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Apresentação

s ambientes costeiros e oceânicos contêm
a maior parte da biodiversidade disponível
no planeta. Não obstante, grande parte
desses sistemas vem passando por algum
tipo de pressão antrópica, levando popula-
ções de importantes recursos pesqueiros,

antes numerosas, a níveis reduzidos de abun-
dância e, em alguns casos, à ameaça de extinção. Observam-
se, em conseqüência, ecossistemas em desequilíbrio, com
a dominância de espécies de menor valor comercial, ocu-
pando os nichos liberados pelas espécies sobreexplotadas,
o que representa uma séria ameaça ao desenvolvimento
sustentável.

Tal situação levou a comunidade internacional a efetuar
esforços e pactuar normas para a conservação e exploração
racional das regiões costeiras, mares e oceanos, plataformas
continentais e grandes fundos marinhos, destacando a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e o
Capítulo 17 da Agenda 21 (Proteção dos Oceanos, de Todos
os Tipos de Mares e das Zonas Costeiras, e Proteção, Uso
Racional e Desenvolvimento de seus Recursos Vivos), além
da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. O Brasil
é parte destes instrumentos, tendo participado ativamente
da elaboração de todos eles, revelando seu grande interesse
e preocupação na matéria.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar –
CNUDM, ratificada por mais de 100 países, é um dos maiores
empreendimentos da história normativa das relações inter-
nacionais, dispondo sobre todos os usos, de todos os es-
paços marítimos e oceânicos, que ocupam mais de 70%
da superfície da Terra. O Brasil assinou a CNUDM em 1982
e a ratificou em 1988, além de ter incorporado seus concei-
tos sobre os espaços marítimos à Constituição Federal de
1988 (Art. 20, incisos V e VI), os quais foram internalizados
na legislação ordinária pela Lei No. 8.617, de 4 de janeiro
de 1993. A Convenção encontra-se em vigor desde 16/
11/1994.

A Zona Econômica Exclusiva (ZEE) constitui um novo con-
ceito de espaço marítimo introduzido pela Convenção,
sendo definida como uma área que se estende desde o li-
mite exterior do Mar Territorial, de 12 milhas de largura,
até 200 milhas náuticas da costa, no caso do nosso País.
O Brasil tem, na sua ZEE de cerca de 3,5 milhões de km2,
direitos exclusivos de soberania para fins de exploração e
aproveitamento, conservação e gestão dos recursos natu-

rais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito
do mar, do leito e seu subsolo, bem como para a produção
de energia a partir da água, marés, correntes e ventos.

Ao lado dos direitos concedidos, a CNUDM também deman-
da compromissos aos Estados-partes. No caso dos recursos
vivos (englobando os estoques pesqueiros e os demais re-
cursos vivos marinhos, incluindo os biotecnológicos), a
Convenção (Art. 61 e 62) estabelece que deve ser avaliado
o potencial sustentável desses recursos, tendo em conta
os melhores dados científicos disponíveis, de modo que
fique assegurado, por meio de medidas apropriadas de
conservação e gestão, que tais recursos não sejam ameaça-
dos por um excesso de captura ou coleta. Essas medidas
devem ter, também, a finalidade de restabelecer os estoques
das espécies ameaçadas por sobreexploração e promover a
otimização do esforço de captura, de modo que se produza
o rendimento máximo sustentável dos recursos vivos mari-
nhos, sob os pontos de vista econômico, social e ecológico.

Para atender a esses dispositivos da CNUDM e a uma forte
motivação interna, a Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar – CIRM aprovou, em 1994, o Programa
REVIZEE (Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos
Vivos na Zona Econômica Exclusiva), destinado a fornecer
dados técnico-científicos consistentes e atualizados, es-
senciais para subsidiar o ordenamento do setor pesqueiro
nacional.

Iniciado em 1995, o Programa adotou como estratégia
básica o envolvimento da comunidade científica nacional,
especializada em pesquisa oceanográfica e pesqueira, atu-
ando de forma multidisciplinar e integrada, por meio de
Subcomitês Regionais de Pesquisa (SCOREs). Em razão des-
sas características, o REVIZEE pode ser visto como um dos
programas mais amplos e com objetivos mais complexos
já desenvolvidos no País, entre aqueles voltados para as
ciências do mar, determinando um esforço sem preceden-
tes, em termos da provisão de recursos materiais e da
contribuição de pessoal especializado.

Essa estratégia está alicerçada na subdivisão da ZEE em
quatro grandes regiões, de acordo com suas características
oceanográficas, biológicas e tipo de substrato dominante:

1. Região Norte - da foz do Rio Oiapoque à foz do
Rio Parnaíba;

O
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2. Região Nordeste - da foz do Rio Parnaíba até
Salvador, incluindo o Arquipélago de Fernando de
Noronha, o Atol das Rocas e o Arquipélago de São
Pedro e São Paulo;

3. Região Central - de Salvador ao Cabo de São To-
mé, incluindo as Ilhas da Trindade e Martin Vaz;

4. Região Sul - do Cabo de São Tomé ao Chuí.

Em cada uma dessas regiões, a responsabilidade pela coor-
denação e execução do Programa ficou a cargo de um
SCORE, formado por representantes das instituições de
pesquisa locais, contando, ainda, com a participação de
membros do setor pesqueiro regional.

O processo de supervisão do REVIZEE está orientado para
a garantia, em âmbito nacional, da unidade e coerência
do Programa e para alavancagem de meios e recursos, em
conformidade com os princípios cooperativos (formação
de parcerias) da CIRM, por meio da Subcomissão para o
Plano Setorial para os Recursos do Mar – PSRM e do Comitê
Executivo para o Programa. Coordenado pelo Ministério
do Meio Ambiente, esse fórum é composto pelos seguintes
representantes: Ministério das Relações Exteriores (MRE),
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (MCT), Marinha do Brasil (MB/MD), Secreta-
ria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(SECIRM), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), Bahia Pesca S.A. (empresa vinculada
à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária
do Estado da Bahia) e Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, coordena-
dor operacional do REVIZEE.

A presente edição integra uma série que traduz, de forma
sistematizada, os resultados do Programa REVIZEE, para
as suas diversas áreas temáticas e regiões, obedecendo às
seguintes grandes linhas: caracterização ambiental (clima-
tologia, circulação e massas d´água, produtividade, geolo-
gia, e biodiversidade); estoques pesqueiros (abundância,
sazonalidade, biologia e dinâmica); avaliação de estoques
e análise das pescarias comerciais; relatórios regionais,
com a síntese do conhecimento sobre os recursos vivos;
e, finalmente, o Sumário Executivo Nacional, com a avalia-
ção integrada do potencial sustentável de recursos vivos
na Zona Econômica Exclusiva.

A série, contudo, não esgota o conjunto de contribuições
do Programa para o conhecimento dos recursos vivos da
ZEE e das suas condições de ocorrência. Com base no es-
forço de pesquisa realizado, foram, e ainda vêm sendo
produzidos um número significativo de teses, trabalhos
científicos, relatórios, apresentações em congresso e con-
tribuições em reuniões técnicas voltadas para a gestão da
atividade pesqueira no país, comprovando a relevância
do Programa na produção e difusão de conhecimento es-
sencial para a ocupação ordenada e o aproveitamento
sustentável dos recursos vivos da ZEE brasileira.

Rudolf de Noronha
Diretor do Programa de Gerenciamento Ambiental Territorial – MMA

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3710
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Prefácio

presente volume da Série Documentos REVIZEE apre-
senta, sob a forma de um atlas, os principais grupos
da comunidade zooplanctônica registrados durante
o Programa de Avaliação do Potencial Sustentável
de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva
(REVIZEE) – SCORE Central. Os organismos foram cole-

tados durante as operações Central III, Central IV e Ba-
hia 1, no período entre 1998 e 2000. As coletas foram realizadas
entre Rio Real, na Bahia (12oS), e Cabo de São Tomé, no Rio de Ja-
neiro (22oS), incluindo os bancos submersos e as ilhas de Trindade
e Martin Vaz.

A estratégia para o estudo do plâncton, estabelecida pela Proposta
Nacional de Trabalho, teve como objetivo caracterizar o ambiente
pelágico para avaliar o potencial pesqueiro da plataforma continental
e do talude da ZEE brasileira. Este atlas é um produto do Programa,
e enfoca a diagnose dos táxons identificados nessas amostras.

A elaboração de atlas para auxiliar a identificação de organismos
zooplanctônicos tem sido realizada para vários oceanos. No Atlântico
Sudoeste já foram produzidos dois atlas que reúnem contribuições
fundamentais para o conhecimento do zooplâncton marinho. Entre-
tanto, no Brasil ainda não havia sido confeccionado nenhum atlas
para a identificação desses organismos.

Foram estudados seis grupos zoológicos: Subclasse Copepoda (70
espécies), Ordem Decapoda (30 táxons), Filo Chaetognatha (17 espé-
cies), Classe Appendicularia (15 espécies), Ordem Salpida (8 espécies)
e Ordem Doliolida (4 espécies). Alguns destes táxons são citados
pela primeira vez para a costa brasileira e outros tiveram sua distribui-
ção ampliada até a costa Sudeste.

Este atlas contém informações gerais sobre o zooplâncton, área de
estudo e metodologia de coleta. Os resultados são apresentados
sob a forma de pranchas de identificação que contêm a diagnose, a
ecologia e a distribuição de cada espécie, o material estudado e a
literatura utilizada para a identificação.

Nesse contexto, esta publicação pretende contribuir para a identifi-
cação do zooplâncton do litoral brasileiro e para o conhecimento
da biodiversidade pelágica marinha. A intenção é dar continuidade
ao presente trabalho através da abordagem de outros grupos zoo-
planctônicos.

Sérgio Luiz Costa Bonecker
Editor

O
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This volume of the REVIZEE Documents Series presents, in atlas form,
the principal groups of the zooplankton community recorded during the
Program “Assessment of the Sustainable Living Resources – Potential
of the Exclusive Economic Zone” (REVIZEE) – SCORE Central. The
specimens were collected during the Central III, Central IV and Bahia 1
cruises, in the period from 1998 through 2000. The collections were
made between the Real River in Bahia (12oS) and Cape São Tomé in
Rio de Janeiro (22oS), including the seamounts and Trindade and
Martin Vaz islands.

The strategy for the plankton study, established by the National Project
Proposal, had as its objective to characterize the pelagic environment,
in order to evaluate the fishery potential of the continental shelf and
slope of the Brazilian EEZ. This atlas is a product of this Program, and
focuses on the diagnosis of the taxa identified in these samples.

Atlases to aid in the identification of zooplanktonic organisms have
been developed for several oceans. The two atlases previously produced
for the Southwest Atlantic constitute fundamental contributions to
knowledge of the marine zooplankton. However, in Brazil no atlas has
yet been composed for the identification of these organisms.

Six zoological groups were studied: Subclass Copepoda (70 species),
Order Decapoda (30 taxa), Phylum Chaetognatha (17 species), Class
Appendicularia (15 species), Order Salpida (8 species) and Order Doliolida
(4 species). Some of these taxa are cited for the first time for the
Brazilian coast, and the distributions of others have been extended to
the southeast coast.

This atlas contains general information about the zooplankton, the
study area, and the collection methods. The results are presented in
the form of an identification plate for each species, containing the
diagnosis, ecology, and distribution, the material studied, and the
literature sources used for its identifcation.

In this context, this atlas aims to contribute to the identification of the
zooplankton of Brazilian coastal waters and to knowledge of the marine
pelagic biodiversity. It is intended to continue the present work,
completing it with other zooplanktonic groups not treated in this study.

Sérgio Luiz Costa Bonecker, Editor

Preface

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3712
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Introdução

comunidade zooplanctônica é constituída por
organismos heterotróficos que ocupam uma
posição chave na transferência de energia
no ambiente pelágico (Harris et al., 2000).
A maioria dos filos de animais marinhos
está representada no zooplâncton, seja ao
longo de todo o ciclo de vida (holoplânc-

ton) ou apenas na fase larvar (meroplâncton).

O zooplâncton caracteriza-se pelo limitado poder de loco-
moção que não permite vencer os movimentos das corren-
tes, mas possibilita uma migração vertical ao longo da
coluna d’água. Nem todos os organismos zooplanctônicos
migram, e os movimentos verticais nem sempre são de
mesma amplitude, mas a migração tem sido considerada
importante no transporte de matéria e energia das camadas
superiores para as inferiores (Bonecker et al., 2002). Além
de proporcionar a transferência de energia entre níveis
tróficos e estratos no ambiente pelágico, algumas espécies
possuem estreita relação com uma determinada massa
d’água, o que as torna excelentes indicadores biológicos
(Nybbaken, 2001). Identificar, portanto, uma espécie zoo-
planctônica é fundamental para compreender a sua distri-
buição e função no ambiente pelágico.

Entre os principais componentes do zooplâncton estão
os copépodes, que podem representar de 90 a 97% da
biomassa do zooplâncton marinho (Bradford-Grieve et al.,
1999). Eles participam de vários processos tróficos no
ambiente pelágico, como filtradores, herbívoros, carnívoros,
onívoros ou parasitos, sendo fundamentais nas cadeias
tróficas marinhas, principalmente para peixes planctófagos
(Bonecker et al., 2002). Entre os carnívoros, os quetogna-
tos são os principais predadores de copépodes (Bone et
al., 1991). Da mesma forma, as larvas de decápodes exercem
importante papel na transferência de energia entre os pro-
dutores e consumidores (Anger, 2001). Entre os grupos
filtradores, os urocordados são responsáveis por um consu-
mo significativo das populações fitoplanctônicas. Bo-
necker et al. (1995) identificaram a influência da salpa
Thalia democratica na distribuição vertical do zooplâncton,
incluindo a redução do número de larvas de peixes, na
baía de Ilha Grande. Esta redução foi em função do aumen-
to de densidade desta salpa, devido à influência da Água
Central do Atlântico Sul na área interna da baía.

Algumas regiões oceânicas contam com manuais e inventá-
rios detalhados da fauna zooplanctônica. Trabalhos como

de Massutí & Margalef (1950), Trégouboff & Rose (1957),
Newell & Newell (1979), Omori & Ikeda (1984), Harris et
al. (2000), Young (2002), Todd et al. (2003) e Ré et al.
(2005) são importantes contribuições para o conhecimen-
to do zooplâncton marinho. Para o Atlântico Sudoeste,
os atlas editados por Boltovskoy (1981; 1999) reuniram
informações sobre a morfologia, a taxonomia e a ecologia
dos grupos zooplanctônicos.

Na área de estudo, as pesquisas realizadas por instituições
nacionais sobre o zooplâncton tiveram início na década
de 50, com a implantação do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo (IOUSP). Até a década seguinte
a ênfase recaiu sobre os estudos de descrição da composi-
ção zooplanctônica a partir de coletas feitas por embarca-
ções nacionais e internacionais (Almeida-Prado, 1961;
Björnberg, 1963; Barth; 1964; Forneris, 1965; Barth, 1966;
1968; Barth & Oleiro, 1968; Goy, 1979, entre outros).

