROOSS DDAA SSUUBBFFAAMMÍÍLLIIAA SSCCYYLLLLAARRIINNAAEE NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1.  Margem anterior do esterno torácico truncada ou convexa, sem incisão mediana 

e podendo apresentar tubérculo mediano.....................……………….Bathyarctus

1´.  Margem anterior do esterno torácico em forma de “U” ou “V” raso, com incisão 

mediana..................................................................................................................2

2.  Último esternito torácico com espinho mediano agudo......................Acantharctus 

2´.  Último esternito torácico com tubérculo mediano...............………………Scyllarus 

.  
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GGêênneerroo AAccaanntthhaarrccttuuss Holthuis, 2002 

Acantharctus Holthuis, 2002: 649; Grave et al., 2009: 23.  

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Dente rostral pequeno ou obsoleto; dente pré-gástrico muito menor do 

que os dentes gástrico e cardíaco. Quarto segmento antenal com apenas uma 

elevação oblíqua, sem elevação adicional ou fileiras de tubérculos. Margem anterior 

do esterno torácico com incisão em forma de “U”, podendo apresentar discreto 

tubérculo de cada lado da incisão; último segmento com forte espinho mediano em 

ambos os sexos. Abdome com distinto padrão arborescente de delgados sulcos, 

presença de elevação mediana discreta.   

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Acantharctus delfini, A. ornatus e A. posteli.  

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Scyllarus ornatus Holthuis, 1960 [designado por Holthuis, 2002]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: As espécies deste gênero ocorrem no Pacífico-oriental 

(Acantharctus delfini), Indo-Pacífico (A. ornatus) e Atlântico oriental (A. posteli).
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AAccaanntthhaarrccttuuss ppoosstteellii (Forest, 1963) 

Scyllarus paradoxus Bouvier, 1915a: 47; 1815d: 289; 1917: 108; Ramadan, 1938: 

126 ; Holthuis, 1952a: 20 [non Scyllarus paradoxus Miers, 1881]. 

Scyllarus arctus paradoxus; Balss, 1925: 204.

Scyllarus posteli Forest, 1963b: 8; Burukovskii, 1985: 148; Holthuis, 1987: 314; 

Falcial & Minervini, 1992a: 140; Galil et al., 2002: não paginado. 

Acantharctus posteli; Holthuis, 2002: 650. 

TTIIPPOOSS:: Holótipo, fêmea ovígera, 51mm c.t. (IRScNB). Parátipos, 2 fêmeas (49mm e 

52mm c.t.) (RMNH 8556). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: “Expedition M´bizi, est. AS 168, 8 miles WSW de Pointe Noire, 

4°53´S: 11°43´E, 70m”. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral muito pequeno ou obsoleto. Carapaça coberta por 

tubérculos escamiformes, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; 

dente pré-gástrico diminuto; dente gástrico distinto e pontiagudo; elevação branquial 

anterior com 2 fortes dentes; presença de 3 dentes anterolaterais, sendo o anterior 

maior e pontiagudo; incisão cervical distinta, seguida por dentes médio-laterais, 

sendo o anterior maior e pontiagudo; sulco cervical distinto; incisão pós-cervical 

seguida por distinto dente pontiagudo e pequenos dentes escamiformes; dente 

cardíaco pontiagudo seguido por diminutos tubérculos escamiformes; elevação 

submediana posterior com discretas projeções escamiformes; elevação branquial 

posterior com dente pontiagudo anterior, seguido posteriormente por tubérculos 

escamiformes; fileira com cerca de 4 diminutos tubérculos intermediários 

escamiformes; região imediatamente anterior ao sulco marginal da carapaça coberta 

por tubérculos escamiformes; região entre o sulco marginal e a margem posterior 

com projeções escamiformes; margem posterior da carapaça com larga incisão 

mediana. Órbitas profundamente escavadas com hiato; margem anterior interna com 

2 dentes, sendo o segundo mais forte e longo. 

Margem anterior da placa antenular com 2 projeções medianas quase 

obsoletas. Antena dorsoventralmente achatada, margem distal com longas cerdas; 
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segundo e terceiro segmentos fusionados e triangulares, com forte elevação 

mediana terminando em dente na margem posterior; quarto segmento com carena 

mediana longitudinal que termina em forte dente na margem posterior, margem 

externa com 2 largos dentes, margem interna com forte dente proximal e mais 3 ou 4 

dentes  irregulares; quinto segmento com 3 dentes, sendo 1 mediano e 1 em cada 

lateral; margem do sexto segmento com 6 dentes, sendo o dente mais interno 

triangular e pontiagudo e os demais arredondados.  

Esterno torácico com larga incisura anterior em forma de “U”; quinto esternito 

dos machos, com 3 espinhos fortes, longos e dirigidos para trás, sendo 1 mediano e 

2 na base dos pereiópodos; nas fêmeas presença de único espinho mediano. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais. Margem interna do mero 

do primeiro pereiópodo carenada. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas. 

Primeiro somito abdominal com distinto sulco transversal contínuo; margem 

posterior com profunda incisão mediana. Somitos abdominais 2-5 com distinto sulco 

transversal curvo, que delimita a região lisa anterior do somito; região mediana com 

profundo sulco transversal interrompido medianamente por distinta ornamentação 

arborescente e elevada. Margem posterior dos somitos 2 e 3 com profunda e larga 

incisão mediana que se prolonga para frente por um sulco. Margem posterior do 

quarto somito com discreta incisão mediana, ausente no quinto e sexto somitos. 

Quinto somito com distinta projeção pontiaguda mediana na margem posterior. 

Margem posterior do sexto somito 3 pequenos dentes, sendo 1 mediano 2 laterais. 

Pleura do primeiro somito lobulada com larga incisão mediana e 2 pequenos 

tubérculos distais. Pleura do segundo somito com dente distal agudo direcionado 

para trás; presença de distintos dentes, maiores na região proximal da margem 

anterior, e menos distintos na região distal da margem posterior. Pleura dos somitos 

3 e 4 aguda. Pleura do quinto somito arredondada. Pleuras com pequenos 

tubérculos e largo sulco longitudinal piloso.  

Região calcificada do telso com 2 grandes tubérculos achatados submedianos 

seguidos por dente pontiagudo; região membranosa com fileiras longitudinais de 

cerdas. Margem posterior da região calcificada dos urópodos denticulada e com 

distinto espinho lateral. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 56,0 c.t., maior fêmea 56,0 c.t. e menor fêmea 

ovígera 30,0 c.t. (FOREST, 1963b). 
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CCOORR:: Referências sobre a coloração da espécie não foram encontradas na 

literatura. 

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades de 10 a 70m (FOREST, 1963b). Em fundos de 

conchas, areia com lama e calcário duro (UDEKEM D´ACOZ, 1999). 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO:: África - Costa do Marfim, 5°11´N: 4°05´W, 70m, x.1963, 

2� (MZUSP 19982).

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Golfo de Cadice e do Senegal 

até a África do Sul. Mediterrâneo: Mar de Alboran (Espanha). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Galil et al. (2002) um único registro na costa de Málaga 

(Mar de Alboran), foi realizado por Garcia Raso (1982), sendo esta espécie 

considerada exótica para a região do Mediterrâneo, cujo meio de introdução é 

desconhecido. 

Figura 61. Distribuição geográfica de Acantharctus posteli. 
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Figura 62. Acantharctus posteli, fêmea, África (MZUSP 19982): A. vista dorsal, B. carapaça 
(vista dorsal), C. abdome (vista lateral).  
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GGêênneerroo BBaatthhyyaarrccttuuss Holthuis, 2002 

Bathyarctus Holthuis, 2002: 504; Grave et al., 2009: 23.  

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Ausência de dente rostral pontiagudo. Presença de dente pré-gástrico, 

gástrico e cardíaco; dente pré-gástrico pode estar ausente ou reduzido a uma curta 

e baixa carena. Quarto segmento antenal com elevação adicional posicionada 

próxima à margem lateral externa. Margem anterior do esterno torácico truncada ou 

convexa, sem incisão mediana. Somitos abdominais com proeminente carena 

mediana pouco mais distinta no quarto somito do que no terceiro.  

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Bathyarctus chani, B. faxoni, B. formosanus, B. ramosae, 

B. rubens e B. steatopygus.

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Arctus rubens Alcock & Anderson, 1894 [designado por Holthuis 

(2002)]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: O gênero Bathyarctus é formado por 2 espécies restritas ao 

Atlântico Ocidental e 4 espécies que ocorrem somente no Indo-Pacífico, sendo que 

duas delas (B. chani e B. steatopygus) foram descritas juntamente com o novo 

gênero por Holthuis (2002). 

CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO BBAATTHHYYAARRCCTTUUSS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

2. Região distal da pleura dos somitos 2-5 forma grande dente pontiagudo 

direcionado para trás.............................................................................B. ramosae 

2`. Região distal da pleura dos somitos 2-5 forma discreto dente sem ponta aguda 

...................................................................................................................B. faxoni
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BBaatthhyyaarrccttuuss ffaaxxoonnii (Bouvier, 1917) 

Arctus americanus A. Milne-Edwards, 1880a: 64 [non A. americanus Smith, 1869: 

119]. 

Scyllarus faxoni Bouvier, 1917: 106; 1925: 444; Holthuis, 1946: 88; Springer & Bullis, 

1956: 14; Bullis & Thompson, 1965: 9; Lyons, 1970: 35. 

Bathyarctus faxoni; Holthuis, 2002: 504. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho, 42,0mm c.t. 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ao largo de Guadalupe, Caribe, “Blake” est. 167, 320m.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral curto, em forma de tubérculo, entre discreta projeção, de 

cada lado, na margem anterior da carapaça. Carapaça com ornamentações 

escamiformes ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; presença de 

poucos tubérculos entre as elevações pós-rostral e branquial anterior; dente pré-

gástrico distinto; dente gástrico agudo e maior; elevação branquial anterior com forte 

dente agudo distal; presença de dentes anterolaterais pouco definidos, sendo o 

anterior maior e pontiagudo; incisão cervical bem marcada seguida por dentes 

médio-laterais escamiformes, sendo o primeiro maior e pontiagudo; sulco cervical 

profundo; incisão pós-cervical seguida por distintos dentes escamiformes; dente 

cardíaco desenvolvido e com incisão mediana; elevação branquial posterior com 

dente pontiagudo anterior seguido por fileira de tubérculos; presença de fileira 

longitudinal com tubérculos intermediários; região imediatamente anterior ao sulco 

marginal da carapaça coberta por tubérculos escamiformes; região entre o sulco 

marginal e a margem posterior com projeções escamiformes; margem posterior da 

carapaça com distinta incisão mediana. Órbitas profundamente escavadas, margem 

anterior interna com hiato.  

Placa antenular formada por 2 lobos subquadrados, cada um com pequeno 

espinho mediano. Região distal do pedúnculo antenular expandido e com dente; 

antênula mais longa do que a antena; flagelo curto. Antena dorsoventralmente 

achatada, margem distal com longas cerdas; segundo e terceiro segmentos 

fusionados e triangulares com grande espinho próximo ao centro da margem anterior 
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e pequeno espinho no ângulo externo; quarto segmento triangular, com carena 

mediana longitudinal que termina em forte dente na margem posterior, margens 

laterais denteadas, presença de elevação adicional posicionada próxima à margem 

lateral externa, presença de somente 1 dente na margem lateral externa posterior a 

elevação adicional; quinto segmento curto, com 2 espinhos próximos ao ângulo 

anterior externo e grande espinho dorsal sem ponta próximo ao ângulo interno; 

margem anterior do sexto segmento dividido em 6 ou 7 lobos bem separados, que 

tornam-se progressivamente mais pontiagudas em direção à margem interna, lobo 

mesial menor e lobo externo largo e subtruncado.  

Margem anterior do esterno torácico estreita e sem entalhe mediano. Esternitos 

com tubérculo mediano. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais. Quinto pereiópodo 

subquelado nas fêmeas. 

Margem posterior dos somitos abdominais 1-3 com fenda subtriangular 

mediana. Somitos 2-5 com distinta carena mediana, esta com incisão posterior nos 

somitos 2-4; presença de sulcos arborescentes e áreas dorsais lisas. Margem 

posterior do quinto somito com espinho mediano discreto e sem ponta aguda. Sexto 

somito com tubérculo mediano arredondado na margem posterior e outro entre a 

linha mediana e cada ângulo posterior. Pleura do primeiro somito pequena, com 3 

pequenas projeções na margem lateral. Pleura do segundo somito larga, terminando 

em dente obtuso; margem posterior fracamente denteada. Pleura do terceiro e 

quarto somitos alongadas, terminando em dente sem ponta aguda e com margem 

posterior denteada. Pleura do quinto somito alongada, com 3 dentes curtos e sem 

ponta aguda na margem posterior.  

Região calcificada do telso com 2 tubérculos medianos e 2 dentes 

arredondados submedianos; margem lateral com agudo espinho distal; região 

membranosa com fileiras de curtas cerdas. Urópodos com espinho agudo no ângulo 

posterior externo. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 16,0 c.c. (BOUVIER, 1925) e maior fêmea 17,0 c.c. 

(TAVARES, 1997).  

CCOORR:: Não foram encontradas referências sobre a coloração da espécie na literatura.
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HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades de 229 a 457m (LYONS, 1970). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bahamas, do Estreito da 

Flórida até Guadalupe e Yucatán.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Bathyarctus faxoni é semelhante à B. ramosae, pela presença de 

elevação adicional no quarto segmento antenal, sendo suas características 

diagnósticas destacadas no quadro 5.  

Características B. ramosae B. faxoni 

Margem externa do quarto 
segmento antenal atrás da 

elevação adicional 
com 2 dentes com 1 dente

Dentes da região lateral da 
carapaça

bem desenvolvidos e 
pontiagudos 

pouco desenvolvidos e 
menos pontiagudos 

Terminação da pleura dos 
somitos 2-5 

forma grande dente 
pontiagudo direcionado para 

trás

 Forma discreto dente 
sem ponta aguda  

Espinho da margem posterior 
do quinto somito abdominal

  
forte e agudo curto e truncado 

Margem posterior da pleura do 
quinto somito

com 3 proeminentes dentes 
pontiagudos 

com 3 dentes curtos e 
obtusos 

Quadro 5. Características diagnósticas entre B. ramosae e B. faxoni (modificado de Tavares 
(1997)). 
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Figura 63. Distribuição geográfica de Bathyarctus faxoni. 
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Figura 64. Bathyarctus faxoni. vista dorsal (BOUVIER, 1925). 
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BBaatthhyyaarrccttuuss rraammoossaaee (Tavares, 1997)

Scyllarus ramosae Tavares, 1997: 716; Melo, 1999: 462; Dall´Occo, 2005: 142; 

Dall´Occo et al., 2007: 48. 

Bathyarctus ramosae; Holthuis, 2002: 504. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho (MNRJ 1584). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Brasil, próximo à costa do Espírito Santo, TAAF MD55/ Brazil 

1987, “Marion Dufrèsne”, est. 46 - CB80, 18°59’S: 37°49’W, 290-315m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral diminuto e arredondado. Carapaça coberta por 

tubérculos escamiformes, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; 

dente pré-gástrico bem desenvolvido, dente gástrico pontiagudo e maior do que o 

anterior; elevação branquial anterior com espinho forte e curvo; presença de 4 

dentes anterolaterais, sendo o anterior maior e pontiagudo; incisão cervical distinta, 

seguida por cerca de 4 dentes médio-laterais, sendo o anterior maior e pontiagudo; 

sulco cervical distinto; incisão pós-cervical seguida por dentes escamiformes, sendo 

o  anterior maior e pontiagudo; dente cardíaco forte e pontiagudo; elevação 

submediana posterior com distintos tubérculos; elevação branquial posterior com 

fileira de tubérculos, sendo o primeiro maior e mais agudo do que os demais; fileira 

com cerca de 12 tubérculos intermediários; região imediatamente anterior ao sulco 

marginal da carapaça coberta por tubérculos escamiformes; região entre o sulco 

marginal e a margem posterior com projeções escamiformes; margem posterior da 

carapaça com larga incisão mediana. Órbitas profundamente escavadas com hiato. 

Placa antenular com 3 lobos, sendo o lobo interno mais pronunciado e agudo. 

Antênula mais longa do que a antena, flagelo curto. Antena dorsoventralmente 

achatada, margem distal com longas cerdas; segundo e terceiro segmentos 

fusionados e triangulares, região interna da margem anterior dos com forte dente 

agudo; quarto segmento antenal com 2 elevações, sendo a mediana com tubérculo 

basal e distinto dente distal pontiagudo, elevação adicional mais próxima à margem 

externa, com tubérculo contíguo ao hiato da margem anterior da órbita; margem 

externa com 4 dentes agudos, margem interna com dentes de diferentes tamanhos; 
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quinto segmento com forte espinho no ângulo interno da margem anterior e 2 

pequenos dentes agudos próximos ao ângulo externo; sexto segmento com cerca de 

8 dentes, sendo os 2 internos mais agudos e os demais progressivamente mais 

arredondados.  

Quarto esternito torácico com diminuto tubérculo arredondado na margem 

anterior. Região mediana dos esternitos pertencentes aos pereiópodos 2-4 com 

tubérculo robusto e arredondado. Último esternito com tubérculo pontiagudo voltado 

para trás. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais; mero com fraco sulco na 

face lateral e franja ventral de cerdas; carpo curto com poucas cerdas na face 

interna; própodo com cerdas ventrais. Pereiópodos 2-4 com face ventral do mero 

coberta por franja de cerdas; carpo liso ventralmente; dátilo com fracos sulcos 

laterais e ventrais. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas.  

Região mediana do primeiro somito abdominal com fileira transversal de 

tubérculos. Segundo e terceiros somitos com distinta incisão mediana na margem 

posterior. Somitos 2-5 com sulco transversal interrompido medianamente por 

elevada carena mediana; margem posterior do quinto somito com espinho mediano 

forte e pontiagudo, entre 2 espinhos laterais menores; margem posterior do sexto 

somito armada com espinhos. Pleura do primeiro somito reduzida, terminando em 

curto dente triangular. Pleura do segundo somito larga, com forte dente proximal na 

margem anterior. Pleuras dos somitos 2-4 com pequenos dentes na margem 

posterior, terminando em forte dente pontiagudo direcionado para trás; pleuras 3-5 

com grande região anterior lisa e margem anterior desarmada. Pleura do quinto 

somito terminando em dente menos pontiagudo; margem posterior com 2 dentes 

fortes e agudos.  

Região calcificada do telso com ornamentações escamiformes; região 

membranosa com fileiras de curtas cerdas.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 15,9 c.c. (MNRJ 1584) e maior fêmea 21,0 c.c. 

(MNRJ 14935). 

CCOORR:: Não é fornecida na descrição da espécie, estando os exemplares examinados 

desprovidos da coloração original devido sua conservação em etanol.
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HHAABBIITTAATT:: Em profundidades entre 251 e 618m. Em fundos de lama e cascalho 

lamoso (SEREJO et al., 2007). 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::

BRASIL: Bahia - REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0495, 13°06'S: 38°25'W, 341m, 

vi.2000, 2� e 2 juvenis (MNRJ 14937); REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0516, 

13°08'S: 38°28'W a 13°07'S: 38°26'W, 334m, vi.2000, 6� e 3 juvenis (MNRJ 14936); 

REVIZEE Pesca - Bahia II, N/O “Thalassa”, est. E-0511, 15°42’S: 38°37’W, 251m, 

vi.2000, 2� e 2� ov. (MNRJ 14935); Espírito Santo - TAAF MD55/ Brazil 1987, 

“Marion Dufrèsne”, est. 46 - CB80, 18°59’S: 37°49’W, 290-315m, v.1987, 1� (MNRJ 

1584); Rio de Janeiro - REVIZEE Pesca, Bahia I, est. D-0464, 21°48´S: 40°1´W, 

592-618m, vi.1999, 1� (MNRJ 13699). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Brasil (Bahia, Espírito Santo 

e Rio de Janeiro).

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Bathyarctus ramosae é morfologicamente muito semelhante à B. 

faxoni Bouvier, 1917. Apesar das 2 espécies ocorrerem no Atlântico Ocidental B. 

faxoni tem sua distribuição restrita ao Atlântico Norte e B. ramosae ao Atlântico Sul.  

Amplia-se aqui o limite meridional da espécie para o Rio de Janeiro. 

Figura 65. Distribuição geográfica de Bathyarctus ramosae. 
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Figura 66. Bathyarctus ramosae, fêmea ovígera, Bahia (MNRJ 14935): A. vista dorsal, B. 
carapaça (TAVARES, 1997), C. abdome (vista lateral). 
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GGêênneerroo SSccyyllllaarruuss Fabricius, 1775

Scyllarus Fabricius, 1775: 413; Rathbun, 1901: 97; Barnard, 1950: 557; Williams, 

1965: 94; 1984: 176; China, 1966: 203; Glaessner, 1969: 475; Lyons, 1970: 7; 

Fischer, 1978: não paginado; Burukovskii, 1985: 143; Holthuis, 1985b: 12; 1991: 

216; 2002: 504; Chan & Yu, 1986: 148; Griffin & Stoddart, 1995: 256; Tavares, 

1997: 723; 2003: 321; Coelho & Ramos-Porto, 1998: 388; Melo, 1999: 443; 

Calado & Narciso, 2002: 187; Dall´Occo, 2005: 123. 

Syllarus Rafinesque, 1815: 98. 

Chrysoma Risso, 1827: 88. 

Arctus De Haan, 1847: 238; Dana, 1852a: 14. 

Nisto Sarato, 1885: 3. 

Yalomus Rafinesque in Holthuis 1985: 141. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Dentes pré-gástrico e gástrico bem desenvolvidos, pontiagudos ou 

obtusos. Quarto segmento antenal com apenas uma elevação oblíqua, sem 

elevação adicional ou fileiras de tubérculos. Região anterior do esterno torácico com 

incisão mediana; último esternito torácico desarmado ou com tubérculo mediano.

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: S. americanus; S. arctus; S. caparti; S. chacei; S. 
depressus; S. paradoxus; S. planorbis; S. pygmaeus e S. subarctus. 

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Cancer arctus Linnaeus, 1758 [por monotipia]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Holthuis (2002) em sua chave diagnóstica destaca que nas 

espécies do gênero Scyllarus os dentes rostral, pré-gástrico e gástrico são 

pontiagudos, o que não ocorre em S. americanus, S. caparti, S. chacei, S. paradoxus 

e S. planorbis.  A maioria das espécies não apresenta interesse comercial devido ao 

seu pequeno tamanho; segundo Holthuis (1991), apenas poucas espécies são 

vendidas comercialmente provenientes de pesca acidental (fauna acompanhante).  
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CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO SSCCYYLLLLAARRUUSS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Dente rostral desenvolvido...................................................................................... 2

1´. Dente rostral muito pequeno ou ausente................................................................4 

2.  Região anterior lisa dos somitos abdominais 2-6, com sulco transversal. Pleura do 

segundo somito não termina em ponta aguda...................................S.  pygmaeus 

2´. Região anterior lisa dos somitos abdominais 2-6, sem sulco transversal. Pleura 

do segundo somito termina em ponta aguda..........................................................3

3. Elevação branquial anterior com dente agudo seguido por dentes menores. 

Elevação submediana do segundo e terceiro segmentos antenais com fileira 

longitudinal de 3 distintos dentes...............................................................S. arctus

3´. Elevação branquial anterior com somente 1 dente agudo. Elevação submediana 

do segundo e terceiro segmentos antenais apenas com dente distal 

............................................................................................................S. depressus

4.  Dentes pré-gástrico e gástrico sem ponta aguda....................................................5

4´. Dentes pré-gástrico e gástrico pontiagudos....................................... S. subarctus

5.  Região entre o sulco marginal e a margem posterior da carapaça sem sulcos 

transversais............................................................................................................ 7

5´. Região entre o sulco marginal e a margem posterior da carapaça com sulcos 

transversais.............................................................................................................6 

6. Dente pré-gástrico distintamente bilobado.........................................S. americanus 

6´. Dente pré-gástrico simples........................................................................S. chacei 

7. Margem anterior do esterno torácico com incisão mediana muito estreita 

..................................................................................................................S. caparti 
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7´. Margem anterior do esterno torácico com incisão mediana larga 

..............................................................................................................................8 

8. Último esternito torácico com distinto tubérculo mediano arredondado situado 

entre fileira transversal de diminutos tubérculos................................S. paradoxus  

8´. Último esternito torácico desarmado....................................................S. planorbis 
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SSccyyllllaarruuss aammeerriiccaannuuss (Smith, 1869) 

Arctus americanus Smith, 1869a: 119; Ortmann, 1897: 270 [non A. americanus A. 

Milne-Edwards, 1880a: 64]. 

Scyllarus gundlachi von Martens, 1872: 123, pl. 5, fig. 13 [non Scyllarus gundlachi

Paul’son, 1875: 102; nec Scyllarus gundlachi A. Milne-Edwards, 1880a: 64]. 

Scyllarus americanus; Rathbun, 1901: 97; Bouvier, 1915a: 290; 1917: 114, 1925: 

447; Schmitt, 1935: 174; Holthuis, 1959: 127, 1960: 152; Tabb & Manning, 1961: 

598; Harada, 1962: 109; Williams, 1965: 96. fig. 75; 1984: 176; Sims Jr., 1966b: 

288; Baisre, 1966: 6; Robertson, 1968a: 20; Lyons, 1970: 25, fig. 9; Fausto Filho 

& Sampaio Neto, 1976: 68; Coelho, 1981: 14; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 

59; 1998: 388; Burukovskii, 1985: 148; Abele & Kim, 1986: 317; Tavares, 1997: 

721; Melo, 1999: 456; Silva & Calado, 2002: 187; Dall´Occo, 2005: 125 [non 

Scyllarus americanus Springer & Bullis, 1956: 14; nec Scyllarus americanus Bullis 

& Thompson, 1965: 9; nec Scyllarus americanus “von Martens” Bouvier, 1917: 

106]. 

TTIIPPOO:: Não foram encontradas referências na literatura. 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Egmont Key, Flórida. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral diminuto. Carapaça coberta por tubérculos em forma de 

escama, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; dente pré-gástrico 

bilobado; dente gástrico simples ou bilobado; presença de grande área lisa na região 

entre as elevações pós-rostral e branquial anterior; elevação submediana anterior 

com pequeno dente; elevação branquial anterior com 3 dentes, que formam a 

margem interna da órbita; presença de 4 dentes anterolaterais pouco definidos; 

incisão cervical bem marcada seguida por dentes médio-laterais escamiformes; 

sulco cervical distinto; incisão pós-cervical seguida por tubérculos escamiformes; 

região anterior da elevação cardíaca com 2 tubérculos distintos; elevação 

submediana posterior com 3 tubérculos escamiformes; elevação branquial posterior 

com tubérculos escamiformes que aumentam progressivamente de tamanho 

posteriormente; presença de fileira longitudinal de tubérculos intermediários 
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escamiformes, sendo o primeiro duplo; região imediatamente anterior ao sulco 

marginal da carapaça coberta por tubérculos escamiformes; região entre o sulco 

marginal e a margem posterior com projeções escamiformes e sulco transversal 

mediano; margem posterior da carapaça com distinta incisão mediana. Órbitas 

profundamente escavadas; borda anterior interna com hiato.  

Placa antenular estreita e subretangular. Artículo basal da antênula achatado; 

antênula mais longa do que a antena; flagelo curto. Antena dorsoventralmente 

achatada, margem distal com longas cerdas; segundo e terceiro segmentos 

fusionados e triangulares, com forte elevação mediana terminando em dente na 

margem posterior, projeção externa fusionada à carapaça, com distinto dente 

achatado, formando a margem anterior da órbita e seguida por larga projeção mais 

externa que se articula com o artículo seguinte; quarto segmento com carena 

mediana longitudinal terminando em distinto dente, presença de distinta elevação na 

região proximal que se articula com o artículo anterior, margem externa com 2 largos 

dentes e margem interna com cerca de 4 dentes menores; quinto segmento antenal 

diminuto e com forte dente no ângulo externo; sexto segmento semi-elíptico na 

margem externa, margem distal com cerca de 6 lobos, sendo os 2 internos mais 

delgados e triangulares, seguidos por 4 lobos arredondados e bem separados entre 

si, sendo o lobo externo mais largo.  

Esterno torácico triangular; margem anterior do esterno torácico com incisão 

mediana em forma de “U”; projeção mediana do último esternito mais proeminente 

nos machos. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais; dátilos simples exceto 

pela presença de subquela no quinto pereiópodo da fêmea.  

Margem posterior dos somitos abdominais 1-3 com profunda incisão mediana. 

Somitos 2-5 com distinto sulco transversal interrompido medianamente por 

ornamentação arborescente. Quarto somito com elevação mediana. Pleura do 

primeiro somito reduzida e com forte incisão mediana na margem distal. Margem 

posterior da pleura do segundo somito arredondada e convexa; pleuras 3-5 mais 

delgadas, região anterior lisa delimitada por distinto sulco longitudinal, tornando-se 

progressivamente mais arredondadas distalmente.  

Telso com 2 tubérculos escamiformes medianos pequenos e 2 submedianos; 

região lateral da margem posterior da região calcificada com 2 tubérculos 

escamiformes que se projetam para trás.  
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TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 24,6 c.c.; maior fêmea 25,3 c.c. e menor fêmea 

ovígera 15,7 c.c. (LYONS, 1970). 

CCOORR:: Os espécimes analisados não mais apresentavam a coloração original, não 

existindo registros na literatura.

HHAABBIITTAATT:: Encontrada da região entre-marés até cerca de 70 metros. Preferência 

por fundos de algas calcárias, também em fundos de cascalho e rocha (COELHO; 

RAMOS-PORTO, 1994/95; MELO, 1999). 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
ESTADOS UNIDOS: Flórida - Alligator point, 68m, 1� ov. (USNM 127989). 

BRASIL: Pará -  01°20’N: 28°00’W, vi.1979, 1� (MZUSP 9207); Bahia -  Sudeste da 

Ilha de Santa Bárbara, 1 juvenil (MNRJ 3576); Espírito Santo - Piúma, 20°50´S: 

40°30´W, vii.2005, 1� ov. (MZUSP 16692); Rio de Janeiro - Angra dos Reis, est. 

208, 13,5m, vii.1986, 1� (MZUSP 7069); São Paulo - Santos, xii.1976, 1� (MZUSP 

10894). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Carolina do Norte até a 

Flórida, Golfo do México, Antilhas, Venezuela e Brasil (Amapá, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Williams (1965, 1984), Lyons (1970), Coelho (1971) e Coelho e 

Ramos (1972) seguiram Holthuis (1960), quanto ao limite sul da distribuição de 

Scyllarus americanus (costa norte da América do Sul), determinando erroneamente, 

como S. chacei, todos os espécimes encontrados no litoral do Brasil; não tendo sido  

considerados por  Williams (1984) os registros de S. americanus obtidos por Coelho 

(1981) na costa brasileira. 

Tavares (1997) reexaminou alguns espécimes brasileiros determinados como S. 

chacei e comparou-os com material do Caribe das duas espécies, concluindo serem 

estes representantes de S. americanus.  
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As características diagnósticas entre as duas espécies, evidenciadas por 

Holthuis (1960) e Coelho (1981), estão compiladas, juntamente com os dados 

obtidos no exame do material, no quadro 6. 

A análise do material permitiu a inclusão da Bahia e do Espírito Santo na área de 

ocorrência desta espécie. 

Características S. americanus S. chacei 

Dente pré-gástrico distintamente bilobado simples  

Região anterior da elevação 
cardíaca com 2 distintos tubérculos com 1 tubérculo e sulco 

mediano raso 

Número de sulcos paralelos 
entre o sulco marginal e a 

margem posterior da carapaça
1 2 ou 3 

Número de lobos na margem do 
último artículo antenal

geralmente 6 7

Entalhe mediano da margem 
posterior dos somitos 

abdominais 1-4
profundo raso 

Carena mediana dorsal do 
quarto somito abdominal proeminente discreta 

Quadro 6. Características diagnósticas de Scyllarus americanus e S. chacei. 
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Figura 67. Distribuição geográfica de Scyllarus americanus. 
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Figura 68. Scyllarus americanus, fêmea, Pará (MZUSP 9207): A. vista dorsal, B. carapaça 
(vista dorsal), C. abdome (vista lateral). 
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SSccyyllllaarruuss aarrccttuuss (Linnaeus, 1758) 

Cancer arctus Linnaeus, 1758: 633.         

Astacus arctus; Pennant, 1777: 14. 

Cancer (Astacus) ursus minor  Herbst, 1793: 83. 

Scyllarus tridentatus Leach, 1814: 397. 

Scyllarus Cicada Risso, 1816: 61; Holthuis, 1978: 56. 

Scyllarus Cicada var.; Risso, 1816: 62; Holthuis, 1978: 56. 

Scyllarus cicada; Risso, 1827: 43. 

Chrysoma mediterraneum Risso, 1827: 88; Holthuis, 1978: 56. 

Phyllsoma [sic] Lukis, 1835a: 459 [error]. 

Phyllosòma  sarniénse Lukis, 1835a: 685. 

Phyllosoma parthenopaeum Costa & Costa, 1840a: 5. 

Arctus arctus; De Haan, 1849: 238. 

Phyllosoma mediterraneum; Hope, 1851: 20. 

Phyllosoma Parthenopaeum; Hope, 1851: 20. 

Arctus Ursus minor Hope, 1851: 14. 

Arctus ursus Dana, 1852b: 516; Bate, 1888: 66. 

Nisto asper Sarato, 1885: 3; Bouvier, 1913a: 1647; 1915a: 289; 1917: 108; Holthuis, 

1991: 218; Palero et al., 2009: 80. 

.non Nisto laevis Sarato, 1885: 3; Bouvier, 1913a: 1647; 1915a: 289; 1917: 108; 

Holthuis, 1991: 218 (= S. pygmaeus Bate, 1888). 

Arctus crenulatus Bouvier, 1905a: 480. 

Scyllarus (Arctus) crenulatus; Bouvier, 1915a: 290.

Scyllarus Arctus var. lutea Risso in Holthuis, 1978: 56. 

Yalomus depressus Rafinesque in Holthuis, 1985a: 141. 

Scyllarus arctus; Holthuis, 1987: 317; 1991: 217; Falcial & Minervini, 1992a: 140; 

Debelius, 2001: 51; Palero et al., 2009: 80. 

TTIIPPOO:: Holthuis (1991) selecionou como lectótipo o espécime presente na figura de 

Barrelier (1714: 131, fig. 1288) como "Squilla Ursa minor altera remipes", o único 

espécime desta espécie citado por Linnaeus (1758). O espécime foi coletado 

durante as viagens de Barrelier em “Galliam, Hispaniam et Italiam", cuja exata 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         220

localidade-tipo não foi fornecida, mas foi arbitrariamente restrita segundo indicações 

contidas em sua biografia. Segundo Holthuis (1991), é quase certo que o lectótipo 

não mais existe, mas a figura é tão exata que não existe dúvida quanto à identidade 

do espécime. 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Porto de Ostia, Roma, Itália (?). 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral desenvolvido. Carapaça coberta por tubérculos 

escamiformes, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; dentes pré-

gástrico e gástrico pontiagudos; presença de poucos tubérculos entre as elevações 

pós-rostral e branquial anterior; elevação branquial anterior com dente agudo na 

região anterior seguido por dentes menores e sem ponta aguda; presença de 5 

dentes anterolaterais, sendo o anterior maior e mais largo e os 2 últimos menores e 

muito próximos; incisão cervical distinta, seguida por 3 dentes médio-laterais, sendo 

o primeiro pontiagudo e os demais escamiformes; sulco cervical distinto; incisão pós-

cervical seguida por dentes escamiformes, sendo o primeiro pontiagudo; região 

anterior da elevação cardíaca com 2 tubérculos pontiagudos seguidos por fileira 

longitudinal de tubérculos escamiformes; elevação submediana posterior com 

projeções escamiformes, sendo a anterior com discreta ponta curvada para fora; 

elevação branquial posterior com distinto dente pontiagudo anterior seguido por 

fileira de tubérculos escamiformes; presença de fileira longitudinal com cerca de 5 

tubérculos intermediários arredondados; presença de dentre achatado entre esses 

tubérculos e a elevação branquial posterior; região imediatamente anterior ao sulco 

posterior da carapaça coberta por tubérculos escamiformes; região entre o sulco 

marginal e a margem posterior com 2 fileiras transversais de projeções 

escamiformes; margem posterior da carapaça com distinta incisão mediana. Órbitas 

profundamente escavadas, margem anterior interna com hiato.  

Placa antenular com cerca de 6 espinhos na margem distal, sendo os laterais 

menores, os submedianos maiores e pontiagudos e os internos arredondados. 

Artículo basal da antênula com pequeno espinho distal; antênula mais longa do que 

a antena; flagelo curto. Antena dorsoventralmente achatada, margem distal com 

longas cerdas; segundo e terceiro segmentos fusionados e triangulares, com fileira 

mediana com 3 dentes pontiagudos sendo o distal maior; projeção externa fusionada 

à carapaça, com distinto dente, formando a margem anterior da órbita e seguida por 
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larga projeção mais externa que se articula com o artículo seguinte; quarto segmento 

com distinta elevação proximal que se articula com o artículo anterior, presença de 

carena mediana longitudinal que termina em forte dente na margem posterior, 

margem externa com dentes largos e margem interna com dentes mais estreitos e 

pontiagudos; quinto segmento diminuto com dentes direcionados para frente; sexto 

segmento semi-elíptico, com 7 lobos, sendo os 2 mais internos triangulares e os 

demais arredondados.  

 Dátilo dos pereiópodos sem franja de cerdas. Quinto pereiópodo subquelado 

nas fêmeas. 

Margem anterior do esterno torácico com incisão mediana em forma de “U”. 

Presença de tubérculo mediano baixo e sem ponta no último esternito torácico, 

sendo este tubérculo achatado posteriormente. Esterno torácico desarmado nas 

fêmeas. 

Margem posterior dos somitos abdominais 1-3 com profunda incisão mediana. 

Somitos 2-5 com distinto sulco transversal, que prolonga-se para a pleura 

correspondente, interrompido medianamente por ornamentação arborescente. 

Somitos 2-6 cobertos por arranjo arborescente. Presença de projeção mediana 

arredondada na margem posterior dos somitos 5 e 6. Margem posterior do sexto 

somito com 2 discretas projeções laterais além da mediana. Ausência de distinta 

elevação mediana nos somitos abdominais. Pleura do primeiro somito diminuta com 

margens lobuladas e discreta incisão mediana. Margem posterior da pleura do 

segundo e terceiro somitos convexa, terminando em discreta ponta. Margem 

posterior da pleura dos somitos 4 e 5 menos convexa.  

Região calcificada do telso com ornamentações escamiformes e 2 elevações 

longitudinais submedianas seguidas por distinto dente achatado e pontiagudo.  

Margem posterior da região calcificada dos urópodos com pequenos dentes e 

distinto dente póstero-lateral agudo.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Segundo Holthuis (1991), o máximo comprimento total registrado 

para a espécie é de 160,0 c.t., geralmente entre 50,0 e 100,0 c.t. 

CCOORR:: Carapaça marrom avermelhada com pubescência marrom escura; 

extremidade dos espinhos de coloração branca amarelada. Região articular da face 

dorsal dos somitos abdominais com listra azul, seguida por listra alaranjada. Primeiro 
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somito abdominal com mancha central marrom escura, não nitidamente delimitada. 

Própodo dos pereiópodos amarelado; região mediana do própodo, mero e carpo 

com listras anelares azul escuras (CALADO; NARCISO, 2002). 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 4 e 65m. Em substratos rochosos, 

lamosos e cobertos por algas (UDEKEM D´ACOZ, 1999; DEBELIUS, 2001).  

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::  FRANÇA - Concarneau, v.1934, 1� (MNHN Pa 868). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: da costa sul das ilhas 

Britânicas até as ilhas de Açores, Madeira e Canárias. Mediterrâneo: toda sua 

extensão. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Nisto laevis Sarato, 1885 até então considerada uma larva de S. 

arctus, foi retirada de sua sinonímia por Palero et al. (2009), por trata-se na realidade 

de uma larva de S. pygmaeus.  

Por ser uma espécie de pequeno tamanho, pouca abundância e capturada 

como fauna acompanhante ou através de mergulho, S. arctus não apresenta grande 

interesse comercial apesar de ser comestível e vendida como alimento (HOLTHUIS, 

1991; FALCIAL; MINERVINI, 1992a). 

Figura 69. Distribuição geográfica de Scyllarus arctus. 
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Figura 70. Scyllarus arctus, fêmea, França (MNHN Pa 868): A. vista dorsal, B. carapaça 
(vista dorsal), C. abdome (vista lateral). 
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SSccyyllllaarruuss ccaappaarrttii Holthuis, 1952 

Scyllarus caparti Holthuis, 1952a: 14, fig. 4; 1987: 313; Burukovskii, 1985: 147; 

Falcial & Minervini, 1992a: 140; Udekem d´Acoz, 1999: 144; Galil et al., 2002: 

não paginado. 

TTIIPPOO:: Holótipo fêmea ovígera, 37,0mm c.t. (IRScNB 16808).

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Angola, 9°47´S: 13°11´E, 35m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Carapaça coberta por tubérculos em forma de 

escama, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; dente pré-gástrico 

distinto; dente gástrico sem ponta aguda seguido por 2 fileiras paralelas de 

tubérculos; presença de grande área lisa na região entre as elevações pós-rostral e 

branquial anterior; elevação branquial anterior com 2 dentes, que formam a margem 

interna da órbita; presença de dentes anterolaterais pouco definidos, sendo o 

anterior maior e pontiagudo; incisão cervical distinta seguida por dentes médio-

laterais pouco definidos; sulco cervical bem marcado; incisão pós-cervical seguida 

por largos dentes bem definidos; dente cardíaco com ponta dupla seguido por 2 

fileiras paralelas de tubérculos; elevação submediana posterior distinta; elevação 

branquial posterior com distinto dente agudo anterior seguido por 2 fileiras de 

tubérculos; presença de fileira longitudinal de tubérculos intermediários 

arredondados; região imediatamente anterior ao sulco marginal da carapaça com 2 

fileiras transversais de tubérculos; região entre o sulco marginal e a margem 

posterior com fileira de tubérculos; margem posterior da carapaça com distinta 

incisão mediana. Órbitas profundamente escavadas; borda anterior interna com 

hiato.  

Placa antenular reta e desarmada. Artículo basal da antênula achatado; 

antênula mais longa do que a antena; flagelo curto. Antena dorsoventralmente 

achatada, margem distal com longas cerdas; segundo e terceiro segmentos 

fusionados e triangulares, com forte elevação mediana terminando em dente na 

margem posterior, projeção externa fusionada à carapaça, com distinto dente 

achatado, formando a margem anterior da órbita e seguida por larga projeção mais 
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externa que se articula com o artículo seguinte; quarto segmento com carena 

mediana longitudinal terminando em distinto dente na margem distal, margem 

externa com 2 grandes e bem separados dentes pontiagudos, margem interna com 

5-7 dentes mais delagados; quinto segmento antenal diminuto e com 2 dentes; sexto 

segmento semi-elíptico na margem externa, margem distal com 7 dentes 

arredondados. 

Margem anterior do esterno torácico com incisão mediana rasa e muito estreita; 

último esternito com pequeno tubérculo mediano arredondado. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais. Presença de carena 

longitudinal, formada por fileira de tubérculos achatados, na região posterior da face 

interna do mero do segundo e terceiro pereiópodos. Própodo do terceiro e quarto 

pereiópodos com carena aguda, menos visível no quarto pereiópodo. 

Dátilos simples exceto pela presença de subquela no quinto pereiópodo da 

fêmea.  

Primeiro somito com fileira de tubérculos achatados posterior ao sulco 

transversal. Margem posterior do primeiro e segundo somitos com distinta incisão 

mediana. Somitos abdominais 2-5 com sulco transversal interrompido medianamente 

por distinta elevação longitudinal mediana, maior no terceiro somito e menos visível 

no quinto. Margem posterior com fortes dentes no quinto somito e denteada no sexto 

somito. Presença de fileira de tubérculos largos e achatados na região anterior e 

posterior ao sulco transversal, sendo estes tubérculos mais dispersos no sexto 

somito. Pleura do primeiro somito reduzida. Pleura dos somitos 2-5 triangular, com 

margens denteadas e terminação pontiaguda direcionada para baixo. Pleuras 3-5 

com fileira longitudinal mediana de tubérculos. 

Região calcificada do telso com 2 pequenos tubérculos medianos na região 

anterior, seguidos por 2 tubérculos submedianos, margem posterior com 4 dentes 

obtusos. Região membranosa do leque caudal com fileiras longitudinais de cerdas. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Comprimento total máximo da espécie 50,0 c.t., segundo Holthuis 

(1987) e Falcial e Minervini (1992a). 

CCOORR:: Castanho acinzentado (GALIL et al., 2002). 
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HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades de 17 a 260m; em substratos de areia, 

areia com lama e conchas (UDEKEM D´ACOZ, 1999; GALIL et al., 2002). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: do Senegal até Angola. 

Mediterrâneo: Mar Adriático (Itália). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Udekem d´Acoz (1999) e Galil et al. (2002) a presença 

de Scyllarus caparti no Mar Adriático (Itália) deve-se a um único registro, sendo 

considerada por Zenetos et al. (2005) uma espécie exótica e não estabelecida na 

região. Esta espécie diferencia-se de S. arctus e S. pygmaeus pela presença de 

distinta elevação mediana nos somitos abdominais 2-4 e de S. posteli pela presença 

de pequeno tubérculo mediano arredondado no último esternito torácico. 

Figura 71. Distribuição geográfica de Scyllarus caparti. 
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Figura 72. Scyllarus caparti. A. vista dorsal, B. carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista 
lateral) (HOLTHUIS, 1952). 
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SSccyyllllaarruuss cchhaacceeii Holthuis, 1960

Scyllarus gundlachi A. Milne-Edwards, 1880a: 64 (non S. gundlachi von Martens, 

1872: 123)

Scyllarus americanus Rathbun, 1901: 97; Hay & Shore, 1918: 399, pl. 28, fig. 2; 

Bouvier, 1925: 448-450, pl. 7, fig. 3; Boone, 1930: 84, pl. 23, fig. A; Schmitt, 1935: 

174, fig. 39; Springer & Bullis, 1956: 14; Holthuis, 1959: 126; Bullis & Thompson, 

1965: 9. 

Scyllarus chacei Holthuis, 1960: 152; Harada, 1962: 109; Williams, 1965: 95, fig. 74; 

1984: 177; Coelho, 1966: 139; 1967/69: 231; 1981: 15; Robertson, 1968a: 82; 

Lyons, 1970: 27, fig. 10; Coelho & Ramos, 1972: 158; Felder, 1973: 25; Coelho & 

Ramos-Porto, 1983/85: 59; 1998: 388; Takeda, 1983: 176; Burukovskii, 1985: 

148; Abele & Kim, 1986: 317; Coelho, Ramos-Porto & Calado, 1986: 85; Tavares, 

1997: 721; Melo, 1999: 458; Dall´Occo, 2005: 131; Dall´Occo et al., 2007: 48. 

TTIIPPOOSS:: Holótipo fêmea (RMNH D 13169). Parátipos (RMNH) com 41 indivíduos de 

diversas localidades. 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Noroeste da boca do Rio Marowijne, a 20 milhas da costa do 

Suriname, “Coquette”, 27m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Carapaça coberta por tubérculos em forma de 

escama, ausentes entre as elevações pós-rostral e branquial anterior, estes com 

curtas cerdas; dente pré-gástrico largo e arredondado; dentes gástrico e cardíaco 

sem ponta aguda, sendo praticamente reto distalmente; elevação branquial anterior 

com distinta terminação pontiaguda, formando a margem interna da órbita; presença 

de 4 dentes anterolaterais sendo o anterior maior e mais largo; incisão cervical 

distinta seguida por 3 dentes médio-laterais sendo o primeiro mais pontiagudo e os 

demais escamiformes; sulco cervical distinto; incisão pós-cervical seguida por dentes 

escamiformes; elevação submediana posterior com pequenas projeções 

escamiformes; presença de fileira longitudinal de tubérculos intermediários 

escamiformes e arredondados; elevação branquial posterior com dente triangular 

anterior seguido por fileira de tubérculos escamiformes largos; região imediatamente 
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anterior ao sulco posterior da carapaça coberta por tubérculos escamiformes; região 

entre o sulco marginal e a margem posterior da carapaça, com 2 ou 3 sulcos 

transversais e sem projeções escamiformes; margem posterior com concavidade 

mediana muito discreta. Órbitas profundamente escavadas, margem anterior interna 

com hiato.  

Placa antenular estreita e subretangular. Artículo basal da antênula alongado e 

achatado; antênula mais longa do que a antena; flagelo curto. Antena 

dorsoventralmente achatada e com longas cerdas na margem distal; segundo e 

terceiro segmentos fusionados, triangulares, com forte elevação mediana terminando 

em dente na margem posterior, projeção externa fusionada à carapaça, com distinto 

dente achatado formando a margem anterior da órbita e seguido por larga projeção 

mais externa, que se articula com o artículo seguinte; quarto segmento com carena 

mediana longitudinal terminando em dente pontiagudo, presença de distinta 

elevação na região proximal que se articula com o artículo anterior, margem externa 

com 2 largos dentes e margem interna com cerca de 4 dentes de tamanho 

decrescente; quinto segmento antenal diminuto, margem distal com pequeno dente 

mediano e dente agudo no ângulo externo; sexto segmento semi-elíptico, com 7 

lobos na margem distal, sendo os 3 internos mais delgados e triangulares, seguidos 

por 3 lobos arredondados e lobo subquadrado mais externo.  

Esterno torácico triangular e liso; último esternito com pequeno tubérculo 

arredondado mais proeminente nos machos. Projeção anterior em “U”. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais; dátilos simples exceto 

pela presença de subquela no quinto pereiópodo das fêmeas.  

Margem posterior dos somitos 1-3 com discreta e larga incisão mediana. 

Somitos abdominais 2-5 com profundo sulco longitudinal interrompido por 

ornamentação mediana lobulada. Pleura do primeiro somito reduzida e com distinta 

incisão na margem distal. Margem posterior da pleura do segundo somito 

arredondada e convexa; pleuras 3-5 mais delgadas, região anterior lisa e com 

distinto sulco longitudinal, tornando-se progressivamente mais arredondadas 

distalmente.  

Telso com ornamentações escamiformes; margem posterior da região 

calcificada com 2 tubéculos escamiformes sublaterais que se projetam para a região 

membranosa, esta com fileiras longitudinais de cerdas.  



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         230

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 22,0 c.c.; maior fêmea 25,8 c.c. (LYONS, 1970) e 

menor fêmea ovígera 12,0 c.c. (MZUSP 8613). 

CCOORR:: O exame do material permitiu observar a coloração marrom claro 

predominante, com manchas marrons e cerdas de coloração escura, quase negras 

na carapaça. Presença de largas listras transversais avermelhadas nos pereiópodos. 

Larga mancha escura mediana entre 2 manchas menores, uma de cada lado no 

primeiro somito abdominal, sendo que a maioria das características aqui descritas 

podem ser visualizadas na figura apresentada por Takeda (1983). 

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades entre 10 e 330m, mais comumente entre 10 e 180m.  

Segundo Lyons (1970), apenas um exemplar teria sido encontrado em 

profundidades maiores do que 300m, porém 2 lotes dessa espécie provenientes da  

Flórida e depositados no National Museum of Natural History (USNM 101321 e 

127995) foram encontrados em profundidades de 329 e 320m, respectivamente.    

Presente em fundos de algas coralinas, areia, cascalho, rocha, lama, conchas 

mortas e esponjas (WILLIAMS, 1984; COELHO; RAMOS-PORTO, 1994/95; MELO, 

1999).  

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO: 

ESTADOS UNIDOS: Flórida - “Oregon II”, est. 17751, 28°39’48’’N: 80°W, 59m, 

vi.1975, 2� (1ov.) (USMN 169887). BRASIL: Ceará - "Alm. Saldanha", est. 1687, 

4°44'S: 33°03'W, 73m, x.1967, 1� ov. (MZUSP 8613); Espírito Santo - REVIZEE, 

est. D32, 18°52’S: 39°35’W, 22-52m, ii.1996, 1 � e 1 juvenil (MNRJ 1591). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Carolina do Norte até o Golfo 

do México, Antilhas, América Central, Venezuela, Suriname e Brasil (do Pará até o 

Rio de Janeiro). 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Alguns espécimes brasileiros de Scyllarus chacei foram 

identificados como S. americanus por diversos autores como Rathbun (1901), 

Bouvier (1925), Schmitt (1935) e Holthuis (1951), sendo o equívoco discutido por 

Holthuis (1960), evidenciando tratar-se de 2 espécies distintas, S. americanus e S.
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chacei, assinalando a distinção das espécies quanto à distribuição, batimetria e 

morfologia, sendo S. chacei caracterizado por sua distribuição mais ampla e 

ocorrência em águas mais profundas. 

Figura 73. Distribuição geográfica de Scyllarus chacei. 
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Figura 74. Scyllarus chacei, macho, Espírito Santo (MNRJ 1591): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).  
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SSccyyllllaarruuss ddeepprreessssuuss (Smith, 1881)

Arctus depressus Smith, 1881: 429; Bouvier, 1917: 115, 1925: 451, pl. 8, fig. 2; 

Robertson, 1968a: 73; 1968b: 325. 

Scyllarus arctus Doflein, 1900: 131; Moreira, 1903: 67, 1905: 127; De Man 1916: 64, 

67; Luederwaldt, 1929: 52; Vasconcellos, 1938: 67; Ramos, 1951: 125; Springer & 

Bullis, 1956: 14; Bullis & Thompson, 1965: 9. 

Scyllarus arctus paradoxus; Rathbun, 1900b: 309 

Scyllarus depressus; Bouvier, 1915a: 291; Harada, 1962: 109; Lyons, 1970: 30, figs. 

11-13; Robertson, 1971: 841, figs. 2-33; Coelho & Ramos-Porto, 1983/85: 59; 

1998: 389; Williams, 1984: 178; Abele & Kim, 1986: 317; Tavares, 1997: 721; 

Navas & Campos, 1998: 59; D’Incao, 1999: 339; Melo, 1999: 460; Dall´Occo, 

2005: 136. 

Scyllarus americanus; Bouvier, 1925: 447, pl. 8, fig. 2. 

Scyllarus nearctus Holthuis, 1960: 151; Harada, 1962: 109; Williams, 1965: 97, fig. 

76; Robertson, 1968a: 50, fig. 37, 1968b: 329; Felder, 1973: 25; Takeda, 1983: 77; 

Burukovskii, 1985: 148. 

TTIIPPOOSS:: Holótipo juvenil (6,2mm c.c.), designado por Smith (1881) como Arctus 

depressus. Parátipos com 13 espécimes originários de diversas localidades (RMNH). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Sul de Martha’s Vineyard, Massachusetts, “Fish Hawk”, est. 

872, 40°05’39’’N: 70°23’52’’W, 157m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral desenvolvido. Carapaça coberta por tubérculos 

escamiformes, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; dente pré-

gástrico pontiagudo e gástrico triangular; presença de poucos tubérculos entre as 

elevações pós-rostral e branquial anterior; elevação branquial anterior com forte 

dente agudo e curvo; presença de 4 dentes anterolaterais pouco definidos, sendo o 

anterior maior e pontiagudo; incisão cervical bem marcada seguida por dentes 

médio-laterais escamiformes, sendo o primeiro maior e pontiagudo; sulco cervical 

distinto; incisão pós-cervical seguida por dentes escamiformes; região anterior da 

elevação cardíaca com 2 tubérculos distintos; elevação submediana posterior com 
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projeções escamiformes; elevação branquial posterior com distinto dente pontiagudo 

anterior seguido por fileira de tubérculos escamiformes largos; fileira longitudinal com 

pequenos tubérculos intermediários escamiformes; presença de dentre achatado 

entre os tubérculos intermediários e a elevação branquial posterior; região 

imediatamente anterior ao sulco marginal da carapaça coberta por tubérculos 

escamiformes; região entre o sulco marginal e a margem posterior com projeções 

escamiformes e distinto sulco transversal mediano; margem posterior da carapaça 

com distinta incisão mediana. Órbitas profundamente escavadas, margem anterior 

interna com hiato.  

Placa antenular formada por 2 lobos subquadrados, cada um com pequeno 

espinho mediano. Artículo basal da antena com margem posterior arredondada e 

sulco ventral em “V”; antênula mais longa do que a antena; flagelo curto. Antena 

dorsoventralmente achatada, margem distal com longas cerdas; segundo e terceiro 

segmentos fusionados e triangulares, com forte elevação mediana terminando em 

dente na margem posterior, projeção externa fusionada à carapaça formando a 

margem anterior da órbita e seguida por larga projeção mais externa que se articula 

com o artículo seguinte; quarto segmento com distinta elevação proximal que se 

articula com o artículo anterior, presença de carena mediana longitudinal que 

termina em forte dente na margem posterior, margem externa com 2 dentes largos e 

agudos, margem interna com grande dente proximal largo e pontiagudo, seguido por 

dentes menores e mais estreitos; quinto segmento diminuto com 2 dentes agudos; 

sexto segmento semi-elíptico, com 6 ou 7 lobos, sendo os internos menores e 

triangulares, os medianos arredondados e o mais externo subquadrado. 

 Dátilo dos pereiópodos sem franja de cerdas. Quinto pereiópodo subquelado 

nas fêmeas. 

Margem anterior do esterno torácico com incisão mediana em “U”; projeção 

mediana do último esternito triangular, sem ponta aguda, sendo mais proeminente 

nos machos.  

Margem posterior dos somitos abdominais 1-3 com profunda incisão mediana. 

Somitos 2-5 com distinto sulco transversal, que prolonga-se para a pleura 

correspondente, interrompido medianamente por ornamentação arborescente.  

Somitos 2-6 cobertos por arranjo arborescente. Presença de distinta elevação nos 

somitos abdominais. Pleura do primeiro somito diminuta com margens lobuladas e 

pequena incisão mediana. Pleura do segundo e terceiro somitos com margem 
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posterior convexa, terminando em discreta ponta aguda. Pleuras 4 e 5 com margem 

posterior menos convexa.  

Região calcificada do telso com ornamentações escamiformes e 2 elevações 

longitudinais submedianas seguidas por distinto dente achatado e pontiagudo.  

Margem posterior da região calcificada dos urópodos com pequenos dentes e dente 

agudo póstero-lateral.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 23,8 c.c.; maior fêmea 25,8 c.c. e menor fêmea 

ovígera 15,0 c.c. (LYONS, 1970). 

CCOORR:: A observação do material examinado revelou a seguinte coloração: corpo 

marrom claro, elevações da carapaça de coloração mais clara e região distal dos 

dátilos mais escura, estando de acordo com a breve referência fornecida por 

Holthuis (1960). Maiores dados sobre a coloração da espécie não são aqui descritos 

devido à ausência de espécimes recém-coletados entre os exemplares examinados 

e a escassez de informações na literatura. 

HHAABBIITTAATT:: Profundidades entre 20 e 563m. Presente em fundos de areia, lama, 

esponjas, algas calcárias e conchas mortas (WILLIAMS, 1984; COELHO; RAMOS-

PORTO, 1994/95; MELO, 1999; SEREJO et al., 2007). 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::

ESTADOS UNIDOS: Carolina do Norte - 33°48’36’’N: 76°34’06’’W, 69m, 1�

(USMN 220967). BRASIL: Espírito Santo - Proj. Rio Doce, est. RD 52, 18°54'S: 

39°40'W, 19m, 1973, 1� (MZUSP 9222); Rio de Janeiro - Proj. Monitoramento, est. 

53, 22°59’S: 42°25’W, 50m, viii.1991, 2� e 3�, (MZUSP 12375); São Paulo - Proj. 

Monitoramento, est. 12, 21°43'S: 40°12'W, 70m, vii.1991, 1� ov. (MZUSP 15559); 

Proj. MBT, est. 159, 22°00’S: 40°06’ W, 90m, ix.1970, 1� ov. (MZUSP 9318); Proj. 

Integrado, Ubatuba, “Veliger II”, est. 22, 23°50’S: 45°10’W, 40m, iv.1986, 1�

(MZUSP 8812); BIOTA/FAPESP, Caraguatatuba, embarcação "Progresso", est. SnC 

11-16, 23°44'S: 45°03'W, 44m, iii.2001, 3� e 6� (MZUSP 14086); est. SnC 21-26, 

23°58'S: 45°29'W, 45m, iv.2001, 5� e 3� (1 ov.) (MZUSP 14087); Ilha Vitória, 

x.1987, 2� (MZUSP 9429); Guarujá, 1909, 1� (MZUSP 749); Santa Catarina - Proj. 
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Integrado, “Prof. W. Besnard”, est. 4949, 27°07’S: 23°47’W, 50m, vi.1988, 1�

(MZUSP 8811); Rio Grande do Sul - GEDIP, est. 586, 30°08'S: 49°49'W, 44m, 

iii.1969, 1� ov. (MZUSP 9322); 32°16’S: 51°25’W, viii.1983, 1� (MZUSP 9074). Sem 

localidade - 1� ov. (MZUSP 8365); iii.1971, 1� (MNRJ 5703). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: da Virgínia até a Flórida, 

Golfo do México, Antilhas, Colômbia, Venezuela, Guianas, Suriname e Brasil (do 

Amapá até o Rio Grande do Sul).  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Robertson (1968b), o espécime juvenil (pós-larva) 

identificado como Scyllarus americanus por Bouvier (1925) trata-se de um exemplar 

de Scyllarus nearctus, sinonimizado em S. depressus por Robertson (1968a) e 

corroborado por Lyons (1970), que evidenciou o fato da descrição original de S. 

depressus ter sido baseada em uma forma imatura e com algumas estruturas 

danificadas, como as terminações das pleuras dos somitos 2-4. 