Os estudos zooplanctônicos realizados na área estão asso-
ciados, principalmente, a fenômenos oceanográficos, como
ressurgência, influência do Rio Paraíba do Sul, bancos
submersos e arquipélago de Abrolhos (Valentin & Moreira,
1978; Valentin et al., 1978; Guille & Ramos, 1988; Freire
& Moreira, 1990a e b; Freire, 1991; Nogueira & Oliveira
Jr., 1991; Bonecker et al., 1992/93; Valentin & Monteiro-
Ribas, 1993; Ekau & Knoppers, 1996).

Em 1995, foi iniciado o Programa “Avaliação do Potencial
Sustentável de Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusi-
va” (REVIZEE) com vistas ao levantamento dos estoques
pesqueiros e das informações ambientais associadas à dis-
tribuição desses estoques. Preliminarmente, Brandini et
al. (1997) realizaram um levantamento bibliográfico das
comunidades planctônicas da plataforma continental do
Brasil, concluindo pela necessidade de se conhecerem me-
lhor as regiões norte e leste do nosso litoral, dando priori-
dade ao levantamento de dados primários.

Dessa forma, com este atlas, procurou-se ampliar o conheci-
mento dos principais grupos zooplanctônicos, em especial
dos copépodes, das larvas de decápodes, dos quetognatos,
das apendiculárias, das salpas e dos doliolídeos, contribu-
indo com a diagnose desses grupos coletados na região
central da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira.

A
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Área de Estudo

região do presente estudo está compreendida
entre Rio Real (12°S) e Cabo de São Tomé
(22°S) e limitada a leste pela isóbata de 3.000
m. Esse intervalo corresponde a cerca de
1.700 km de linha de costa que segue predo-
minantemente no sentido NNE/SSW, dentro
do que se denomina Margem Continental

Oriental do Continente Sul-americano (Capurro, 1981).

Seguindo em sentido norte/sul, o contorno da plataforma
continental, definido pela isóbata de 200 metros, não é
exatamente coincidente com o contorno de costa. Acima
de 16°S, a plataforma é estreita, e abaixo de 16°S, a ex-
tensão da plataforma aumenta até cerca de 190 km (Castro
& Miranda, 1998). Próximo a 18°S, onde a extensão da
plataforma continental é máxima (Figura 1), destaca-se a
região do banco de Abrolhos, que contribui para um alarga-
mento da plataforma de até 246 km (Lima et al., 1999).
Essa região é uma importante área de recifes de corais e
bancos oceânicos cobertos de algas calcáreas, o que propi-
cia alta diversidade (Hetzel & Castro, 1994; Leão, 1999).

Mais ao sul (21°S), a cadeia de montes submersos Vitória-
Trindade aparece como outro importante acidente do rele-
vo marinho, com cerca de cinco elevações – os bancos Vi-
tória, Jaseur, Davis e Dogaressa, e o monte submarino Co-
lumbia – e duas pequenas ilhas – Trindade e Martin Vaz.

Ao sul da cadeia, o contorno de costa passa a seguir em
sentido NE/SW no litoral do Rio de Janeiro, com o Cabo
de São Tomé marcando a mudança de direção da costa.
Nessa latitude, o banco submerso Almirante Saldanha é o
principal acidente geográfico a mudar o perfil plano de
fundo (Figura 1).

Os bancos de Abrolhos e da cadeia Vitória-Trindade influen-
ciam no desvio da Corrente do Brasil em seu caminho para
o sul (Stramma, 1999). A interferência física desta barreira
sobre o fluxo da Corrente do Brasil contribui na formação
de vórtices e meandramentos. Alguns vórtices são conside-
rados semipermanentes como os vórtices de Vitória (Schmid
et al., 1995) e nas imediações do Cabo de São Tomé (Silveira
et al., 2000).

A

Figura 1: Perfil de fundo da região entre Rio Real e Cabo de São Tomé,
com destaque dos bancos de Abrolhos e da cadeia Vitória-Trindade.
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A presença de ilhas e bancos oceânicos, o meandramento
e vórtices da Corrente do Brasil (Silveira et al., 2000) pro-
vocam modificações no hidrodinamismo local, contribuin-
do para um incremento da biomassa planctônica ao redor
desses bancos provocando o chamado “efeito ilha”, quando
águas ricas de profundidade moderada atingem a zona
eufótica (Doty & Ogury, 1956). Dias (1996) relatou o incre-
mento da abundância de copépodes ao redor dos bancos
e Gaeta et al. (1999) encontraram o dobro da concentração
de clorofila a e da produtividade no interior do vórtice
de Vitória.

A maior parte das águas da região central da ZEE está sob
influência da Corrente do Brasil. Segundo Boltovskoy (1981)
esta região pertence ao Complexo Subtropical, correspon-
dendo em superfície à Corrente do Brasil.

Na região predominam três massas d’água, a Água Costeira
(AC), é encontrada mais próxima à costa, a Água Tropical
(AT) predomina nos primeiros 100 m de profundidade ao
largo da plataforma e sobre o talude, e a Água Central do
Atlântico Sul (ACAS) que predomina entre 200 e 700 m
(Schutze et al., 1991).

A AT apresenta temperaturas acima de 20°C e salinidades
acima de 36, enquanto as águas frias da ACAS seguem em
sentido norte em latitudes inferiores a 20°S e em sentido
sul naquelas superiores aos 20°S, e estabelecem uma termo-
clina quase permanente em toda a região oceânica. Tipica-
mente, a ACAS apresenta valores de temperatura entre 6°C
e 20°C e de salinidade entre 34,6 e 36 (Boltovskoy, 1981;
Silveira et al., 2000).
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Metodologia

o período de 1998 a 2000 foram realizadas
três campanhas oceanográficas, em diferen-
tes épocas do ano, que se estenderam de
Rio Real, na Bahia (12oS), até Cabo de São
Tomé (22oS), no Rio de Janeiro. Foram cole-
tadas 330 amostras de plâncton, ao longo
de uma extensão de aproximadamente

1.700 km de costa até 200 mn da costa, incluindo as
áreas de bancos e do conjunto das ilhas Trindade e Martin
Vaz (Figura 2), perfazendo um total aproximado de 800.000
km². As estações foram posicionadas em lâmina d’água
que variou de 20 a 5.100 m, e as coletas foram restritas à
profundidade de até 200 m.

A Operação Central III (Figura 3) foi realizada durante a
primavera de 1998, no período de outubro a dezembro, e
a Operação Central IV (Figura 4) no outono de 2000, en-
tre março e maio. As duas operações foram realizadas a
bordo do Navio Oceanográfico Astro Garoupa da Astromarí-
tima. Ambas apresentaram a mesma malha amostral, com
108 estações, de Salvador a Cabo de São Tomé, estendendo-
se pela cadeia de bancos Vitória-Trindade até a ilha de
Martin Vaz.

N

Figura 3: Posicionamento das estações realizadas durante a
Operação Central III.

A Operação Bahia 1 (Figura 5) foi realizada de maio a ju-
lho de 1999, durante o inverno, a bordo do Navio Oceano-
gráfico Thalassa do Instituto Francês de Pesquisa pela Ex-
ploração do Mar (IFREMER). A malha amostral foi delimitada
de Rio Real até Cabo de São Tomé, abrangendo a cadeia
de bancos de Vitória até Davis, perfazendo um total de
114 estações.

As amostras zooplanctônicas das operações Central III e
IV foram obtidas através de arrastos verticais, com redes
cônico-cilíndricas, com malha de 200 µm. Na Operação
Bahia 1 os arrastos foram oblíquos com rede bongô, malhas
de 330 e 500 µm. Em todas as redes, entre o aro e o cen-
tro da boca, foram acoplados fluxômetros previamente
aferidos para estimar o volume de água filtrada.

Imediatamente após a coleta todas as amostras foram fixa-
das em solução de formaldeído diluído a 4%, previamente
tamponado com tetraborato de sódio (20 g.L-1).

Figura 2: Localização dos principais acidentes geográficos
presentes na área de estudo.
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Os organismos zooplanctônicos foram triados e contados
com auxílio de microscópio estereoscópio. As amostras
foram fracionadas com auxílio do “Folsom Plankton Sample
Splitter” (McEwen et al., 1957). Os organismos foram tria-
dos até um limite mínimo de 100 indivíduos (Frontier,
1981) por grupo. Para a triagem de Copepoda utilizou-se
o método proposto por Russel & Colman (1931), em que
são retiradas três alíquotas com subamostrador de volume
conhecido (10 mL).

Os grupos zooplanctônicos Chaetognatha, Appendicularia,
Salpida e Doliolida foram analisados das operações Central
III e Central IV. Para o grupo dos Copepoda foram identifi-
cadas as 26 primeiras estações das operações Central III e
Central IV, na área compreendida entre a região central
do Espírito Santo e Cabo de São Tomé. Em relação à Ordem
Monstrilloida, foram identificados todos os exemplares
triados das três operações. As larvas de Decapoda foram
analisadas das amostras obtidas na malha de 500 µm da
rede bongô da Operação Bahia 1.

Figura 5: Posicionamento das estações realizadas durante a
Operação Bahia 1.

Figura 4: Posicionamento das estações realizadas durante a
Operação Central IV.

A identificação dos grupos zooplanctônicos foi baseada
em material de coleção e em bibliografia especializada ci-
tadas nas pranchas.

Os organismos identificados foram tombados nas respecti-
vas coleções dos grupos zooplanctônicos do Laboratório
Integrado de Ictioplâncton e Zooplâncton, da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (DZUFRJ). Os holótipos de
Copepoda da Ordem Monstrilloida foram tombados na cole-
ção de Crustacea do Museu Nacional (MNRJ).
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Resultados

oram encontrados 23 grupos zooplanctônicos
nas 330 amostras analisadas (Tabela I). Os copé-
podes foram os mais abundantes e representaram
cerca de 85% do total de organismos coletados.
Os ostrácodes, as apendiculárias e os quetogna-

tos representaram, respectivamente, 5%, 4% e 3%
do total de organismos coletados. Os demais grupos

estudados, como larvas de decápodes, salpas e doliolídeos,
corresponderam a menos de 1% desse total.

Para a confecção deste atlas foram selecionados seis grupos
taxonômicos, destacados em azul, nos quais foram identifi-
cadas 70 espécies de copépodes, 30 táxons de larvas de
decápodes, 17 espécies de quetognatos, 15 espécies de
apendiculárias, 8 espécies de salpas e 4 espécies de doliolí-
deos (Tabela I). O estudo dos grupos zooplanctônicos
ainda continua. Outros grupos que constam, em cinza, na
listagem (Tabela I) estão sendo identificados e poderão
compor um novo atlas.

Os táxons foram ordenados em função da classificação
zoológica baseada em Martin & Davis (2001) e Brusca &
Brusca (2003), e, em cada grupo, pela importância quanti-
tativa e ecológica de cada táxon.

As pranchas estão organizadas por grupo zooplanctônico,
onde são apresentadas a morfologia geral e as característi-
cas taxonômicas utilizadas na identificação de cada espé-
cie. Cada prancha inclui a figura do táxon e, quando neces-
sário, detalhe das estruturas utilizadas na identificação,
a ecologia, a distribuição, o número de indivíduos analisa-
dos e a literatura de referência das informações obtidas.

F FILO CTENOPHORA

FILO CNIDARIA
Classe Siphonophora
Classe Hydroidomedusae

FILO MOLLUSCA
Classe Gastropoda (larvas)
Classe Bivalvia (larvas)

FILO NEMATODEA

FILO ANNELIDA
Classe Polychaeta (larvas)

FILO
PLATYHELMINTHES
Subfilo Turbellaria

FILO ARTHROPODA
SUBFILO CRUSTACEA

CLASSE BRANCHIOPODA

CLASSE MAXILOPODA

SUBCLASSE THECOSTRACA

INFRACLASSE CIRRIPEDIA (NAUPILUS

E CYPRIS)
SUBCLASSE COPEPODA

ORDEM CALANOIDA

FAMÍLIA ACARTIIDAE

Acartia danae
Acartia lilljeborgi

FAMÍLIA AETIDEIDAE

Aetideus giesbrechti
Gaetanus minor

FAMÍLIA AUGAPTILIDAE

Haloptilus longicornis

FAMÍLIA CALANIDAE

Calanoides carinatus
Nannocalanus minor
Undinula vulgaris

FAMÍLIA CANDACIIDAE

Candacia bipinnata
Candacia pachydactyla

FAMÍLIA CENTROPAGIDAE

Centropages furcatus
Centropages violaceus

FAMÍLIA CLAUSOCALANIDAE

Clausocalanus arcuicornis
Clausocalanus brevipes
Clausocalanus furcatus
Clausocananus laticeps
Clausocalanus mastigophorus
Ctenocalanus citer
Ctenocalanus vanus

FAMÍLIA EUCALANIDAE

Paraeucalanus sewelli
Subeucalanus longiceps
Subeucalanus pileatus
Subeucalanus subtenuis

FAMÍLIA EUCHAETIDAE

Euchaeta marina

FAMÍLIA HETERORHABDIDAE

Heterorhabdus papilliger
Heterorhabdus spinifrons

FAMÍLIA LUCICUTIIDAE

Lucicutia clausi
Lucicutia flavicornis

FAMÍLIA MECYNOCERIDAE

Mecynocera clausi

FAMÍLIA METRIDINIDAE

Pleuromamma abdominalis
Pleuromamma gracilis
Pleuromamma xiphias

FAMÍLIA PARACALANIDAE

Acrocalanus longicornis
Calocalanus contractus
Calocalanus pavoninus
Paracalanus aculeatus
Paracalanus nanus
Paracalanus parvus
Paracalanus quasimodo

FAMÍLA SCOLECITHRICIDAE

Scolecithrix danae

FAMÍLIA TEMORIDAE

Temeropia mayumbaensis
Temora stylifera
Temora turbinata

FAMÍLIA PONTELLIDAE

Calanopia americana

Tabela I: Inventário do zooplâncton encontrado na região central
da ZEE brasileira.
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ORDEM CYCLOPOIDA

FAMÍLIA OITHONIDAE

Oithona plumifera
Oithona robusta
Oithona setigera
Oithona similis
Oithona tenuis

ORDEM HARPACTICOIDA

FAMÍLIA CLYTEMNESTRIDAE

Clytemnestra scutellata

FAMÍLIA ECTINOSOMATIDAE

Microsetella rosea

FAMÍLIA EUTERPINIDAE

Euterpina acutifrons

FAMÍLIA MIRACIDAE

Macrosetella gracilis
Miracia efferata

ORDEM POECILOSTOMATOIDA

FAMÍLIA CORYCAEIDAE

Corycaeus (Onychocorycaeus)
giesbrechti
Corycaeus (Onychocorycaeus)
latus
Corycaeus (Urocorycaeus)
lautus
Corycaeus (Agetus) limbatus
Corycaeus (Corycaeus)
speciosus
Farranula gracilis

FAMÍLIA ONCAEIDAE

Lubbockia squillimana
Oncaea conifera
Oncaea media
Oncaea venusta

FAMÍLIA SAPPHIRINIDAE

Copilia mirabilis
Saphirina nigromaculata

ORDEM MONSTRILLOIDA

FAMÍLIA MONSTRILLIDAE

Cymbasoma gracilis
Monstrilla bahiana
Monstrilla careli
Monstrilla satchmoi

CLASSE OSTRACODA

CLASSE MALACOSTRACA

ORDEM MYSIDA

ORDEM AMPHIPODA

ORDEM ISOPODA

ORDEM CUMACEA

ORDEM EUPHAUSIACEA

ORDEM DECAPODA

SUBORDEM DENDROBRANCHIATA

SUPERFAMÍLIA PENAEOIDEA

FAMÍLIA PENAEIDAE

Metapenaeopsis sp.