De acordo com Tavares (1997), espécimes de S. depressus provenientes da 

costa brasileira foram erroneamente identificados como S. arctus (Linnaeus, 1758) 

por Doflein (1900), Moreira (1903, 1905), De Man (1916), Lüederwaldt (1929), 

Vasconcellos (1938) e Ramos (1951). 

Figura 75. Distribuição geográfica de Scyllarus depressus. 
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Figura 76. Scyllarus depressus, fêmea, São Paulo (MZUSP 14087): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).
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SSccyyllllaarruuss ppaarraaddooxxuuss Miers, 1881

Scyllarus (Arctus) arctus, var. paradoxus Miers, 1881: 364. 

Scyllarus arctus paradoxus; Rathbun, 1900b: 309. 

non Scyllarus paradoxus; Bouvier, 1915a: 289; 1915d: 47; 1917: 108. 

nec Scyllarus arctus paradoxus; Schmitt, 1926: 43.

nec Scyllarus paradoxus; Holthuis, 1952a: 20 (= S. posteli Forest, 1963). 

Scyllarus paradoxus; Forest, 1963b: 4; Burukovskii, 1985: 147. 

TTIIPPOOSS:: Síntipos constituídos por 10 espécimes (NHM), segundo Forest (1963).  

.  

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Gorée, Senegal, entre 18 e 20m.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Carapaça coberta por tubérculos 

escamiformes, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; dente pré-

gástrico e gástrico sem ponta aguda, sendo o pré-gástrico mais próximo ao dente 

gástrico do que ao dente rostral, presença de poucos tubérculos entre as elevações 

pós-rostral e branquial anterior; elevação branquial anterior com 2 dentes agudos, 

sendo o anterior maior; presença de 4 dentes anterolaterais, sendo o anterior maior 

e mais largo; incisão cervical distinta, seguida por dentes médio-laterais, sendo o 

primeiro pontiagudo e os demais escamiformes; sulco cervical distinto; incisão pós-

cervical seguida por dentes escamiformes, sendo o primeiro pontiagudo; elevação 

cardíaca com 2 fileiras longitudinais de tubérculos escamiformes; elevação 

submediana posterior com projeções escamiformes; elevação branquial posterior 

com distinto dente sem ponta aguda anterior seguido por fileira de tubérculos 

escamiformes; região imediatamente anterior ao sulco posterior da carapaça coberta 

por tubérculos escamiformes; região entre o sulco marginal e a margem posterior 

com 2 fileiras transversais de projeções escamiformes; margem posterior da 

carapaça com incisão mediana. Órbitas profundamente escavadas, margem anterior 

interna com hiato.  

Placa antenular formada por 2 lobos subquadrados. Antênula mais longa do 

que a antena; flagelo curto. Antena dorsoventralmente achatada, margem distal com 

longas cerdas; segundo e terceiro segmentos fusionados e triangulares com forte 
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elevação mediana terminando em dente na margem posterior; quarto segmento 

antenal com carena mediana longitudinal que termina em forte dente na margem 

posterior, margem externa com 2 grandes dentes agudos e margem interna com 

forte dente proximal seguido por 4 ou 5 dentes menores e pontiagudos; margem 

distal do quinto segmento com forte dente interno sem ponta aguda e 2 dentes mais 

externos; margem do sexto segmento com 2 dentes agudos internos, seguidos por 5 

grandes dentes arredondados.  

Esterno torácico com incisura anterior em forma de “V”; esternitos 3-5 com 

fileira de tubérculos na região anterior; quinto esternito com distinto tubérculo 

mediano arredondado situado entre fileira transversal de diminutos tubérculos.  

Face interna do mero do primeiro pereiópodo com carena longitudinal bem 

desenvolvida. Demais pereiópodos sem carena longitudinal. Quinto pereiópodo 

subquelado nas fêmeas. 

Margem posterior dos somitos abdominais 1-4 com entalhe mediano de 

tamanho decrescente. Somitos com sulcos arborescentes e áreas dorsais lisas; 

ausência de distinta carena mediana. Margem posterior do quinto somito convexa 

sem projeção mediana. Margem posterior do sexto somito com entalhe lateral. 

Somitos 2-5 com distinto sulco transversal interrompido medianamente por 

ornamentação arborescente.  Pleura do segundo somito larga, terminação distal com 

pequeno dente curvado para trás; margem anterior denticulada e margem posterior 

lisa. Pleura do quarto somito em ângulo reto sem ponta. Pleuras 3-5 com amplo 

sulco transversal piloso. Pleura do quinto somito arredondada. 

Região calcificada do telso com ornamentações escamiformes e 2 elevações 

longitudinais submedianas seguidas por distinto dente achatado e pontiagudo; 

região membranosa com fileiras de curtas cerdas. Margem posterior da região 

calcificada dos urópodos denticulada. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 33,0 c.t., maior fêmea 58,0 c.t. e menor fêmea 

ovígera 49,0 c.t. (FOREST, 1963b). 

CCOORR:: Não foram encontradas referências sobre a coloração da espécie na literatura.

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades de 5 a 20m (FOREST, 1963b). 
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DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: do Senegal até Serra Leoa e 

Ilha São Tomé. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Scyllarus paradoxus pode ser diferenciada de S. arctus, entre 

outras características, pelo tamanho dos dentes situados na elevação pós-rostral, 

sendo o dente rostral diminuto, o pré-gástrico muito discreto e posicionado mais 

próximo ao dente gástrico, ambos sem ponta aguda, enquanto que em S. arctus

esses dentes são bem definidos, equidistantes e pontiagudos. 

  

Figura 77. Distribuição geográfica de Scyllarus paradoxus. 
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Figura 78. Scyllarus paradoxus. A. vista dorsal, B. esterno torácico, C. pleura do segundo 
somito (FOREST, 1963b) 
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SSccyyllllaarruuss ppllaannoorrbbiiss Holthuis, 1969 

Scyllarus planorbis Holthuis, 1969: 150; Burukovskii, 1985: 148; Navas & Campos, 

1998: 60. 

TTIIPPOOSS:: Holótipo fêmea, 10mm c.c. (USNM). Parátipos 13 machos e 8 fêmeas, 

sendo 2 ovígeras (UMML, USNM e RMNH). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Colômbia, entre 9°31,3’N: 76°15,4’W e 9°32,5’N: 76°17,0’W, 

56-58m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Rostro curto e sem ponta aguda, levemente constrito medianamente. 

Carapaça coberta por tubérculos escamiformes, ausentes nos sulcos dorsais, estes 

com curtas cerdas; dentes pré-gástrico e gástrico discretos e sem ponta aguda; 

presença de poucos tubérculos entre as elevações pós-rostral e branquial anterior; 

elevação branquial anterior com forte dente; presença de 4 a 5 dentes anterolaterais, 

sendo o anterior maior e pontiagudo; incisão cervical distinta seguida por 3 ou 4 

dentes médio-laterais, sendo o anterior e pontiagudo; sulco cervical distinto; incisão 

pós-cervical seguida por dentes escamiformes; dente cardíaco discreto; elevação 

submediana posterior com projeções escamiformes; elevação branquial posterior 

com dente arredondado anterior, seguido posteriormente por tubérculos 

escamiformes; fileira com 4 a 5 tubérculos intermediários escamiformes; região 

imediatamente anterior ao sulco marginal da carapaça coberta por tubérculos 

escamiformes; região entre o sulco marginal e a margem posterior com projeções 

escamiformes e 2 sulcos transversais medianos; margem posterior da carapaça com 

distinta incisão mediana. Órbitas profundamente escavadas, margem anterior interna 

desarmada e com hiato.  

Placa antenular formada por 2 lobos subquadrados. Antênula mais longa do 

que a antena; primeiro segmento do pedúnculo antenular achatado dorsalmente; 

flagelo curto. Antena dorsoventralmente achatada, margem distal com longas 

cerdas; segundo e terceiro segmentos fusionados e triangulares, com forte elevação 

mediana terminando em dente na margem posterior; quarto segmento com carena 

mediana longitudinal que termina em forte dente na margem posterior, margem 
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interna com 3 ou 4 dentes, sendo os distais menos evidentes, margem externa com 

2 dentes proximais maiores, podendo apresentar dentes distais diminutos; quinto 

segmento com dente obtuso na margem interna; margem do sexto segmento com 4 

ou 5 dentes, sendo os dentes internos mais triangulares e pontiagudos e os externos 

arredondados.  

Ausência de tubérculos no esterno torácico; margem anterior espessa, 

côncava e com diminuto entalhe triangular mediano. 

Primeiro pereiópodo mais robusto do que os demais. Mero dos pereiópodos 2-5 

com sulco longitudinal na região superior da face externa. Terceiro pereiópodo com 

franja dorsal de cerdas no carpo e ventral no própodo. Própodo do primeiro, terceiro 

e quarto pereiópodos com franja dorsal de cerdas. Dátilo do quinto pereiópodo das 

fêmeas subquelado.  

Primeiro somito abdominal com sulco transversal mediano contínuo. Margem 

posterior dos somitos 1-4 com entalhe mediano raso, pouco mais distinto do que o 

entalhe da margem posterior da carapaça. Somitos 2-5 com distinto sulco 

transversal, que prolonga-se para a pleura correspondente, interrompido 

medianamente por ornamentação arborescente. Região anterior dos somitos 

abdominais lisa e sem sulcos; região posterior com sulcos arborescentes e áreas 

dorsais lisas. Ausência de carena mediana nos somitos abdominais. Pleura do 

primeiro somito diminuta, arredondada e com profunda incisão mediana na margem 

distal. Pleura do segundo somito larga, com terminação fracamente pontiaguda. 

Pleuras dos somitos 3 e 4 alongadas com terminação não pontiaguda. Pleura do 

quinto somito com terminação distintamente arredondada.  

Região calcificada do telso com ornamentações escamiformes; região 

membranosa com fileiras de curtas cerdas. Margem posterior da região calcificada 

dos urópodos denticulada. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 11,0 c.c.; maior fêmea 13,0 c.c. e menor fêmea 

ovígera 7,0 c.c. (HOLTHUIS, 1969). 

CCOORR:: Corpo predominantemente verde oliva com manchas e linhas marrons. Antena 

com manchas marrons, sendo a região distal mais clara do que a região proximal. 

Ausência de faixas escuras nos pereiópodos, podendo estar presente mancha 

escura na região distal do mero dos pereiópodos 3-5 e no própodo do quinto 
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pereiópodo. Abdome com listras transversais marrons, mais escuras na região 

anterior lisa dos somitos e nos sulcos transversais acima da região mediana 

posterior dos somitos; presença de listra clara ao longo das margens anterior e distal 

da região posterior dos somitos. Pleuras com mancha clara na base, mais escura na 

região mediana e novamente mais clara em direção à margem distal. Primeiro 

somito abdominal mais escuro e sem padrão distinto de manchas dorsais. Sexto 

somito e leque caudal de coloração muito clara. 

.  

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 29 e 96m, geralmente entre 34 e 

69m. Em fundos duros compostos por restos de conchas, com lama ou areia 

(HOLTHUIS, 1969). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Honduras, Panamá, 

Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Holthuis (1969), esta espécie é muito parecida com 

Scyllarus chacei, porém muito menor, além de outras diferenças morfológicas 

citadas no quadro 7. 

Características S. planorbis S. chacei 

Margem orbital interna desarmada com 2 dentes  

Último esternito torácico sem tubérculo mediano com tubérculo mediano 

Coloração do primeiro 
somito abdominal 

ausência de manchas dorsais 
com pequena mancha 
mediana e 2 manchas 

laterais menos distintas 

Coloração dos pereiópodos sem faixas escuras com visíveis faixas 
escuras 

Quadro 7. Caracteres diferenciais entre Scyllarus planorbis e S. chacei. 
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Figura 79. Distribuição geográfica de Scyllarus planorbis. 
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Figura 80. Scyllarus planorbis. A. vista dorsal, B. vista lateral (modificado de Holthuis, 1969). 
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SSccyyllllaarruuss ppyyggmmaaeeuuss (Bate, 1888) 

Nisto laevis Sarato, 1885: 3; Bouvier, 1913a: 1647; 1915a: 289; 1917: 108; Holthuis, 

1991: 218; Palero et al., 2009: 79. 

Arctus pygmaeus Bate, 1888: 73; Bouvier, 1905a: 479. 

Arctus immaturus Bate, 1888: 71. 

Scyllarus immaturus; Bouvier, 1915a: 290. 

Scyllarus pygmaeus; Forest & Holthuis, 1960: 156; Lewinsohn, 1974: 43; 

Burukovskii, 1985: 147; Holthuis, 1991: 224; Falcial & Minervini, 1992a: 140; 

Palero et al., 2009: 79. 

Scyllarus pigmaeus [sic]; Holthuis, 1987: 319 [error].  

TTIIPPOO:: Holótipo, fêmea ovígera (NHM). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Gomera, Ilhas Canárias, 28°35´N: 16°5'W, 143m, em fundo de 

areia vulcânica. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral distinto e agudo, seguido por 3 dentes, sendo os dentes 

pré-gástrico e gástrico distintos e agudos. Carapaça coberta por tubérculos 

escamiformes, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; presença de 

fileira transversal de tubérculos na altura do dente gástrico; elevação branquial 

anterior com forte dente agudo e curvo, seguido por dentes menores; presença de 3 

dentes anterolaterais distintos, sendo o anterior maior; incisão cervical bem marcada 

e seguida por largo dente médio-lateral; sulco cervical distinto; incisão pós-cervical 

seguida por dentes póstero-laterais; região cardíaca com tubérculos escamiformes 

em toda sua extensão; elevação submediana posterior com pequenos tubérculos; 

elevação branquial posterior com distinto dente pontiagudo anterior seguido por 

tubérculos escamiformes; presença de fileira longitudinal de tubérculos 

intermediários; região entre o sulco marginal e a margem posterior da carapaça com 

tubérculos escamiformes. Órbitas profundamente escavadas, com hiato na margem 

interna. 

Placa antenular formada por 2 lobos, cada um com pequeno espinho mediano. 

Antênula mais longa do que a antena, flagelo curto. Antena dorsoventralmente 
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achatada, margem distal com longas cerdas; segundo e terceiro segmentos 

fusionados e triangulares, com forte elevação mediana terminando em dente na 

margem posterior; quarto segmento com carena mediana longitudinal terminando em 

distinto dente na margem posterior, margem externa com 2 dentes e margem interna 

distinto dente proximal largo e pontiagudo, seguido por 3 ou 4 dentes menores; 

quinto segmento diminuto e sexto segmento semi-elíptico, com 7 lobos, sendo os 

internos menores. 

Região anterior do esterno torácico em forma de “U”; último esternito torácico 

com tubérculo baixo e arredondado. 

Primeiro pereiópodo pouco mais robusto do que os demais. Dátilo dos 

pereiópodos sem franja de cerdas. Quinto pereiópodo subquelado nas fêmeas. 

Primeiro somito com sulco transversal contínuo e região posterior ornamentada. 

Presença de incisão mediana na margem posterior dos somitos 1-3. Somitos 

abdominais 2-5 com sulco transversal interrompido medianamente por alongada 

ornamentação arborescente. Ornamentação mediana do segundo somito triangular, 

tornando-se mais estreita na região anterior. Região anterior dos somitos abdominais 

2-6 lisa, com sulco transversal curto e fileira de cerdas direcionadas posteriormente. 

Somitos sem elevação mediana aguda. Pleura do segundo somito sem ponta aguda 

e direcionada para baixo.  

Região calcificada do telso com ornamentações escamiformes; região 

membranosa com fileiras de curtas cerdas. Margem posterior da região calcificada 

dos urópodos denticulada. 

  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Segundo Holthuis (1991), o comprimento total da espécie 

geralmente não ultrapassa 40,0 c.t., sendo 55,0 c.t. o máximo registrado.  

CCOORR:: Corpo marrom pálido ou rosado com manchas de cerdas mais escuras. 

Presença de 2 manchas escuras na região submediana da face dorsal do primeiro 

somito abdominal (HOLTHUIS, 1991). 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 5 e 162m (FOREST, 1963b;  

HOLTHUIS, 1991). Em fundos mistos de cascalho e areia (UDEKEM D´ACOZ, 

1999). 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         249

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Ilhas Madeira, Canárias e 

Arquipélago de Cabo Verde. Mediterrâneo: toda a região norte do Mediterrâneo.

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Foi considerada a existência de apenas uma espécie de Scyllarus

no Mar Mediterrâneo (S. arctus) até a publicação de Forest e Holthuis (1960), que 

assinalou a presença de S. pygmaeus, ressaltando as características diagnósticas 

entre as duas espécies. 

O gênero Nisto, criado por Sarato (1885), contendo as espécies N. laevis e N. 

asper, foi considerado por Bouvier (1915a) como estágios pós-larvais de Scyllarus 

arctus, o que tem sido seguido até o presente, porém de acordo com o estudo 

baseado em análise molecular, realizado por Palero et al. (2009), Nisto laevis trata-

se na realidade de uma larva de S. pygmaeus.  

S. pygmaeus não apresenta nenhum interesse comercial e segundo Holthuis 

(1991), a informação presente em Holthuis (1987), de que esta espécie é 

regularmente encontrada em mercados deve-se a identificação errônea de 

espécimes de Scyllarus arctus. Devido ao pequeno tamanho de S. pygmaeus,

espécimes muitas vezes são jogados novamente ao mar após sua captura por 

serem considerados juvenis de S. arctus. 

Figura 81. Distribuição geográfica de Scyllarus pygmaeus. 
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Figura 82. Scyllarus pygmaeus. A. vista dorsal, B. esterno torácico C. pleura do segundo 
somito (vista lateral) (HOLTHUIS, 1991). 
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SSccyyllllaarruuss ssuubbaarrccttuuss Crosnier, 1969 

Scyllarus subarctus Crosnier, 1969: 1219; Burukovskii, 1985: 147. 

TTIIPPOOSS:: Holótipo fêmea ovígera (USNM). Parátipos no RMNH (1 fêmea) e MNHN (1 

fêmea e 1 macho).

LLOOCCAALLIIDDAADDEESS--TTIIPPOO:: Angola, “Undaunted”, est. 105, 17°13´S: 11°27´E, iii.1968, 

155m (holótipo); est. 95, 16°37´S: 11°22´E, iii.1968, 126m (parátipos). 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Dente rostral discreto. Carapaça coberta por tubérculos 

escamiformes, ausentes nos sulcos dorsais, estes com curtas cerdas; dente pré-

gástrico pequeno e bem definido, mais próximo ao rostro do que ao dente gástrico; 

dente gástrico agudo e bem definido; elevação branquial anterior com 2 fortes 

espinhos curvos; presença de 4 dentes anterolaterais, sendo o anterior maior e 

pontiagudo; incisão cervical bem marcada, seguida por dentes médio-laterais, sendo 

o anterior maior e pontiagudo; sulco cervical distinto; incisão pós-cervical seguida 

por dentes escamiformes, sendo o anterior maior e pontiagudo; dente cardíaco 

duplo; elevação submediana posterior com projeções escamiformes; elevação 

branquial posterior com fileira de tubérculos escamiformes, sendo o primeiro maior e 

mais agudo do que os demais; elevação submediana posterior distinta; região 

imediatamente anterior ao sulco marginal da carapaça coberta por tubérculos 

escamiformes; região entre o sulco marginal e a margem posterior com projeções 

escamiformes; margem posterior da carapaça com larga incisão mediana. Órbitas 

profundamente escavadas com hiato. 

Margem anterior da placa antenular sinuosa com dente mediano pequeno e 

bem definido, em cada metade. Antênula mais longa do que a antena, flagelo curto.  

Antena dorsoventralmente achatada, margem distal com longas cerdas; segundo e 

terceiro segmentos fusionados e triangulares; quarto segmento antenal com carena 

mediana que termina em forte dente agudo, margem externa com 2 fortes dentes 

agudos e bem marcados, margem interna com 2 dentes maiores seguidos por 3 ou 4 

dentes menores; margem anterior do quinto segmento antenal com dente 

arredondado e 3 dentes agudos do lado externo; sexto segmento com 6 lobos, 
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excepcionalmente 7, sendo os lobos internos mais pontiagudos e os demais 

arredondados.  

Esterno torácico com larga e profunda incisão anterior, em forma de “U”. Último 

esternito dos machos com grande projeção triangular, ligeiramente carenada 

anteriormente e côncava posteriormente, sendo um pouco menos desenvolvida nas 

fêmeas. 

Face interna do mero do primeiro pereiópodo com forte carena. Face externa 

do mero dos pereiópodos 3-5 com sulco longitudinal piloso. Quinto pereiópodo 

subquelado nas fêmeas. 

Primeiro somito abdominal com sulco transversal mediano contínuo. Margem 

posterior dos somitos 1-4 com entalhe mediano, que se estende na forma de um 

sulco no segundo e terceiro somitos. Somitos 2-5 com distinto sulco transversal, que 

prolonga-se para a pleura correspondente, interrompido medianamente por 

ornamentação arborescente. Margem posterior do quinto e sexto somitos com 3 

projeções arredondadas, sendo 1 mediana e 2 laterais, mais marcadas no sexto 

somito. Pleura do segundo somito com tubérculos medianos e terminação 

pontiaguda ligeiramente direcionada para trás. Pleura do terceiro somito mais 

estreita, terminando em dente ligeiramente curvado para trás e mais marcado do que 

o do segundo somito. Pleura do quarto somito terminando em dente menos definido. 

Pleura do quinto somito com contorno subquadrado e ângulos arredondados. 

Região calcificada do telso com 2 pares de tubérculos planos, sendo os 

anteriores menores e mais próximos; margem posterior com 4 dentes agudos, sendo 

os medianos maiores do que os laterais. Urópodos com dentículos irregulares na 

margem posterior da região calcificada. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 47,5 c.t., maior fêmea 58,5 c.t. e menor fêmea 

ovígera 51,5 c.t. (CROSNIER, 1969). 

CCOORR:: Não foram encontradas referências sobre a coloração da espécie na literatura. 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 126 e 155m (CROSNIER, 1969). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico oriental: Namíbia e Angola. 
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OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Scyllarus subarctus é uma espécie muito próxima a S. arctus, 

diferenciando-se desta, segundo Crosnier (1969), por apresentar extremidade do 

dente pré-gástrico mais próxima ao rostro do que ao dente gástrico; região posterior 

da carena mediana com dentes mais agudos e tubérculos frequentemente menores 

e mais numerosos; margem anterior da placa antenular com único par de dentes 

(sendo 2 ou 3 pares em S. arctus); ornamentações centrais dos somitos abdominais 

ligeiramente mais estreitas; projeções da margem posterior do quinto e sexto 

somitos abdominais mais marcadas; dentes das pleuras dos somitos abdominais 2 e 

3 mais agudos e tubérculo do quinto esternito torácico maior e mais desenvolvido. 

Figura 83. Distribuição geográfica de Scyllarus subarctus. 
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Figura 84. Scyllarus subarctus. A. vista dorsal, B. região posterior da elevação pós-rostral, 
C. esterno torácico (modificado de Crosnier, 1969). 
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IInnffrraaoorrddeemm PPoollyycchheelliiddaa de Haan, 1841

Polychelida de Haan, 1841: 148; Scholtz & Richter, 1995: 296; Poore, 2004: 151; 

Ahyong, 2009: 379.   

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Ausência de rostro desenvolvido. Carapaça achatada 

dorsoventralmente; margens laterais denticuladas e bem definidas. Antenas longas, 

cilíndricas e delgadas; segmentos antenais livres. Pereiópodos 1-4 quelados. Quinto 

pereiópodo quelado apenas nas fêmeas ou em ambos os sexos. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: A análise cladística dos Reptantia realizada por Scholtz e Richter 

(1995) revelou o polifiletismo da infraordem Palinura, culminando na exclusão da 

família Polychelidae dessa infraordem e o resgate do táxon Polychelida de Haan, 

1841 para abrigar tanto suas espécies viventes como os táxons extintos, sendo 

Polychelidae a única família com espécies viventes.   
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SSuuppeerrffaammíílliiaa EErryyoonnooiiddeeaa De Haan, 1841

Eryonidea De Haan, 1841: 149; Borradaile, 1907: 474; Guerao & Abeló, 1996: 1179. 

Eryonoidea Rodriguez, 1980: 193; Holthuis, 1991: 88; Galil, 2000: 290; Dall´Occo, 

2005: 147. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Rostro diminuto ou ausente. Carapaça dorsoventralmente achatada e 

fusionada ao epístoma. Primeiro segmento antenal não fusionado ao epístoma. 

Primeiro pereiópodo maior do que os demais; pereiópodos 1-4 quelados. Primeiro 

pleópodo unirreme. Telso pontiagudo e urópodos sem diarese. 

EELLEENNCCOO DDEE FFAAMMÍÍLLIIAASS:: Coleiidae, Eryonidae, Palaeopentachelidae, Polychelidae
e Tetrachelidae. 
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FFaammíílliiaa PPoollyycchheelliiddaaee Wood-Mason,1874

Polychelidae Wood-Mason, 1874: 180; 1875: 132; Carus, 1885: 485; Balss, 1957: 

1564; Zariquiey Alvarez, 1968: 208; Glaessner, 1969: 470; Firth & Pequegnat, 

1971: 5; Fischer, 1978: não paginado; Wenner, 1979: 435; Abele & Felgenhauer, 

1982: 306; Riedl, 1983: 481; Holthuis, 1991: 88; Squires, 1991: 354; Facial & 

Minervini, 1992a: 133; Retamal, 1994: 57; Fischer et al., 1995: 385; Galil, 2000: 

290; Martin & Davis, 2001: 73; Calado & Narciso, 2002: 175; Tavares, 2003: 297; 

Poore, 2004: 151; Dall´Occo, 2005: 148; Ahyong, 2009: 381.   

Eryonidae Boas, 1880: 157; Bate, 1888: 100; Ortmann, 1896: 428; Young, 1900: 

439; Alcock, 1901: 164; Stebbing, 1902: 35; 1910: 377; 1917: 27; Selbie 1914: 8; 

De Man, 1916: 1; Bouvier, 1917: 26; Pesta, 1918: 161; Stephensen, 1923: 65; 

Balss, 1925: 5; Boone, 1927: 90; Barnard, 1950: 566; Rodriguez, 1980: 194. 

Eryontidae Smith, 1880a: 345; Stebbing, 1893: 199; Schmitt, 1921: 105. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Sinus orbital com incisão rasa ou profunda, em forma de “U” ou “V”; 

olhos reduzidos, fusionados à margem anterior da carapaça e direcionados 

lateralmente. Presença de distinta carena pós-rostral anterior ao sulco cervical; 

carena pós-orbital não unida à carena branquial; incisões cervical, pós-cervical e 

sulcos cervical e branquial distintos. Primeiro segmento antenal não fusionado ao 

epístoma. Dátilo do primeiro pereiópodo afilado distalmente e tão longo quanto o 

dedo fixo. Pleura do segundo somito distintamente maior, recobrindo parte das 

pleuras do primeiro e terceiro somitos. Primeiro pleópodo unirreme. Telso triangular. 

Ausência de diarese no exópodo do urópodo.  

GGÊÊNNEERROO--TTIIPPOO:: Polycheles Heller, 1862. 

EELLEENNCCOO DDEE GGÊÊNNEERROOSS:: Cardus, Homeryon, Pentacheles, Polycheles, 

Stereomastis, Willemoesia. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Das 5 famílias que compõem a infraordem Polychelida apenas a 

família Polychelidae contém espécies viventes, sendo as demais extintas e cujos 

registros fósseis mais antigos datam do Período Triássico. As considerações de Firth 
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e Pequegnat (1971) sobre espécimes mantidos em aquário indicam que os 

poliquelídeos possuem o hábito de manter-se parcialmente enterrados no substrato, 

usando o leque caudal para escavar e fugir rapidamente através da flexão do 

musculoso abdome, evitando assim serem capturados por seus predadores.

CCHHAAVVEE PPAARRAA OOSS GGÊÊNNEERROOSS DDAA FFAAMMÍÍLLIIAA PPOOLLYYCCHHEELLIIDDAAEE NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1.  Carapaça ovalada, pouco mais longa do que larga......................................Cardus

1´. Carapaça distintamente mais longa do que larga...................................................2

2. Sinus orbital forma rasa concavidade. Margem interna do dedo fixo do primeiro 

pereiópodo com espinho perpendicular. Margem anterolateral do segmento basal 

da antênula desarmada........................................................................Willemoesia

2´. Sinus orbital profundo, em forma de fenda, “U” ou “V”. Margem interna do dedo 

fixo do primeiro pereiópodo sem espinho perpendicular. Margem anterolateral do 

segmento basal da antênula com 1 ou mais espinhos...........................................3

3. Entalhe dorsal da órbita em forma de “U”. Epípodo dos pereiópodos 1-5 

reduzidos, menores do que a largura da coxa...................................Stereomastis

3´. Entalhe dorsal da órbita em forma de fenda ou “V”. Epípodo dos pereiópodos 1-5 

bem desenvolvidos, distintamente maiores do que a largura da coxa...................4 

4. Segmento basal da antênula com margem anterolateral arredondada e com 1 ou 

2 pequenos espinhos. Epípodo do terceiro maxilípodo vestigial...........Polycheles

4´. Segmento basal da antênula com margem anterolateral quadrada. Epípodo do 

terceiro maxilípodo bem desenvolvido.................................................Pentacheles
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GGêênneerroo CCaarrdduuss Galil, 2000 

Cardus Galil, 2000: 293; Ahyong & Brown, 2002: 76; Ahyong, 2009: 382.   

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça ovalada, pouco mais longa do que larga. Sinus orbital em 

forma de estreita fenda. Segmento basal da antênula com margem anterolateral 

externa arredondada e com 1 ou 2 espinhos anterolaterais. Epípodo do terceiro 

maxilípodo tão longo quanto o ísquio. Ausência de espinho perpendicular na 

margem interna do dedo fixo da quela do primeiro pereiópodo. Epípodo dos 

pereiópodos 1-5 bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 2-4 

relativamente estreitos. Dátilo do quinto pereiópodo simples em ambos os sexos. 

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Cardus crucifer.

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Deidamia crucifer Thomson, 1873 [por designação original e 

monotipia].  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Galil (2000) esse gênero diferencia-se dos demais 

poliquelídeos por possuir o dátilo do quinto pereiópodo simples em ambos os sexos. 

Distingue-se do gênero Polycheles devido ao prolongamento anteromesial do 

segmento basal da antênula não alcançar a base do pedúnculo, pela presença de 

longo epípodo no segmento basal do terceiro maxilípodo e pelos dátilos do segundo 

e terceiro pereiópodos serem fracamente curvados para cima e com margem interna 

simples.    
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CCaarrdduuss ccrruucciiffeerr (Thomson, 1873) 

Deidamia crucifer Thomson, 1873: 247, fig. 1; Wood-Mason, 1874: 180. 

Willemoesia crucifer; Grote, 1873: 485; Humbert, 1874: 130; Willemoes-Suhm, 

1875b: 577; 1875c: xxxiii; Thomson, 1877: 256, fig. 59; Giglioli, 1912: 160. 

Willemoesia crucifera; Willemoes-Suhm, 1875a: 52, pl. 12, fig. 10, pl. 33, figs. 10-11; 

Norman, 1879: 174; Pagenstecher, 1879: 37. 