FAMÍLIA SICYONIIDAE

Sicyonia sp.

FAMÍLIA SOLENOCERIDAE

Solenocera sp.

SUPERFAMÍLIA SERGESTOIDEA

FAMÍLIA LUCIFERIDAE

Lucifer faxoni

FAMÍLIA SERGESTIDAE

Sergestes cf. henseni

SUBORDEM PLEOCYEMATA

INFRAORDEM STENOPODIDEA

FAMÍLIA SPONGICOLIDAE

Microprosthema sp.1
Microprosthema sp.2

FAMÍLIA STENOPODIDAE

Stenopus hispidus
Stenopodidae 1

INFRAORDEM CARIDEA

SUPERFAMÍLIA PASIPHAEOIDEA

FAMÍLIA PASIPHAEIDAE

Leptochaela sp.

SUPERFAMÍLIA OPLOPHOROIDEA

FAMÍLIA OPLOPHORIDAE

Acanthephyra sp.
Janicella spinicauda

SUPERFAMÍLIA BRESILIOIDEA

FAMÍLIA BRESILIIDAE

Discias sp.

SUPERFAMÍLIA ALPHEOIDEA

FAMÍLIA ALPHEIDAE

Alpheus sp.1
Alpheus sp.2
Synalpheus sp.

SUPERFAMÍLIA PALAEMONOIDEA

FAMÍLIA PALAEMONIDAE

Brachycarpus biunguiculatus
Palaemon sp.
Leander tenuicornis
Kemponia sp.
Periclimenes (Periclimenes)
cf. longicaudatus
Periclimenaeus sp.
Typton sp.

FAMÍLIA LYSMATIDAE

Lysmata sp.

FAMÍLIA PROCESSIDAE

Processa sp.

FAMÍLIA CRANGONIDAE

Crangon sp.

INFRAORDEM THALASSINIDEA

FAMÍLIA AXIIDAE

Axiidae 1

FAMÍLIA CALLIANASSIDAE

Callianassidae 1

INFRAORDEM PALINURA

SUPERFAMÍLIA PALINUROIDEA

FAMÍLIA PALINURIDAE

Panulirus sp.

FAMÍLIA SCYLLARIDAE

Scyllarus sp.

FILO CHAETOGNATHA
ORDEM MONOPHRAGMOPHORA

FAMÍLIA SPADELLIDAE

Paraspadella sp.

ORDEM APHRAGMOPHORA

FAMÍLIA KROHNITTIDAE

Kronhitta pacifica
Kronhitta subtilis

FAMÍLIA PTEROSAGITTIDAE

Pterosagitta draco

FAMÍLIA SAGITTIDAE

Caecosagitta macrocephala
Decipisagitta decipiens
Decipisagitta sibogae
Ferosagitta hispida
Flaccisagitta enflata
Flaccisagitta hexaptera

Mesosagitta minima
Parasagitta friderici
Parasagitta tenuis
Pseudosagitta lyra
Sagitta bipunctata
Sagitta helenae
Serratosagitta serratodentata

FILO PHORONIDA

FILO ECHINODERMATA
(LARVAS)

FILO CHORDATA
SUBFILO CEPHALOCORDATA

SUBFILO UROCHORDATA

CLASSE APPENDICULARIA

FAMÍLIA OIKOPLEURIDAE

Folia gracilis
Oikopleura albicans
Oikopleura cophocerca
Oikopleura cornutogastra
Oikopleura dioica
Oikopleura fusiformis
Oikopleura gracilis
Oikopleura longicauda
Oikopleura rufescens
Oikopleura intermedia

FAMÍLIA FRITILLARIDAE

Fritillaria borealis
Fritillaria formica
Fritillaria haplostoma
Fritillaria pellucida
Fritillaria tenella

CLASSE THALIACEA

ORDEM SALPIDA

FAMÍLIA SALPIDAE

Thalia democratica
Thalia cicar
Weelia cylindrica
Salpa fusiformis
Brooksia rostrata
Cyclosalpa polae
Ihlea punctata
Traustedtia multitentaculata

ORDEM DOLIOLIDA

FAMÍLIA DOLIOLIDAE

Doliolum nationalis
Doliolum denticulatum
Dolioletta gegenbauri
Doliolina mülleri

SUBFILO VERTEBRATA

CLASSE OSTEICHTHYES (OVOS E LARVAS)

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3720



Copepoda
Dias, C. de O. & Araujo, A. V.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3721



22

Os copépodes são pequenos crustáceos, que geralmente
dominam as principais frações de tamanho do mesozoo-
plâncton. São representados em ambientes marinhos, estu-
arinos e dulciaquícolas por aproximadamente 10.000 espé-
cies (Huys & Boxshall, 1991; Bradford-Grieve et al., 1999).

Os copépodes ocorrem em todos os ambientes aquáticos
ou que tenham alguma umidade, o que possibilita que
ocupem desde o intersticial na zona supralitoral até as
grandes profundidades marinhas. Os copépodes vivem nos
mais diferentes regimes de salinidade, desde água doce a
ambientes marinhos, ou poças hipersalinas (Bradford-
Grieve et al., 1999). Além disso, estão adaptados a uma
grande variação de temperatura, desde o frio polar até
fontes termais (Huys & Boxshall, 1991).

Possuem os mais diferentes hábitos alimentares. Podem
ser parasitos, carnívoros, filtradores, herbívoros e onívoros.
Cerca da metade das espécies conhecidas vivem em associa-
ção com outros animais aquáticos (Reid & Reed, 1994).
Os copépodes podem parasitar ou ser hospedeiros interme-
diários de vários filos animais, incluindo os mamíferos e o
homem (Björnberg,1981).

A classificação dos copépodes é baseada na tagmose do
corpo e na segmentação e armadura dos apêndices cefá-
licos e torácicos. A terminologia adotada segue Huys &
Boxshall (1991).

O corpo é dividido em uma porção anterior – o prossoma
e uma porção posterior – o urossoma ou abdome, que é
desprovido de apêndices.

O prossoma possui uma região anterior, coberta por uma
carapaça dorsal, formada pela reunião da cabeça ou céfalo
e do tórax ou metassoma, que é denominada de cefalossoma.
O cefalossoma é formado por seis somitos fusionados, que
compreendem cinco somitos, onde estão localizados cinco
pares de apêndices cefálicos: um par de antênulas unirre-
mes, de antenas, de mandíbulas, de maxílulas, de maxilas,
respectivamente, e o primeiro somito torácico, onde está
localizado um par de maxilípede unirremes. Na região ante-
rior do cefalossoma pode haver lentes oculares dorsais e
ventrais, uma cresta e um rostro.

Apresentam sete somitos torácicos pós-cefálicos e o tórax
é formado por seis somitos. O primeiro somito torácico
ou pedígero se funde à cabeça para constituir o cefalosso-
ma, onde está localizado o par de maxilípede. Os cinco
somitos restantes possuem um par de apêndices birremes:
as patas natatórias. No sétimo somito torácico – somito
ou segmento genital –, está o sexto par de patas, que é
modificado formando o opérculo, que cobre o par de aber-
turas genitais. Em alguns copépodes, o segundo somito
torácico é fusionado ao cefalossoma formando o cefalotó-
rax. Neste somito está localizado o primeiro par de patas
natatórias.

Cada par de patas natatórias é unido por um esclerito in-
tercoxal, que é fusionado à coxa. As patas natatórias possu-
em dois segmentos basais: coxa e base. Dois ramos são ar-
ticulados na base: o exopodito que é externo e o endopodi-
to que é interno. O quinto par de patas, pode sofrer consi-
deráveis reduções, desaparecer totalmente e até sofrer hi-
pertrofia. Este par de patas é utilizado na sistemática pa-
ra diferenciar os sexos.

O termo urossoma é utilizado para designar os dois últimos
somitos torácicos mais dois abdominais. O primeiro somito
abdominal é considerado, por alguns autores, como sendo
o sexto somito torácico e, por outros, como os dois primei-
ros somitos abdominais fusionados. Este somito nas fêmeas
constitui o segmento ou somito genital. Na região ventral
do segmento ou somito genital dos Calanoida e Harpacticoida
estão localizados os gonoporos, que nos Cyclopoida e
Poecilostomatoida estão situados na região dorsal. Nos
dois primeiros, os poros genitais estão cobertos por uma
placa quitinosa: o opérculo antral ou placa genital. O últi-
mo somito abdominal ou telso é o somito anal e termina
em dois ramos caudais ou furcas, que podem ser paralelas,
mais ou menos divergentes e articuladas com o somito
caudal.

A subclasse Copepoda é composta por 10 ordens, sendo
que apenas cinco dessas ordens estão representadas no
zooplâncton marinho.
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Esquema geral de um Copepoda Calanoida (vista lateral) – corpo dividido em prossoma (Pd - somito pedígero) e urossoma (SG - somito genital);
vista lateral – cefalotórax com apêndices cefálicos (Ant 1 - antênula, Ant2 - antena, Md - mandíbula, Mx1 - maxílula, Mx2 - maxila, Mxp - maxi-
lípede) e patas natatórias (P1 a P5); vista lateral de uma maxílula (Li2 - segundo lobo interno, Li3 - terceiro lobo interno, B2 - segundo basipo-
dito); vista lateral da quinta pata (P5) com as divisões dos artículos (Re) do exopodito e do endopodito.
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ORDEM CALANOIDA
São de vida livre, quase todos planctônicos, com articulação
prossoma-urossoma (ponto principal de articulação do
tronco) situada entre o quinto somito pedígero (=sexto
somito torácico, onde está localizado o quinto par de pa-
tas) e o somito genital. As antênulas são longas e medem
pelo menos a metade do comprimento do corpo.

ORDEM CYCLOPOIDA
Articulação prossoma-urossoma localizada entre o quarto
e o quinto somito pedígero (= entre o quinto e o sexto
somito torácico). As antênulas são geralmente mais curtas
que o comprimento da cabeça e do tórax. O maxilípede é
semelhante nos dois sexos. No macho, a primeira antena é
geniculada (em cotovelo).

ORDEM POECILOSTOMATOIDA
Articulação prossoma-urossoma localizada entre o quarto
e o quinto somito pedígero (= entre o quinto e o sexto
somito torácico). As antênulas são geralmente mais curtas
que o comprimento da cabeça e do tórax. O maxilípede
apresenta dimorfismo sexual. No macho, a antênula não é
geniculada.

ORDEM HARPACTICOIDA
Articulação prossoma-urossoma localizada entre o quarto
e o quinto somito pedígero (= entre o quinto e o sexto
somito torácico). As antênulas são muito curtas (com nove
segmentos na maioria das fêmeas e com 14 na maioria dos
machos). As antenas são birremes. O abdômen é quase tão
largo quanto o tórax e o corpo é freqüentemente vermi-
forme.

ORDEM MONSTRILLOIDA
Possuem o estágio naupliar endoparasita, sendo que os
estádios pós-naupliar inicial (1ª instar), copepodito V e
adulto são de vida livre. Entre os hospedeiros conhecidos,
incluem-se os poliquetos e moluscos prosobrânquios. Dis-
tinguem-se dos demais copépodes pela completa ausência,
na fase adulta, de apêndices bucais (a boca está localizada
em uma papila ou tubo oral) e pela presença de espinhas
ovígeras nas fêmeas.
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Esquema geral de um Copepoda Monstrilloida (vista lateral) – O corpo é dividido em prossoma (Ant1 - antênula, tudo oral, P1 a P4 - patas nata-
tórias) e urossoma (SG - somito genital); vista ventral do somito genital, da quinta pata (P5) e do espinho ovígero (modificado de Suárez-
Morales & Días, 2000).
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é robusto (no máximo três vezes maior do que o
urossoma), com a porção anterior e a posterior estreitadas,
e sua maior amplitude está na região média. As margens
posteriores do prossoma terminam em espinhos, tanto no
macho quanto na fêmea. As antênulas da fêmea têm um
espinho próximo à inserção do apêndice. Em vista lateral
apresenta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1
ligeiramente mais curta que as demais. A fêmea apresenta
a P5 reduzida.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas de plataforma e oceâni-
cas da Corrente do Brasil.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais, subtropi-
cais e temperadas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico
e no Mar Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas
costas Nordeste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu
de Vitória até o Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Acartiidae

Acartia danae Giesbecht, 1889

DZUFRJ 597

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 52 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é robusto (no máximo três vezes maior que o
urossoma), com a porção anterior e a posterior estreitadas,
e sua maior amplitude está na região média. As margens
posteriores do prossoma são terminadas em pontas robus-
tas, tanto no macho quanto na fêmea. As antênulas da fê-
mea têm vários espinhos e cerdas. Em vista lateral apresenta
quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente
mais curta que as demais. A fêmea apresenta a P5 reduzida.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas estuarinas, de salinidade
mais alta, e costeiras quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas estuarinas e costei-
ras no Oceano Atlântico Sul (costa brasileira). No Brasil já
foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No presen-
te estudo ocorreu apenas em frente ao Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Acartiidae

Acartia lilljeborgi Giesbrecht, 1892

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.

DZUFRJ 2464, 2466
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CALANOIDA
Aetideidae

Aetideus giesbrechti Cleve, 1904

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é três vezes maior que o urossoma. As fêmeas
apresentam o cefalossoma com rostro, com duas pontas
fortes, partindo de uma placa quitinizada. Há duas protu-
berâncias quitinizadas em botão entre as pontas do rostro.
Tem cresta cefálica pronunciada. Nas fêmeas, as margens
posteriores do prossoma são terminadas por duas pontas
finas. Em vista lateral apresenta quatro pares de patas se-
melhantes, sendo a P1 ligeiramente mais curta que as de-
mais. As  fêmeas não têm P5.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceâni-
cas subsuperficiais.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordes-
te, Central e Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória
até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 784

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 9 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é três vezes maior que o urossoma. As fêmeas
apresentam o cefalossoma com rostro, com uma ponta. O
cefalossoma apresenta uma espinha cefálica anterior. Nas
fêmeas, as margens posteriores do prossoma são terminadas
por duas espinhas laterais. Em vista lateral apresenta quatro
pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente mais
curta que as demais. As fêmeas não têm P5.

ECOLOGIA
Epipelágica e batipelágica, encontrada em águas oceâni-
cas. Encontrada entre 100 e 500 m de profundidade, ascen-
dendo a 100 m durante a noite.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais, subtropi-
cais e subantárticas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Ín-
dico. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordeste,
Central e Sul. No presente estudo ocorreu da região sul do
Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Aetideidae

Gaetanus minor Farran, 1905

DZUFRJ 1300

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DZUFRJ 3239

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é até quatro vezes maior que o urossoma, e sua
região anterior tem forma arredondada. O cefalossoma tem
uma papila mediana anterior. As fêmeas têm filamentos
rostrais. As antênulas ultrapassam o corpo do animal em
cerca de nove a dez artículos. Em vista lateral, são cinco
pares de patas semelhantes e de mesmo comprimento, com
exceção da P1 e da P5, mais curtas que as demais. O baso-
podito do exopodito da P5 apresenta uma cerda que não
alcança o extremo distal da Re3 do exopodito. O urossoma
tem quatro segmentos. As fêmeas apresentam segmento
genital largo, de comprimento igual à soma dos segmentos
restantes.