Polycheles crucifer; Wood-Mason, 1875: 132; Bate, 1878a: 277, pl.13, figs. 6-8; 

1878b; 484; 1878c: 563; Boas, 1882: 352, fig. 12; Marshall, 1888: 267; Faxon, 

1896: 155; Bouvier, 1905a: 480; 1905b: 644; 1905c: 3; 1905d: 2; 1917: 36; 1925: 

428, figs. 5-8, pl. 4, fig. 4, pl. 11 figs 7-14; De Man, 1916: 5; Schmitt, 1935:171, 

fig. 35; Bernard, 1953: 86; Chace, 1960: 30, fig. 9b; Firth & Pequegnat, 1971: 42; 

Pequegnat et al., 1971: 4; Beaubrun, 1979: 33, fig. 19; Gonzalez, 1995: 124; 

Dawson, 1997: 8. 

Pentacheles crucifer; Filhol, 1884: 231. 

Polycheles crucifera; Bate, 1888: 127, fig. 31, pl. 13; Young, 1900: 440; Richard, 

1905: 3; Turkay, 1976: 27, fig. 5. 

Polychelles crucifer; Rodriguez, 1980: 194. 

Cardus crucifer; Galil, 2000: 294; Ahyong, 2009: 382. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho com 19,0 mm c.c. (NHM 1882.22). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ilha Sombrero (Mar do Caribe), “Challenger”, est. 23,18°24´N, 

63°28´W, 810m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral único proeminente e curvado para cima. Carapaça 

ovalada, pouco mais longa do que larga, com grânulos e cerdas; margem anterior da 

carapaça proximalmente reta; sinus orbital em forma de estreita fenda; ângulo 

interno do sinus orbital com 2 espinhos e ângulo externo desarmado; margens 

laterais da carapaça armadas com espinhos longos, delgados e curvados para cima, 

sendo 6-8 espinhos anteriores à incisão cervical, 3-6 espinhos anteriores à incisão 

pós-cervical e 14-21 espinhos posteriores à incisão pós-cervical, sendo o espinho 

anterior de cada região mais proeminente; região dorsal da carapaça com carena 
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expandida; presença de 2 pares de carenas submedianas granuladas, anteriores ao 

sulco cervical, sendo o par lateral curto; margem posterior do sulco cervical elevada, 

seguida por tubérculos granulados ao longo da carena branquial e outros dispersos; 

margem posterior da carapaça com 3 pares de espinhos direcionados para frente e 

para cima, sendo o par lateral maior. Pedúnculo ocular curvado distalmente sob o 

ângulo anterolateral da carapaça; apêndice vermicular projeta-se dorsalmente para 

dentro do sinus orbital, com espinho basal direcionado para frente. 

Epípodo do terceiro maxilípodo tão longo quanto o ísquio. 

Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa arredondada e 

com 1 ou 2 espinhos anterolaterais, projeção mesial triangular e pontiaguda, 

margem interna espinhosa, sendo os 2 espinhos distais maiores. 

Primeiro pereiópodo maior e mais robusto do que os demais; mero com 

margens lisas, sem espinho subdistal; carpo triangular, muito curto, com pequenos 

espinhos subdistais nas faces superior e inferior; quela expandida, face superior 

irregularmente espinulada, sendo o espinho distal maior; ausência de espinho 

perpendicular na margem interna do dedo fixo. Pereiópodos 1-4 quelados. Epípodo 

dos pereiópodos 1-5 bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 2-4 

relativamente estreitos. Quinto pereiópodo simples em ambos os sexos. 

Somitos abdominais com grânulos e carena mediana. Primeiro somito com 

espinho direcionado para frente e para cima. Carena mediana dos somitos 2-5 com 

2 espinhos, sendo o espinho anterior direcionado para frente e para cima; sulcos 

submedianos oblíquos e rasos. Carena do sexto somito não pontiaguda. Região 

mesial das pleuras com tubérculos granulados; região posterior com grânulos 

dispersos. 

Telso triangular, com tubérculo basal mediano e região distal com 2 carenas 

submedianas sem ponta aguda. Ausência de diarese no exópodo do urópodo.  

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 19,0 c.c.; maior fêmea 29,6 c.c. e menor fêmea 

ovígera 22,9 c.c. (GALIL, 2000). 

CCOORR:: Segundo Willemoes-Suhm (1875a), apresenta coloração avermelhada com 

cerdas amareladas. De acordo com Bouvier (1925), o corpo apresenta coloração 

amarelada e rosada; áreas laterais da região gástrica de cor rosa mais intensa. 
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Região mediana do abdome rosa clara. Pereiópodos cinza escuros, levemente 

rosados. 

HHAABBIITTAATT:: Encontrado em profundidades entre 549 e 2195m (GALIL, 2000). Em 

fundos vasosos e areno vasosos (CALADO; NARCISO, 2002). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bahamas, Estreito da Flórida, 

Golfo do México e Mar do Caribe. Atlântico Oriental: Açores, Ilhas Canárias, 

Portugal e Marrocos.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Os espinhos da carapaça apresentam variações merísticas 

registradas pelos seguintes autores: Bate (1888) (6: 5: 17), Bouvier (1925) (6: 5: 16), 

Firth e Pequegnat (1971) (6-8: 3-6: 14-21) e Galil (2000) (6-7: 5: 17), referindo-se 

aos espinhos anteriores à incisão cervical, espinhos anteriores à incisão pós-cervical 

e espinhos posteriores à incisão pós-cervical, respectivamente. Na descrição aqui 

fornecida foram considerados os limites mínimo e máximo de variação obtidos da 

compilação dos dados fornecidos pelos autores citados. 

Figura 85. Distribuição geográfica de Cardus crucifer. 
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Figura 86. Cardus crucifer. A. capaça (vista dorsal), B. abdome (vista lateral) (GALIL, 2000). 
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GGêênneerroo PPeennttaacchheelleess Bate, 1878 

Pentacheles Bate, 1878a: 276; 1888: 143; Galil, 2000: 299; Poore, 2004: 152; 

Dall´Occo, 2005: 151; Ahyong, 2009: 382.   

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça distintamente mais longa do que larga. Sinus orbital 

profundo, em forma de “V”. Segmento basal da antênula com margem anterolateral 

externa quadrada e 1 espinho anterolateral. Epípodo do terceiro maxilípodo tão 

longo ou maior do que o ísquio. Ausência de espinho perpendicular na margem 

interna do dedo fixo da quela do primeiro pereiópodo. Epípodo dos pereiópodos 1-5 

bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 relativamente estreitos 

e fracamente curvados. 

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Pentacheles gibbus; P. laevis; P. obscurus; P. snyderi; P. 

validus.  

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Pentacheles laevis Bate, 1878 [lectótipo designado por Fowler, 

1912]. 

CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO PPEENNTTAACCHHEELLEESS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Margem lateral da carapaça, posterior à incisão cervical, com cerca de 15 

espinhos. Somitos abdominais 1-3 com distinto dente direcionado para frente e 

para cima....................................................................................................P. laevis

1’. Margem lateral da carapaça, posterior à incisão cervical, com mais de 25 

espinhos. Somitos abdominais 1-3 sem dente direcionado para frente e para 

cima, quando muito com proeminência não pontiaguda e arredondada................2 

2. Carapaça ovalada, esparsamente espinulosa. Ângulo externo dorsal da órbita 

desarmado ou com até 2 espinhos......................................................... P. validus
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2’. Carapaça subretangular, densamente espinulosa. Margem anterior da carapaça, 

entre o ângulo externo da órbita e o espinho anterolateral, com fileira de 3 ou 4 

espinhos.................................................................................................. P. snyderi
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Pentacheles laevis Bate, 1878

Pentacheles laevis Bate, 1878a: 278; 1878b: 484; 1878c: 563; 1888: 144; Faxon, 

1895: 118; Murray, 1897: 388; De Man, 1916: 5; Sund, 1920: 224; Estampador, 

1937: 497; 1959: 43; Galil, 2000: 301; Silva-Ferreira, Ostravski & Matos, 2002: 

196; Ahyong & Brown, 2002: 54; Ahyong & Chan, 2004: 171; 2008: 64; Dall´Occo 

& Tavares, 2004: 143; Dall´Occo, 2005: 152; Ahyong & Galil, 2006: 758; Ahyong, 

2007: 47; Serejo et al., 2007: 140; Ahyong, 2009: 383.   

Pentacheles gracilis Bate, 1878a: 279; 1878b: 484; 1878c: 563; 1888: 146; Faxon, 

1895: 118; Sund, 1920; 224; Bernard, 1953: 86. 

Polycheles granulatus Faxon, 1893: 197; 1895: 123; Rathbun, 1906a: 899; Stebbing, 

1910: 378;  Selbie, 1914: 23; De Man, 1916: 5; Bouvier, 1917: 45; Stephensen, 

1923: 67; Balss, 1925: 200; Calman, 1925: 18; Miranda & Riviera, 1933: 17; Le 

Danois, 1948: 150; Barnard, 1950: 569; Bernard, 1953: 86; Squires, 1965: 89; 

Allen, 1967: 55; Zariquiey-Alvarez, 1968: 210; Zarenkov, 1969: 81; Firth & 

Pequegnat, 1971: 47; Thiriot, 1974: 344; Turkay, 1976: 27; Wenner, 1979: 443; 

Wenner & Boesch, 1979: 111; Beaubrun, 1979: 39; Kensley, 1981: 29; Pohle, 

1985: 22; Squires, 1991: 355; Lemaitre & Alvarez-Leon, 1992: 33; Falcial & 

Minervini, 1992a: 134; Gonzalez, 1995: 126; Griffin & Stoddart, 1995: 240; 

Hendrickx, 1995: 156; Dawson, 1997: 10. 

Pentacheles beaumontii Alcock, 1894: 236; 1901: 175; Wood-Mason & Alcock, 1894: 

pl. 8, fig. 3. 

Polycheles beaumontii; Faxon, 1895: 125; Alcock, 1899: 33; Bouvier, 1905b: 644; 

1905d: 2; Holthuis, 1984: 4. 

Polycheles dubius Bouvier, 1905a: 480; 1905c: 4; Richard, 1905: 3; 1907: 322. 

Polycheles eryoniformis Bouvier, 1905b: 644; 1905d: 2; 1907: 62. 

Polychelis gracilis; De Man, 1916: 5; Bouvier, 1917: 35; Firth & Pequegnat, 1971: 46. 

Polycheles laevis; Bernard, 1953: 87; Firth & Pequegnat, 1971: 49; Dawson, 1997: 

12. 

Polycheles aff. gracilis; Macpherson, 1984: 74. [non Polycheles beaumontii Stebbing, 

1908: 25; 1910: 377 (= Polycheles validus (A. Milne-Edwards, 1880)].  
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TTIIPPOO:: Lectótipo juvenil fêmea, 7,9mm c.c. (NHM 188822) [designado por Sund, 

1920]. 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ao largo de Moluccas, “Challenger”, est. 214, 4°33´N: 127°6´E, 

914m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral duplo. Carapaça ovalada, com grânulos e cerdas; 

margem anterior ligeiramente côncava; região frontal, abaixo do espinho rostral, com 

dente cônico submarginal; sinus orbital profundo, em forma de “V”; margens orbitais 

interna e externa armadas com forte espinho; carena mediana pós-rostral com 

grânulos e espinhos; ausência de espinhos na região gastro-orbital e no sulco 

cervical; margens laterais arqueadas, com espinhos curvados para cima de tamanho 

decrescente, sendo 7-10 espinhos anteriores à incisão cervical, 3-5 espinhos 

anteriores à incisão pós-cervical e 12-17 espinhos posteriores à incisão pós-cervical; 

carena mediana pós-cervical com 2 fileiras paralelas de tubérculos; carena branquial 

sinuosa e pouco elevada, marcada por fileira de dentículos de tamanho crescente; 

sulco branquial definido; margem posterior da carapaça desarmada.  

Epípodo do terceiro maxilípodo mais longo do que o ísquio.  

Segmento basal da antênula proximalmente quadrado, com espinho 

anterolateral; projeção interna triangular, terminando em ponta aguda com fileira de 

espinhos mesiais.  

Mero do primeiro pereiópodo com pequenos grânulos na margem superior e 

espínulos de tamanho crescente na margem inferior; carpo quase tão longo quanto o 

mero, margens interna e externa armadas com espinhos; face superior da quela com 

2 fileiras denteadas, sendo maiores os espinhos da fileira mesial, presença de 

espinho subterminal, margem inferior com fileira de espinhos; ausência de espinho 

perpendicular na margem interna do dedo fixo da quela. Epípodo dos pereiópodos 1-

5 bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 relativamente 

estreitos e fracamente curvados. Pereiópodos quelados, sendo o quinto subquelado 

nos machos. 

Presença de carena mediana nos somitos abdominais 1-5; carena dos somitos 

1-4 com projeção anterior mais elevada e pontiaguda; somitos 2-5 com profundo 

sulco transversal. Pleura do primeiro somito muito reduzida; segunda pleura com 

projeção anterior triangular e sulco curto e profundo na região proximal; pleuras 3-6 
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de tamanho decrescente, que gradativamente tornam-se mais pontiagudas; 

presença de discreta carena longitudinal na região proximal das pleuras 3-5.  

Telso triangular, com distinto tubérculo basal e 2 fileiras de pequenos grânulos, 

entre 2 carenas lisas convergentes que se iniciam na porção submediana e se unem 

na região posterior. Endópodo do urópodo com carena longitudinal mediana; 

exópodo com carena longitudinal próxima à margem externa e sem diarese. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 59,0 c.c. (MZUSP 15704); maior fêmea 63,4 c.c. e 

menor fêmea ovígera 36,4 c.c. (GALIL, 2000).  

CCOORR:: Carapaça, somitos abdominais e telso com suave coloração rósea. Presença 

de listras brancas nos espinhos. Antena e pereiópodos vermelho claro. Carenas 

abdominais e margem do telso vermelho-alaranjado. Endópodos e exópodos dos 

urópodos vermelho escuro. (GRIFFIN; STODDART, 1995; BOYKO, 2006). 

HHAABBIITTAATT:: Ocorrem em profundidades entre 212 e 2505m, em fundo de vasas de 

globigerina e cascalho (AHYONG; GALIL, 2006).

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::
ESTADOS UNIDOS: Proximidades de Kauai, Hawaii, “Albatross, est. 4028, 799-

860m, 1� (USMN 30317). BRASIL: Bahia - REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0517, 

13°22'S: 38°36'W, 750m, vi.2000, 1� ov. (MNRJ 3788); Rio de Janeiro - TAAF 

MD55/Brasil 1987, est. 4, CP07, 21°31’S: 40°07’W, 750-789m, v.1987, 1� (MZUSP 

16096) e 1� (MZUSP 16099); Santa Catarina - “Nuevo Apenino”, Lance 70, 1� e 

1� (MZUSP 15704). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Terra Nova, Nova Escócia, 

Leste dos Estados Unidos, New England Seamounts, Bahamas e Brasil (Bahia, Rio 

de Janeiro, Santa Catarina e Elevação do Rio Grande). Atlântico Central: Dorsal 

Meso-Atlântica. Atlântico Oriental: Ilhas Madeira, Ilhas Canárias, Arquipélago de 

Cabo Verde, Sudoeste da Irlanda, Golfo Ibero-Marroquino e Açores, Indo-Pacífico:
Japão, Taiwan, Filipinas, Sri Lanka, Mar das Molucas, Indonésia, Ilhas Marquesas, 

Vanuatu, Dorsal de Nasca, Fiji, Wallis e Futuna, Nova Caledônia, Madagascar, 
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Austrália, Nova Zelândia e Tasmânia. Pacífico Oriental: Havaí, Golfo do Panamá, 

Colômbia e Ilhas Galápagos.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Galil (2000), apesar da superficialidade da descrição e 

da precariedade da figura de P. laevis em Bate (1878a) a validade de sua 

identificação não é questionada, sendo atribuída pelo autor, em 1888, ao estado de 

preservação do espécime estudado e, possivelmente, à sua condição juvenil. Faxon 

(1895) considerou P. beaumontii uma variação geográfica de P. granulatus, 

similaridade esta responsável pela sua colocação na sinonímia de P. granulatus por 

Rathbun (1906a). P. dubius, descrito por Bouvier (1905a), foi sinonimizado em P. 

granulatus por Selbie (1914); posteriormente, Bouvier (1917) esclarece que P. 

dubius e P. eryoniformis, ambas por ele descritas, são na verdade sinônimos de P. 

granulatus, sendo esta espécie considerada por Galil (2000) sinônimo de P. laevis. 

Os espinhos da carapaça apresentam variações merísticas registradas pelos 

seguintes autores: Galil (2000) (7-9: 3-4: 14-15), Ahyong e Brown (2002) (7-10: 3-4: 

12-17), Ahyong e Chan (2004) (7-10: 3: 14-15) Ahyong e Galil (2006) (8-9: 3: 13-15) 

e Ahyong (2007) (8-10: 3-5: 13-16) referindo-se aos espinhos anteriores à incisão 

cervical, espinhos anteriores à incisão pós-cervical e espinhos posteriores à incisão 

pós-cervical, respectivamente. Na descrição aqui fornecida foram considerados os 

limites mínimo e máximo de variação obtidos da compilação dos dados fornecidos 

pelos autores citados, sendo que as variações presentes no material examinado 

encontram-se dentro deste gradiente. 
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Figura 87. Distribuição geográfica de Pentacheles laevis. 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         271

Figura 88. Pentacheles laevis, fêmea, Rio de Janeiro (MZUSP 16099): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).
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PPeennttaacchheelleess ssnnyyddeerrii (Rathbun, 1906)

Polycheles snyderi Rathbun, 1906a: 898; De Man, 1916: 6; Bernard, 1953: 86; Firth 

& Pequegnat, 1971: 50; Dawson, 1997: 12. 

Pentacheles snyderi; Galil 2000: 306; Ahyong & Galil, 2006: 759; Ahyong, 2009: 383.   

TTIIPPOO:: Holótipo macho, 34,5 mm c.c. (USNM 30333). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Proximidades de Modu Manu, Havaí, “Albatross”, est. 4151, 

573-1463m, viii.1902.

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral duplo, unido na base. Carapaça estreita, 

subretangular, densamente coberta por delgados espínulos e fracamente 

convergente na região anterior; margem frontal côncava, sinus orbital profundo, em 

forma de “V”; ângulo interno do sinus orbital proeminente e com 1 ou 3 espinhos, 

ângulo externo com 3 ou 4 espinhos curvados para cima; carena mediana pós-

rostral definida, irregularmente espinhosa, com par de robustos espinhos na metade 

da distância ao sulco cervical; carena pós-orbital pouco visível; margem lateral da 

carapaça com espinhos curvados para cima, sendo 8-10 espinhos anteriores à 

incisão cervical, 5-8 espinhos anteriores à incisão pós-cervical e 29-35 espinhos 

posteriores à incisão pós-cervical, sendo estes espinhos sucessivamente menores; 

margem posterior do sulco cervical espinulosa; carena branquial discreta, sinuosa e 

espinulosa; margem posterior da carapaça desarmada.  

Epípodo do terceiro maxilípodo mais longo do que o ísquio. 

Segmento basal da antênula com proeminente projeção mesial triangular e 

pontiaguda; margem anterolateral externa com forte espinho curvo. Pedúnculo 

antenal com espinho distal curvado para cima. 

Mero do primeiro pereiópodo dilatado na base, com margens granuladas e 

espinho subterminal em forma de pinça na margem superior; carpo quase 2/3 tão 

longo quanto o mero, com espinho subterminal nas margens superior e inferior; 

margem superior do própodo serrilhada, com espinho subterminal; ausência de 

espinho perpendicular na margem interna do dedo fixo da quela. Epípodo dos 

pereiópodos 1-5 bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 
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relativamente estreitos e fracamente curvados. Quinto pereiópodo subquelado nos 

machos e quelado nas fêmeas. 

Somitos abdominais 1-5 com carena mediana sem ponta aguda e sem espinho 

direcionado para frente; sexto somito liso, não carenado. Somitos 2-5 com sulcos 

submedianos transversalmente oblíquos. Pleuras lisas, sendo a segunda pleura 

ovalada.  

Telso triangular, com crista mediana anterior sem ponta aguda e 2 carenas 

posteriores lisas. Ausência de diarese no exópodo do urópodo. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 42,7 c.c. e maior fêmea 50,7 c.c. (GALIL, 2000). 

Não há registro de menor fêmea ovígera. 

CCOORR:: Referências sobre a coloração da espécie não foram encontradas na 

literatura.  

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades entre 573 e 2245m (GALIL, 2000). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: França. Indo-Pacífico: Dorsal 

Meso-Índica. Pacífico Oriental: Havaí.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: As variações merísticas dos espinhos da carapaça foram 

registradas por Galil (2000) (9-10: 5-8: 30-35) e Ahyong e Galil (2006) (8-9: 5: 29-30) 

referindo-se aos espinhos anteriores à incisão cervical, espinhos anteriores à incisão 

pós-cervical e espinhos posteriores à incisão pós-cervical, respectivamente. Na 

descrição aqui fornecida foram considerados os limites mínimo e máximo de 

variação obtidos da compilação dos dados fornecidos pelos autores citados. 

Segundo Galil (2000), o ângulo orbital interno possui um único espinho, porém 

Ahyong e Galil (2006) registraram a presença de 3 espinhos, sendo o mediano 

maior. 
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Figura 89. Distribuição geográfica de Pentacheles snyderi. 

Figura 90. Pentacheles snyderi. Margem anterior da carapaça (vista dorsal) (AHYONG; 
GALIL, 2006). 
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Pentacheles validus A. Milne-Edwards, 1880 

Pentacheles validus A. Milne-Edwards, 1880b: 65; Young, 1900: 443, Galil, 2000: 

308; Ahyong & Brown, 2002: 56; Dall´Occo & Tavares, 2004: 144; Dall´Occo, 

2005: 158; Ahyong, 2007: 49; 2009: 383.   

Polycheles validus; Mocquard, 1883: 153; Faxon, 1895: 124; Bouvier, 1905a: 480; 

1917: 45; 1925: 434; De Man, 1916: 6; Bernard, 1953: 86; Sivertsen & Holthuis, 

1956: 41; Dollfus, 1956: 135; Firth & Pequegnat, 1971: 61; Pequegnat et al., 

1971: 4; Beaubrun, 1979: 38; Wenner, 1979: 443; Wenner & Boesch, 1979: 111; 

Rodriguez, 1980: 194; Pohle, 1985: 21; Saint Laurent, 1985: 475; Dawson, 1997: 

16. 

Polycheles debilis Smith, 1884, 360; 1886a: 188; 1886b: 607; Verril, 1885: 554. 

Pentacheles laevis Bate, 1888: 144; Murray, 1897: 388. 

Polycheles debilis; Faxon, 1895: 124; Bouvier, 1905a: 480; 1905c: 3; De Man, 1916: 

5.  

Polycheles debilis var. armatus; Bouvier, 1905c: 4; De Man, 1916: 5. 

Polycheles beaumontii; Stebbing, 1908: 25; 1910: 377. 

Pentacheles debilis; Fowler, 1912: 570. 

Polycheles laevis; De Man, 1916: [lista]. 

Polycheles demani Stebbing, 1917: 28; Calman, 1925: 17; Barnard, 1950: 570; 

Kensley, 1968: 292; 1974: 69; 1981: 29; Firth & Pequegnat, 1971: 45. 

Polycheles chilensis Sund, 1920: 226; Holthuis, 1952b: 78; Bernard, 1953: 86; 

Bahamond, 1963: 4; Zarenkov, 1969: 81; Firth & Pequegnat, 1971: 42; Retamal, 

1981: 15; Wicksten, 1989: 304; Dawson, 1997: 8. 

TTIIPPOO:: Holótipo fêmea, 82,0 mm c.c. (MCZ 4041). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ao largo de Bequia (Antilhas, Ilhas Windward), “Blake”, est. 

236, 2909m.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral duplo. Carapaça estreita, subretangular, com grânulos 

e cerdas; margem anterior côncava; região frontal, abaixo do espinho rostral, com 

proeminente dente submarginal; sinus orbital profundo, em forma de “V”; margem 
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orbital interna armada com espinho e margem externa com até 2 espinhos; margens 

laterais arqueadas, com fileira de espinhos curvados para cima de tamanho 

decrescente, sendo 7-9 espinhos anteriores à incisão cervical, 3-5 espinhos 

anteriores à incisão pós-cervical e de 20 a 32 espinhos posteriores à incisão pós-

cervical; carena pós-orbital com 2 ou 3 espinhos pontiagudos e desenvolvidos na 

porção anterior; carena mediana pós-rostral com espínulos e par de espinhos mais 

próximos à incisão pós-cervical do que à margem anterior da carapaça; margem 

posterior do sulco cervical com espinhos; carena mediana pós-cervical com 2 fileiras 

paralelas de tubérculos ou dentes pontiagudos voltados para frente, sendo o par de 

espinhos maior situado mais próximo à incisão pós-cervical do que à margem 

posterior da carapaça; carena branquial pouco elevada, com fileira de espinhos; 

presença de tubérculos na área entre a carena mediana pós-cervical e a carena 

branquial; região lateral com grânulos; margem posterior da carapaça desarmada.  

Epípodo do terceiro maxilípodo mais longo do que o ísquio.  

Segmento basal da antênula com proeminente projeção mesial triangular, 

pontiaguda e com fileira mesial de espinhos; margem anterolateral externa com 

distinto espinho. 

Mero do primeiro pereiópodo com pequenos grânulos e espinho agudo terminal 

na margem superior, margem inferior com espínulos de tamanho decrescente; carpo 

quase tão longo quanto o mero, com espinho terminal na face ventral; margem 

dorsal da quela com fileira de pequenos grânulos e espinho subterminal, margem 

inferior com fileira de pequenos dentes; ausência de espinho perpendicular na 

margem interna do dedo fixo. Epípodo dos pereiópodos 1-5 bem desenvolvidos. 

Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 relativamente estreitos e fracamente 

curvados. Pereiópodos quelados, sendo o quinto pereiópodo subquelado nos 

machos. 

Primeiro somito com dente obtuso mediano; somitos 2-5 com carena mediana 

sem ponta aguda e sulcos submedianos oblíquos bem marcados. Pleuras lisas; 

pleura do primeiro somito muito reduzida; pleuras 2-6 de tamanho decrescente, que 

gradativamente perdem o formato arredondado, tornando-se mais triangulares.  

Telso triangular com espinho basal mediano e pequenos grânulos entre 2 

carenas lisas, que se iniciam na região mediana e convergem na região posterior. 

Endópodo do urópodo com carena longitudinal mediana e exópodo com carena 

longitudinal próxima à margem externa, ausência de diarese.
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TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 57,0 c.c.; maior fêmea 80,0 c.c. e menor fêmea 

ovígera 51,0 c.c. (FIRTH; PEQUEGNAT, 1971).

CCOORR:: Carapaça e abdome rosa uniforme com região central da carapaça 

esbranquiçada. Pereiópodos e antena rosa. Endópodo e exópodo dos urópodos 

vermelho escuro (BOYKO, 2006).   

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 811m (SEREJO et al., 2007) e 

3365m (FIRTH; PEQUEGNAT, 1971). Em fundos de areia e lama. 

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::

BAHAMAS: Ilha Exuma, “Isalin”, est. 334, 24°15’18’’N: 76°06’18’’W, iv.1975, 1�

(USMN 154400). BRASIL: Bahia - REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0496, 13°17'S: 

38°17'W, 1717m, vii.2000, 2� e 1� ov. (MNRJ 14964); REVIZEE Pesca, Bahia II, 

est. E-0520, 13°21'S: 38°16'W, 2137m, vi.2000, 3�, 4� e 3 juvenis (MNRJ 14962); 

REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0509, 15°47'S: 38°21'W, 2076m, vi.2000, 1�

(MNRJ 14978); Espírito Santo - REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0526, 20°06'S: 

38°40'W, 1637m, vi.2000, 1� e 1� ov. (MNRJ 14963); REVIZEE Pesca, Bahia II, 

est. E-0537, 20°26'S: 3°41'W, 1545m, vii.2000, 1� (MNRJ 14969); REVIZEE Pesca, 

Bahia II, est. E-0552, 21°07'S: 39°46'W, 1694m, vii.2000, 1� e 1� (MNRJ 14966); 

REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0551, 21°07'S: 39°49'W, 1642m, vii.2000, 1� e 1�

(MNRJ 14965); Rio de Janeiro - Bacia de Campos, Petrobras/Oceanprof 1, arrasto 

est. A12, 22°11´S: 39°47´W, 1620-1632m, ii.2003, 1� (MNRJ 19135); Bacia de 

Campos, Petrobras/Oceanprof 1, arrasto est. A9, 22°41´S: 40°2´W, 1609-1621m, 

ii.2003, 1� (MNRJ 19133); TAAF MD55/Brasil 1987, est. 2, 22°55’S: 40°18’W, 1900-

1950m, v.1987, 1� (MZUSP 16098); TAAF MD55/Brasil 1987, est. 3, 23°06’S: 

40°20’W, 2370-2380m, v.1987, 1� (MZUSP 16104).  

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: New England Seamounts, 

Leste dos Estados Unidos, Bahamas, Golfo do México, Mar do Caribe, Brasil (Bahia, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro) e Ilha Geórgia do Sul. Atlântico Central: Dorsal 

Meso-Atlântica. Atlântico Oriental: Açores, Ilhas Canárias, França, África ocidental, 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         278

Costa do Marfim e África do Sul. Indo-Pacífico: Dorsal do Leste da Índia, Vanuatu, 

Ilha Wallis e Futuna, Nova Caledônia, Dorsal Australiana, Nova Zelândia e 

Tasmânia. Pacífico Oriental: Chile.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Smith (1884) ao descrever P. debilis destaca sua similaridade 

com P. validus, sendo sinonimizadas posteriormente por Bouvier (1917). Dall’Occo e 

Tavares (2004) registraram a primeira ocorrência da espécie na costa brasileira (Rio 

de Janeiro). Os espinhos da carapaça apresentam variações merísticas registradas 

pelos seguintes autores: Galil (2000) (7-9: 4: 20-32), Ahyong e Brown (2002) (7-8: 3-

4: 23-30) e Ahyong (2007) (8-9: 4-5: 29-31), referindo-se aos espinhos anteriores à 

incisão cervical, espinhos anteriores à incisão pós-cervical e espinhos posteriores à 

incisão pós-cervical, respectivamente. Na descrição aqui fornecida foram 

considerados os limites mínimo e máximo de variação obtidos da compilação dos 

dados fornecidos pelos autores citados, pois os espécimes examinados 

encontravam-se dentro do gradiente merístico.  

Figura 91. Distribuição geográfica de Pentacheles validus. 
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Figura 92. Pentacheles validus, macho, Rio de Janeiro (MZUSP 16098): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).  
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GGêênneerroo PPoollyycchheelleess Heller, 1862 

Polycheles Heller, 1862: 389; 1863: 209; Bate, 1878a: 276; 1888: 126; Barnard, 

1950: 568; Firth & Pequegnat, 1971: 30; Burukovskii, 1985: 134; Retamal, 1994: 

58; Griffin & Stoddart, 1995: 238; Galil, 2000: 311; Calado & Narciso, 2002: 176; 

Poore, 2004: 154; Dall´Occo, 2005: 163; Ahyong, 2009: 383.   