ECOLOGIA
Mesopelágica, encontrada em águas oceânicas. Esta espécie
é indicadora batimétrica da camada entre 100 e 200 m de
profundidade, em regiões tropicas do Oceano Atlântico.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas temperadas e sub-
tropicais dos oceanos Atlântico (50ºS-3ºN), Pacífico e
Índico e no Mar Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada
nas costas Nordeste, Central e Sul. No presente estudo
ocorreu no norte do Rio de Janeiro.

CALANOIDA
Augaptilidae

Haloptilus longicornis (Claus, 1863)

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DZUFRJ 1763

DIAGNOSE
A extremidade anterior do prossoma é aguçada. As margens
laterais da extremidade do prossoma são arredondadas.
Em vista lateral apresenta cinco pares de patas semelhantes
e de mesmo comprimento, com exceção da P1 e da P5,
que são mais curtas que as demais. A P5 do macho é assimé-
trica, mas de mesmo comprimento. Em um dos lados, o
endopodito da P5 é atrofiado, e do outro, triarticulado.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas subantárticas e
de ressurgência nos oceanos Atlântico (47ºN-37ºS), Pacífi-
co e Índico. No Brasil já foi encontrada nas costas Central
e Sul.  No presente estudo ocorreu de Vitória até Cabo de
São Tomé.

CALANOIDA
Calanidae

Calanoides carinatus Kroyer, 1848

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 57 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DZUFRJ 2132

DIAGNOSE
As margens laterais da extremidade do prossoma são arre-
dondadas. O cefalossoma é curto, compacto e oval. Em
vista lateral apresenta cinco pares de patas semelhantes e
de mesmo comprimento, com exceção da P1 e da P5, que
são mais curtas que as demais. A P5 do macho tem coxópo-
de serreado e o exopodito é terminado em um artículo
cônico, com uma espinha aguçada na sua base e uma es-
pinha externa na Re2 sobrepassando a espinha terminal.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas de plataforma quentes
superficiais e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo ocorreu da região central do Espírito Santo
até Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Calanidae

Nannocalanus minor Claus, 1863

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 19 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
Nas fêmeas, as margens posteriores do prossoma são termi-
nadas em pontas curtas. Em vista lateral apresenta cinco
pares de patas semelhantes e de mesmo comprimento, com
exceção da P1 e da P5, que são mais curtas que as demais.
A P2 apresenta uma invaginação na Re2 do exopodito.
Uma das P5 do macho é terminada em uma pinça e a outra
é atrofiada.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas quentes da plataforma
continental e na Corrente do Brasil.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais nos ocea-
nos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil já foi encontrada
nas costas Norte, Nordeste, Central e Sul. No presente estu-
do ocorreu da região central do Espírito Santo até Cabo
de São Tomé.

DZUFRJ 2266, 2263

CALANOIDA
Calanidae

Undinula vulgaris Dana, 1849

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 48 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998;  Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é robusto (no máximo três vezes maior que o
urossoma), e sua maior amplitude está na região posterior.
As margens posteriores do prossoma são terminadas em
prolongações aguçadas, tanto no macho quanto na fêmea.
O cefalossoma tem contorno quadrado. A maxila é grande,
robusta, com cerdas em gancho, e o maxilípede é reduzido.
Apresenta manchas de cor castanha. Em vista lateral
aparecem quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1
ligeiramente mais curta que as demais. A fêmea apresenta
a P5 reduzida e tem protuberâncias laterais aguçadas no
segmento genital.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceâni-
cas, euritérmica com preferência por águas menos quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais, subtropi-
cais e temperadas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico
e nos mares Mediterrâneo e da Arábia. No Brasil já foi en-
contrada nas costas Central e Sul. No presente estudo
ocorreu apenas em frente ao Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 774

CALANOIDA
Candaciidae

Candacia bipinnata (Giesbrecht, 1888)

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é robusto (no máximo três vezes maior que o
urossoma), e sua maior amplitude está na região posterior.
As margens posteriores do prossoma são terminadas em
prolongações aguçadas, tanto no macho quanto na fêmea.
O cefalossoma tem contorno quadrado. A maxila é grande,
robusta, com cerdas em gancho, e o maxilípede é reduzido.
Apresenta manchas de cor castanha. Em vista lateral apa-
recem quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligei-
ramente mais curta que as demais. A fêmea apresenta a P5
reduzida e tem duas protuberâncias digitiformes lateroven-
trais no segmento genital. No macho, a ponta lateral direita
do prossoma alcança a ponta da protuberância do segmen-
to genital, sendo que esta última está voltada para a dire-
ção posterior.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceâni-
cas. É a mais numerosa e freqüente das espécies de Candacia
encontradas na Corrente do Brasil.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo ocorreu de Vitória até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2630

CALANOIDA
Candaciidae

Candacia pachydactyla (Dana, 1848)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 8 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
Tanto a fêmea quanto o macho apresentam um olho ventral
e duas espinhas em cada lado da margem posterior do
prossoma. A antênula direita do macho é geniculada. As
fêmeas apresentam os maxilípedes mais curtos que as maxi-
las. Em vista lateral aparecem cinco pares de patas seme-
lhantes e de mesmo comprimento, com exceção da P1 e
da P5, mais curtas que as demais. Exopoditos da P2 à P4
têm três espinhas laterais externas.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e oceânicas
quentes (mais de 20ºC) e de salinidade entre 32 e 35.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Norte, Nordeste, Central e
Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória até Cabo de
São Tomé.

CALANOIDA
Centropagidae

Centropages furcatus (Oliveira, 1947)

DZUFRJ 72

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 47 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
Tanto a fêmea quanto o macho apresentam a margem poste-
rior do prossoma arredondada. As fêmeas apresentam os
maxilípedes mais curtos que as maxilas. Em vista lateral
aparecem cinco pares de patas semelhantes e de mesmo
comprimento, com exceção da P1 e da P5, mais curtas
que as demais. Exopoditos da P2 à P4 têm três espinhas
laterais externas. A fêmea tem protuberância digitiforme
na Re2 do exopodito da P5 maior que o comprimento deste
artículo e mais curta que a cerda terminal do exopodito.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas quentes (Cor-
rente do Brasil).

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordes-
te, Central e Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória
até o Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 1766

CALANOIDA
Centropagidae

Centropages violaceus (Claus, 1863)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 4 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. O cefalossoma
não é alongado e é pouco dilatado dorsalmente, com um
rostro forte e quase reto. As antênulas são mais curtas que
o prossoma. Em vista lateral apresenta quatro pares de pa-
tas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente mais curta que
as demais. O último artículo do exopodito da P2 à P4 é
ornamentado com espínulas. As espinhas terminais do exo-
podito da P2 à P4 apresentam as bordas serreadas. As fê-
meas possuem duas P5 curtas, bifurcadas distalmente, e o
segmento genital mais extenso que o segmento seguinte.
Em vista lateral, o lóbulo dorsal do receptáculo genital
está voltado para baixo.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas de plataforma e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordes-
te, Central e Sul. No presente estudo oorreu de Vitória até
Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2305

CALANOIDA
Clausocalanidae

Clausocalanus arcuicornis (Dana, 1849)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 13 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. O cefalossoma
não é alongado e é pouco dilatado dorsalmente, com um
rostro forte e quase reto. As antênulas são mais curtas que
o prossoma. Em vista lateral apresenta quatro pares de pa-
tas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente mais curta que
as demais. O último artículo do exopodito da P2 à P4 é or-
namentado com espínulas. As espinhas terminais do exopo-
dito da P2 à P4 apresentam as bordas serreadas. As fêmeas
possuem duas P5 curtas, bifurcadas distalmente e o segmen-
to genital mais extenso que o segmento seguinte. Em vista
lateral, o lóbulo dorsal do receptáculo genital é duas vezes
mais extenso do que amplo e está voltado para cima.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas antárticas e suban-
tárticas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no
Mar Vermelho. No Brasil já foi encontrada nas costas Central
e Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória até o sul do
Espírito Santo.

DZUFRJ 2945

CALANOIDA
Clausocalanidae

Clausocalanus brevipes Frost y Fleminger, 1968

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 9 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998;  Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. O cefalossoma
possui um rostro, com duas pontas. As antênulas são mais
curtas que o prossoma. Em vista lateral apresenta quatro
pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente mais
curta que as demais. O último artículo do exopodito da
P2 à P4 é ornamentado com espínulas. As espinhas termi-
nais do exopodito da P2 à P4 apresentam as bordas serrea-
das. As fêmeas possuem duas P5 curtas, bifurcadas distal-
mente. O segmento genital é mais curto ou de comprimento
igual ao segmento seguinte.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas de plataforma quentes
e oceânicas de altas salinidades (acima de 35).

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e nos ma-
res Mediterrâneo e Vermelho. No Brasil já foi encontrada
nas costas Nordeste, Central e Sul. No presente estudo
ocorreu da região central do Espírito Santo até o Cabo de
São Tomé.

DZUFRJ 3044

CALANOIDA
Clausocalanidae

Clausocalanus furcatus (Brady, 1883)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 471 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. O cefalossoma
é muito dilatado dorsalmente, com um rostro com duas
pontas. As antênulas são mais curtas que o prossoma. Em
vista lateral apresenta quatro pares de patas semelhantes,
sendo a P1 ligeiramente mais curta que as demais. O último
artículo do exopodito da P2 à P4 é ornamentado com
espínulas. As espinhas terminais do exopodito da P2 à P4
apresentam as bordas serreadas. As fêmeas possuem duas
P5 curtas, bifurcadas distalmente. O segmento genital é
mais extenso que o segmento seguinte. Em vista lateral, o
lóbulo dorsal do receptáculo genital é estreito e está em
linha reta.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas antárticas e suban-
tárticas nos oceanos Atlântico Sul, Pacífico Sul e Índico.
No Brasil já foi encontrada nas costas Central e Sul. No
presente estudo ocorreu da região central do Espírito Santo
até o Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2944

CALANOIDA
Clausocalanidae

Clausocalanus laticeps Farran, 1929

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998;  Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. O cefalossoma
é alongado e pouco dilatado dorsalmente, com um rostro
com duas pontas. As antênulas são mais curtas que o prosso-
ma. Em vista lateral apresenta quatro pares de patas seme-
lhantes, sendo a P1 ligeiramente mais curta que as demais.
O último artículo do exopodito da P2 à P4 é ornamentado
com espínulas. As espinhas terminais do exopodito da P2
à P4 apresentam as bordas serreadas. As fêmeas possuem
duas P5 curtas, bifurcadas distalmente. Em vista lateral, o
lóbulo dorsal do receptáculo genital é estreito e está volta-
do para cima.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas (Corrente do
Brasil), com altas salinidades e temperaturas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Central e Sul. No presente
estudo ocorreu apenas em frente ao Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 1820

CALANOIDA
Clausocalanidae

Clausocalanus mastigophorus (Claus, 1863)

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3842



43

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. O cefalossoma
possui um rostro, com duas pontas. As antênulas são tão
extensas quanto o corpo do animal. Em vista lateral apre-
senta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligei-
ramente mais curta que as demais. O último artículo do
exopodito da P2 à P4 é ornamentado com espínulas volta-
das para dentro. As espinhas terminais do exopodito da
P2 à P4 apresentam as bordas serreadas. As fêmeas têm a
P5 reduzida a um ramo atrofiado de um lado.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e oceânicas
frias, e de ressurgência em regiões subtropicais.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas antárticas e suban-
tárticas nos oceanos Atlântico Sul (costa brasileira e sul
da África) e Pacífico (sudoeste) e Antártica. No Brasil já
foi encontrada nas costas Central e Sul. No presente estudo
ocorreu do sul do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Clausocalanidae

Ctenocalanus citer Heron & Bowman, 1971

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 48 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999; Yoneda, 2000.

DZUFRJ 340
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. O cefalossoma
possui um rostro, com duas pontas. As antênulas ultrapas-
sam o ramo caudal. Em vista lateral apresenta quatro pares
de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente mais curta
que as demais. O último artículo do exopodito da P2 à P4
é ornamentado com espínulas voltadas para fora. As espi-
nhas terminais do exopodito da P2 à P4 apresentam as
bordas serreadas. As fêmeas têm a P5 reduzida a um ramo
atrofiado de um lado, com dois artículos livres.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras frias (tempera-
turas inferiores a 15ºC) e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, nos mares
Mediterrâneo e Vermelho e na Antártica. No Brasil já foi
encontrada nas costas Norte, Central e Sul. No presente
estudo ocorreu apenas no Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Clausocalanidae

Ctenocalanus vanus Giesbrecht, 1888

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 4 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999; Yoneda, 2000.

DZUFRJ 341
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
cefalossoma apresenta, anteriormente, formato triangular.
As margens do prossoma são arredondadas. A maxílula apre-
senta uma segunda Li, sendo que a Li3 possui quatro cer-
das e a B2, cinco cerdas. Em vista lateral apresenta quatro
pares de patas semelhantes (a P1 é ligeiramente mais curta
que as demais). O urossoma da fêmea apresenta um segmen-
to abdominal entre o segmento genital e o segmento anal.
O ramo caudal é parcialmente fundido com o segmento
anal.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas e eutróficas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordes-
te, Central e Sul. No presente estudo ocorreu da região
central do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Eucalanidae

Paraeucalanus sewelli Fleminger, 1973

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.

DZUFRJ 1768
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. Nas
fêmeas, o prossoma é mais de cinco vezes maior que o
urossoma. O cefalossoma é prolongado anteriormente na
forma de um “nariz”. As margens do prossoma são arredonda-
das. Em vista lateral apresenta quatro pares de patas seme-
lhantes, sendo a P1 ligeiramente mais curta que as demais.
O urossoma da fêmea apresenta três segmentos. O ramo
caudal é parcialmente fundido com o segmento anal.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas antárticas e suban-
tárticas do Oceano Atlântico. No Brasil já foi encontrada
na costa Central. No presente estudo ocorreu apenas em
frente ao Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Eucalanidae

Subeucalanus longiceps Mattews, 1925

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Bradford-Grieve et al., 1999; Yoneda,
2000.

DZUFRJ 1285
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DZUFRJ 92

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. Nas
fêmeas, o prossoma é mais de cinco vezes maior que o
urossoma. O cefalossoma é achatado anteriormente. As
margens do prossoma são arredondadas. A maxílula apre-
senta a Li3 com quatro cerdas e a B2 com cinco cerdas.
Em vista lateral apresenta quatro pares de patas semelhan-
tes, sendo a P1 ligeiramente mais curta que as demais. O
urossoma da fêmea apresenta três segmentos. O ramo cau-
dal é parcialmente fundido com o segmento anal.

ECOLOGIA
Epipelágica. É a espécie de Subeucalanus mais numerosa em
águas costeiras e de plataforma quentes de regiões tropicais.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Vermelho. No Brasil já foi encontrada nas costas Norte,
Central e Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória até
Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Eucalanidae

Subeucalanus pileatus Giesbrecht, 1888

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 27 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. Nas
fêmeas, o prossoma é mais de cinco vezes maior do que o
urossoma. O cefalossoma é achatado anteriormente. As
margens do prossoma são arredondadas. A maxílula apre-
senta a Li3 com quatro cerdas e a B2 com quatro cerdas.
Em vista lateral apresenta quatro pares de patas semelhan-
tes, sendo a P1 ligeiramente mais curta que as demais. O
urossoma da fêmea tem três segmentos. O ramo caudal é
parcialmente fundido com o segmento anal.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas e eutróficas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
da Arábia. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordeste
e Central. No presente estudo ocorreu apenas em frente
ao Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Eucalanidae

Subeucalanus subtenuis Giesbrecht, 1888

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998.; Bradford-Grieve
et al., 1999.

DZUFRJ 2564
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
rostro é grande, em forma de ponta, e há uma proeminência
dorsal grande, em forma de ponta aguda. O  maxilípede é
grande, com cerdas muito desenvolvidas. Em vista lateral
apresenta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1
ligeiramente mais curta que as demais. As fêmeas não apre-
sentam P5. Nos machos, a P5 é muito desenvolvida, assi-
métrica, e apresenta uma lamela serreada na Re2 do exopo-
dito, que ultrapassa o “tufo” de espinhas presente na Re3.
Em vista ventral o segmento genital das fêmeas apresenta
de um lado uma saliência em forma de botão e do outro
uma acentuada protuberância redonda.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e oceânicas.
Concentrada entre 25 e 100 m de profundidade, ascenden-
do à noite à superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico (52ºN-37ºS), Pacífico e Índi-
co e no Mar Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas
costas Nordeste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu
de Vitória até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 3108

CALANOIDA
Euchaetidae

Euchaeta marina Prestandrea, 1833

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 11 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é duas vezes mais largo que comprido. A antênula,
curta, alcança o segmento genital feminino. Em vista lateral
apresenta três pares de patas semelhantes e de mesmo
comprimento, com exceção da P1 e da P5, que são mais
curtas que as demais. Os ramos caudais são assimétricos,
e um deles tem uma cerda muito maior do que as demais.

ECOLOGIA
Mesopelágica, encontrada em águas oceânicas (Corrente
do Brasil). Concentrada entre 50 e 500 m de profundidade,
ascendendo à noite a superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada na costa Nordeste, Central e Sul. No pre-
sente estudo ocorreu apenas no Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 668

CALANOIDA
Heterorhabdidae

Heterorhabdus papilliger (Claus, 1863)

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. A
região anterior do prossoma é prolongada em uma espinha.
A antênula ultrapassa o corpo do animal. Em vista lateral,
apresenta cinco pares de patas semelhantes e de mesmo
comprimento, com exceção da P1 e da P5, mais curtas
que as demais. Os ramos caudais são assimétricos, e um
deles tem uma cerda muito maior que as demais.

ECOLOGIA
Mesopelágica, encontrada em águas oceânicas (Corrente
do Brasil), com salinidade superior a 35 e temperaturas
inferiores a 23ºC.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrado nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo, ocorreu de Vitória até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 3240

Heterorhabdus spinifrons (Claus, 1863) CALANOIDA
Heterorhabdidae

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3851



52

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. A
região anterior do prossoma tem protuberâncias laterais
aguçadas. Em vista lateral apresenta cinco pares de patas
semelhantes e de mesmo comprimento, com exceção da
P1 e da P5, mais curtas que as demais. A P5 das fêmeas
apresenta uma espinha interna na Re2 do exopodito. O
endopodito alcança a articulação do segundo com o tercei-
ro artículo. O basopodito do exopodito esquerdo da P5
dos machos tem a margem interna lisa. Os ramos caudais
são estreitos, de comprimento igual à soma dos três últi-
mos segmentos abdominais.

ECOLOGIA
Mesopelágica e batipelágica, encontrada em águas oceâni-
cas de alta salinidade, entre 100 e 500 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordes-
te, Central e Sul. No presente estudo ocorreu apenas em
frente a Vitória.

CALANOIDA
Lucicutiidae

Lucicutia clausi Giesbrecht, 1889

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.

DZUFRJ 808
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. A
região anterior do prossoma tem contorno liso e de forma
estendida. Em vista lateral apresenta cinco pares de patas
semelhantes e de mesmo comprimento, com exceção da
P1 e da P5, mais curtas que as demais. A P5 das fêmeas
possui uma espinha interna grossa na Re2 do exopodito e
a Re3 tem a margem externa serreada. O endopodito não
alcança a articulação do segundo com o terceiro artículo.
O basopodito do exopodito esquerdo da P5 dos machos
tem a margem interna denteada. O urossoma tem compri-
mento superior à parte mais larga do prossoma. Os ramos
caudais têm comprimento cerca de quatro vezes maior
que a sua largura.

ECOLOGIA
Mesopelágica, encontrada em águas de plataforma e oceâ-
nicas (Corrente do Brasil). Freqüentes em águas com salini-
dade superior a 35 e temperaturas inferiores a 23ºC.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Norte,
Nordeste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu da re-
gião central do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2647

CALANOIDA
Lucicutiidae

Lucicutia flavicornis (Claus, 1863)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 68 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. As
antênulas das fêmeas são duas vezes mais extensas que o
corpo, com o último artículo duas vezes maior que o penúl-
timo. Em vista lateral apresenta quatro pares de patas se-
melhantes, sendo a P1 ligeiramente mais curta que as de-
mais. A fêmea tem o urossoma curto, formado por três
segmentos bem visíveis; o segmento genital tem forma de
cebola. O ramo caudal tem quatro cerdas.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas de plataforma e oceâni-
cas de temperatura entre 15 e 22ºC e de salinidade superior
a 36.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais, subtropi-
cais e temperadas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico
e no Mar Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas
costas Nordeste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu
da região central do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 771

CALANOIDA
Mecynoceridae

Mecynocera clausi Thompson, 1888

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 159 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e a
região anterior do prossoma tem forma triangular. O prosso-
ma é até três vezes maior do que o urossoma. O cefalossoma
tem um botão castanho lateral. A antênula apresenta espi-
nhos nos primeiros artículos. Em vista lateral apresenta
quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente
mais curta que as demais. A P5 da fêmea tem três cerdas
terminais, sendo que uma delas é de três a quatro vezes
maior que as outras. A fêmea apresenta a estrutura genital
simétrica.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceâni-
cas. Concentra-se entre 100 e 500 m de profundidade,
ascendendo à superfície durante a noite.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo ocorreu da região central do Espírito Santo
até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 658, 1313

CALANOIDA
Metridinidae

Pleuromamma abdominalis (Lubbock, 1856)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 10 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e a
região anterior do prossoma tem forma arredondada. O
prossoma é até três vezes maior que o urossoma. O cefalos-
soma tem um botão castanho lateral. Em vista lateral apre-
senta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligei-
ramente mais curta que as demais. A P5 da fêmea tem três
espinhas terminais grossas.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceâni-
cas, entre 100 e 300 m de profundidade. Ascende à noite
à superfície. É encontrada até a zona de transição para as
águas Antárticas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordes-
te, Central e Sul. No presente estudo ocorreu da região
central do Espírito Santo até o Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 659

CALANOIDA
Metridinidae

Pleuromamma gracilis Claus, 1863

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 23 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. A
região anterior do prossoma termina em uma ponta aguda.
O prossoma é três vezes maior que o urossoma. O cefalosso-
ma tem um botão castanho lateral. Em vista lateral, apre-
senta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligei-
ramente mais curta que as demais. A P5 da fêmea tem três
cerdas terminais, uma delas mais longa do que as outras.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceâni-
cas. Ascende à noite à superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Antártico. No Brasil já foi encontrada nas costas Central e
Sul. No presente estudo ocorreu apenas no Cabo de São
Tomé.

CALANOIDA
Metridinidae

Pleuromamma xiphias Giesbrecht, 1889

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.

DZUFRJ 2943
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. O cefalossoma
apresenta uma “corcunda” dorsal. Em vista lateral apresenta
quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente
mais curta que as demais. O último artículo do exopodito
da P2 à P4 tem forma retangular e uma fileira de cérdulas
em sua margem, parecida com um pente. A margem externa
do último artículo do exopodito tem o espaço marginal
distal, depois da primeira espinha, igual ao espaço margi-
nal proximal. As fêmeas não possuem P5.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico Tropical, Pacífico e Índico e
no Mar Vermelho. No Brasil já foi encontrado nas costas
Nordeste, Central e Sul. No presente estudo, ocorreu da
região central do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Paracalanidae

Acrocalanus longicornis Giesbrecht, 1888

DZUFRJ 2308

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 33 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998.; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é até cinco vezes maior que o urossoma. Em vis-
ta lateral apresenta quatro pares de patas semelhantes,
sendo a P1 ligeiramente mais curta que as demais. A P5
das fêmeas termina em duas cerdas maiores e uma ou mais
espínulas. A fêmea tem o urossoma curto, formado por
três segmentos (dois bem visíveis), com o segmento genital
em forma de cebola.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico e Pacífico. No Brasil já foi
encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No presente
estudo ocorreu de Vitória ao Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 1560

CALANOIDA
Paracalanidae

Calocalanus contractus Farran, 1926

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 19 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é até cinco vezes maior que o urossoma. Em vis-
ta lateral apresenta quatro pares de patas semelhantes (a
P1 é ligeiramente mais curta que as demais). Nas fêmeas,
a P5 termina num estilete rodeado de cérdulas na sua ba-
se. A fêmea tem o urossoma curto, com o segmento genital
em forma de cebola. O ramo caudal tem duas cerdas.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas quentes e de alta sali-
nidade.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais no Oceano
Atlântico. No Brasil já foi encontrada nas costas Central e
Sul. No presente estudo ocorreu da região central do Espíri-
to Santo até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2643

CALANOIDA
Paracalanidae

Calocalanus pavoninus Farran, 1936

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 132 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Bradford-Grieve et al., 1999; Yoneda,
2000.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. Em vista lateral
apresenta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1
ligeiramente mais curta que as demais. O último artículo
do exopodito da P2 à P4 tem forma retangular e uma fi-
leira de cérdulas em sua margem, parecidas com um pente.
A margem externa do último artículo do exopodito tem o
espaço marginal distal, depois da primeira espinha, reduzi-
do a um terço do espaço marginal proximal. O endopodito
da P4 apresenta espínulas grandes na metade da Ri2 e
duas fileiras de espínulas na Ri3. As fêmeas possuem P5
com um espinho lateral duas vezes maior que o outro espi-
nho terminal curto.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas de plataforma e oceâni-
cas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Vermelho. No Brasil já foi encontrada nas costas Norte,
Nordeste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu de Vi-
tória até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2709

CALANOIDA
Paracalanidae

Paracalanus aculeatus Giesbrechti, 1888

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 13 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. A margem ante-
rior do cefalossoma é encurvada. Em vista lateral, apresenta
quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente
mais curta que as demais. O último artículo do exopodito
da P2 à P4 tem forma retangular e uma fileira de cérdulas
em sua margem, parecidas com um pente. A margem externa
do último artículo do exopodito tem o espaço marginal
distal, depois da primeira espinha, reduzido a um terço
do espaço marginal proximal. As fêmeas apresentam a P5
com o primeiro artículo inflado, sendo que o segundo ar-
tículo é menor que o primeiro. A P5 das fêmeas possui
duas espínulas terminais delgadas e desiguais.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada na costa Central. No presente estudo,
ocorreu de Vitória ao Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 3241

CALANOIDA
Paracalanidae

Paracalanus nanus Sars, 1907

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 34 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. Em vista lateral
apresenta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1
ligeiramente mais curta que as demais. O último artículo
do exopodito da P2 à P4 tem forma retangular e uma fi-
leira de cérdulas em sua margem, parecidas com um pente.
A margem externa do último artículo do exopodito tem o
espaço marginal distal, depois da primeira espinha, reduzi-
do a um terço do espaço marginal proximal. O endopodito
da P4 apresenta espínulas curtas na Ri2 e uma fileira de
espínulas na Ri3. As fêmeas possuem P5 com duas espínu-
las terminais delgadas e desiguais. As P5 dos machos não
ultrapassam o comprimento do ramo caudal.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e de plataforma.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais, subtropi-
cais e temperadas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico
e nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Negro e Adriático.
No Brasil já foi encontrada nas costas Norte, Nordeste,
Central e Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória ao
Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2174

CALANOIDA
Paracalanidae

Paracalanus parvus (Claus, 1863)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 22 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DZUFRJ 440

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. Os machos têm
uma protuberância dorsal no cefalossoma. Em vista lateral,
apresenta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1
ligeiramente mais curta que as demais. O último artículo do
exopodito da P2 à P4 tem forma retangular e uma fileira de
cérdulas em sua margem, parecidas com um pente. A margem
externa do último artículo do exopodito tem o espaço mar-
ginal distal, depois da primeira espinha, reduzido a um ter-
ço do espaço marginal proximal. As fêmeas apresentam o
endopodito da P4 com espínulas curtas na Ri2 e cérdulas
na Ri3. O coxopodito da P4 tem cérdulas finas. As fêmeas
possuem P5 com duas espínulas terminais delgadas e desi-
guais. As P5 dos machos não ultrapassam o comprimento
do ramo caudal.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas neríticas e costeiras,
termófila.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais no Oceano
Atlântico (costa brasileira e norte do Atlântico – 33ºN). No
Brasil já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul.
No presente estudo ocorreu de Vitória ao Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Paracalanidae

Paracalanus quasimodo Bowman, 1971

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 372 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é roliço (até três vezes maior que o urossoma),
com as regiões anterior e posterior estreitadas. A maior
amplitude é na região média do prossoma. Sua região an-
terior é arredondada. Em vista lateral, apresenta quatro
pares de patas semelhantes (a P1 é ligeiramente mais curta
que as demais). As espinhas terminais do exopodito da P2
à P4 são fortemente espinhosas. As fêmeas não têm P5. O
segmento genital tem uma protuberância característica.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas subsuperfi-
ciais de dia e em superfície à noite.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Nor-
deste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória
ao Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2637

CALANOIDA
Scolecithricidae

Scolecithrix danae Lubbock, 1856

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 13 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O ce-
falossoma é curto e tem forma oval. A margem posterior do
prossoma é arredondada. Em vista lateral, apresenta quatro
pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente mais
curta que as demais. A P5 é curta, birreme, com o endopodi-
to reduzido. Em vista ventral, a fêmea apresenta o segmento
genital muito protuberante. O ramo caudal é curto.

ECOLOGIA
Mesopelágica, encontrada em águas oceânicas de 50 a
100 m de profundidade e às vezes, também, na superfície.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas
Nordeste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu do sul
do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2548

CALANOIDA
Temoridae

Temeropia mayumbaensis Scott, 1893

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 14 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
cefalossoma é curto (máximo de duas vezes o comprimento
do urossoma) e tem forma de escudo. As margens posterio-
res do prossoma são em ponta. Uma das antênulas do ma-
cho apresenta uma geniculação. Em vista lateral, apresenta
quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente
mais curta que as demais. A fêmea apresenta a P5 reduzida,
e a P5 do macho não ultrapassa o ramo caudal. O ramo
caudal é grande, de comprimento igual ao do urossoma
restante.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras quentes e
oceânicas desde a superfície até o fundo.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico Tropical, Pacífico e Índico e
nos mares Mediterrâneo e Vermelho. No Brasil já foi encon-
trada nas costas Norte, Nordeste, Central e Sul. No presente
estudo ocorreu da região central do Espírito Santo até
Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Temoridae

Temora stylifera Dana, 1849

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 131 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.