Eryoneicus Bate, 1882: 456. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça distintamente mais longa do que larga. Sinus orbital em 

forma de “V”. Segmento basal da antênula com margem anterolateral arredondada e 

espinhos anterolaterais. Epípodo do terceiro maxilípodo vestigial. Ausência de 

espinho perpendicular na margem interna do dedo fixo da quela do primeiro 

pereiópodo. Epípodo dos pereiópodos 1-5 bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo dos 

pereiópodos 3 e 4 relativamente estreitos e fracamente curvados. 

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Polycheles amemiyai; P. baccatus; P. coccifer; P. enthrix; 

P. kermadecensis; P. martini; P. perarmatus; P. tanneri; P. typhlops. 

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Polycheles typhlops Heller, 1862 [por monotipia]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Wood-Mason (1875) baseado nas descrições e figuras do gênero 

Polycheles, verificou que consistiam de um mesmo grupo e propôs a família 

Polychelidae para abrigar estes crustáceos muito distintos dos demais. O gênero 

Stereomastis foi retirado da sinonímia de Polycheles como resultado da análise 

filogenética realizada por Ahyong (2009), tendo como principal característica 

diagnóstica o formato do sinus orbital, sendo em forma de “U” em  Stereomastis e 

em forma de “V” em Polycheles. Assim, consideram como pertencentes ao gênero 

Stereomastis as espécies Polycheles aculeatus; P. alis; P. auriculatus; P. ceratus; P. 

evexus; P. galil; P. helleri; P. nanus; P. pacificus; P. phosphorus; P. politus; P. 

sculptus; P. suhmi; P. surdus; P. talismani e P. trispinosus, descrevendo uma nova 

espécie S. panglao já no gênero Stereomastis, o que foi seguido no presente estudo. 
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CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO PPOOLLYYCCHHEELLEESS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Pleura do segundo somito abdominal anteriormente triangular e com ápice 

arredondado. Exópodo do urópodo com 2 carenas ventrais.................P. typhlops

1´. Pleura do segundo somito abdominal anteriormente semicircular e com ápice 

arredondado. Exópodo do urópodo com 3 carenas ventrais............P. perarmatus
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PPoollyycchheelleess ppeerraarrmmaattuuss Holthuis, 1952 

Polycheles typhlops perarmata Holthuis, 1952a: 7; Burukovsky, 1985: 134. 

Polycheles typhlops Springer & Bullis, 1956: 14. 

Polycheles perarmatus; Forest, 1963a: 627; Fransen et al., 1997: 61; Galil, 2000: 

334; Ahyong, 2009: 383. 

Polycheles typhlops perarmatus; Firth & Pequegnat, 1971: 56; Griffin & Stoddart, 

1995: 243; Dawson, 1997: 15. 

TTIIPPOOSS:: Holótipo macho (IRScNB 16808); parátipos fêmeas (RMNH 8622).

LLOOCCAALLIIDDAADDEESS--TTIIPPOO:: “Mbizi” est. AS35, 7°16´S: 12°01´E (holótipo); est.  AS 154, 

0°15´S: 08°47´E (parátipos). 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral único e dirigido para frente. Superfície dorsal da 

carapaça setosa e espinulada; margem frontal côncava; dente mediano submarginal 

proeminente; sinus orbital em forma de “V”, ângulo interno triangular e espinuloso, 

com margem externa pectinada; margem interna da órbita mesialmente pectinada, 

dividindo a órbita em duas; espinhos da margem lateral da carapaça curvados para 

cima e de tamanho decrescente, sendo 7-9 espinhos anteriores à incisão cervical, 4-

5 espinhos anteriores à incisão pós-cervical e 17-20 espinhos posteriores à incisão 

pós-cervical; carena mediana pós-rostral granulada, irregularmente espinulosa, 

carena pós-cervical com espinhos pareados; carena pós-orbital discreta, formada 

por 5 espinhos dirigidos para frente, sendo os anteriores maiores; margem posterior 

do sulco cervical espinhoso entre a carena branquial; carena branquial proeminente, 

paralela com a margem lateral, com 12-15 espinhos; região entre as carenas 

branquial e pós-cervical mediana com proeminentes espinhos; margem posterior da 

carapaça com 7 ou mais pares de espinhos dirigidos para frente, sendo os espinhos 

submedianos maiores. Pedúnculo ocular com espinho curvado para cima.  

Epípodo do terceiro maxilípodo vestigial. 

Segmento basal da antênula com proeminente projeção mesial triangular e 

pontiaguda, margem mesial espinulosa, margem anterolateral arredondada e com 2 

espinhos. 
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Margem superior do mero do primeiro pereiópodo com espinhos, sendo o 

espinho subterminal em forma de quela, face inferior finamente granulosa; carpo 

com metade do comprimento do mero, com 2 fileiras distais serrilhadas na face 

superior e espinhos subterminais nas faces superior e inferior; face superior do 

própodo com fileiras de espinhos direcionados para frente e face inferior com 2 

fileiras de espínulos;  ausência de espinho perpendicular na margem interna do dedo 

fixo da quela. Epípodo dos pereiópodos 1-5 bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo 

dos pereiópodos 3 e 4 relativamente estreitos e fracamente curvados. Quinto 

pereiópodo simples nos machos e quelado nas fêmeas.

Somitos abdominais densamente granulados e medianamente carenados; 

carena dos somitos 2-5 com espinhos dirigidos para frente, sendo o quarto e quinto 

mais proeminentes. Sexto somito com duas fileiras paralelas de grânulos, 

confluentes posteriormente. Margens anterior e posterior dos somitos 2-5 

distintamente denticuladas, sendo a margem anterior do quinto somito com cerca de 

30 dentículos. Pleuras com grânulos e margens denticuladas; pleura do segundo 

somito arredondada. Pleura dos somitos 3-5 com elevação mediana curvada e 

granulada.  

Telso triangular com crista mediana proximal granulosa e 2 carenas posteriores 

convergentes e finamente serrilhadas. Exópodo do urópodo com face inferior 

tricarenada e ausência de diarese.

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 54,4 c.c.; maior fêmea 60,1 c.c. e menor fêmea 

ovígera 40,8 c.c. (GALIL, 2000). 

CCOORR:: Referências sobre a coloração da espécie não foram encontradas na 

literatura.  

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades entre 41 e 650m (GALIL, 2000). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Golfo do México, Antilhas, 

Panamá e Suriname. Atlântico Oriental: Açores, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e 

do Golfo da Guiné até Angola. 
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OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Polycheles perarmatus diferencia-se de P. typhlops por possuir 7 

pares ou mais de espinhos na margem posterior da carapaça, margem anterior do 

primeiro somito abdominal denticulada, pleura do segundo somito arredondada, 

granulação no sexto somito e 3 carenas ventrais no exópodo do urópodo (GALIL, 

2000). 

Figura 93. Distribuição geográfica de Polycheles perarmatus. 
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Figura 94. Polycheles perarmatus. A. carapaça (vista dorsal), B. abdome (vista lateral) 
(GALIL, 2000). 
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PPoollyycchheelleess ttyypphhllooppss Heller, 1862

Polycheles typhlops Heller, 1862: 392; 1863: 211; Carpenter & Jeffreys, 1870: 154; 

Wood-Mason, 1874: 180; 1875: 134; Bate, 1878a: 273; 1878c: 563; 1888: 100; 

Norman, 1878: 382; 1879: 175; 1886: 7; Carus, 1885: 486; Steindachner, 1891: 

438; Stebbing, 1893: 200; Adensamer, 1898: 621; Senna, 1902: 332; Lo Bianco, 

1903: 250; Magri, 1904: 7; Bouvier, 1905a: 480; 1905c: 3; 1915b: 2; 1917: 35; 

1925: 433; 1940: 75; Kemp, 1906: 7; 1910: 413; Richard, 1907: 322; Pesta, 1912: 

103; 1918: 162; Kemp & Sewell, 1912: 24; Selbie, 1914: 12; Sund, 1915, 372; 

Willianson, 1915: 437; De  Man, 1916: 6; Miranda & Rivera, 1921: 184; 1933: 18; 

Stephensen, 1923: 67; Balss, 1924: 179; 1925: 201; Calman, 1925: 18; 

Dieuzeide, 1929: 103; 1950: 46; 1960: 77; Bolivar, 1930: 21; Seurat, 1930: 37; 

1940: 145; Santucci, 1931: 1; 1933: 1; Schmitt, 1935: 172; Zariquiey Cenarro, 

1935: 6; Vilela, 1936: 224; Ramadan, 1938: 129; Parenzan, 1940: 139; Zariquiey 

Alvarez, 1946: 99; 1955: 407; 1962: 30, 33; 1968: 209; Le Danois, 1948: 139; 

Barnard, 1950: 568; Tortonese, 1951: 220; 1958: 195; 1959: 448; 1962: 112; 

1965: 85; Bernard, 1953: 86; Marshall, 1954: 120; Pérès & Picard, 1955: 51; 

Sewell, 1955: 203; Holthuis, 1956: 114; 1987: 297; Springer & Bullis, 1956: 14; 

Dieuzeide & Roland, 1957: 19; 1958: 23; Hemming, 1958b: 137; Holthuis & 

Gottlieb, 1958: 114; Longhurst, 1958: 32; Rossi, 1958: 7; Forest & Gantes, 1960: 

348; Gonzales et al., 1960: 28; Russel, 1962: 6; Maurin, 1962: 180; 1968a: 45; 

1968b: 479; Forest, 1963a: 627; 1965: 346; Lewinsohn & Holthuis, 1964: 54; 

Péres, 1964: 22; Torchio, 1964: 120; 1967: 122; Bullis & Thompson, 1965: 8; 

Dawson, 1965: 1; Grindley & Penrith, 1965: 286; Kotthaus, 1966: 348; Allen, 

1967: 55; Massuti, 1968: 306; Berry, 1969: 46; Stevcic, 1969: 128; 1990: 210; 

Carpine, 1970b: 135; Rubio Lois, 1971: 10; Firth & Pequegnat, 1971: 50; 

Pequegnat et al., 1971: 4; Lagardére, 1972: 672; 1977: 399; Relini-Orsi & Relini, 

1972: fig. 5; Koukouras, 1973: 753; Relini-Orsi, 1973: 29; Neves, 1974: 7; Thiriot, 

1974: 344; Pastore, 1976: 107; Turkay, 1976: 26; 1993: 284; Voss & Jeuniaux, 

1978: 127; Beaubrun, 1979: 36; Rodriguez, 1980: 194; Soto, 1980: 87, 

Burkenroad, 1981: 263; Moncharmont, 1981: 66; Kensley, 1981: 29; Manning & 

Froglia, 1982: 321; Burukovskii, 1983: 134; George, 1983: 16; Ohta, 1983: 230; 

Riedl, 1983: 481; Takeda, 1983: 74; Lemaitre, 1984: 427; O´riordan, 1984: 322; 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         287

Omori, 1985: 63; Baba, 1986: 157; Relini-Orsi, Peirano & Tunesi, 1986: 156; 

Duris, 1987: 9; Garcia-Socias & Massudi, 1987: 75; Gonzalez Gurriaran & Olaso, 

1987: 328; Abelló & Valladares, 1988: 98; Abelló et al., 1988: 41; Morgan & 

Jones, 1988: 15; Chan & Yu, 1989b: 166; 1993: 105; Intes & Bach, 1989: 21; 

Cartes & Abelló, 1990: 35; 1992: 139; Falcial & Minervini, 1992a: 134; 1992b: pl. 

9; Cartes & Sarda, 1992: 1315; Cartes, 1993: 32; Cartes, Sarda & Abelló, 1993: 

210; Emmerson, 1993: 181; Kocatas & Katagan, 1993: 35; Rodriguez-Marin, 

1993: 197; Vaso & Gjiknuri, 1993: 397; Pipitone & Tambiolo, 1993: 361; Galil & 

Goren, 1994: 45; Quackenbush, 1994: 85; Gonzalez, 1995: 126; Galil, 2000: 354; 

Ahyong & Chan, 2004: 179; 2008: 64; Dall´Occo & Tavares, 2004: 146; 

Dall´Occo, 2005: 172; Ahyong & Galil, 2006: 765; Boyko, 2006: 44; Ahyong, 

2009: 383. 

Pentacheles agassizii A. Milne-Edwards, 1880b: 65; Faxon, 1896: 155; Young, 1900: 

441. 

Polycheles doderleini Riggio, 1885: 103. 

Pentacheles hextii Alcock, 1894: 237; 1899: 35; 1901: 172; 1902: 264; Alcock & 

Anderson, 1894: 165; 1895: pl. 10, fig. 2. 

Polycheles agassizii; Faxon, 1895: 120. 

Polycheles agassizi [sic]; Bouvier, 1905a: 480; 1905c: 3 [error]. 

Polycheles hexti [sic]; Bouvier, 1905a: 481 [error]. 

Policheles [sic] typhlops; Magri, 1911: 32; Bombace, 1968: 113; Relini-Orsi & Relini, 

1972: 59 [error]. 

Polycheles intermedius Balss, 1914b: 599. 

Polychelles typhlopis [sic]; Nobre, 1931: 246; 1936: 153 [error]. 

Polycheles typhlops typhlops; Holthuis, 1952a: 7; Firth & Pequegnat, 1971: 51; 

Wadley & Evans, 1991: 27; Griffin & Stoddart, 1995: 242; Tiefenbacher, 1995: 5; 

Dawson, 1997: 13; Calado & Narciso, 2002: 177. 

Polycheles typhlos [sic];  Arena & Greci, 1973: 164  [error]. 

Polycheles thyphlos [sic]; Arena & Greci, 1973: 173 [error]. 

Polycheles tiphlops [sic]; Froglia, 1976: 78 [error]. 

Polycheles sp. Gamo, 1980, pl. 7b; Utinomi, 1983: 105. 

Stereomastis nana Miyake, 1982: 78 [non Smith, 1884]. 

Polycheles typholps [sic]; Miyake, 1982, pl. 26 fig. 6 [error]  

Polycheles hextii; Holthuis, 1984: 4. 
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Polycheles thyphlops [sic]; Gonzalez, Gurriaran & Olaso, 1987: 329; Jacques, 1989: 

4 [error]. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho, 21,1 mm c.c. (NHMW 9712). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ao largo da Sicília, Itália.

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral único. Superfície dorsal da carapaça com curtas 

cerdas e coberta por pequenos espinhos; margem frontal com proeminente dente 

cônico submarginal, abaixo do espinho rostral, direcionado para cima; sinus orbital 

em forma de “V”, margem interna com forte dente, margem externa com fileira de 

espinhos e presença de espinho mediano na margem distal do sinus; carena 

mediana pós-rostral com fileira de espinhos de diferentes tamanhos; carena pós-

orbital com 4 distintos espinhos; margens laterais curvadas para cima, com 6-9 

espinhos anteriores à incisão cervical, 4 ou 5 anteriores à incisão pós-cervical e 17-

22 espinhos, de tamanho decrescente, posteriores à incisão pós-cervical; carena 

mediana pós-cervical com 2 fileiras longitudinais de espinhos de diferentes 

tamanhos; margem posterior do sulco cervical com espinhos; carena branquial bem 

marcada com 12-15 espinhos; sulco branquial distinto, com pouco ou nenhum 

espinho; margem posterior da carapaça com 3 ou 4 fortes espinhos de cada lado, 

sendo os internos maiores.  

Epípodo do terceiro maxilípodo vestigial.  

Segmento basal da antênula proximalmente arredondado com proeminente 

projeção mesial triangular e pontiaguda, com espinhos na margem mesial; margem 

anterolateral com 2 distintos espinhos. 

Face superior do mero do primeiro pereiópodo com curta fileira de espínulos, 

região distal com espinhos subterminal e terminal; margem superior do carpo com 2 

fileiras distais de espínulos, terminando em espinho subterminal, margem inferior 

com espinhos subterminal e terminal; própodo com fileiras de espínulos na face 

superior e 2 fileiras de pequenos espinhos na face inferior; ausência de espinho 

perpendicular na margem interna do dedo fixo da quela. Epípodo dos pereiópodos 1-

5 bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 relativamente 

estreitos e fracamente curvados. Quinto pereiópodo quelado nas fêmeas e simples 

nos machos. 
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Margem anterior e posterior dos somitos com grânulos; presença de carena 

mediana longitudinal, exceto no primeiro somito; somitos 2-5 com margens 

denticuladas e forte espinho de tamanho crescente na carena mediana; sexto somito 

com 2 carenas granulosas unidas posteriormente. Pleura do primeiro somito 

reduzida; pleura do segundo somito ovalada, com projeção triangular anterior; 

pleuras dos somitos 3-5 com margens denticuladas e carena mediana curvada e 

granulosa.  

Telso triangular. Endópodo do urópodo com carena mediana que se estende 

por todo o comprimento; exópodo sem diarese e com profundo sulco longitudinal 

próximo à margem externa. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 57,9 c.c.; maior fêmea 72,4 c.c. e menor fêmea 

ovígera 31,1 c.c. (GALIL, 2000).  

CCOORR:: Segundo Chan e Yu (1993) e Griffin e Stoddart (1995) a tonalidade laranja 

brilhante encontra-se no escafocerito, pedúnculo antenular, terço distal do mero e 

carpo, face superior do própodo e dátilos, região frontal, região mediana da região 

gástrica, margem anterolateral e posterior da carapaça, sulco cervical, carena 

mediana dorsal, carenas dos somitos abdominais, pleópodos, elevações dorsais, 

ponta dos espinhos e grânulos e leque caudal. Cerdas de cor marrom clara; demais 

regiões, apêndices e ovos brancos. Segundo Baba (1986) a carapaça e o abdome 

são de coloração laranja avermelhada e os pereiópodos amarelo escuro. Essas 

diferenças de coloração podem ser resultantes da descrição de um macho coletado 

no leste da Austrália por Griffin e Stoddart (1995) e de uma fêmea ovígera coletada 

no Japão por Baba (1986). Ahyong e Chan (2008) citaram a presença de 2 pares de 

manchas negras um anterior e outro posterior ao sulco cervical em todos os 

espécimes coletados nas Filipinas. 

HHAABBIITTAATT:: Habitantes característicos de vasas batiais, ocorrendo em profundidades 

entre 77m e 2380m (GALIL, 2000). Segundo Santucci (1933), Zariquiey-Álvarez 

(1968) e Cartes e Abelló (1992), a maior densidade populacional encontra-se entre 

500 e 1000m. Presente em fundos de vasas e areno-vasosos (BOUVIER, 1917).  
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MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::  

BRASIL: Bahia - REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0510, 15°48'S: 38°35'W, 599m, 

vi.2000, 1� (MNRJ 14961); Espírito Santo - REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0534, 

19°42'S: 39°21'W, 613m, vi.2000, 2� (MNRJ 14960); REVIZEE Pesca, Bahia 1, est. 

D-0504, 19°42´S: 38°36´W, 910m, vi.1999, 1� (MNRJ 5874); Rio de Janeiro -

REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0543, 21°23,944'S: 40°11'W, 666m, vii.2000, 1� e 

3� (MNRJ 14959); TAAF MD 55/ Bresil 1987, est. 57- CP 97, 600m, 21°34'S: 

40°20'W, v.1987, 1� (MZUSP 16103); REVIZEE Pesca, Bahia 1, est. D-0464, 

21°48´S: 40°1´W, 592-618m; vi.1999, 12� e 2� ov. (MNRJ 14107); TAAF MD 55/ 

Bresil 1987, est. 02, CP 1, 23°04'S: 40°20'W, 2370-2380m, v.1987, 1� (MZUSP 

16104); São Paulo - PADCT, est. 6628, 24°30’S: 44°13’W, 455m,  xii.1997, 1�

(MZUSP 12831); Paraná - REVIZEE, est. 1126, Paranaguá, 25°44’S : 45°11’W, 

408m, iv.2002, 1� e 1� (MZUSP 15244); REVIZEE, est. 1128, 25°46’S: 45°10’W, 

619m, iv.2002, 2� (MZUSP 15241); Santa Catarina - REVIZEE, est. 1020, 26°00’S: 

46°22’W, 152m, ii.2002, 2� (1ov.) (MZUSP 15246); REVIZEE, est. 0420, 26°00S: 

46°23´W, 149-152m, x.2001, 1� e 1� ov. (MZUSP 14599); REVIZEE, est. 1016, 

26°13’S: 45°53’W, 489m, ii.2002, 1� (MZUSP 15245); PADCT, est. 6633, 26°14’S: 

45°44’W, 576m, 1997, 2� e 2� (MZUSP 12826); REVIZEE, est. 0415, 26°22´S: 

45°52´W, 580-601m, x.2001, 2� (1ov.) (MZUSP 14598); REVIZEE, est. 1001, 

27°22’S: 47°01’W, 600m, ii.2002, 1� (MZUSP 15248); REVIZEE, est. 1015, 26°22’S: 

45°53’W, 584m, ii.2002, 1� e 3� (2 ov.) (MZUSP 15247); “Costa Grande”, lance 28, 

iv.2002, 1� (MZUSP 15697); “Costa Grande”, lance 37, v.2002, 1� (MZUSP 15706); 

“Costa Grande”, Lance 04, iii.2007, 1� ov. (MZUSP 15705); PADCT II – PM 1, 

v.2001, 1� (MZUSP 15625); Rio Grande do Sul - REVIZEE, est. 0416, 32°45S: 

52°20´W, 478-500m, x.2001, 2� ov. (MZUSP 14581); REVIZEE, est. 21/ 6679, 

i.1998, 1� (MZUSP 14596) e 1�ov. (MZUSP 16418). Sem localidade - 2� (MZUSP 

14597); 1� ov. (MZUSP 16102).  

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Bermudas, Golfo do México, 

Antilhas, Suriname, Guiana Francesa e Brasil (Pará, Bahia, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Elevação do Rio 

Grande)). Atlântico Oriental: Mar do Norte, Mar da Irlanda, Mar de Alboran, África 
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do Norte (do Marrocos ao Togo), Arquipélago de Cabo Verde e África do Sul. Indo-
Pacífico: Japão, África oriental (do Sudão à Tanzânia), Golfo de Áden, Sudeste da 

China, Taiwan, Filipinas, Ilhas Maldivas, Ilhas Comores, Indonésia Nova Caledônia, 

Madagascar e Austrália. Pacífico Oriental: Oeste dos Estados Unidos. 

Mediterrâneo: norte do Mediterrâneo e do Marrocos ao Egito. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Polycheles typhlops foi subdividida por Holthuis (1952b) em 2 

subespécies: P. typhlops typhlops e P. typhlops perarmatus. Firth e Pequegnat 

(1971) relataram a presença de 2 formas intermediárias, por eles denominadas de 

forma A (1 fêmea ovígera) e forma B (15 machos), ambas coletadas na mesma 

estação, no Mar do Caribe, onde também estavam presentes as 2 subespécies. A 

comparação morfológica evidenciou a maior proximidade das formas intermediárias 

à P. typhlops, considerando como principais caracteres diagnósticos de P. 

perarmatus o formato arredondado da pleura do segundo somito e a presença de 

grande número de espinhos pontiagudos na região posterior dos somitos 

abdominais. Os machos analisados por Griffin e Stoddart (1995), coletados no leste 

da Austrália, apesar de apresentarem diversas características intermediárias foram 

consideradas pelos autores como P. typhlops devido à ausência das principais 

características de P. perarmatus. A elevação de P. t. perarmatus para espécie foi 

realizada por Forest (1963), alteração esta seguida por Galil (2000) e adotada no 

presente trabalho. 

A comparação morfológica entre espécimes de P. typhlops originários do 

Oceano Pacífico, Atlântico e Mar Mediterrâneo realizada por Ahyong e Chan (2004) 

revelou variações na granulação dos somitos abdominais, pleuras e telso o que 

levou aos autores cogitarem a possibilidade de P. typhlops constituir um complexo 

de espécies; sendo os espécimes originários de Taiwan mais próximos à descrição 

de P. hextii feita por Alcock (1894) e atualmente na sinonímia de P. typhlops,

sugeriram a possibilidade de sua revalidação para os espécimes do Indo-Pacífico 

ocidental após análise de maior número de material de diferentes localidades.

A presença de espécimes de P. typhlops em águas mais rasas (200m) 

consiste, em sua grande maioria, de fêmeas ovígeras ou já com ovário desenvolvido 

(SANTUCCI, 1931; BERNARD, 1953), o que evidencia a ocorrência de migração 

para a liberação das larvas.  A ocorrência de fêmeas ovígeras durante todo o ano foi 

observada por Falcial e Minervini (1996). O primeiro estágio larval só foi descrito em 
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1996 por Guerao e Abelló, muito após os esforços de seus antecessores, como 

Selbie (1914), Balss (1925) e Bernard (1953). 

Figura 95. Distribuição geográfica de Polycheles typhlops. 
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Figura 96. Polycheles typhlops, macho, Santa Catarina (MZUSP 15625): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral).  
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Gênero Stereomastis Bate, 1888 

Stereomastis Bate, 1888: 154; Burukovskii, 1985: 134; Retamal, 1994: 58; Calado & 

Narciso, 2002: 178; Ahyong & Chan, 2008: 63; Ahyong, 2009: 384. 

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça distintamente mais longa do que larga. Sinus orbital em 

forma de “U”. Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa 

arredondada e com 1 ou 2 espinhos anterolaterais. Epípodo do terceiro maxilípodo 

vestigial. Ausência de espinho perpendicular na margem interna do dedo fixo da 

quela do primeiro pereiópodo. Epípodo dos pereiópodos 1-5 vestigial. Dátilo e dedo 

fixo dos pereiópodos 3 e 4 relativamente estreitos e fracamente curvados. 

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: Stereomastis aculeata; S. alis; S. auriculata; S. cerata; S. 

evexa; S. galil; S. helleri; S. nana; S. pacifica; S. phosphorus; S. polita; S. sculpta; 

S. suhmi; S. surda; S. talismani e S. trispinosa. 

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Pentacheles suhmi Bate, 1878 [designada por Holthuis (1962)]. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Ahyong e Chan (2008) questionaram a validade da colocação de 

Stereomastis na sinonímia do gênero Polycheles por Galil (2000), o que foi 

corroborado pelos resultados da análise filogenética publicados por Ahyong (2009). 

CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO SSTTEERREEOOMMAASSTTIISS NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Carena mediana dos somitos 2-5 com 2 espinhos, sendo o anterior distintamente 

maior e direcionado para frente e o posterior menor e direcionado para cima. 

Ísquio e mero do segundo pereiópodo articulados................................... S. suhmi 

1´. Carena mediana dos somitos 2-5 com somente um espinho. Ísquio e mero do 

segundo pereiópodo fusionados............................................................................ 2

2.  Sulco branquial com 1 ou mais espinhos.................................................... S. nana

2´. Sulco branquial desarmado.................................................................................... 3
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3. Sexto somito abdominal com carenas medianas paralelas denticuladas, 

confluindo posteriormente (em forma de “U”). Margem lateral da carapaça com 7-

10 espinhos posteriores à incisão pós-cervical.....................................S. talismani

3´. Sexto somito abdominal com carenas medianas paralelas lisas, confluindo 

anteriormente e posteriormente. Margem lateral da carapaça com 6-8 espinhos 

posteriores à incisão pós-cervical............................................................S. sculpta 
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SStteerreeoommaassttiiss nnaannaa ((SSmmiitthh,, 11888844))

Pentacheles nanus Smith, 1884: 359; 1886a: 188; 1886b: 607; Verril, 1885: 554; 

Fowler, 1912; 569. 

Pentacheles andamanensis Alcock, 1894: 239; Alcock & Anderson, 1895: pl. 10. 

Polycheles nanus; Caullery, 1896; 386; Bouvier, 1905a: 480; 1905c: 5; 1915: 2; 

1917: 35; Hansen, 1908: 42; Stebbing, 1908: 27; 1910; 377; Murray & Hjort, 

1912: 539; Selbie, 1914: 21; Sund, 1915: 372; Willianson, 1915: 457; Miranda & 

Rivera, 1933: 17; Danois, 1948: 255; Allen, 1967: 55; Thiriot, 1974: 344; Galil 

2000: 329; Ahyong & Brown 2002: 71; Ahyong & Galil, 2006: 765. 

Polycheles andamanensis; Alcock, 1899: 33; 1901: 169; Bouvier, 1905a: 481; 1905c: 

5; 1917: 35; Ramadan, 1938: 124; Sewell, 1955: 205.

Polycheles grimaldii Bouvier, 1905a: 481; 1905c: 4; 1917: 52; Boas, 1939: 4. 

Polycheles nanus var. grimaldii; Selbie, 1914: 21; Richard, 1907: 322. 

Stereomastis nana; De Man, 1916: 4; Calman, 1925: 19; Barnard, 1950: 573; 

Kensley, 1968: 293; 1981: 29; Firth & Pequegnat, 1971: 65; Baez & Andrade, 

1979: 226; Wenner, 1979: 436; Wenner & Boesch, 1979: 131; George, 1983: 16; 

De Saint Laurent, 1985: 474; Squires, 1991: 354; Calado & Narciso, 2002: 178; 

Ahyong, 2009: 385. 

Stereomastis grimaldii; De Man, 1916: 4; Stephensen, 1923: 67; Zariquiey, 1968: 

211; Thiriot, 1974: 344; Beaubrun, 1979: 42; Macpherson, 1991: 405. 

Stereomastis andamanensis; De Man, 1916: 244; Holthuis, 1984: 4; Grifin & 

Stoddart, 1995: 244; Dawson, 1997: 17 [non Alcock, 1895]. 

Stereomastis nanus; Stebbing, 1917: 30; Abele & Felgenhauer, 1982: 311 [non 

Smith, 1884].  

[non Polycheles nanus; Faxon, 1895: 121 (= S. evexa (Galil, 2000))]. 

[nec Polycheles grimaldii; Wolff, 1967: 236 (= P. talismani (Bouvier, 1917))]. 

[nec Stereomastis nana; Miyake, 1982: 78 (= P. typhlops Heller, 1862)] [nec 

Wicksten, 1989: 304 (= S. evexa (Galil, 2000))] [nec Hendrickx, 1995: 156 (= S. 

evexa (Galil, 2000))]. 

TTIIPPOO:: Lectótipo macho (USNM 5714) [designado por Galil, 2000]. 
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LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: “Albatross” est. 2102, 38°44'N, 72°38'W, 2212m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral duplo. Superfície dorsal da carapaça coberta com 

cerdas; margem anterior reta; sinus orbital em forma de “U”,  ângulo interno do sinus 

com espinho delgado, ângulo externo desarmado; fórmula dos espinhos da carena 

mediana pós-rostral, anteriores ao sulco cervical 1:1:2:1; região gastro-orbital com 

fileira crescente de 5 proeminentes espinhos direcionados para frente; margem 

lateral da carapaça com espinhos curvados para cima, sendo 5-6 espinhos 

anteriores à incisão cervical, 3 espinhos anteriores à incisão pós-cervical e 6-7 

espinhos posteriores à incisão pós-cervical, sendo os espinhos posteriores mais 

espaçados; margem posterior do sulco cervical, entre as carenas mediana e 

branquial, com espinho direcionado para frente; carena mediana pós-cervical com 2 

pares de espinhos; carena branquial proeminente com 5 espinhos; região entre a 

carena mediana e a carena branquial anteriormente desarmada e espinulosa 

posteriormente, com grande espinho na região anterior do sulco branquial; margem 

posterior da carapaça espinulosa, sendo os espinhos submedianos maiores.  