DZUFRJ 2448
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
cefalossoma é curto (máximo de duas vezes o comprimento
do urossoma), em forma de escudo e alongado. As margens
posteriores do prossoma são arredondadas. Uma das antê-
nulas do macho apresenta uma geniculação. Em vista lateral,
apresenta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1
ligeiramente mais curta que as demais. A fêmea apresenta
a P5 reduzida.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais, subtropi-
cais e temperadas nos oceanos Atlântico, Pacífico Leste e
Índico. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordeste,
Central e Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória até
Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Temoridae

Temora turbinata (Dana, 1849)

DZUFRJ 3028

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 237 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma possui forma oval, estreita e lisa e tem duas ve-
zes o comprimento do urossoma. A região anterior do
prossoma tem forma aguçada, com rostro em forma de
duas espinhas fortes. A região posterior do prossoma termi-
na em pontas. O olho ventral não tem protuberâncias. O
macho tem antênula geniculada. Em vista lateral, apresenta
quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente
mais curta que as demais. O urossoma da fêmea é simétrico
e o do macho pouco assimétrico.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e de platafor-
ma. Pode ser encontrada enterrada em fundos de lodo, e
na superfície à noite.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais no Oceano
Atlântico Sul. No Brasil já foi encontrada nas costas Nor-
deste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu da região
sul do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

CALANOIDA
Pontellidae

DZUFRJ 2343, 2713

Calanopia americana Dahl, 1894

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 8 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Montú & Gloeden, 1998; Bradford-Grieve
et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. O rostro é aguçado, visível dorsalmente.
A mandíbula tem três cerdas no endopodito e dois ganchos
terminais. Os machos tem antênulas geniculadas. Em vista
lateral, apresenta quatro pares de patas semelhantes, sendo
a P1 ligeiramente mais curta que as demais. Há cerdas
plumíferas grandes na base das patas. A P5 tem a forma de
duas cerdas ou filamentos. Os espinhos nos artículos do
exopodito de P1 a P4 se apresentam de acordo com a fór-
mula abaixo:

Adulto P1 P2 P3 P4
Fêmea 112 102 101 001
Macho 112 103 103 002

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Norte, Nordeste, Central e
Sul. No presente estudo ocorreu da região central do Espíri-
to Santo até Cabo de São Tomé.

CYCLOPOIDA
Oithonidae

Oithona plumifera Baird, 1843

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 84 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Rocha & Coelho-Botelho, 1998; Bradford-
Grieve et al., 1999.

DZUFRJ 2592
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. O rostro é muito grande e tem uma
ponta aguçada, voltada para a região ventral, visível de
perfil. A mandíbula tem cinco cerdas no endopodito e
dois ganchos terminais aguçados. Em vista lateral, apre-
senta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligei-
ramente mais curta que as demais. A P5 tem a forma de
duas cerdas ou filamentos. Os espinhos nos artículos do
exopodito de P1 a P4 se apresentam de acordo com a fór-
mula abaixo:

Adulto P1 P2 P3 P4
Fêmea 113 113 113 112

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e oceânicas
quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico Tropical, Pacífico e Índico.
No Brasil já foi encontrada nas costas Norte, Central e Sul.
No presente estudo ocorreu da região central do Espírito
Santo até Cabo de São Tomé.

CYCLOPOIDA
Oithonidae

Oithona robusta Giesbrecht, 1892

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 50 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Rocha & Coelho-Botelho, 1998; Bradford-
Grieve et al., 1999; Yoneda, 2000.

DZUFRJ 824
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CYCLOPOIDA
Oithonidae

Oithona setigera Dana, 1849

DZUFRJ 2349

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. O rostro é aguçado, visível dorsalmente.
A mandíbula tem quatro cerdas no endopodito e dois gan-
chos terminais. Em vista lateral, apresenta quatro pares
de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente mais curta
que as demais. Há cerdas em remo na base das patas. A P5
tem a forma de duas cerdas ou filamentos. Os espinhos
nos artículos do exopodito de P1 a P4 se apresentam de
acordo com a fórmula abaixo:

Adulto P1 P2 P3 P4
Fêmea 113 102 101 001

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas neríticas, costeiras e
oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Norte, Central e Sul. No presen-
te estudo ocorreu da região central do Espírito Santo até
Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 113 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Rocha & Coelho-Botelho, 1998; Bradford-
Grieve et al., 1999; Yoneda, 2000.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3972



73

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. O rostro é aguçado, voltado para a re-
gião ventral, visível de perfil. A mandíbula tem três cerdas
no endopodito e dois ganchos terminais. Os machos têm
antênulas geniculadas. Em vista lateral, apresenta quatro
pares de patas semelhantes, sendo a P1 ligeiramente mais
curta que as demais. A P5 tem a forma de duas cerdas ou
filamentos. Os espinhos nos artículos do exopodito de P1
a P4 se apresentam de acordo com a fórmula abaixo:

Adulto P1 P2 P3 P4
Fêmea 112 101 101 001
Macho 112 112 112 112

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras frias e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais, subtropi-
cais, subárticas, antárticas e subantárticas nos oceanos
Atlântico, Pacífico e Índico (bipolar), no Mar Mediterrâneo
e na Antártica. No Brasil já foi encontrada nas costas Nor-
deste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu da região
central do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2727

CYCLOPOIDA
Oithonidae

Oithona similis Claus, 1863

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 405 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Rocha & Coelho-Botelho, 1998; Bradford-
Grieve et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. O rostro é aguçado, voltado para a re-
gião ventral, visível de perfil. A mandíbula tem duas cerdas
no endopodito e dois ganchos terminais. Em vista lateral,
apresenta quatro pares de patas semelhantes, sendo a P1
ligeiramente mais curta que as demais. A P5 tem a forma
de duas cerdas ou filamentos. Os espinhos nos artículos
do exopodito de P1 a P4 se apresentam de acordo com a
fórmula abaixo:

Adulto P1 P2 P3 P4
Fêmea 112 102 101 001

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Norte, Central e Sul. No presen-
te estudo ocorreu da região central do Espírito Santo até
Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 694

CYCLOPOIDA
Oithonidae

Oithona tenuis Rosendorn, 1917

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 33 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Rocha & Coelho-Botelho, 1998; Bradford-
Grieve et al., 1999; Yoneda, 2000.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma não são nitidamente separados.
A região anterior do cefalossoma é prolongada em forma
de uma ponta romboidal. O corpo é fusiforme na parte
posterior. O ramo caudal é articulado ao segmento anal.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas costeiras.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar
Mediterrâneo. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordes-
te, Central e Sul. No presente estudo ocorreu apenas em
frente a Vitória.

DZUFRJ 2938

HARPACTICOIDA
Clytemnestridae

Clytemnestra scutellata Dana, 1847

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Reid, 1998; Bradford-Grieve et al., 1999;
Yoneda, 2000.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma não são nitidamente separados.
O corpo é fusiforme tanto na parte anterior quanto na
posterior. A antênula é curta e não ultrapassa o primeiro
segmento livre do prossoma. O ramo caudal é mais curto
que o segmento anal, apresentando setas cerca de duas
vezes mais longas do que o corpo.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais, subtropi-
cais e antárticas nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico
e nos mares Mediterrâneo e Vermelho. No Brasil já foi encon-
trada nas costas Nordeste, Central e Sul. Em geral tem dis-
tribuição irregular, em forma de “manchas”. No presente
estudo ocorreu apenas na divisa do Espírito Santo com o
Rio de Janeiro.

HARPACTICOIDA
Ectinosomatidae

Microsetella rosea (Dana, 1848)

DZUFRJ 2939

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Reid, 1998; Bradford-Grieve et al., 1999.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3976



77

DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma não são nitidamente separados.
A região anterior do cefalossoma é prolongada, em forma
de ponta. O corpo fusiforme na parte posterior. O ramo
caudal é articulado ao segmento anal.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas costeiras e interiores.
Eurihalina.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Norte, Nordeste, Central e
Sul. No presente estudo ocorreu de Vitória até Cabo de
São Tomé.

HARPACTICOIDA
Euterpinidae

Euterpina acutifrons Dana, 1852

DZUFRJ 2937

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 8 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Reid, 1998; Bradford-Grieve et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma não são nitidamente separados.
O corpo é fusiforme tanto na parte anterior quanto na
posterior. Não há lentes cuticulares anteriores. A antênula
ultrapassa o primeiro segmento livre do prossoma. O ramo
caudal é maior que o segmento anal.

ECOLOGIA
Epibentônica, encontrada em águas oceânicas, associada
a uma cianofícea planctônica Trichodesmium, da qual se
alimenta.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e nos ma-
res Mediterrâneo e Vermelho. No Brasil já foi encontrada
nas costas Norte, Nordeste, Central e Sul. No presente estu-
do ocorreu da região central do Espírito Santo até Cabo
de São Tomé.

DZUFRJ 2921

HARPACTICOIDA
Miracidae

Macrosetella gracilis (Dana, 1847)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 66 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Reid, 1998; Bradford-Grieve et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma não são nitidamente separados.
O corpo é fusiforme tanto na parte anterior quanto na
posterior. Há lentes cuticulares agrupadas na região ante-
rior do cefalossoma. A antênula ultrapassa o primeiro seg-
mento livre do prossoma. O ramo caudal é maior que o
segmento anal, com cerdas caudais mais curtas que o
urossoma.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacifico e Índico, no Mar
Mediterrâneo e no Golfo da Arábia. No Brasil já foi encon-
trada nas costas Norte, Nordeste, Central e Sul. No presente
estudo ocorreu apenas no norte do Rio de Janeiro.

HARPACTICOIDA
Miracidae

Miracia efferata Dana, 1849

DZUFRJ 2940

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Reid, 1998; Bradford-Grieve et al., 1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto, com as margens posteriores terminadas
em ganchos grandes. A coloração é verde, principalmente
em “V”, formada por células pigmentárias do olho, em vis-
ta dorsal. O urossoma é bissegmentado. O segmento genital
da fêmea é estreito, duas vezes maior que o segmento
anal. O ramo caudal (na fêmea e no macho) tem o mesmo
tamanho do segmento anal.

ECOLOGIA
Epipelágica. É o copépode mais numeroso em águas costei-
ras e de plataforma com salinidade entre 30 e 35 e tempera-
turas superiores a 15ºC.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Norte, Nordeste, Central e
Sul. No presente estudo ocorreu da região central do Espíri-
to Santo até Cabo de São Tomé.

POECILOSTOMATOIDA
Corycaeidae

Corycaeus (Onychocorycaeus) giesbrechti Dahl, 1894

DZUFRJ 116, 2830

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 22 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é curto, com as margens posteriores terminadas
em ganchos grandes. O urossoma é bissegmentado. O seg-
mento genital da fêmea é cerca de duas vezes maior que o
ramo caudal. O segmento genital do macho tem comprimen-
to igual ao do restante do urossoma, incluindo o ramo
caudal, sendo que este último é um pouco maior que o
segmento anal.

ECOLOGIA
Epipelágica, de superfície, encontrada em águas oceânicas
e de plataforma.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Central e Sul. No presente es-
tudo ocorreu apenas em Vitória.

POECILOSTOMATOIDA
Corycaeidae

Corycaeus (Onychocorycaeus) latus Dana, 1849

DZUFRJ 2898

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto, com as margens posteriores terminadas
em ganchos grandes. O urossoma é bissegmentado. Tanto
na fêmea quanto no macho o ramo caudal é um pouco ma-
ior que o restante do urossoma.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo ocorreu do sul do Espírito Santo até o
norte do Rio de Janeiro.

POECILOSTOMATOIDA
Corycaeidae

Corycaeus (Urocorycaeus) lautus Brady, 1883

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 6 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.

DZUFRJ 2801
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é curto, com as margens posteriores terminadas
em ganchos grandes. As lentes oculares do macho são
contíguas e as da fêmea, separadas. O urossoma é unisseg-
mentado na fêmea. No macho, o ramo caudal e o segmento
anal têm comprimento igual.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas, desde a su-
perfície até 300 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico e Pacífico. No Brasil já foi
encontrada nas costas Norte, Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo ocorreu da região central do Espírito Santo
até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2802

POECILOSTOMATOIDA
Corycaeidae

Corycaeus (Agetus) limbatus (Brady, 1888)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 37 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma é curto, com as margens posteriores terminadas
em ganchos grandes. O ramo caudal da fêmea tem aproxi-
madamente o mesmo tamanho ou é um pouco maior que o
urossoma restante, sempre divergente. No macho, o ramo
caudal é do mesmo tamanho que o restante do urossoma.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas, com tempera-
tura superior a 26ºC. Típica das águas quentes da Corrente
o Brasil.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Norte, Nordeste, Central e
Sul. No presente estudo ocorreu da região central do Espíri-
to Santo até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2880

POECILOSTOMATOIDA
Corycaeidae

Corycaeus (Corycaeus) speciosus Dana, 1849

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 12 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados; o
prossoma é curto, com as margens posteriores terminadas
em ganchos grandes. As fêmeas apresentam uma grande
quilha ventral em forma de gancho. O urossoma é unisseg-
mentado. O ramo caudal da fêmea tem comprimento aproxi-
madamente igual à metade do segmento genital. No macho,
o ramo caudal é de comprimento igual.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada esporadicamente até os 1.750 m
de profundidade. É o copépode mais abundante e freqüente
em águas oceânicas, encontrado em número elevado em
águas quentes da plataforma, raramente em águas costeiras.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais do Oceano
Atlântico. No Brasil já foi encontrada nas costas Norte,
Nordeste, Central e Sul. No presente estudo ocorreu da re-
gião central do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2748, 2428

POECILOSTOMATOIDA
Corycaeidae

Farranula gracilis (Dana, 1853)

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 318 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. O corpo é estreito. O maxilípede é dilata-
do, terminado em um gancho grande. P5 tem forma de
bastão, com duas cerdas foliáceas, uma delas alcançando
o limite posterior do segmento genital. No macho, o seg-
mento anal possui as margens laterais côncavas.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceâni-
cas. Alcança até 1.000 m de profundidade em águas sub-
tropicais subsuperficiais.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo ocorreu de Vitória até Cabo de São Tomé.

POECILOSTOMATOIDA
Oncaeidae

Lubbockia squillimana Claus, 1863

DZUFRJ 2810

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 18 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. A maior amplitude do corpo está no li-
mite entre o cefalossoma e o primeiro segmento torácico.
De perfil, apresenta uma protuberância torácica dorsal. O
maxilípede é dilatado, terminado em um gancho grande.
P5 tem forma de bastão, com cerdas terminais. A fêmea
apresenta dois segmentos entre o segmento genital e o
segmento anal, e o macho apresenta três segmentos muito
curtos.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas frias de plataforma.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais no Oceano Atlântico. No Brasil já foi encontrada
nas costas Nordeste, Central e Sul. No presente estudo
ocorreu da região central do Espírito Santo até Cabo de
São Tomé.

POECILOSTOMATOIDA
Oncaeidae

Oncaea conifera Giesbrecht, 1891

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 40 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; López-Salgado et al.,
2000.