Epípodo do terceiro maxilípodo vestigial. 

Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa arredondada e 

com 2 espinhos, sendo o espinho proximal maior; presença de proeminente projeção 

mesial triangular e pontiaguda, com margem interna lisa. Pedúnculo antenal com 

pequeno espinho curvado distalmente. 

Mero do primeiro pereiópodo com 2 espinhos proximais e espinho subterminal 

em forma de quela na face superior, face inferior finamente granulada; carpo com 

metade do comprimento do mero, presença de espinhos subterminais nas faces 

superior e inferior; face superior do própodo com espinho subterminal, face inferior 

com 2 fileiras de grânulos distais; ausência de espinho perpendicular na margem 

interna do dedo fixo da quela. Ísquio e mero do segundo pereiópodo fusionados. 

Epípodo dos pereiópodos 1-5 vestigial. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 

relativamente estreitos e fracamente curvados. Quinto pereiópodo quelado em 

ambos os sexos.

Margem anterior do primeiro somito abdominal com 2 pares de espinhos 

distais. Somitos abdominais com carena mediana. Carena dos somitos 1-5 com 

espinho dirigido para frente, sendo o espinho dos somitos 3-5 longo e saliente. 

Somitos 2-5 com sulcos submedianos transversalmente oblíquos. Sexto somito com 
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par de carenas denticuladas, unidas posteriormente em proeminente dente. Pleuras 

dos somitos 2-4 com nervura curvada mesialmente e margens granuladas. Pleura do 

segundo somito oval.  

Telso triangular com crista mediana denticulada anteriormente e 2 carenas 

serrilhadas, convergentes posteriormente. Ausência de diarese no exópodo do 

urópodo. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 29,8 c.c., maior fêmea 49,4 c.c. e menor fêmea 

ovígera 26,1 c.c. (GALIL, 2000).

CCOORR:: De acordo com Bouvier (1917), a coloração geral do corpo é vermelha, sendo 

branca amarelada sobre a carapaça, mas acrescenta que é provável que esta cor 

seja causada pela lama. 

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades entre 300 e 4000m (AHYONG; BROWN, 2002). 

Encontrada em fundos vasosos e vaso-arenosos (BOUVIER, 1917). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Região sudoeste da 

Groenlândia, região sul da Islândia, Bahamas e Estados Unidos. Atlântico Central: 
Dorsal Meso-Atlântica. Atlântico Oriental: Mar da Irlanda, Baía de Biscaia, Portugal, 

Açores, África Ocidental, e África do Sul. Indo-Pacífico: Japão, Mar do Leste da 

China, Índia, Mar da Arábia, Filipinas, Golfo de Áden, Indonésia, Austrália, Nova 

Zelândia, Ilha Wallis e Futuna, Vanuatu e Nova Caledônia. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Stereomastis nana diferencia-se de S. sculpta por ter a região 

entre as carenas mediana e branquial posteriormente espinulosa e pela presença de 

proeminente espinho na região anterior do sulco branquial (GALIL, 2000). Segundo 

Smith (1884), as características diagnósticas são bem marcadas e muito constantes 

em todos os espécimes por ele analisados, mas hesita dizendo que esta espécie é 

muito próxima a S. sculpta e pode ser apenas uma variedade menor, sendo seguido 

por Faxon (1895) e Kensley (1968), sendo que este último considerou a 

possibilidade de S. nana ser uma forma juvenil de S. sculpta e que a ausência de 

alguns espinhos seria decorrente da perda durante o desenvolvimento. A análise de 

um grande número de espécies por Hansen (1908) e Galil (2000) corrobora a 
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constância dos caracteres diagnósticos entre as 2 espécies e, portanto a distinção 

entre S. nanus e S. sculpta.

A omissão sobre a presença de espinho na margem interna do sinus orbital na 

descrição de Smith (1884), fez com que Bouvier (1905a) descrevesse P. grimaldii. 

Em 1916, De Man reconheceu a similaridade entre P. andamanensis e S. nana, 

porém os espécimes por ele descritos como P. andamanensis tratava-se, na 

realidade, de exemplares de S. phosphorus, segundo Galil (2000).  

Figura 97. Distribuição geográfica de Stereomastis nana. 
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Figura 98. Stereomastis nana. A. carapaça (vista dorsal), B. abdome (vista lateral) (GALIL, 
2000).  
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Stereomastis sculpta (Smith, 1880) 

Polycheles typhlops; Norman, 1878: 382; 1879: 175. 

Willemoesia leptodactyla Bate, 1878a; 281; Giglioli, 1881: 358; 1882: 5; 1912: 186 

[non Willemoes Suhm, 1875].  

Polycheles sculptus Smith, 1880a: 346; 1880b: 269; Bate, 1888: 141; Faxon, 1893: 

196; 1895: 121; 1896: 155; Caullery, 1896: 385; Koehler, 1896: 721; Alcock, 

1901: 170; Stebbing, 1902: 36; 1910: 377; Senna, 1902; 338; Joubin, 1905: 75; 

Bouvier, 1905a: 480; 1905d: 4; 1915b: 2; 1917: 51; 1925: 438; Hansen, 1908: 41; 

Andrews, 1911: 428; Murray & Hjort, 1912: 538; Selbie, 1914: 18; Sund, 1915: 

372; Willianson, 1915: 457; Balss, 1925: 201; Boone, 1930: 86; Miranda & Rivera, 

1933: 17; Delphy & Magne, 1938: 83; Boas, 1939: 4; Zariquiey-Alvarez, 1946: 99; 

Le Danois, 1948: 150; Springer & Bullis, 1956; 14; Holthuis, 1962: 183; China, 

1964: 111; Barnard, 1964: 12; Pérès & Picard, 1964: 105; Allen, 1967: 56;  Pérès, 

1967: 519; Rodriguez, 1980: 194; Retamal, 1994: 60; Galil, 2000: 340; Ahyong & 

Brown, 2002: 75; Silva-Ferreira, Ostrovski & Matos, 2002: 196; Ahyong & Chan, 

2004: 179; Dall´Occo & Tavares, 2004: 146; Dall´Occo, 2005: 165; Ahyong & 

Galil, 2006: 765; Ahyong, 2007: 50; Serejo et al., 2007: 140. 

Pentacheles spinosus A. Milne-Edwards, 1880b: 66; Filhol, 1885: 139; Marshall, 

1888: 267; Young, 1900: 442; Seeliger, 1901: 43; Bouvier, 1925: 438. 

Pentacheles sculptus; Smith, 1882: 23; 1884: 358; 1886b: 607; 1887: 607; Verril, 

1882: 364; 1884: 653; 1885: 554; Agassiz, 1888a: 42; Alcock & Anderson, 1899: 

289. 

Stereomastis sculpta; Murray & Hjort, 1912: 538; De Man, 1916: 8; Stephensen, 

1923: 66; Calman, 1925: 18; 1927: 55; Boone, 1927: 90; Barnard, 1950: 572; 

Holthuis, 1952a: 11; 1962: 182; 1984: 4; 1987: 297; 1991: 88; Bernard, 1953: 87; 

Sivertsen & Holthuis, 1956: 41; Dollfus, 1956: 135; Squires, 1965: 88; 1966: 2; 

Kensley, 1968: 29; 1981: 60; Zariquiey, 1968: 210; Carpine, 1970a: 11; 1970b: 

135; Firth & Pequegnat, 1971: 69; Relini-Orsi & Relini, 1972: 59; Relini-Orsi, 

1973: 29; Lagardére, 1973: 93; 1977: 399; Thiriot, 1974: 344; Williams & Wigley, 

1977: 8; Baez & Andrade, 1979: 225; Pequegnat & Jeffrey, 1979: 72; Wenner, 

1979: 441; Beaubrun, 1979; 40; Andrade & Baez, 1980: 262; Burukovskii et al., 

1982: 523; Burukovskii, 1985: 134; Takeda, 1983: 75; Pohle, 1985: 21; Andrade, 
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1986: 45; Duris, 1987: 9; Macpherson, 1988: 58; Abelló & Valladares, 1988; 98; 

Pequegnat, Gallaway & Pequegnat, 1990: 63; Squires, 1991: 360; Abelló & 

Cartes, 1992: 139; Cartes & Sarda, 1992: 1315; Falcial & Minervini, 1992a: 135; 

Cartes, 1993: 32; Cartes, Sarda & Abelló, 1993: 210; Emmerson, 1993: 181; 

Quackenbush, 1994: 85; Gonzalez, 1995: 126; Griffin & Stoddart, 1995: 248; 

Tiefenbacher, 1995: 8; Ramos-Porto et al., 2000: 249; Calado & Narciso, 2002: 

179; Ahyong, 2009: 385.  

Stereomastis sculptus; Stebbing, 1917: 30. 

Stereomastis sculpta sculpta; Firth & Pequegnat, 1971: 69; Wenner & Boesch, 1979: 

131; Dawson, 1997: 21. 

Stereomastis andamanensis Tung et al., 1988: 45. [non Polycheles sculptus Bruun, 

1950: 24 (= P. talismani Bouvier, 1917)] [nec Stereomastis sculpta Holthuis, 

1952a: 11, Longhurst, 1958: 32; Forest, 1963a: 627; Macpherson, 1983: 48; 

Rucabado & Bas, 1984: 19 (= P. talismani Bouvier, 1917)] [nec Stereomastus 

[sic] sculpta Gauld, 1960: 63 [error] (= P. talismani Bouvier, 1917)] [nec 

Polycheles sculptus Del Solar, 1972: 11 (= P. pacificus Faxon, 1893)].     

TTIIPPOO:: Holótipo macho, 38,2mm c.c. (USNM 39957).  

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ao longo da Nova Escócia, Canadá, “Epes Tarr”, 43°10´N: 

61°20´W, 450m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral duplo. Carapaça com cerdas curtas; região frontal, 

abaixo do espinho rostral, com dente cônico submarginal; sinus orbital em forma de 

“U”; margem orbital anterior com espínulo mediano, margem interna com espinho e 

margem externa desarmada; carena mediana pós-rostral com 4 espinhos (1:2:1); 

carena pós-orbital com 5 pequenos espinhos; margem lateral da carapaça com 

espinhos curvados para cima, sendo 5-7 espinhos anteriores à incisão cervical, 3 a 4 

espinhos anteriores à incisão pós-cervical e 6-8 espinhos posteriores à incisão pós-

cervical; sulco cervical com espinho de cada lado da carena mediana pós-rostral; 

carena mediana pós-cervical com 2 pares de espinhos; carena branquial bem 

definida com 5-7 espinhos; sulco branquial proeminente e desarmado; margem 

posterior da carapaça com 2 fortes espinhos. 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         303

Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa arredondada e 

com 2 espinhos; proeminente projeção mesial triangular e pontiaguda, com margem 

interna desarmada. 

Epípodo do terceiro maxilípodo vestigial.  

Primeiro pereiópodo mais longo e robusto do que os demais; face superior do mero 

com fileira de espinhos e espinho subterminal, face inferior com fileira de espínulos; 

carpo com 2 espinhos subterminais superiores e inferiores; própodo com espinho 

subterminal na face superior e 2 fileiras de espínulos na face inferior; ausência de 

espinho perpendicular na margem interna do dedo fixo da quela. Ísquio e mero do 

segundo pereiópodo fusionados. Epípodo dos pereiópodos 1-5 vestigial. Dátilo e 

dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 relativamente estreitos e fracamente curvados. 

Quinto pereiópodo quelado em ambos os sexos. 

Primeiro somito abdominal com robusto espinho situado de cada lado da 

margem anterior. Carena mediana dos somitos 1-5 com grande espinho na região 

anterior, sendo o espinho do quarto somito maior do que os demais. Sexto somito 

desarmado, com par de carenas medianas lisas, paralelas, arredondadas e 

contínuas nas regiões anterior e posterior. Pleura do primeiro somito rudimentar; 

pleura do segundo somito arredondada e com forte projeção anterior triangular; 

pleuras 2-4 com distinta carena longitudinal curva, delimitando profundo sulco na 

região anterior; pleuras 2-6 progressivamente mais triangulares.  

Telso triangular com tubérculo basal e crista mediana anterior, situada entre 2 

discretas carenas serrilhadas que convergem na região posterior. Endópodo do 

urópodo com carena longitudinal; exópodo com 2 carenas próximas à margem 

externa e sem diarese. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 54,0 c.c., maior fêmea 71,4 c.c. e menor fêmea 

ovígera 43,0 c.c. (FIRST; PEQUEGNAT, 1971; GALIL, 2000). 

CCOORR:: A coloração dos espécimes analisados está de acordo com a descrição de 

Alcock (1901) e com a figura de Takeda (1983), apresentando corpo e apêndices de 

cor predominantemente rosa. Carenas, espinhos e cerdas esbranquiçados. Flagelo 

antenular interno rosa escuro e flagelo externo laranja. Flagelo antenal rosa escuro. 

Primeiro pereiópodo com região terminal dos segmentos amarelada e dátilo rosa 

escuro; demais pereiópodos com regiões laranja ao longo dos segmentos. Somitos 
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abdominais 2-5 com manchas laterais amareladas e carenas rosadas; face ventral 

esbranquiçada. Primeiro pleópodo do macho vermelho, demais pleópodos amarelos, 

tornando-se vermelhos no exópodo e endópodo. Telso rosa escuro. Segundo Galil 

(2000), a figura de P. sculptus presente em Bouvier (1917) revela a coloração marfim 

da carapaça e do abdome, sendo os espinhos, o leque caudal, as antenas e os 

pereiópodos de cor laranja-avermelhada clara; assinalando que este mesmo autor 

descreveu, em 1925, o padrão de cores como “rouge rose presque uniforme”, porém 

a figura de Okamura et al. (1995) corrobora a primeira descrição de Bouvier, o que 

indica a presença de variações na coloração da espécie. 

HHAABBIITTAATT:: Espécie encontrada entre 200m e 4020m, preferencialmente entre 730 e 

1830m (GALIL, 2000; FIRTH; PEQUEGNAT, 1971). Presente em fundos lamosos 

profundos e de substrato duro (CARPINE, 1970a).  

MMAATTEERRIIAALL EEXXAAMMIINNAADDOO::

BAHAMAS: “Isalin”, est. 322, 23°40’30’’N: 77°03’30’’W, 1362m, iv.1975, 1� (USMN 

154389). BRASIL: Bahia - REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0499, 13°23'S: 38°37'W, 

761m, vi.2000, 1� (MNRJ 14973); REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0503, 14°37'S: 

38°52'W, 740m, vi.2000, 1� e 1� (MNRJ 14968); Espírito Santo - TAAF MD 55, est 

55, CP95, 19°38´S: 38°43´W, 960m, v.1987 (MZUSP 16107); REVIZEE Pesca, 

Bahia 1, est. D-0503, 19°39´S: 38°38´W, 808m, vi.1999, 1� (MNRJ 14103); 

REVIZEE Pesca, est. D-0506, 19°42´S: 38°36´W, 935m, vi.1999, 2�, 4� e 3 juvenis 

(MNRJ 14105); REVIZEE Pesca, Bahia 1, est. D-0504, 19°42´S: 38°36´W, 910m, 

vi.1999, 1� e 1� ov. (MNRJ 14106); REVIZEE Pesca, est. D-0505, 19°43´S: 

38°38´W, 926-927m, vi.1999, 1� (MNRJ 14104); REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-

0535, 19°58'S: 39°38'W a 19°56'S: 39°35'W, 1002m, vii.2000, 1� (MNRJ 14967); 

REVIZEE Pesca, Bahia II, est. E-0551, 21°07'S: 39°49'W a 21°04'S: 39°48'W, 

1642m, vii.2000, 1� e1 juvenil (MNRJ 14194); Rio de Janeiro - TAAF MD 55/ Bresil, 

1987, est. 4 - CP07, 21°31’S: 40°07’W, 750-785m, v.1987, 1� (MZUSP 16097) e 1�

(MZUSP 16195); Petrobras/Oceanprof 1, arrasto est A6, Bacia de Campos, 22°27´S: 

39°52´W, 1640-1649m, ii.2003, 1� e 5 juvenis (MNRJ 19132); Niterói, 700-800m, 

x.2004, 2� e 2� ov. (MZUSP 16298); Cabo Frio, 730-800m, i.2004, 1� (MZUSP 

16129), Cabo Frio, 700-800m, ii.2004, 1� ov. (MZUSP 1886); São Paulo - TAAF MD 
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55/ Brésil, 1987, est. 65, CB 107, 24°03'S: 42°14’W, 1020m, vi.1987, 1� (MZUSP 

16106); REVIZEE, est. 1126, 25°44´S: 45°11´W, 408m, iv.2002, 1� ov. (MZUSP 

15243); REVIZEE, est. 1128, 25°46´S: 45°10´W, 619m, iv.2002, 1� ov. (MZUSP 

15242); Santa Catarina - “Mar Salada”, lance 69, 920m, viii.2002, 1� ov. (MZUSP 

15696).    

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Canadá (Mar de Labrador, 

Nova Escócia), Islândia, Leste dos Estados Unidos, Golfo do México, Antilhas, 

Guiana, Brasil (Pará, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa 

Catarina). Atlântico Oriental: Ilhas Canárias, Arquipélago de Cabo Verde, Golfo 

Ibero Marroquino, Mauritânia, África ocidental e África do Sul. Indo-Pacífico: Japão, 

Taiwan, China, Mar da Arábia, Golfo do Áden, Sri Lanka, Mar da China, Arquipélago 

Malaio, Leste da África, Ilhas Comores, Madagascar, Vanuatu, Austrália e Nova 

Zelândia (Mar da Tasmânia). Pacífico Oriental: Canadá, Oeste dos Estados Unidos 

e Chile. Mediterrâneo. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Pentacheles spinosus foi sinonimizado em S. sculpta por Alcock 

(1901) através da descrição de A. Milne-Edwards (1880b). Segundo Galil (2000) 

variações morfológicas no espécime analisado por Giglioli (1881), por ele tratadas 

como dimorfismos sexuais de Willemoesia leptodactyla Bate, 1878a, são 

suficientemente significantes para reconhecê-lo como sendo um espécime de S. 

sculpta.  

Os espinhos da carapaça apresentam variações merísticas registradas pelos 

seguintes autores: Galil (2000) (5-7: 3: 6-7), Ahyong e Chan (2004) (6: 3: 7-8) e 

Ahyong (2007) (6-7: 3-4: 6-7), referindo-se aos espinhos anteriores à incisão 

cervical, espinhos anteriores à incisão pós-cervical e espinhos posteriores à incisão 

pós-cervical, respectivamente. Na descrição aqui fornecida foram considerados os 

limites mínimo e máximo de variação obtidos da compilação dos dados fornecidos 

pelos autores citados, pois os espécimes examinados encontravam-se dentro do 

gradiente merístico.  

A presença de fêmeas ovígeras ou carregando espermatóforos em águas rasas 

registradas por Firth e Pequegnat (1971) indicam movimentos migratórios horizontais 

relacionados à reprodução. 
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Figura 99. Distribuição geográfica de Stereomastis sculpta. 
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Figura 100. Stereomastis sculpta, macho, Rio de Janeiro (MZUSP 16129): A. vista dorsal, B. 
carapaça (vista dorsal), C. abdome (vista lateral). 
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Stereomastis suhmi (Bate, 1878) 

Pentacheles suhmi Bate, 1878a: 278; 1878b: 484; 1878c: 563; Norman, 1879: 180; 

Holthuis, 1962: 183; China, 1964: 111. 

Stereomastis suhmi; Bate, 1888: 154; Stebbing, 1893: 200; De Man, 1916: 5; Sund, 

1920: 223; Calman, 1925: 19; Barnard, 1950: 574; Holthuis, 1952a: 78; Bernard, 

1953: 87; Bahamonde, 1963: 4; Zarenkov, 1964: 8; 1969: 81; Firth & Pequegnat, 

1971: 72; Retamal, 1974: 6; 1981: 16; Baez & Andrade, 1979: 225; Andrade e 

Baez, 1980: 262; Kensley, 1981: 29; Macpherson, 1983: 48; 1984: 74; 1991: 405; 

Andrade, 1986: 45; Takeda, 1990: 358; Tiefenbacher, 1994: 17; Griffin & 

Stoddart, 1995: 249; Dawson, 1997: 23; Ahyong, 2009: 385.  

Polycheles suhmi; Bouvier, 1917: 35; Galil, 2000: 344; Ahyong & Brown, 2002: 75; 

Ahyong, 2007: 51; Poore et al., 2008: 91. 

Steromastis [sic] suhmi; Wicksten, 1989: 304 [error]. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho com 17,1 mm c.c. (NHM 1888.22). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Golfo de Penas, “Challenger”, est. 305b, 42°48´S: 74°46´W, 

292m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Presença de 2 espinhos rostrais oblíquos. Superfície dorsal da 

carapaça finamente granulada e com curtas cerdas; margem anterior da carapaça 

reta; sinus orbital em forma de “U”; ângulo interno do sinus com espinho e ângulo 

externo desarmado; carena mediana pós-rostral com 7 espinhos (1:1:2:2:1); carena 

pós-orbital com fileira de 4 espinhos, sendo o anterior maior, seguida por grupo de 5 

ou 6 espinhos; espinhos da margem lateral da carapaça curvados para cima, 

diminuindo posteriormente de tamanho, sendo 5-6 espinhos anteriores à incisão 

cervical, 2-3 espinhos anteriores à incisão pós-cervical e 7-9 espinhos posteriores à 

incisão pós-cervical; região posterior do sulco cervical com 3-5 espinhos de cada 

lado da carena mediana pós-rostral; carena mediana pós-cervical com 3 pares de 

espinhos; carena branquial proeminentemente espinhosa com 8 ou 9 espinhos; 

presença de 7 espinhos menores entre a carena mediana pós-cervical e a carena 

branquial; margem posterior da carapaça com par de espinhos submedianos.  
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Epípodo do terceiro maxilípodo vestigial. 

Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa arredondada e 

com 2 espinhos anterolaterais; proeminente projeção mesial triangular e pontiaguda, 

com  2 ou 3 espinhos na margem interna. Pedúnculo antenal com curto espinho 

curvado distalmente.  

Mero do primeiro pereiópodo com único espinho proximal e espinho 

subterminal em forma de quela na face superior, face inferior desarmada; carpo com 

metade do comprimento do mero e espinho subterminal nas faces superior e inferior; 

ausência de espinho perpendicular na margem interna do dedo fixo da quela do 

primeiro pereiópodo. Ísquio e mero do segundo pereiópodo articulados. Epípodo dos 

pereiópodos 1-5 vestigial. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 relativamente 

estreitos e fracamente curvados. Quinto pereiópodo quelado em ambos os sexos. 

Margem anterior do primeiro somito abdominal com 2 pares de espinhos 

laterais e espinho mediano dirigido para frente. Carena mediana dos somitos 

abdominais 2-5 anteriormente espinhosa, com rasos sulcos oblíquos laterais e 2 

distintos espinhos, sendo o anterior distintamente maior e direcionado para frente e 

o posterior menor e direcionado para cima; nos somitos 4 e 5 o espinho posterior é 

mais proeminente do que nos somitos 2 e 3; sexto somito com proeminente carena 

dupla e denticulada, unida posteriormente em um grande dentículo. Pleura do 

segundo somito com forte projeção anterior, proeminente espinho proximal e 

espinhos distais menores. Pleura dos somitos 3-6 distintamente triangulares, com 

carena mediana de tamanho crescente, margens esparsamente denticuladas e 

terminando em forte espinho pontiagudo. 

Telso triangular com crista mediana anteriormente denticulada e carena 

serrilhada posteriormente. Ausência de diarese no exópodo do urópodo. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 26,8 c.c.; maior fêmea 39,0 c.c. e menor fêmea 

ovígera 22,6 c.c. (GALIL, 2000). 

CCOORR:: Corpo predominantemente rosa esbranquiçado. Espinhos da carapaça e 

carena dos somitos abdominais rosa escuros. Ísquio, região anterior do mero e 

palma do própodo do primeiro pereiópodo pálidos, quase brancos; dátilo do primeiro 

pereiópodo rosa pálido, clareando para o branco nas pontas. Telso e região proximal 

dos urópodos esbranquiçados, quase transparentes, sendo rosa escuro na região 
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mediana e posterior do endópodo e urópodo (GALIL, 2000; GRIFFIN; STODDART, 

1995). 

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades de 292 até 2195m (GALIL, 2000). Encontrada em 

fundos lamosos (BATE, 1878). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Oriental: Namíbia e África do Sul. Indo-
Pacífico: Austrália e Nova Zelândia. Pacífico Oriental: Chile. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Diferencia-se das demais espécies do gênero por apresentar um 

grupo de 5 a 6 espinhos posterior à carena pós-orbital; carena mediana dos somitos 

abdominais 2-5 com 2 distintos espinhos, sendo o anterior distintamente maior e 

direcionado para frente e o posterior menor e direcionado para cima, sendo o 

espinho posterior mais proeminente nos somitos 4 e 5 do que nos somitos 2 e 3. 

Figura 101. Distribuição geográfica de Stereomastis suhmi. 
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Figura 102. Stereomastis suhmi. A vista dorsal, B. abdome (vista lateral) (GRIFFIN; 
STODDART, 1995). 
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SStteerreeoommaassttiiss ttaalliissmmaannii (Bouvier, 1917) 

Polycheles sculptus var. talismani Bouvier, 1917: 53. 

Polycheles sculptus Bruun, 1950: 24 [non P. sculptus Smith, 1880]. 

Stereomastis sculpta; Holthuis, 1952b: 11; Longhurst, 1958:32; Forest, 1963a: 627; 

Macpherson, 1983: 48; Rucabado & Bas, 1984: 19 [non P. sculptus Smith, 1880]. 

Stereomastus [sic] sculpta; Gauld, 1960: 63 [error] [non P. sculptus Smith, 1880]. 

Stereomastis talismani; Macpherson, 1988: 57; 1991: 405; Dawson, 1997: 24;

Ahyong, 2009: 385.  

Stereomastis sculpta talismani; Holthuis, 1991: 88. 

Polycheles talismani; Galil, 2000: 349. 

TTIIPPOOSS:: Lectótipo macho com 28,1mm c.c. (MNHN Pa 29), sendo a fêmea do mesmo 

lote o paralectótipo. 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: África ocidental, “Talisman”, est. 78, 23°57´N: 19°35´W, entre 

1400 e 1435m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral duplo. Superfície dorsal da carapaça finamente 

granulada e com curtas cerdas; margem frontal reta; sinus orbital em forma de “U”, 

ângulo interno do sinus espinuloso e ângulo externo desarmado; fórmula dos 

espinhos da carena mediana pós-rostral 1: 2: 1; carena pós-rostral com 5 espinhos 

direcionados para frente, sendo o anterior maior; espinhos da margem lateral da 

carapaça curvados para cima, sendo 5-6 espinhos anteriores à incisão cervical, 3 

espinhos anteriores à incisão pós-cervical e 7-10 espinhos posteriores à incisão pós-

cervical, sendo os posteriores sucessivamente mais afastados; margem posterior do 

sulco cervical com distinto espinho de cada lado da carena pós-rostral; carena 

mediana pós-cervical com 2 pares de espinhos; carena branquial proeminente com 

5-7 espinhos, sendo o espinho posterior maior; região entre as carenas mediana 

pós-cervical e branquial desarmada; sulco branquial distinto; margem posterior da 

carapaça com par de espinhos submedianos direcionados para frente.  

Epípodo do terceiro maxilípodo vestigial. 
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Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa arredondada e 

com 2 espinhos, com proeminente projeção mesial triangular e pontiaguda, com 

margem interna desarmada. 

 Mero do primeiro pereiópodo com 2 espinhos proximais e espinho subterminal em 

forma de quela na face superior, face inferior finamente espinulosa; carpo com 

metade do comprimento do mero, presença de espinhos subterminais nas faces 

superior e inferior; face superior do própodo com espinho subterminal, face inferior 

com 2 fileiras de espínulos; ausência de espinho perpendicular na margem interna 

do dedo fixo da quela. Ísquio e mero do segundo pereiópodo fusionados. Epípodo 

dos pereiópodos 1-5 vestigial. Dátilo e dedo fixo dos pereiópodos 3 e 4 relativamente 

estreitos e fracamente curvados. Quinto pereiópodo quelado em ambos os sexos.

Primeiro somito abdominal com 2 pares de proeminentes espinhos na margem 

anterior. Carena mediana dos somitos 1-5 com espinho direcionado para frente, de 

tamanho crescente nos somitos 1-4, sendo o espinho do quinto somito menor do 

que o do quarto. Somitos 2-5 com sulcos submedianos oblíquos transversais. Sexto 

somito com carenas medianas denticuladas, em forma de “U”. Margem anterior da 

pleura do segundo somito com projeção triangular. Pleuras 2-5 com elevação 

mediana curva, margens granuladas e progressivamente mais triangulares.  

Telso triangular com crista mediana proeminente; presença de 2 carenas 

serrilhadas convergentes posteriormente. Ausência de diarese no exópodo do 

urópodo. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 30,1 c.c.; maior fêmea 58,7 c.c. (GALIL, 2000) e 

menor fêmea ovígera 23,0 c.c. (BOYKO, 2006). 

CCOORR:: Região anterior ao sulco cervical da carapaça e carenas abdominais de 

coloração rosa pálida. Antênula, antena, espinhos e pereiópodos vermelhos. 

Urópodos vermelho escuros (GALIL, 2000). 

HHAABBIITTAATT:: Em profundidades de 100 a 2450m (BOYKO, 2006). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Estados Unidos (Bear 

Seamount). Atlântico Oriental: África oriental (da Mauritânia até Namíbia).  
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OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Difere de Stereomastis sculpta pela carena do sexto somito 

denticulada e em formato de “U” e pela crista mediana do telso proeminente.  

Ahyong e Chan (2004), ampliaram a variação no número de espinhos laterais 

da carapaça, posteriores à incisão pós-cervical, de S. sculpta de 6 ou 7 para 6-8, e 

de S. talismani de 8-10 para 7-10, o que sobrepõe a variação merística das duas 

espécies; assim a quantidade desses espinhos não é uma característica confiável 

para separá-las.  

Espécimes coletados no Atlântico ocidental por Boyko (2006) questionam a 

validade de serem espécies distintas já que são, em parte, simpátricas e 

diferenciadas somente por 2 características.  

Figura 103. Distribuição geográfica de Stereomastis talismani. 
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Figura 104. Stereomastis talismani. A. carapaça (vista dorsal), B. abdome (vista lateral) 
(GALIL, 2000).
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GGêênneerroo WWiilllleemmooeessiiaa Grote, 1873 

Willemoesia Grote, 1873: 485; Firth & Pequegnat, 1971: 31; Galil, 2000: 360; 

Ahyong, 2009: 385.   

Deidamia Willemoes-Suhm in Thomson, 1873: 51.  

DDIIAAGGNNOOSSEE:: Carapaça distintamente mais longa do que larga. Sinus orbital 

obsoleto, indicado por rasa concavidade. Segmento basal da antênula com margem 

anterolateral externa quadrada e sem espinho anterolateral. Epípodo do terceiro 

maxilípodo tão longo quanto o ísquio. Presença de espinho perpendicular na 

margem interna do dedo fixo da quela do primeiro pereiópodo. Epípodos dos 

pereiópodos 1-5 bem desenvolvidos. Dátilo e dedo fixo do terceiro pereiópodo 

cruzados e relativamente estreitos. Dátilo e dedo fixo do quarto pereiópodo 

fracamente curvados.

EELLEENNCCOO DDEE EESSPPÉÉCCIIEESS:: W. forceps; W. inornata; W. leptodactyla; W. pacifica. 

EESSPPÉÉCCIIEE--TTIIPPOO:: Deidamia leptodactyla Willemoes-Suhm em Thomson, 1873.  

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Galil (2000), o gênero Willemoesia difere dos demais 

poliquelídeos pela ausência de órbitas bem definidas, presença de pedúnculo 

antenular situado abaixo e paralelamente à margem anterior da carapaça, forte 

espinho perpendicular e subdistal na margem interna do dedo fixo do primeiro 

pereiópodo. O número limitado de espécimes e o consequente desconhecimento do 

gradiente de variação morfológica do gênero fez Gore (1984) questionar a validade 

taxonômica das, até então, 8 espécies descritas, o que confirmou-se com a posterior 

colocação de 4 espécies em sinomínia, sendo Willemoesia bonaspei (= W. pacifica);

W. challengeri (= W. inornata); W. indica e  W. secunda (= W. leptodactyla). 

   



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         317

CCHHAAVVEE PPAARRAA AASS EESSPPÉÉCCIIEESS DDOO GGÊÊNNEERROO WWIILLLLEEMMOOEESSIIAA NNOO AATTLLÂÂNNTTIICCOO

1. Sexto somito abdominal ornamentado.............................................W. leptodactyla 

1´. Sexto somito abdominal praticamente liso..............................................................2

2. Margem lateral da carapaça anterior à incisão pós-cervical com 13-20 espinhos. 

Somitos abdominais 2-5 com profundos sulcos oblíquos. Telso com ápice 

arredondado...........................................................................................W. forceps

2´. Margem lateral da carapaça anterior à incisão pós-cervical com 6-10 espinhos. 

Somitos abdominais lisos. Telso com ápice pontiagudo........................W. pacifica 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         318

WWiilllleemmooeessiiaa ffoorrcceeppss A. Milne Edwards, 1880 

Willemoesia forceps A. Milne-Edwards, 1880a: 64; Faxon, 1895: 126; Bouvier 1905a: 

480; 1905c: 3; 1907: 62; 1917: 32; 1925: 424; De Man, 1916: 6; Sivertsen & 

Holthuis, 1956: 41; Firth & Pequegnat, 1971: 75; Pequegnat et al., 1971: 4; 

Rodriguez, 1980: 194; Gore, 1984: 2; Dawson, 1997: 25; Galil, 2000: 361. 

Willemoesia sp. Gamo, 1980: 94. 

non Willemoesia forceps Alcock, 1894: 230; 1899: 33; 1902: 155 [= W. leptodactyla

(Willemoes-Suhm, 1875)]. 

nec Willemoesia forceps Bernard, 1953: 88 [= W. pacifica Sund, 1920]. 

TTIIPPOO:: Holótipo fêmea, com 72,0 mm c.t. (MCZ  4045). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Santa Cruz, Cuba, 24°33’N: 84°23’W, 3512m. 

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral simples e curvado para cima. Carapaça distintamente 

mais longa do que larga, densamente coberta por cerdas e diminutos espínulos 

direcionados para frente e para cima; margem frontal da carapaça côncava; sinus 

orbital discreto, indicado por rasa concavidade, margem interna do sinus com distinto 

espinho; carena mediana pós-rostral granulosa, com par de grandes espínulos 

seguido por único espinho; carena pós-órbital sinuosa e com espínulos; margem 

lateral com 13-20 espinhos anteriores à incisão cervical, 10-16 espinhos anteriores à 

incisão pós-cervical e 24-41 espinhos posteriores à incisão pós-cervical; região 

posterior da carena mediana pós-cervical com grandes espinhos direcionados para 

frente e para cima; carena branquial bem marcada e espinulada; sulco cervical 

distinto; margem posterior da carapaça desarmada. 

Pedúnculo ocular globoso, com espinho curvado distalmente.  

Epípodo do terceiro maxilípodo tão longo quanto o ísquio. 

Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa quadrada e 

sem espinho; com proeminente projeção mesial triangular e pontiaguda, com 

margem interna pectinada. 

Primeiro pereiópodo fino e alongado, face superior do mero espinulosa, com 2 

espinhos subterminais em forma de quela, face inferior espinulosa; carpo quase tão 
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longo quanto o mero, mais largo distalmente e espinuloso na face superior; face 

superior da quela com fileiras irregulares de espinhos, face inferior com 2 fileiras de 

espinhos, sendo a fileira interna com espinhos mais longos, presença de fileira de 

espinhos ao longo da face inferior do dátilo; margem interna do dedo fixo da quela 

com espinho perpendicular. Epípodo dos pereiópodos 1-5 bem desenvolvido. Dátilo 

e dedo fixo do terceiro pereiópodo cruzados e relativamente estreitos. Dátilo e dedo 

fixo do quarto pereiópodo fracamente curvados. Quinto pereiópodo quelado em 

ambos os sexos. 

Primeiro somito abdominal com tubérculo mediano. Somitos 2-5 com elevada 

carena mediana dorsal, com forte espinho direcionado para frente no segundo e 

terceiro somitos e ausente no quarto e quinto somito. Somitos 2-5 com sulco 

transversal submediano profundo e bem definido, de cada lado da carena mediana. 

Região mediana da margem posterior do sexto somito quase lisa ou discretamente 

elevada, com carena mediana posterior não pontiaguda. Pleura do segundo somito 

lisa e com forte projeção anterior arredondada; pleuras 3-5 com nervura mediana 

pouco definida e margens desarmadas. Pleuras com tamanho decrescente e 

terminação arredondada.  

Telso triangular, com ápice arredondado; preseça de elevação triangular 

anterior e carenas lisas convergentes posteriormente. Endópodo do urópodo com 

carena longitudinal e margem distal triangular. Ausência de diarese no exópodo do 

urópodo. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 73,1 c.c. e maior fêmea 80,8 c.c. (GALIL, 2000). 

CCOORR:: Corpo de coloração predominantemente vermelho-tijolo, com tonalidade 

marrom na carapaça e vermelha brilhante nos somitos abdominais. Cerdas da 

carapaça amareladas. Antênula, antena e flagelos vermelho escuros. Pereiópodos 

vermelho-tijolo tendendo distalmente a vermelho alaranjado. Telso e urópodos 

vermelhos (GORE, 1984).  

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 1760 e 4064m (GALIL, 2000).

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: Mar de Sargasso, Mar do 

Caribe. Atlântico Oriental: Açores e África ocidental (do Marrocos ao Togo).  
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OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Willemoesia forceps difere das outras espécies do gênero por 

possuir o maior número de espinhos ao longo da margem lateral da carapaça e o 

sexto somito abdominal praticamente liso, exceto pela presença de carena mediana 

posterior não pontiaguda. Os espinhos da carapaça apresentam variações 

merísticas registradas pelos seguintes autores: Bouvier (1917) (15-16: 10: 24), 

Bouvier (1925) (16-19: 14-15: 35-40), Silvertsen e Hothuis (1956) (14-15: 12-13: 39-

41), Gore (1984) (13-20: 11-16: 24-40) e Galil (2000) (14-19: 14-15: 19-40), 

referindo-se aos espinhos anteriores à incisão cervical, espinhos anteriores à incisão 

pós-cervical e espinhos posteriores à incisão pós-cervical, respectivamente. Na 

descrição aqui fornecida foram considerados os limites mínimo e máximo de 

variação obtidos da compilação dos dados fornecidos pelos autores citados. 

Figura 105. Distribuição geográfica de Willemoesia forceps. 
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Figura 106. Willemoesia forceps. A. carapaça (vista dorsal), B. abdome (vista lateral) 
(GALIL, 2000).
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WWiilllleemmooeessiiaa lleeppttooddaaccttyyllaa (Willemoes-Suhm, 1873)

Deidamia leptodactyla Willemoes-Suhm in Thomson, 1873: 51, 247; Wood-Mason, 

1874: 180; Holthuis1956: 114; Hemming, 1958b: 138; Wolff, 1960: 180. 

Willemoesia leptodactyla; Grote, 1873: 485; Humbert, 1874: 130; Willemoes-Suhn, 

1875a: 50; 1875b: 577; 1875c: xxxiii; Thomson, 1877: 187; Bate, 1878a: 280; 

1878b: 484, 1878c: 563; 1888: 163; Norman, 1879: 175; Pagenstecher, 1879: 37; 

Carus, 1885: 486; Perrier, 1886: 293; Marshall, 1888: 266; Stebbing, 1893: 201; 

Faxon, 1895: 118; Murray, 1897: 388; Giglioli, 1912: 158; De Man, 1916: 5; 

Bouvier, 1917: 33; Sund, 1920: 221; Stephensen, 1923: 64; Sivertsen & Holthuis, 

1956: 42; Zarenkov, 1969: 81; Firth & Pequegnat, 1971: 79; Gore, 1984: tab 2; 

Dawson, 1997: 27; Galil, 2000: 364; Tiefenbacher, 2001: 60. 

Polycheles leptodactyla; Wood-Mason, 1875: 132. 

Willemoesia forceps Wood-Mason & Alcock, 1891: 199; Alcock, 1894: 230; 1899: 33; 

1902: 155; Bouvier, 1905a: 480; 1905c: 5 [non A. Milne Edwards, 1880]. 

Willemoesia indica Alcock, 1901: 178; Alcock & Mcardle, 1903: pl. 57; De Man, 1916: 

6; Bouvier, 1917: 32; Firth & Pequegnat, 1971: 77; Gore, 1984: 5; Dawson, 1997: 

26. 

Willemoesia secunda Sund, 1920: 223; Firth & Pequegnat, 1971: 80. 

Non Willemoesia leptodactyla; Giglioli, 1881: 358; 1882: 5 [= P. sculptus Smith, 

1880]. 

nec Willemoesia (Polycheles) leptodactyla; Giglioli, 1912: 186 [= P. sculptus Smith, 

1880]. 

non Willemoesia leptodactyla; Bage, 1938: 9 [= W. pacifica Sund, 1920]. 

TTIIPPOO:: Holótipo fêmea (NHM 1888.22). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Atlântico Norte Ocidental, “Challenger”, est. 13, 21°38’N: 

44°39’W, 3420m.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral simples, longo e curvado para cima. Carapaça 

distintamente mais longa do que larga, densamente coberta com espínulos 

direcionados para frente e para cima; margem frontal quase reta; sinus orbital 
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obsoleto, indicado por rasa concavidade, ângulo interno do sinus com espinho; 

carena mediana pós-rostral bem definida, granulada e com número de espinhos 

variável; carena pós-orbital pouco desenvolvida, sinuosa e espinhos esparsos; 

margens laterais subparalelas, convergindo anteriormente, com espinhos que 

diminuem de tamanho posteriormente, sendo 6-10 espinhos anteriores à incisão 

cervical, 3-8 espinhos anteriores à incisão pós-cervical e 14-25 espinhos posteriores 

à incisão pós-cervical; carena mediana pós-cervical irregularmente espinulada, 

sendo os espinhos posteriores maiores; carena branquial sinuosa, proeminente e 

espinulada; margem posterior da carapaça desarmada.  

Pedúnculo ocular bulboso, com curto espinho curvo. 

Epípodo do terceiro maxilípodo tão longo quanto o ísquio. 

Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa quadrada e 

sem espinho, com proeminente projeção mesial triangular e pontiaguda, com 

margem interna pectinada. 

Primeiro pereiópodo longo e fino; margem superior do mero granulada, com 2 

espinhos distais, sendo o posterior maior, margem inferior espinulada, com espinhos 

proximais mais longos; carpo quase tão longo quanto o mero, face superior 

espinulada; face superior da quela com fileiras irregulares de espinhos, face inferior 

com 2 fileiras de espinhos, sendo os espinhos da fileira interna maiores; face inferior 

do dedo com fileira única de espinhos; presença de espinho perpendicular na 

margem interna do dedo fixo da quela. Epípodo dos pereiópodos 1-5 bem 

desenvolvido. Dátilo e dedo fixo do terceiro pereiópodo cruzados e relativamente 

estreitos. Dátilo e dedo fixo do quarto pereiópodo fracamente curvados. 

Primeiro somito liso com tubérculo mediano na margem anterior. Somitos 2-5 

com carena mediana terminando anteriormente em distinto espinho direcionado para 

frente, que aumenta progressivamente de tamanho; presença de profundo sulco 

submediano de cada lado da carena. Sexto somito com margens lisas, carena 

mediana mais proeminente posteriomente, entre semi-círculo submediano, de cada 

lado e carena mediana em forma de “U”. Pleura do segundo somito com forte 

projeção anterior arredondada; pleuras dos somitos 3-6 com proeminente elevação 

longitudinal e margem distal progressivamente mais arredondada. 

Telso triangular com margens desarmadas e terminação arredondada; 

presença de elevação triangular anterior e carena posterior lisa e convergente. 



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         324

Margem posterior do endópodo do urópodo arredondada. Ausência de diarese no 

exópodo. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 68,2 c.c.; maior fêmea 82,2 c.c. e menor fêmea 

ovígera 54,0 c.c. (SUND, 1920). 

CCOORR:: Coloração geral laranja avermelhada ou rosa clara. Antênula, antena e 

pereiópodos rosa nos indivíduos maiores e branco translúcido em espécimes 

menores. Juvenis brancos ou translúcidos com tons avermelhados na carapaça 

(GORE, 1984). Os espécimes estudados por Willemoes-Suhm (1875a), 

apresentavam coloração vermelha com cerdas amareladas. 

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 2396 e 5124m (GALIL, 2000). Em 

fundos de lama branca e de areia vulcânica com foraminíferos (BOUVIER, 1917). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA:: Atlântico Ocidental: da Jamaica até Venezuela. 

Atlântico central: Dorsal Meso Atlântica. Atlântico Oriental: Ilhas Orkney, Reino 

Unido, Irlanda, Canal da Mancha, França, Golfo de Biscaia, Espanha, Portugal, 

Açores, Mar Jônico, Mar Egeu, Marrocos, Ilhas Canárias, Arquipélago de Cabo 

Verde, Planície de Gâmbia, Ilhas Ascensão e Santa Helena, Golfo da Guiné. Indo-
Pacífico: Golfo de Bengala, Filipinas, Mar de Andaman, Madagascar, Mar da 

Tasmânia e África do Sul. Mediterrâneo: oeste do Mediterrâneo, Mar de Alboran, 

Mar de Mármara, Cyprus e Mar Adriático.

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Segundo Galil (2000), a criação de vários sinônimos deve-se à 

omissão de algumas características nas ilustrações iniciais da espécie, como a  

presença de carena mediana em forma de “U” no sexto somito abdominal; o que 

levou Gore (1984), baseado na ilustração de Willemoes-Suhm (1875a, pl. 13), a 

questionar a descrição de Firth e Pequegnat (1971) alegando a ausência dessa 

característica. 

Os espinhos da carapaça apresentam variações merísticas registradas pelos 

seguintes autores: Bouvier (1917) (7-8: 5-6: 6-20), Sivertsen e Holthuis (1956) (6-9: 

4-7: 15-22), Firth e Pequegnat (1971) (6-9: 4-6: 15-22), Gore (1984) (6-9: 3-5; 15-20), 

Galil (2000) (8-10: 5-7: 15-25) e Tiefenbacher (2001) (6-10: 3-8: 14-23) referindo-se 
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aos espinhos anteriores à incisão cervical, espinhos anteriores à incisão pós-cervical 

e espinhos posteriores à incisão pós-cervical, respectivamente. Na descrição aqui 

fornecida foram considerados os limites mínimo e máximo de variação obtidos da 

compilação dos dados fornecidos pelos autores citados. De acordo com Galil (2000), 

o número de espinhos laterais na descrição de W. leptodactyla de Bate (1878a) (6: 

4: 15) é errônea, porém esta encontra-se dentro do gradiente merístico da espécie.   

Figura 107. Distribuição geográfica de Willemoesia leptodactyla. 
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Figura 108. Willemoesia leptodactyla. A. carapaça (vista dorsal), B. abdome (vista lateral) 
(GALIL, 2000).
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WWiilllleemmooeessiiaa ppaacciiffiiccaa Sund, 1920 

Willemoesia leptodactyla Bate, 1878a; 280; 1878c: 563; 1888: 163, pl. 19, fig. C; De 

Man, 1916: 6; Bage, 1938: 9 [non Willemoes-Suhm, 1875]. 

Willemoesia pacifica Sund, 1920: 223; Holthuis, 1952a: 79; Bahamonde, 1963: 4; 

Zarenkov, 1969: 81; Firth & Pequegnat, 1971: 80; Retamal, 1981: 16; 

Wickensten, 1989: 304; Galil, 2000: 367. 

Willemoesia forceps Bernard, 1953: 88, fig. 36 [non A. Milne Edwards, 1880]. 

Willemoesia bonaspei Kensley, 1968: 294, figs. 4 e 5; 1974; 69; 1981: 29; Gore, 

1984: tab. 2; Griffin & Stoddart, 1995: figs. 16 e 17; Dawson, 1997: 25. 

TTIIPPOO:: Holótipo macho (NHM 1888.22). 

LLOOCCAALLIIDDAADDEE--TTIIPPOO:: Ilha Juan Fernandez, “Challenger”, est. 300, 33°42’S: 

78°18’W, 2475m.  

DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO:: Espinho rostral simples, longo e curvado para cima. Carapaça 

distintamente mais longa do que larga, coberta com espínulos direcionados para 

frente, margem frontal triangular; sinus orbital obsoleto, indicado por rasa 

concavidade, ângulo interno do sinus com distinto espinho; carena mediana pós-

rostral bem definida, com número variável de espinhos; carena pós-orbital pouco 

definida, sinuosa e com espinhos; margens laterais subparalelas e anteriormente 

convergentes, com espinhos de tamanho decrescente, sendo 6-10 espinhos 

anteriores à incisão cervical, 5-8 espinhos anteriores à incisão pós-cervical e 18-30 

espinhos posteriores à incisão pós-cervical; carena mediana pós-cervical 

irregularmente espinulosa, sendo os espinhos posteriores maiores; carena branquial 

sinuosa, proeminente e com espinhos; margem posterior da carapaça desarmada.  

Pedúnculo ocular bulboso, com espinho curvado para cima.  

Epípodo do terceiro maxilípodo tão longo quanto o ísquio. 

Segmento basal da antênula com margem anterolateral externa quadrada e 

sem espinho, com proeminente projeção mesial triangular e pontiaguda, margem 

interna espinulosa. 
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Primeiro pereiópodo longo e fino; face superior do mero granulosa, com 

espinho distal em forma de quela, face inferior espinulosa, sendo os espinhos 

proximais maiores; carpo quase tão longo quanto o mero, face superior espinulosa, 

com espinhos subterminais em forma de quela nas faces superior e inferior; face 

superior da quela com 2 fileiras de espinhos, sendo os anteriores maiores, face 

inferior com fileira única de espínulos, que continua nos dátilos; presença de espinho 

perpendicular na margem interna do dedo fixo da quela. Epípodo dos pereiópodos 1-

5 bem desenvolvido. Dátilo e dedo fixo do terceiro pereiópodo cruzados e 

relativamente estreitos. Dátilo e dedo fixo do quarto pereiópodo fracamente 

curvados.

Somitos abdominais 1-5 com carena mediana de tamanho decrescente, 

presença de espinho mediano direcionado para frente na carena dos somitos 1-3, 

ausentes nos demais somitos. Sexto somito liso. Ausência de sulco submediano de 

cada lado da carena. Pleura do primeiro somito arredondada  com projeção anterior; 

pleuras 3-6 progressivamente mais triangulares. Pleuras desarmadas e com margem 

distal arredondada.   

Telso triangular com margens espinuladas e terminação pontiaguda; presença 

de elevação anterior triangular e carena submediana lisa posteriormente. Margem do 

endópodo do urópodo triangular. Ausência de diarese no exópodo do urópodo. 

TTAAMMAANNHHOO ((mmmm)):: Maior macho 46,3 c.c.; maior fêmea 48,4 c.c. e menor fêmea 

ovígera 48,2 c.c. (GALIL, 2000). 

CCOORR:: Referências sobre a coloração da espécie não foram encontradas na 

literatura.  

HHAABBIITTAATT:: Encontrada em profundidades entre 2475 e 5000m (GALIL, 2000). 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO GGEEOOGGRRAAFFIICCAA:: Atlântico oriental: África do Sul. Pacífico 
oriental: Chile e Arquipélago Juan Fernandez. Indo-Pacífico: Fossa Kermadech e 

Nova Zelândia. 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS:: Difere das demais espécies por não possuir os profundos sulcos 

submedianos nos somitos abdominais, sendo o sexto totalmente liso e o telso com 
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terminação pontiaguda. A colocação de Willemoesia bonaspei na sinonímia de W. 

pacifica confirmou as dúvidas de Kensley (1968) e Griffin e Stoddart (1995), sendo 

corroborada através da análise dos holótipos por Galil (2000). 

Figura 109. Distribuição geográfica de Willemoesia pacifica. 
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Figura 110. Willemoesia pacifica, A. carapaça (vista dorsal), B. abdome (vista lateral) 
(GALIL, 2000).
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DDIISSCCUUSSSSÃÃOO
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Autores como H. Milne Edwards (1838a), Dana (1853), Ekman (1953), 

Hedgpeth (1957), Boschi (1964, 1966, 1976, 1979), Briggs (1967, 1970, 1974a, 

1974b), Vernberg e Vernberg (1970), Melo (1985) entre outros, abordaram a 

zoogeografia marinha, e apesar das diferentes linhas seguidas, a importância dos 

fatores que limitam a distribuição das espécies é uma constante entre os estudiosos 

da biogeografia. 

Regiões caracterizadas por marcantes alterações na intensidade dos fatores 

ambientais atuam como barreiras biogeográficas, sendo sua eficiência dependente 

da valência ecológica da fauna ou espécie considerada, ou seja, do grau de 

tolerância desta em relação aos fatores abióticos. 

O fator limitante foi caracterizado por Vernberg e Vernberg (1970) como o fator 

ambiental de maior amplitude de variação, que atua de modo restritivo sobre a 

distribuição das espécies. Entre os principais fatores abióticos (temperatura, 

salinidade, pressão, substrato e luminosidade), as barreiras térmicas são 

consideradas um importante parâmetro em escala biogeográfica.  

Sendo a temperatura uma variável ambiental de alterações abruptas, que 

influencia os processos fisiológicos e interfere nas reações das espécies aos demais 

fatores ambientais, Valentine (1963), destaca que uma espécie dentro de seus 

limites de tolerância térmica, somente será encontrada onde as outras dimensões de 

suas exigências ambientais existirem pelo menos no mínimo. De acordo com 

Hutchins (1947) duas temperaturas críticas interferem na dispersão da fauna 

marinha, uma para o indivíduo (temperatura letal), e outra para a espécie 

(temperatura de repopulação), assim segundo Hall (1964), na região onde se verifica 

uma temperatura crítica de repopulação para determinada espécie, sua 

sobrevivência é esperada, porém a reprodução ou a progressão do seu ciclo de vida 

é inviabilizada. 

Como pioneiro no estudo da relação entre a temperatura e a distribuição das 

espécies, Dana (1853), demonstrou a simetria térmica entre a região ao norte e ao 
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sul do Equador, através do cálculo da média das temperaturas do mês mais frio do 

ano, atualmente substituída pela média dos dez dias consecutivos mais frios, do mês 

mais frio do ano. Ekman (1953), Hedgpeth (1957) e Coomans (1962) definiram as 

regiões zoogeográficas através da média anual das isotermas superficiais e apesar 

das diferenças metodológicas a maioria dos autores concorda com a divisão do 

clima marinho em: tropical (acima de 20ºC), temperado-quente (13 a 20ºC), 

temperado-frio (2 a 13ºC) e frio (-2 a 2ºC). 

Barreiras delimitam quatro regiões marinhas: Pacífico Oriental, Atlântico 

Ocidental, Atlântico Oriental e Indo-Pacífico (ECKMAN, 1953), sendo o Oceano 

Meridional (mares antárticos e subantárticos) uma região adicional considerada por 

alguns autores. Segundo Briggs (1974a), as barreiras longitudinais, são formadas 

por massas continentais, distâncias entre regiões e o encontro de massas de água 

com características muito diferentes, estando entre as barreiras físicas com 

efetividade específica: 

- Barreira do Pacífico Oriental: entre a Polinésia e as Américas, caracterizada pelas 

longas distâncias e grandes profundidades; 

- Barreira Meso-Atlântica: entre o Atlântico Ocidental e o Atlântico Oriental, formada 

pela grande extensão e águas profundas; 

- Barreira do Novo Mundo: entre o Pacífico Oriental e o Atlântico Ocidental, originada 

pelo soerguimento da sinclinal do Panamá, sendo considerada a barreira física de 

maior eficiência; 

- Barreira do Velho Mundo: entre o Atlântico Oriental e o Indo-Pacífico, formada pela 

Eurásia e África, com o levantamento da sinclinal de Tethys no Mioceno Inferior. 

O estudo biogeográfico desenvolvido no presente trabalho foi baseado em Melo 

(1985), que através da verificação da repetição da distribuição de espécies, 

constatou a ocorrência de padrões biogeográficos, agrupando-os primariamente em 

padrões latitudinais, delimitados principalmente por barreiras térmicas, ou 
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longitudinais, por barreiras físicas, caracterizados pela ocorrência dos espécimes no 

sentido norte-sul ou sul-norte e leste-oeste ou oeste-leste, respectivamente. 

A área de abrangência deste estudo é o Oceano Atlântico (fig. 111) cuja 

profundidade média é de 3.600m e largura que varia entre cerca de 2.800km, entre o 

cabo Palmas (Libéria) e o cabo de São Roque (Brasil), e até 8.000km, entre o sul 

dos Estados Unidos e o noroeste da África; inclui mares periféricos, com 

características próprias, porém dependentes do oceano sendo a leste, o Mar Báltico, 

o Mar do Norte e o Mar Mediterrâneo e a oeste, as baías de Baffin e de Hudson, o 

Golfo do México e o Mar do Caribe. Sua salinidade média é superior a dos demais 

oceanos, sendo menos salino na desembocadura de grandes rios como o São 

Lourenço (Canadá), Mississippi (EUA), Orinoco (Venezuela), Amazonas (Brasil), Rio 

da Prata (Argentina), Elba (Alemanha), Reno (Holanda), Loire (França), Níger 

(Nigéria) e Congo (República Democrática do Congo), ao longo das plataformas 

continentais e nas zonas de contato com as massas de água polares. As grandes 

bacias hidrográficas são responsáveis ainda por despejar considerável quantidade 

de sedimentos sobre a plataforma continental. 

As ilhas mais extensas situadas no Oceano Atlântico como: Terra Nova, ilhas 

Britânicas, arquipélago das Malvinas� �Falklands), Groenlândia e ilhas Sandwich do 

Sul, na plataforma da Antártida, constituem um prolongamento das plataformas 

continentais. Entre as ilhas oceânicas estão a Islândia, Açores, Madeira, Canárias, 

as ilhas do arco insular do Caribe, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Arquipélago 

de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Ascensão, Santa Helena e 

Tristão da Cunha. 

A análise da distribuição geográfica das 50 espécies de lagostas (Achelata e 

Polychelida) que ocorrem no Oceano Atlântico permitiu classificá-las em padrões 

longitudinais (quadro 8) e padrões latitudinais (quadro 9), caracterizados a seguir:  
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Figura. 111. Mapa batimétrico do Oceano Atlântico (Fonte: Encyclopaedia Britannica). 

Em relação a Panulirus argus, P. echinatus, Cardus crucifer, Polycheles 

perarmatus, Stereomastis talismani e Willemoesia forceps a longa distância e as 

grandes profundidades entre o Atlântico Ocidental e Oriental não constituíram uma 

barreira efetiva para sua dispersão. Segundo Scheltema (1986), o tempo de 

travessia entre as costas continentais do Atlântico dura atualmente entre 9 a 28 

semanas (63 a 196 dias), considerando a velocidade das correntes e os 7000Km 
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que separam a costa brasileira da costa africana, porém essa distância já foi menor 

durante o Terciário podendo ser transposta entre 2 a 4 semanas (14 a 28 dias).  

Anfiatlântico 

Panulirus argus 
Panulirus echinatus 
Cardus crucifer 
Polycheles perarmatus 
Stereomastis talismani 
Willemoesia forceps

Indo-Pacífico Palinurus gilchristi 
Parribacus antarcticus 

Circumtropical Stereomastis nana
Willemoesia leptodactyla

Tropicopolita 

Pentacheles laevis 
Pentacheles validus 
Polychles typhlops 
Stereomastis sculpta 

Circumpolar 
Projasus parkeri 
Stereomastis suhmi 
Willemoesia pacifica 

Quadro 8. Padrões longitudinais de distribuição das lagostas do Oceano Atlântico. 

Além da redução do tempo de travessia, no Pleistoceno, as regressões 

marinhas decorrentes das glaciações causaram a diminuição do nível do mar, 

reduzindo a profundidade e até mesmo expondo algumas formações geológicas, 

proporcionando substratos adequados em profundidades favoráveis ao 

assentamento larval. De acordo com Carsola e Dietz (1952) os guyots (fig. 112), 

estruturas de origem vulcânica e de topo plano, submersos entre 500 e 700m 

tiveram suas profundidades reduzidas durante o máximo glacial com a descida do 

nível do mar até a isóbata de 130 metros, o que deixou expostos diversos bancos 

anteriormente localizados entre 30 e 120m de profundidade que juntamente com as 

ilhas atuais proporcionaram relevantes estações intermediárias no trajeto de 

dispersão das espécies. 

Estes eventos, somados ao fato de que segundo Passano (1960), Sims e Ingle 

(1967) e Melo (1985), a duração do período larval pode ser prolongado quando as 

larvas são submetidas a temperaturas inferiores à ideal, ou quando há escassez de 
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alimento ou ausência de substrato adequado à aquisição de hábitos bentônicos 

permite concluir que a travessia se não foi possível em tempos recentes, já foi no 

passado permitindo a atual distribuição das espécies denominadas anfiatlânticas. 

Figura 112.  Guyots (Fonte: NOAA Photo Library). 