DZUFRJ 2735
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. A maior amplitude do corpo está no li-
mite entre o cefalossoma e o primeiro segmento torácico.
O maxilípede é dilatado, terminado em um gancho grande.
P5 tem forma de bastão, com cerdas terminais. Na fêmea o
segmento genital é maior que o restante do urossoma. O
ramo caudal é quase do mesmo tamanho do segmento
anal.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas costei-
ras, de plataforma superficiais e oceânicas, com temperatura
entre 15 e 21ºC e salinidade de 35.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo ocorreu de Vitória até Cabo de São Tomé.

DZUFRJ 2857

POECILOSTOMATOIDA
Oncaeidae

Oncaea media Giesbrecht, 1891

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 17 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Bradford-Grieve et al., 1999; Yoneda,
2000.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados, e o
prossoma é curto. A maior amplitude do corpo está no li-
mite entre o cefalossoma e o primeiro segmento torácico.
O maxilípede é dilatado, terminado em um gancho grande.
P5 tem forma de bastão, com cerdas terminais. Na fêmea o
segmento genital é maior que o restante do urossoma. A
fêmea apresenta o ramo caudal muito maior que o segmen-
to anal.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacifico e Índico e no Mar
Vermelho. No Brasil já foi encontrada nas costas Nordeste,
Central e Sul. No presente estudo ocorreu da região central
do Espírito Santo até Cabo de São Tomé.

POECILOSTOMATOIDA
Oncaeidae

Oncaea venusta Philipp, 1843

DZUFRJ 2889, 2808

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 519 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; López-Salgado et al.,
2000; Böttger-Schnack et al., 2001; Wen-Tseng Lo et al.,
2004.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma tem aspecto foliáceo, dilatado, com o contorno
quase quadrado. Corpo anterior e posterior têm quatro
segmentos na fêmea; no macho, o posterior tem seis seg-
mentos. As duas lentes oculares são bem separadas na re-
gião anterior do cefalossoma. O primeiro artículo da segun-
da antena tem espinhos ramificados. O ramo caudal é gran-
de e estreito.

ECOLOGIA
Epipelágica e mesopelágica, encontrada em águas oceâni-
cas, desde a superfície até 400 m de profundidade. É a
espécie de Copilia mais freqüente e numerosa em águas
quentes de plataforma ao largo do Brasil.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo, ocorreu da região central do Espírito
Santo até a divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo.

POECILOSTOMATOIDA
Sapphirinidae

Copilia mirabilis Dana, 1849

DZUFRJ 742

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.
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DIAGNOSE
O prossoma e o urossoma são nitidamente separados. O
prossoma tem aspecto foliáceo, mais ou menos oval e acha-
tado. O corpo anterior tem cinco segmentos e o posterior,
cinco a seis segmentos. O ramo caudal é achatado, com
margem posterior sobressalente na linha média e saliência
marginal subterminal em forma de espinha. A cerda interna
do ramo caudal é inserida anteriormente à cerda lateral
externa.

ECOLOGIA
Epipelágica, encontrada em águas oceânicas e de platafor-
ma subtropicais e subantárticas, desde a superfície até
250 m de profundidade.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição em águas tropicais e subtro-
picais nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste, Central e Sul. No
presente estudo ocorreu da região sul do Espírito Santo
ao Cabo de São Tomé.

POECILOSTOMATOIDA
Sapphirinidae

Sapphirina nigromaculata Caus, 1863

DZUFRJ 2887, 2792

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 5 indivíduos.

LITERATURA
Björnberg, 1981; Boxshall, 1998; Bradford-Grieve et al.,
1999.
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MONSTRILLOIDA
Monstrillidae

Cymbasoma gracilis Gurney, 1927

DZUFRJ 118
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DIAGNOSE
O cefalotórax é composto por cinco segmentos, transparente na sua maior porção e com a forma cilíndrica e estreitada.
O segmento cefálico excede a metade do comprimento total. O tubo oral está localizado na parte frontal do cefalotórax,
próximo da extremidade do segmento cefálico. A antênula possui quatro artículos, sendo que o terceiro não é distintamen-
te separado; é armada por 0,I; 1,IV; 1,I; 7,VII setas (algarismos romanos) e espinhos (números arábicos). Possui quatro
pares de patas natatórias. A P5 bifurcada é um pouco estreitada na sua base, alargando em direção a sua extremidade.
O lóbulo externo deste par de patas é modificado em um apêndice cônico, e da sua base partem três cerdas longas. O ló-
bulo interno é modificado em um apêndice semelhante, que é curto e sem cerdas. O urossoma é formado por três seg-
mentos. O comprimento do somito genital é igual aos outros dois segmentos combinados, sendo este somito um pouco
dilatado na sua base. A parte ventral é semelhante a uma protuberância e possui um par de espinhos ovígeros separados,
com cerca da metade do comprimento total. Os ramos caudais são um pouco divergentes, cada um provido de três cerdas.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre em águas tropicais nos oceanos Atlântico e Índico
e nos mares Mediterrâneo e Vermelho. No Brasil já foi encon-
trada nas costas Nordeste, Central e Sul. No presente estudo
ocorreu apenas no sul da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Dias, 1996; Johnsson, 1998.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:3993
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MONSTRILLOIDA
Monstrillidae

Monstrilla bahiana Suárez-Morales & Dias, 2001a

MNRJ 14438
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DIAGNOSE
O cefalotórax representa pouco mais de 50% do comprimento total. O tubo oral é protuberante, localizado na porção
anterior do cefalotórax. Olhos nauplianos dorsais estão presentes e ocelos são pouco desenvolvidos, arredondados em
vista dorsal. A região cefálica é achatada em vista dorsal, com pequenas protuberâncias cuticulares entre as bases das
antênulas. Dois pares de processos cuticulares quitinizados, em forma de elevações, estão localizados ventralmente, an-
teriores ao tubo oral. Em vista lateral, uma protuberância mediana é observada entre os dois pares de processos, situada
na porção ventral. A antênula é moderadamente longa, com quatro segmentos aparentes, armada por 0,I; 1,V; 2,I; 1,V;
4+II+esteto setas (algarismos romanos) e espinhos (números arábicos). Propõe-se uma divisão intersegmental entre os
artículos 3 e 4, marcada por uma constrição. O último artículo é fortemente geniculado. Apresentam quatro pares de pa-
tas natatórias. A P5 é ausente. O urossoma é formado por quatro segmentos. Em vista dorsal, o somito genital é tão lon-
go quanto os dois segmentos seguintes juntos. O aparelho copulatório é formado por uma protuberância ventral que é
quase do mesmo tamanho ou um pouco menor que os três segmentos pós-genitais juntos. Esta protuberância é cilíndrica,
e apresenta estrias cuticulares transversais na superfície anterior. Em vista lateral, apresenta uma curvatura dirigida para
baixo, sendo globosa na sua porção distal, com a extremidade larga e achatada na porção terminal. Em vista ventral, a
protuberância é mais larga próximo da sua base. A extremidade alcança, com a sua curvatura, a porção distal do segmen-
to anal. A furca caudal é subretangular, 1,6 vez mais longa do que larga, e a porção terminal é tão larga quanto a proxi-
mal. A furca tem seis cerdas (duas na margem externa, duas terminais, uma dorsal e uma na margem interna). A cerda
dorsal é longa, 2,5 vezes o tamanho da furca caudal. As outras cerdas são de comprimento e largura semelhantes.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorreu em águas tropicais do oceano Atlântico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste e Central. No presente
estudo ocorreu em frente a Salvador, no sul da Bahia próxi-
mo aos bancos Rodgers e Hotspur e sobre o banco Jaseur
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 6 indivíduos.

LITERATURA
Suárez-Morales & Dias, 2001a.
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MONSTRILLOIDA
Monstrillidae

Monstrilla careli Suárez-Morales & Dias, 2000

MNRJ 1438
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DIAGNOSE
O tamanho do cefalotórax excede a metade do comprimento total. Em vista dorsal, o cefalotórax apresenta um par de pe-
quenas sensilas. Em vista ventral, há pequenas protuberâncias, localizadas entre as antênulas e o tubo oral, com um par
de processos cuticulares arredondados; ao seu redor, forma-se um campo concêntrico de espinhas longitudinais. Apresenta
ornamentações cuticulares, representadas por um campo de pequenas reticulações na porção proximal da superfície dor-
sal. O tubo oral está localizado na parte anterior do segmento cefalotorácico I. O segmento cefálico possui olhos naupli-
anos, assim como ocelos arredondados, pouco pigmentados. A antênula é relativamente longa e delgada, com quatro ar-
tículos. Possui um segmento terminal longo, com mais da metade do tamanho deste apêndice. É armada por 0,I; 1,V;
2,I; 10,VIII setas (algarismos romanos) e espinhos (números arábicos), com um espinho terminal. Apresentam quatro
pares de patas natatórias birramadas. A P5 é curta, bilobada, fusionada na região mediana na sua base, tendo uma por-
ção basal relativamente curta. O lóbulo externo é cerca de 2,2 vezes mais largo que o lóbulo interno, armado com três
longas cerdas plumosas, todas de tamanho semelhante. As cerdas do lóbulo externo alcançam a margem distal da furca
caudal. O lóbulo interno é pequeno, arredondado, armado com uma cerda cerca de 25% mais curta que as do lóbulo. O
abdome possui quatro segmentos. Apresenta um duplo somito genital com uma divisão intersegmental visível em vista
dorsal, representando cerca da metade do comprimento do abdome. A região mediana do somito genital é moderadamente
dilatada, com um par de espinhas ovígeras curtas, que se afinam distalmente. A furca caudal, cerca de duas vezes mais
longa que larga, é moderadamente divergente, com seis cerdas (duas externas, três terminais e uma dorsal). A cerda dor-
sal é relativamente longa, duas vezes mais comprida que a furca caudal.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre em águas tropicais do Oceano Atlântico. No Brasil
já foi encontrada nas costas Nordeste e Central. No presente
estudo ocorreu de Salvador até o sul do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 28 indivíduos.

LITERATURA
Suárez-Morales & Dias, 2000; Suárez-Morales, 2001.
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MNRJ 14437

MONSTRILLOIDA
Monstrillidae

Monstrilla satchmoi Suárez-Morales & Dias, 2001b
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DIAGNOSE
O cefalotórax tem cerca de 65% do comprimento total. Sua porção anterior, em vista dorsal, apresenta forte depressão
que forma um pequeno canal rodeado por pequenas protuberâncias arredondadas. A superfície anterior apresenta estrias
longitudinais que terminam na base das antênulas. Na superfície dorsal encontram-se processos cuticulares, sob a forma
de três pares de estruturas subtriangulares, cada qual formada por cinco a sete elementos. O tubo oral está localizado na
posição médio ventral, bilobulado, protuberante, com cerca de 14 pequenas estruturas semelhantes a setas, localizadas
próximas a sua base. Olhos nauplianos estão presentes, pouco desenvolvidos, e os ocelos são arredondados. A antênula
é alongada, bissegmentada, armada por 1 (quebrado na base), 11-I setas (algarismos romanos) e espinhos (números ará-
bicos). Propõe-se que os artículos 2-5 sejam fusionados. Apresentam quatro pares de patas natatórias. A P5 é formada
por um lóbulo simples, 1,2 vez mais largo na base que na porção distal, armado com duas cerdas relativamente longas,
de tamanho e largura semelhantes, a interna um pouco mais longa. O abdome tem quatro segmentos. O somito genital
representa cerca da metade do comprimento do abdome, apresentando um par de espinhas ovígeras que se afinam dis-
talmente e se estendem além da margem distal da furca caudal. A furca caudal é tão longa quanto larga, com cinco cerdas
(uma lateral, três terminais e uma dorsal um pouco mais curta que as demais, que têm comprimento semelhante).

DISTRIBUIÇÃO
Ocorre em águas tropicais do Oceano Atlântico. No Brasil
já foi encontrada na costa Nordeste. No presente estudo
ocorreu apenas sobre o banco Hotspur.

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Suárez-Morales & Dias, 2001b.
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Larvas de Decapoda
Fernandes, L. D. de A.; Almeida, E. V. de;
Peixoto, B. J. F de S. & Souza, M. F. de.
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Crustáceos formam um grupo heterogêneo de espécies ani-
mais com hábitos de vida distintos. A maioria, no entanto,
tem em comum pelo menos um período da vida no ambien-
te pelágico, geralmente uma larva planctônica. Dentre os
crustáceos, as larvas de decápodes freqüentemente alcan-
çam densidades altas o suficiente para representarem o
segundo grupo mais abundante nas regiões costeiras brasi-
leiras, superados apenas por copépodes (Brandini et al.,
1997). Na maioria das espécies, observa-se a troca do
ambiente pelágico pela vida adulta bentônica. No ambien-
te pelágico, diferentes fases larvares apresentam morfologia
e hábitos diferentes dos adultos (Anger, 2001). Nesse sen-
tido, pode haver pouca semelhança também entre as fases
do desenvolvimento de uma mesma espécie.

A primeira fase do desenvolvimento dos crustáceos – nauplius
– é caracterizada pela presença e funcionalidade de apenas
três pares de apêndices: primeiras antenas, segundas ante-
nas e mandíbulas. Outros caracteres úteis na identificação
dessa fase são a segmentação do corpo pouco marcada
externamente, demais apêndices ausentes ou rudimentares
e a presença de um olho naupliar mediano. As demais fa-
ses do desenvolvimento possuem denominações particula-
res em cada grupo taxonômico, mas podem ser sintetizadas
em protozoea (incluindo elaphocaris) e zoea (phyllosoma e
mysis), com apêndices torácicos desenvolvidos e funcio-
nais, e decapodito (megalopa, “pós-larva”), com apêndices
abdominais cerdosos (Williamson, 1957; 1982).