Autores mais antigos como Verril (1908), consideraram a direção da dispersão 

das espécies anfiatlânticas originária da costa africana partindo em tempos 

geológicos recentes para a costa americana através das correntes que compõem a 

Giral do Atlântico Sul, porém Briggs (1967, 1974a), Rosemblat (1967), Gilbert (1972) 

e Kensley (1981) afirmaram que as espécies anfiatlânticas originaram-se no 

Atlântico Ocidental migrando para o Atlântico Oriental através da Contracorrente 

Equatorial, impulsionadas, segundo Briggs (1967; 1970; 1974a), pela alta taxa de 

competição biológica, característica de áreas consideradas importantes centros de 

radiação evolutiva, que se sobrepõe à direção das grandes correntes, e 

aparentemente impede o deslocamento de espécies orientais para o Atlântico 

Ocidental, exceto, segundo Briggs (1967), por poucas espécies indo-pacíficas que 

através do Cabo da Boa Esperança atingiram o Atlântico Oriental e posteriormente 

migraram para o Atlântico Ocidental. 

De acordo com Melo (1985), as espécies anfiatlânticas geralmente apresentam 

maior amplitude distribucional na costa ocidental do Atlântico, devido à maior 

influência das correntes quentes e extensa faixa ocupada pelos trópicos, porém 

Panulirus echinatus, Polycheles perarmatus, Stereomastis talismani e Willemoesia 

forceps apresentam-se mais amplamente distribuídas na costa oriental revelando a 

grande valência ecológica dessas espécies.  
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As espécies que ocorrem na região tropical e temperada-quente do Atlântico 

Ocidental e do Indo-Pacífico, a exemplo de Parribacus antarcticus e Palinurus 

gilchristi são denominadas indo-pacíficas. P. antarcticus pode ser considerada uma 

espécie mais antiga, tendo dispersado em períodos anteriores ao da atual 

disposição geográfica dos continentes, pois atualmente a temperatura das águas 

que banham tanto o sul da África como da América do Sul, constituem uma efetiva 

barreira para essa espécie. O mesmo não é verificado em Palinurus gilchristi que é 

encontrada ao longo da costa da África do Sul, desde a Cidade do Cabo até East 

London, o que significa que sua dispersão para o Oceano Atlântico ocorreu em 

tempos mais recentes, através da Corrente das Agulhas. 

A grande biodiversidade e consequentemente o alto grau de competição 

biológica torna o Indo-Pacífico o maior centro de dispersão da fauna marinha, tendo 

originado a fauna tropical do Atlântico Ocidental e do Pacífico Oriental através da 

migração de espécies, provavelmente pelo Mar de Tethys (fig. 113), então 

localizado, segundo Rosemblat (1963), na área atualmente ocupada pelo Mar 

Mediterrâneo e Oriente Médio, durante o Cenozóico Médio até o Mioceno, quando 

ocorreu o levantamento da sinclinal de Tethys, bloqueando a passagem pelo norte 

da África, o que isolou a fauna indo-pacífica das faunas mediterrânea e atlântica.  

O grupo de espécies que ocorre no cinturão tropical em três oceanos 

biogeográficos caracteriza o padrão circumtropical, observado em Stereomastis 

nana e Willemoesia leptodactyla, que segundo Melo (1985), apresenta apenas 2 

formas distribucionais, uma cuja ocorrência é verificada no Atlântico Ocidental, 

Atlântico Oriental e Pacífico Oriental e outra no Atlântico Ocidental, Atlântico Oriental 

e Indo-Pacífico, sendo esta última constatada nas espécies acima citadas. Ambas 

apresentam alta valência ecológica suportando grandes variações térmicas, 

ocorrendo em águas tropicais, temperadas-quentes e termperadas-frias. 

Pentacheles laevis, P. validus, Polychles typhlops e Stereomastis sculpta 

ocorrem em águas tropicais nos quatro oceanos biogeográficos sendo denominadas 

circumtropicais tropicopolitas.  



        DALL´OCCO, P. L.          TAXONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DAS LAGOSTAS NO OCEANO ATLÂNTICO         339

Figura. 113. Levantamento da sinclinal de Tethys. Modificado de George (2006).

A ocorrência de Pentacheles snyderi foi até o momento registrada para a 

França (Baia de Biscaia), Dorsal Meso Índica e Havaí sendo, portanto encontrada no 

Atlântico Oriental, Indo-Pacífico e Pacífico Oriental em águas tropicais e 

temperadas-quentes. É possível que sua distribuição geográfica seja mais ampla 

ocorrendo também no Atlântico Ocidental o que a caracterizaria como uma espécie 

circuntropical tropicopolita ou ainda que sua presença no Atlântico Oriental seja 

resultado de uma introdução antrópica não intencional.  

A dispersão dessas espécies pertencentes à infraordem Polychelida aconteceu 

anteriormente à elevação da sinclinal do Panamá (fig. 114), ocorrida no final do 

Plioceno ou início do Pleistoceno, que isolou as faunas do Pacífico Oriental e do 

Atlântico Ocidental gerando processos de especiação. O mesmo não ocorreu com a 

Infraordem Achelata, pois todas as espécies atuais conhecidas são pós-Pliocênicas, 

já que não ocorrem nos dois lados do continente americano, apesar de haver 

representantes da maioria dos gêneros em ambos os oceanos, assim para essa 
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infraordem nem a construção do Canal do Panamá, em 1914, reduziu a efetividade 

desta barreira. 

Projasus parkeri, Stereomastis suhmi e Willemoesia pacifica são denominadas 

espécies circumpolares, pois utilizam como corredor de dispersão a West Wind Drift, 

formada pelas águas subantárticas, que segundo Knox (1960), apresentam 

temperaturas que variam de 3 a 14ºC (temperada-fria) e de 7 a 18ºC (temperada-fria 

mista). A West Wind Drift origina a corrente do Peru (Humboldt) a oeste e a corrente 

de Falklands a leste da América do Sul e segue influenciando a formação da 

corrente de Benguela, a oeste da África, e atingindo o sul da Austrália, a Tasmânia e 

a Nova Zelândia, locais onde estas espécies são encontradas.  

  

         Figura 114. Elevação da sinclinal do Panamá (Fonte: http://jan.ucc.nau.edu). 

O padrão virginiano contínuo, representado por Scyllarus depressus, é 

composto pelo grupo de espécies que se distribui desde as águas temperadas-frias 

da região da Virgínia (EUA), submergindo na altura do Equador para águas mais 

frias, podendo atingir a região da Patagônia, sendo portanto espécies com alta 

valência ecológica, pois ao seguir as isotermas de baixa temperatura da 
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submergência equatorial mostram-se tolerantes a importantes fatores abióticos como 

salinidade, pressão e substrato.  

Virginiano contínuo Scyllarus depressus 

Caroliniano contínuo 
Scyllarides aequinoctialis 
Scyllarides nodifer  
Scyllarus americanus  
Scyllarus chacei  

Antilhano contínuo 

Justitia longimanus 
Palinurellus gundlachi
Palinustus truncatus  
Panulirus laevicauda
Scyllarides brasiliensis 

Atlântico Sul Ocidental Scyllarides delfosi 

Argentino Scyllarides deceptor 

Endêmico 

Jasus tristani  
Palinurus charlestoni 
Panulirus guttatus 
Arctides guineensis
Scyllarides obtusus  
Bathyarctus faxoni
Bathyarctus ramosae 
Scyllarus planorbis 

Africano-Mediterrâneo 

Palinurus elephas 
Palinurus mauritanicus 
Panulirus regius 
Scyllarides latus 
Acantharctus posteli 
Scyllarus arctus 
Scyllarus pygmaeus 

Atlântico Tropical 
Oriental 

Scyllarides herklotsii
Scyllarus caparti 
Scyllarus paradoxus 

Atlântico Sul Africano Jasus lalandii 
Scyllarus subarctus 

Quadro 9. Padrões latitudinais de distribuição das lagostas do Oceano Atlântico.

As espécies de águas temperadas-quentes que se distribuem desde a Carolina 

do Norte (EUA) até a região sul do Brasil, tendo como limite setentrional o Cabo 
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Hatteras e como limite meridional o Rio Grande do Sul, são denominadas 

carolinianas contínuas. A singularidade faunística da plataforma ao largo da Carolina 

do Norte (fig. 115) ocorre devido à presença de três áreas hidrologicamente 

distintas: junto à região costeira a água temperada-fria (4,5ºC) permite, no inverno, a 

migração de espécies da região da Virgínia através da Corrente do Labrador; na 

região adjacente, a Corrente das Carolinas traz água temperada-quente (14ºC) e 

após os 150m de profundidade a Corrente do Golfo, de água quente (19,5ºC), 

permite a ocorrência de espécies tropicais (CERAME-VIVAS; GRAY, 1966). 

Figura. 115. Hidrologia da região ao largo da Carolina do Norte (Fonte: NOAA Photo 
Library). 

Entre as espécies carolinianas contínuas estudadas, Scyllarus americanus e S. 

chacei apresentam como limite meridional a costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

respectivamente, sendo provável novos registros mais ao sul. Scyllarides nodifer

ocorre nas Bermudas, Carolina do Norte e Golfo do México e Scyllarides 

aequinoctialis distribuída desde a Carolina do Sul, Flórida, Golfo do México, América 

Central, Antilhas, Colômbia e Venezuela, sendo seu limite meridional devido, 

provavelmente, à influência da descarga das águas do rio Orinoco.  
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Espécies termófilas que ocorrem desde a Flórida ou Antilhas até o Rio Grande 

do Sul são agrupadas no padrão Antilhano Contínuo, sendo que Justitia longimanus, 

Palinurellus gundlachi e Palinustus truncatus apresentam como limite sul a região ao 

largo do Espírito Santo; Panulirus laevicauda e Scyllarides brasiliensis a costa de 

São Paulo, sendo esta última com ocorrência também em Santa Catarina. Dentre as 

espécies citadas somente Panulirus laevicauda ocorre na região do Golfo do México, 

assim a baixa salinidade e o aporte de sedimentos provenientes do rio Mississipi não 

constituem uma barreira para essa espécie.  

Scyllarides delfosi distribui-se nas águas tropicais do Atlântico Sul Ocidental, 

desde a Colômbia até o Brasil (do Amapá ao Ceará) não atingindo o Atlântico 

Central. Sua ocorrência no Uruguai está baseada em um único registro, sendo 

considerada extra-limital. 

Scyllarides deceptor pode ser classificada no padrão Argentino, caracterizado 

por Melo (1985), pela ocorrência de espécies que distribuem-se em águas 

temperadas-quentes desde a Argentina (entre 43ºS e 44ºS) até o Rio de Janeiro 

(Cabo Frio). Essa região é influenciada pela Corrente das Malvinas (Falkland), de 

águas frias de origem subantártica, que segue próxima ao continente sul-americano, 

afastando a Corrente do Brasil, até a latitude de 30°S ou 25°S. Abaixo dessas duas 

correntes ocorre a Água Central do Atlântico Sul, de menor temperatura, resultante 

da mistura das águas quentes e frias das correntes das Malvinas e do Brasil na 

Convergência Subtropical, que pode chegar à superfície em locais próximos à costa 

(Cabo Frio - RJ e Cabo de Santa Marta - SC). Este fenômeno é denominado de 

ressurgência e ocorre principalmente no verão devido ao vento, que sopra 

constantemente da direção nordeste e empurra as águas da superfície, que estavam 

aquecidas (em torno de 26ºC), para oceano aberto, originando uma lacuna de água 

junto à costa, que é preenchida por águas profundas, bem mais frias e ricas em 

nutrientes.  

A presença de uma única espécie, entre o grupo estudado, com ocorrência na 

costa da Argentina, deve-se, segundo Szidat (1961), a entrada de águas frias do 

Pacífico no Atlântico Sul, no Pleistoceno, causando a dispersão ou até mesmo a 

extinção da fauna local. A presença de metais pesados transportados pelos rios 
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patagônicos (BOLTOVSKOY, 1961) e a exposição da plataforma continental dessa 

região durante as regressões marinhas do Pleistoceno (VUILLEUMIER, 1971) 

também são cogitadas como causa da pobreza de espécies. 

Entre as 50 espécies de lagostas encontradas no Oceano Atlântico, apenas 5 

são consideradas endêmicas, assim a baixa taxa de endemismo entre os Achelata e 

Polychelida resulta da história geológica da região, indicando a ausência de 

barreiras efetivas para as lagostas, o que não proporcionou períodos de isolamento 

suficientes para a especiação. 

As baixas taxas de endemismo das ilhas Açores, Madeira e Canárias podem 

ser explicadas, de acordo com Emiliani (1958) pelas extinções geradas pelas 

glaciações do Pleistoceno e a consequente substituição por espécies atlânticas e 

mediterrâneas, que no caso do grupo estudado apresenta forte componente da 

fauna do Atlântico Oriental. 

Panulirus guttatus, Arctides guineensis, Bathyarctus faxoni e Scyllarus planorbis

distribuem-se exclusivamente na região das Antilhas, que inclui a área insular e a 

região costeira da Flórida e do sul do Golfo do México até o Suriname, não sendo 

encontradas em direção ao sul da América do Sul, apesar da presença de águas 

tropicais, possivelmente devido às glaciações do Pleistoceno que deixaram exposta 

a plataforma a partir da região nordeste da América do Sul, extinguindo a fauna 

dessa região. 

Palinurus charlestoni é uma espécie endêmica para o Arquipélago de Cabo 

Verde (16°00´N: 24°00´W), localidade influenciada p ela Corrente Norte Equatorial e 

Contracorrente Equatorial, o que explica segundo Briggs (1974), a presença de uma 

fauna termófila anfiatlântica, porém de acordo com os dados aqui obtidos mais 

relacionada com a fauna de lagostas do Atlântico Oriental. 

Segundo Groeneveld, Gõni e Latrouite (2006), análises de DNA mitocondrial 

sugerem um tipo ancestral de Palinurus elephas que deu origem a P. mauritanicus, 

provavelmente no Mar de Tethys, e ao progenitor das espécies que constituem a 

linhagem do Oceano Índico (P. charlestoni, P. delagoae e P. gilchirist). Essas 2 
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linhagens podem ter sido isoladas com o soerguimento da sinclinal de Tethys. 

Indicam ainda que P. charlestoni é mais proximamente relacionada com P.

delagoae, o que sugere que a especiação da linhagem do Oceano Índico, seguiu a 

corrente das Agulhas em torno da África, e que o ancestral de P. charlestoni

circundou o Cabo da Boa Esperança antes de dispersar em sentido Norte para 

assentar nas ilhas de Cabo Verde. Os dados sugerem ainda que apesar da 

proximidade geográfica atual as populações de P. charlestoni e P. mauritanicus

(600km entre Cabo Verde e Mauritânia), essas são distantes no parentesco do 

gênero, tendo alcançado suas presentes localidades ao longo de rotas totalmente 

diferentes. 

Para as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha, Rocas e São Pedro e São 

Paulo, influenciadas pelo sistema de correntes Equatoriais, não há registros de 

espécies endêmicas para o grupo estudado. As grandes distâncias e profundidades 

não constituem barreiras efetivas, pois apesar de apresentarem uma fauna 

empobrecida, as espécies ali presentes, provavelmente, utilizaram a contracorrente 

Equatorial em sua rota de dispersão partindo da costa do Brasil, o que é sugerido 

pela maior afinidade faunística dessas ilhas com espécies que ocorrem em águas 

continentais do nordeste brasileira (FAUSTO-FILHO, 1974; MELO-FILHO, 1997). 

A fauna de lagostas das ilhas oceânicas Ascensão (07°57´S: 14°22´W) e Santa 

Helena (15°57 �S: 5°42 �W), sob influência da Giral do Atlântico Sul, é composta 

somente por uma espécie anfiantlântica (Panulirus echinatus) e uma espécie 

circuntropical (Willemoesia leptodactyla). Para a ilha de Santa Helena é registrada, 

ainda, a ocorrência de uma espécie endêmica: Scyllarides obtusus. Assim, estas 

ilhas apresentam uma fauna empobrecida da encontrada na costa africana, apesar 

de também serem banhadas por águas tropicais, fato este que pode ser explicado 

pelo isolamento geográfico. 

Jasus tristani é endêmica para a Ilha de Tristão da Cunha (37°15 �S: 12°30 �W), 

que é influenciada pelas águas frias da West Wind Drift (KENSLEY, 1981) e não 

apresenta mais nenhum representante da fauna estudada no presente trabalho. 
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Bathyarctus ramosae é uma espécie endêmica para a região sudeste do Brasil 

(Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro). Devido ao pequeno número de exemplares 

coletados até o momento, sua inclusão neste padrão pode ser considerada 

transitória, dependendo dos resultados do aumento dos esforços de coleta.  

No Atlântico Oriental, a área entre a Península de Murmansk (71ºN: 30ºE) e o 

Canal da Mancha (50ºN: 02ºW), que inclui a costa ocidental da Europa ao longo do 

Mar da Noruega e do Mar do Norte, somada as Ilhas Britânicas, Irlanda e costa 

oeste e sul da Islândia, é banhada por águas temperadas-frias (HAYDEN; RAY; 

DOLAN, 1984).

Na região norte do Atlântico Oriental águas temperadas-quentes são 

encontradas desde a extremidade ocidental do Canal da Mancha (50ºN) até o 

Senegal (15ºN), incluindo as ilhas Açores, Canárias e Madeira e o Mar Mediterrâneo. 

Segundo Tchernia (1980), a hidrologia de Cabo Verde forma uma barreira, para 

algumas espécies, devido à diminuição da temperatura da camada superficial, o 

aumento da salinidade (de 35 para 36,8), além da presença da Água Mediterrânea, 

mais quente e salina, entre 160 e 2000m.  

O Mediterrâneo pode ser dividido em duas regiões: Ocidental e Oriental (Bacia 

Levantina), sendo o limite que demarca essas regiões aqui considerado será o 

proposto por Tortonese (1972), como próximo à longitude de 10ºE (Tunísia) (fig. 

116). De acordo com Por e Dimentman (1989) a água do Mediterrâneo Oriental 

apresenta além de temperatura e salinidade mais elevadas, diferenças na 

composição do substrato, o que pode representar uma barreira para algumas 

espécies. 

O balanço hídrico negativo torna a água de origem atlântica que flui para o 

Mediterrâneo mais salina e quente, cuja salinidade máxima (39,50) é atingida na 

extremidade oriental, retornando ao Atlântico próxima a costa européia pelo Estreito 

de Gibraltar, entre 150 e 320m de profundidade devido sua maior densidade, com 

temperatura de 12,6ºC e salinidade de 38,40.   
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Figura 116. Região Ocidental e Oriental do Mediterrâneo (Fonte: New World Encyclopedia) 

Dentre as espécies analisadas Palinurus elephas, P. mauritanicus, Scyllarides 

latus, Scyllarus arctus e S. pygmaeus ocorrem em águas temperadas-quentes na 

costa oriental do Atlântico Norte e Mediterrâneo, representando o padrão 

distribucional denominado Africano-Mediterrâneo.  

Ao longo do Atlântico Oriental duas espécies destacam-se por sua alta valência 

ecológica, ocorrendo tanto em águas tropicais como temperadas ao norte e ao sul 

da linha do equador: Panulirus regius distribui-se desde o Marrocos até o sul de 

Angola, incluindo o arquipélago de Cabo Verde e parte do Mediterrâneo Ocidental e 

Acantharctus posteli no Golfo de Cadice e do Senegal até a África do Sul, sendo 

ainda considerada uma espécie introduzida, mas não estabelecida, no Mar de 

Alboran (costa de Málaga), segundo Galil et al. (2002). 

Considerando Palinurus elephas e P. mauritanicus, as águas temperadas-frias 

da região ao norte do Canal da Mancha não representam uma barreira à sua 

distribuição, o que demonstra alta valência ecológica, sendo consideradas espécies 

euritermas. 

Segundo Fredj e Laubier (1985) a fauna do Mediterrâneo Oriental possui menor 

diversidade faunística o que é confirmado no presente estudo, possivelmente 
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atuando como barreira para algumas espécies atlânticas a presença da “Levantine 

Intermediate Water” originada nas proximidades de Chipre que submerge para 200 a 

700m e cuja salinidade e temperatura são mais elevadas.  

O Atlântico Oriental apresenta um déficit de tropicalidade (30º de latitude) em 

relação ao Atlântico Ocidental (60º de latitude), causado pelas correntes das 

Canárias e de Benguela que convergem na região do Equador e afastam-se da 

costa africana sendo gradativamente aquecidas, enquanto que no Atlântico 

Ocidental as correntes quentes do Brasil, das Guianas, da Flórida, das Antilhas e do 

Golfo divergem na região do Equador ampliando a área de influencia das águas 

tropicais. 

Outra diferença marcante entre a região tropical do Atlântico Ocidental e 

Oriental é a profundidade da camada de água quente, muito mais espessa no lado 

ocidental com até 150m e com apenas 40m (LONGHURST, 1962) ou 100m 

(EKMAN, 1953) no lado oriental, o que torna a área habitável pelas espécies 

termófilas reduzida.  

A região tropical africana tem como limite setentrional a costa do Senegal 

(15ºN) e como limite meridional a gradativa queda de temperatura desde os 14ºS até 

os 20ºS. Scyllarides herklotsii, Scyllarus caparti e S. paradoxus são espécies 

termófilas cuja distribuição restringe-se à região tropical do Atlântico Oriental, tendo 

sua dispersão limitada, segundo Morgan e Wells (1991), pelas diferenças de 

temperatura e salinidade provenientes da Água Mediterrânea ao norte e pelas 

alterações térmicas ao sul ocasionadas pela Corrente de Benguela.  

Intervenções antrópicas têm permitido a transposição de barreiras 

biogeográficas por diversas espécies dos mais diversos táxons. Segundo Galil et al. 

(2002), a presença de Scyllarus caparti no Mar Adriático, registrada em 1979 por 

Froglia, deve-se a sua introdução via água de lastro, consequência do grande fluxo 

marítimo no Mar Mediterrâneo, intensificado com a abertura do Canal de Suez, em 

1869, que tem causado efeitos negativos na biota nativa (GALIL et al., 2008). 
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 A crescente constatação da introdução de espécies exóticas através da água 

de lastro mobilizou a comunidade científica e a Organização Marítima Internacional 

(IMO) que através do Programa Global de Gerenciamento de Água de Lastro 

(GloBallast) estimulou a criação de uma legislação visando minimizar a transferência 

de organismos, uma das grandes ameaças ao equilíbrio ecológico dos ecossistemas 

aquáticos. 

Jasus lalandii e Scyllarus subarctus são espécies classificadas no padrão 

Atlântico Sul Africano, pois encontram-se distribuídas ao longo da costa sul africana 

sob a influência de águas temperadas que se distribuem desde a Namíbia (20ºS) até 

o Cabo da Boa Esperança (34ºS), sendo importante ressaltar o estabelecimento 

gradativo de águas temperadas a partir de Angola (15ºS), onde nessa região as 

águas frias da Corrente de Benguela, que percorrem a região atlântica do continente 

africano desde o Cabo da Boa Esperança, começam a se afastar da costa e com 

isso, segundo Kensley (1981), desloca para a superfície águas mais profundas e 

frias (9 a 12ºC) da massa de Água Intermediária Antártica que são então aquecidas 

adquirindo temperatura compatível com águas temperadas quentes (BRIGGS, 

1974a). 

Segundo Booth (2006), as águas costeiras ao longo do sul da África, do centro 

da Namíbia até Namaqualand (África do Sul), são caracterizadas por períodos 

regulares de depleção de oxigênio causada por decomposição biológica o que causa 

efeitos no comportamento de J. lalandii, gerando mudanças sazonais na 

profundidade de distribuição, onde espécimes se deslocam em direção à praia para 

escapar das águas pobres em oxigênio. 

A variação entre os limites mínimo e máximo de profundidade atingida por uma 

espécie permite classificá-la em estenobata, quando apresenta pequena variação 

batimétrica e em euribata quando possui grande variação batimétrica. 

Dentre as lagostas estenobatas que ocorrem no Oceano Atlântico, todas as 21 

espécies pertencem à Infraordem Achelata (gráfico 1), sendo estas a totalidade das 

espécies do gênero Jasus, a única espécie de Palinurellus, Parribacus e 
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Acantharctus e a maioria das espécies dos gêneros Panulirus, Scyllarides e 

Scyllarus. 

0 50 100 150 200 250
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Scyllarus planorbis

Scyllarus subarctus

Gráfico 1. Distibuição batimétrica das espécies estenobatas da infraordem Achelata. 

São euribatas a maioria das espécies de Palinurus e as espécies, cuja 

distribuição é registrada para o Oceano Atlântico, dos gêneros Justitia, Palinustus, 

Projasus, Arctides e Bathyarctus (gráfico 2). Todas as 13 espécies da Infraordem 

Polychelida são euribatas (gráfico 3), sendo que destas, somente 3 espécies 

(Polycheles perarmatus, P. typhlops e Stereomastis talismani) são encontradas em 

profundidades menores do que 200m. As espécies do gênero Willemoesia não foram 

encontradas em profundidades menores do que 1760m e atingem as maiores 

profundidades entre as lagostas presentes no Oceano Atlântico.  
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Gráfico 2. Distribuição batimétrica das espécies euribatas da infraordem Achelata. 

Gráfico 3. Distribuição batimétrica das espécies euribatas da infraordem Polychelida. 

Quanto aos tipos de substrato, as espécies estudadas foram encontradas em 

fundos de areia, lama, cascalho, rocha e organogênico, conforme demonstrado nos 

quadros 10 e 11. 
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ESPÉCIES TIPO DE SUBSTRATO 

Areia Lama Cascalho Rocha Organogênico
Jasus lalandii � � �
Jasus tristani   � � �
Justitia longimanus   � �
Palinurellus gundlachi � � � � �
Palinurus charlestoni � � �
Palinurus elephas �  � �
Palinurus gilchristi   �
Palinurus mauritanicus � � �
Palinustus truncatus � � �  �
Panulirus argus �  � � �
Panulirus echinatus �  � � �
Panulirus guttatus   � �
Panulirus laevicauda   � � �
Panulirus regius � � �
Projasus parkeri � � �
Arctides guineensis     �
Scyllarides aequinoctialis �  � �
Scyllarides brasiliensis � � � � �
Scyllarides deceptor �  � �
Scyllarides delfosi � � � � �
Scyllarides herklotsii � � �
Scyllarides latus �  �
Scyllarides nodifer � �   �
Scyllarides obtusus   � �
Parribacus antarcticus �  � �
Acantharctus posteli � �   �
Bathyarctus faxoni * * * * *
Bathyarctus ramosae � �  
Scyllarus americanus   � � �
Scyllarus arctus � � �
Scyllarus caparti � �   �
Scyllarus chacei � � � � �
Scyllarus depressus � �   �
Scyllarus paradoxus * * * * *
Scyllarus planorbis � �   �
Scyllarus pygmaeus �  �  
Scyllarus subarctus * * * * *

Quadro 10. Distribuição nos diferentes tipos de fundo das espécies da Infraordem 
Achelata que ocorrem no Oceano Atlântico. * não existem registros quanto aos tipos de 
substrato.
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ESPÉCIES TIPO DE SUBSTRATO 

Areia Lama Cascalho Rocha Organogênico
Cardus crucifer � �   
Pentacheles laevis   �  �
Pentacheles snyderi * * * * *
Pentacheles validus � �   
Polycheles perarmatus * * * * *
Polycheles typhlops � �   
Stereomastis nana � �   
Stereomastis sculpta � �
Stereomastis suhmi �   
Stereomastis talismani * * * * *
Willemoesia forceps * * * * *
Willemoesia leptodactyla � �   
Willemoesia pacifica * * * * *

Quadro 11. Distribuição nos diferentes tipos de fundo das espécies da Infraordem 
Polychelida que ocorrem no Oceano Atlântico. * não existem registros quanto aos tipos 
de substrato.

São denominadas euritópicas, por habitarem mais de dois tipos de fundos 

distintos, as seguintes espécies da família Palinuridae: Jasus lalandii, J. tristani, 

Palinurellus gundlachi, Palinurus charlestoni, P. elephas, P. mauritanicus, Palinustus

truncatus, Panulirus argus, P. echinatus, P. laevicauda, P. regius e Projasus parkeri. 

As espécies euritópicas da Família Scyllaridae são: Scyllarides aequinoctialis, S. 

brasiliensis, S. deceptor, S. delfosi, S. herklotsii, S. nodifer, Parribacus antarcticus, 

Acantharctus posteli, Scyllarus americanus, S. arctus, S. caparti, S. chacei, S. 

depressus e S. planorbis Assim, segundo os dados obtidos, as espécies da 

Infraordem Achelata são, predominantemente, euritópicas. 

São consideradas espécies estenotópicas, por ocuparem no máximo dois tipos 

de fundos distintos, as seguintes espécies da Infraordem Achelata: Justitia 

longimanus, Palinurus gilchristi, Panulirus guttatus, Arctides guineensis, Scyllarides 

latus, Scyllarides obtusus, Bathyarctus ramosae e Scyllarus pygmaeus (quadro 10).

Todas as espécies da Infraordem Polychelida são estenotópicas (quadro 11), porém 

é importante ressaltar que o conhecimento ecológico desse grupo ainda possui 

importantes lacunas a serem preenchidas.   
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Bathyarctus faxoni, S. paradoxus, S. subarctus, Pentacheles snyderi, 

Polycheles perarmatus, Stereomastis talismani, Willemoesia forceps e W. pacifica

não possuem registros, em relação ao tipo de substrato que habitam. 
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CONCLUSÕES 
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A fauna de lagostas (Achelata e Polychelida) do Oceano Atlântico é 

representada, atualmente, por 50 espécies, distribuídas em 2 infraordens, 3 famílias, 

3 subfamílias e 18 gêneros. 

A presença de Panulirus gutattus na costa brasileira, citada por alguns autores, 

é refutada no presente estudo, sendo atribuída a identificações errôneas de 

exemplares de Panulirus echinatus.  

A ocorrência de espécimes adultos de Scyllarides aequinoctialis no litoral 

brasileiro não é corroborada no presente estudo, sendo resultante de identificações 

equivocadas de exemplares de S. brasiliensis e S. deceptor por diversos autores. 

Foram observados 14 padrões de distribuição geográfica, sendo 9 padrões 

latitudinais (Virginiano contínuo, Caroliniano contínuo, Antilhano contínuo, Atlântico 

Sul Ocidental, Argentino, Endêmico, Africano-Mediterrâneo, Atlântico Tropical 

Oriental e Atlântico Sul Africano) e 5 padrões longitudinais (Anfiatlântico, Indo-

Pacífico, Circumtropical, Tropicopolita e Circumpolar) para as espécies do grupo 

estudado no Oceano Atlântico. 

Os dados obtidos sobre o habitat permitiram concluir que a maioria das 

espécies pertencentes à Infraordem Achelata são euritópicas e predominantemente 

estenobatas e que as espécies da Infraordem Polychelida são estenotópicas e 

euribatas. 

A análise do material forneceu o registro de novas ocorrências dentro do limite 

distribucional de Justitia longimanus (Bahia), Scyllarus americanus (Bahia e Espírito 

Santo) e o aumento do limite meridional de Panulirus argus (Santa Catarina) e de 

Bathyarctus ramosae (Rio de Janeiro). 
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