Dentre os caracteres considerados importantes na identifi-
cação das larvas de crustáceos decápodes, a forma geral
da larva, a morfologia dos apêndices, a presença de espi-
nhos na carapaça e nos somitos do abdome são mais fre-
qüentemente utilizados. Em muitos casos, no entanto,
podem ser importantes a distribuição de cerdas nos artícu-
los dos apêndices e os tipos de cerdas. Uma descrição de-
talhada da morfologia de cada apêndice pode ser encontra-
da em Haynes (1985). A taxonomia adotada foi baseada
em Martin & Davis (2001).
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Larvas de crustáceos decápodes e apêndices hipotéticos com destaque para os principais caracteres morfológicos utilizados na identificação
de fases e espécies distintos. A1, primeira antena: Pe, processo espinhoso; Pa, pedúnculo da antena; A2, segunda antena: Ex, exopodito ou es-
cafocerito (Scc); En, endopodito; Eba, espinho basal da antena; Eex, espinho externo do escafocerito; Mx1, primeira maxila; Mx2, segunda ma-
xila: Ex, exopodito ou escafognatito (Scg); En, endopodito; CL, “caridean lobe”; EnBa, endito basal; EnCo, endito coxal; Mxp1, primeiro maxilí-
podo: Epi, epípodo branquial; P1-P5, primeiro a quinto pereópodos; Co, coxa; Ba, base; Is, ísquio; Me, merus; Ca, carpus; Pr, própodo; Da, dácti-
lo; Q, quela. Larvas inteiras, vistas laterais: R, rostro; Eso, espinho supraorbital; Po, pedúnculo ocular; Edc, espinho dorsal da carapaça; Od, ór-
gão dorsal; Eda, espinho dorsal do abdome; Epla, espinho póstero-lateral do abdome; Te, telso; Eple, espinho pleural do abdome; Eco, espinho
coxal; Ept, espinho pterigostomial; Ea, espinho antenal; Eh, espinho hepático; Epdc, espinho póstero-dorsal da carapaça; Epc, espinho posteri-
or da carapaça; Edla, espinho dorso-lateral do abdome; Ela, espinho lateral do abdome; Ur, urópodo; Ee, espinho esternal.
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Metapenaeopsis sp. Dendrobranchiata – Penaeoidea
Penaeidae

DZUFRJ 402; 6,9 mm
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DIAGNOSE
[zoea] corpo delgado; carapaça não serrilhada na margem póstero-ventral; quinto somito abdominal sem espinho pósterola-
teral; espinho hepático presente; comprimento do rostro maior ou igual ao pedúnculo ocular; rostro serrilhado na su-
perfície dorsal e curvo para baixo; órgão dorsal semelhante a um espinho e situado atrás da inserção do rostro; margem
antero-ventral da carapaça com serrilha diminuta; primeira antena menos de duas vezes o comprimento da segunda an-
tena; mandíbula com palpo nos estádios de nauplius e zoea; labro com espinho anterior; somitos abdominais 4 a 6 com
pequeno espinho dorsal; espinhos pleurais ausentes; espinhos dorso-laterais ausentes ou presentes apenas no quinto
somito abdominal; exopoditos cerdosos em todos os pereópodos; telso com 7+7 processos espinhosos pares nos estádios
iniciais e 7+1+7 nos estádios de zoea, dentre os quais os três externos são laterais.

ECOLOGIA
Os adultos são oceânicos, pelágicos e comuns em profundi-
dades de até 200 m. O desenvolvimento larvar normalmente
inclui mais de quinze estádios, entre nauplius e decapoditos.

DISTRIBUIÇÃO
A família Penaeidae inclui cerca de quinze espécies distri-
buídas em oito gêneros no Brasil: Artemesia Bate, 1888;
Farfantepenaeus Burukovsky, 1997; Litopenaeus Péres Far-
fante, 1969; Metapenaeopsis Bouvier, 1905; Parapenaeus
Smith, 1885; Penaeopsis Bate, 1881; Rimapenaeus Pérez
Farfante & Kensley, 1997 e Xiphopenaeus Smith, 1869. No
Brasil, ocorrem três espécies do gênero Metapenaeopsis –
M. goodei (Smith, 1885), em áreas oceânicas do Amapá ao
Espírito Santo; M. hobbsi Pérez Farfante, 1971, em águas
oceânicas em Pernambuco e no Espírito Santo; e M.
martinella Pérez Farfante, 1971, do Caribe ao sul da América
do Sul, e, especificamente no Brasil, com registros de
Amapá a Alagoas. As larvas do presente estudo foram coleta-
das na região do banco de Abrolhos.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3 indivíduos.

LITERATURA
Paulinose, 1973; Calazans, 1993; Pérez-Farfante & Kensley,
1997; Ronquillo & Saisho, 1997; D´Incao, 1998; Choi &
Hong, 2001; Santos & Lindley, 2001.
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Dendrobranchiata – Penaeoidea
Sicyoniidae

Sicyonia sp.

DZUFRJ 765; 2,0 mm
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DIAGNOSE
[protozoea] carapaça lisa, curta, sem recobrir os últimos somitos torácicos; rostro vestigial; primeira antena com
1+1+1+7(2+5) cerdas (três apicais muito mais longas que as demais); somitos abdominais 1 a 5 com espinho dorsal; tel-
so bifurcado com sete cerdas em cada ramo, seis marginais e uma dorsal, urópodos presentes; espinho supra-orbital au-
sente; margem anterior do labro sem espinho; primeira antena duas vezes mais comprida que a segunda, com quatro artí-
culos e com três cerdas apicais muito mais longas que as demais; endopodito da segunda antena com 1+2+3+4 cerdas;
comprimento do abdome duas vezes o comprimento da carapaça; somitos abdominais 1 a 5 sem espinhos pleurais ou
ventrais e geralmente com espinhos dorsais; sexto somito sem espinho dorsal; telso alongado, com 7+7 espinhos (em
todos os estádios), cilíndrico em secção transversal e com depressão mediana aguda.

ECOLOGIA
Há poucas informações disponíveis sobre os hábitos das
larvas dessa família. Os adultos são oceânicos, demersais
e comuns em profundidades de até 100 m. O desenvolvi-
mento larvar normalmente inclui mais de quinze estádios,
entre nauplius e decapoditos. No desenvolvimento larvar
são oito estádios de nauplius, três de protozoea e quatro
de zoea.

DISTRIBUIÇÃO
A família Sicyoniidae possui um único gênero, Sicyonia H.
Milne Edwards, 1830, que engloba cerca de 43 espécies
distribuídas pelo globo. No Brasil, seis espécies foram re-
gistradas até o presente. Dentre elas, cinco possuem ampla
distribuição na região oceânica, incluindo a área do pre-
sente estudo – S. burkenroadi Cobb, 1971, Carolina do
Norte (EUA), Golfo do México e do Caribe ao Brasil (Bahia);
S. dorsalis Kingsley, 1878, Carolina do Norte (EUA), Golfo
do México e do Caribe à costa central do Brasil; S. laevigata
Stimpson, 1871, Golfo da Califórnia, Costa Rica, Panamá,
Carolina do Norte (EUA), Golfo do México e do Caribe ao
Brasil (Santa Catarina), S. parri (Burkenroad, 1934), Carolina
do Norte (EUA), Golfo do México e da Colômbia ao Brasil
(São Paulo); e S. typica (Boeck, 1864), Carolina do Norte,
Golfo do México e do Caribe ao Brasil (Santa Catarina). No
presente estudo foi encontrada em frente ao Rio Real.

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Gurney, 1942; Cook, 1966; Calazans, 1993; D´Incao, 1998;
Santos & Lindley, 2001.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:39107



108

Dendrobranchiata – Penaeoidea
Solenoceridae

Solenocera sp.

DZUFRJ 744; 5,8 mm
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça coberta por espinhos e cerdas; rostro sem espinhos ou serrilha; espinho supra-orbital ultrapassando a
extremidade da órbita; olhos esféricos voltados anteriormente; margem dorsal da carapaça com dois órgãos dorsais
conspícuos; margens lateral e posterior da carapaça com espinhos ramificados; superfície dorsal da carapaça com três
espinhos; superfície dorso-lateral com cinco espinhos dispostos em fileira; margem ventral da carapaça com fileira de
pequenos espinhos; margem posterior da carapaça com três pares de espinhos serrilhados (=lobos ramificados); abdome
com espinhos dorsais, esternais e póstero-laterais em todos os somitos; com espinhos dorso-laterais nos somitos 2 a 6; so-
mitos abdominais 5 e 6 com duas cerdas dorsais longas; telso com duas fileiras de espinhos na superfície dorsal.

ECOLOGIA
A família Solenoceridae inclui camarões pelágicos de regi-
ões rasas e profundas. Os adultos e as larvas são predomi-
nantemente oceânicos. Os adultos vivem comumente junto
ao fundo em profundidades superiores a 100 m. As larvas
passam por mais de dez estádios entre o nauplius e o de-
capodito, e podem ser coletadas a profundidades de 0 a
200 m.

DISTRIBUIÇÃO
No Brasil ocorrem quatro gêneros: Hadropenaeus Pérez-
Farfante, 1977; Mesopenaeus Pérez-Farfante, 1977;
Pleoticus Bate, 1888; e Solenocera Lucas, 1849. Há registro
de adultos do Amapá ao Rio Grande do Sul e outras regiões
do Atlântico Ocidental. No presente estudo as larvas foram
coletadas do sul da Bahia até o sul do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 13 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1942; Bourdillon-Casanova, 1960; Cook, 1966;
Seridji, 1989; Calazans, 1993; Barnich, 1996; Pérez-Farfan-
te & Kensley, 1997; D´Incao, 1998; Santos & Lindley, 2001.
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Dendrobranchiata – Sergestoidea
Luciferidae

Lucifer faxoni Borradaile, 1915

DZUFRJ 2544; 3,0 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] corpo comprimido lateralmente, transparente; carapaça alongada anteriormente; rostro curto, que não ultrapassa
a extremidade do olho; labro com espinho voltado anteriormente; espinho pleural presente nos somitos abdominais 1 a
5;  quarto e quinto pereópodos ausentes.

ECOLOGIA
Esta espécie é holoplanctônica e característica de águas
costeiras, normalmente em profundidades acima dos 50 m.
Sua área de ocorrência é delimitada por Lucifer typus H.
Milne-Edwards, 1837, característica de águas oceânicas. L.
faxoni também pode ser encontrada em regiões estuarinas.

DISTRIBUIÇÃO
Apresenta ampla distribuição no Oceano Atlântico. Na costa
brasileira ocorre entre Amapá e Rio Grande do Sul. Os adul-
tos e as larvas são freqüentes e abundantes nas amostras.
No presente estudo foram encontrados até a isóbata de
3.000 m em toda a área de estudo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 111 indivíduos.

LITERATURA
Calazans, 1993; D´Incao, 1998; Santos & Lindley, 2001.
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Dendrobranchiata – Sergestoidea
Sergestidae

Sergestes cf. henseni (Ortmann, 1893)

DZUFRJ 700; 1,6 mm.
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DIAGNOSE
[protozoea, grupo ortmanni] carapaça delgada, com espinhos lateral e posterior não ramificados, mas com longos espinhos
que surgem junto a sua inserção na carapaça; espinho supra-orbital ramificado com três longos processos laterais; ros-
tro reto, serrilhado na ponta; espinho lateral ornamentado na base com seis espínulas longas e serrilhado na ponta; es-
pinho dorsal ornamentado na base com três espínulas longas em cada lado.

ECOLOGIA
A família Sergestidae inclui seis gêneros de pequenos a
médios camarões em sua maioria mesopelágicos, oceânicos
e comumente coletados em profundidades de até 2.000 m.
As larvas podem ser coletadas entre 0 e 200 m de profun-
didade.

DISTRIBUIÇÃO
No Brasil, há registros de três espécies de Acetes H. Milne
Edwards, 1830 (A. americanus americanus Ortmann, 1893;
A. marinus Omori, 1975; e A. paraguayensis Hansen, 1919),
uma espécie de Peisos Burkenroad, 1945 (P. petrunkevitchi
Burkenroad, 1945), quatro espécies de Sergestes H. Milne
Edwards, 1830 [(S. atlanticus H. Milne Edwards, 1830; S.
armatus Krøyer, 1855; S. corniculum s. lat.; e S. edwardsi
Kroyer, 1855 (=S. edwardsi s. str.)], e duas de Sergia
Stimpson, 1860 [S. prehensilis (Bate, 1881) e S. regalis
(Gordon, 1939)]. Na costa brasileira, foram feitos registros
de adultos entre 13°S e 21°S. No presente estudo, as lar-
vas foram coletadas em frente a Salvador e Vitória.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 8 indivíduos.

LITERATURA
Calazans, 1993; Pérez-Farfante & Kensley, 1997; D´Incao,
1998; Santos & Lindley, 2001; Cardoso & Serejo, 2003.
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Pleocyemata – Stenopodidea
Spongicolidae

Microprosthema sp.1

DZUFRJ 400; 4,1 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça com um ou dois sulcos dorsais posteriores à inserção do rostro; comprimento do rostro igual à metade
do comprimento das primeiras antenas; espinhos pleurais pequenos nos somitos abdominais 1 a 3; espinho supra-orbi-
tal conspícuo; mandíbula proeminente, destacada do corpo; olho triangular proporcionalmente grande; somito abdominal
6 superior em comprimento à soma dos outros cinco; estilocerito antenal reduzido e sem espinho; espinho ventral no
somito 5 ausente ou reto e voltado para trás; primeiros três pereópodos quelados; quarto e quinto pereópodos sem exo-
poditos; primeiro pleópodo ausente nos primeiros estádios do desenvolvimento em muitas espécies.

ECOLOGIA
A família Spongicolidae reúne pequenos camarões comuns
em áreas coralinas ou associados a esponjas nas zonas
tropical e temperada em todo o mundo. É comum os adultos
desta família residirem em águas rasas, de fundo rochoso
e recoberto de algas.

DISTRIBUIÇÃO
A família inclui cinco gêneros: Microprosthema Stimpson,
1860; Spongicola de Haan, 1844; Spongicoloides Hansen,
1908; Spongiocaris Bruce & Baba, 1973; e Paraspongicola
de Saint Laurent & Cleva, 1981. Com a exceção de
Paraspongicola, cuja única espécie P. pusilla de Saint
Laurent & Cleva, 1981 está restrita ao Indo-Pacífico, os
demais gêneros incluem espécies com registros de adultos
no Indo-Pacífico, Pacífico Leste, Atlântico Oeste (especial-
mente a região centro-norte) e Caribe. No Brasil, há registro
confirmado para apenas Microprosthema semilaeve (von
Martens, 1872) nos estados de Pernambuco e Bahia, além
do Arquipélago de Fernando de Noronha. No presente estu-
do foram coletadas larvas nas adjacências do banco de
Abrolhos.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3 indivíduos.

LITERATURA
Ortmann, 1893; Gurney, 1924; 1936; 1937; 1942; Gurney
& Lebour, 1941; Williamson, 1976; Holthuis, 1993; Coelho
& Ramos-Porto, 1998a;  Saito & Takeda, 2003; Martin &
Goy, 2004.
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Pleocyemata – Stenopodidea
Spongicolidae

Microprosthema sp. 2

DZUFRJ 723; 7,2mm
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça com um ou dois sulcos dorsais posteriores à inserção do rostro; rostro curto, que não ultrapassa a extre-
midade do olho; espinhos pleurais nos somitos abdominais 2 a 3; espinho supra-orbital conspícuo; mandíbula proeminente,
destacada do corpo; olho triangular proporcionalmente grande; somito abdominal 6 superior em comprimento à soma
dos outros cinco; estilocerito antenal reduzido e sem espinho; espinho ventral no somito 5 ausente ou reto e voltado
para trás; primeiros três pereópodos quelados; quarto e quinto pereópodos sem exopoditos; primeiro pleópodo ausente
nos primeiros estádios do desenvolvimento em muitas espécies.

ECOLOGIA
A família Spongicolidae reúne pequenos camarões comuns
em áreas coralinas ou associados a esponjas nas zonas
tropical e temperada em todo o mundo. É comum os adultos
desta família residirem em águas rasas, de fundo rochoso
e recoberto de algas.

DISTRIBUIÇÃO
A família inclui cinco gêneros: Microprosthema Stimpson,
1860; Spongicola de Haan, 1844; Spongicoloides Hansen,
1908; Spongiocaris Bruce & Baba, 1973; e Paraspongicola
de Saint Laurent & Cleva, 1981. Com a exceção de
Paraspongicola, cuja única espécie P. pusilla de Saint
Laurent & Cleva, 1981 está restrita ao Indo-Pacífico, os
demais gêneros incluem espécies com registros de adultos
no Indo-Pacífico, Pacífico Leste, Atlântico Oeste (especial-
mente a região centro-norte) e Caribe. No Brasil, há registro
confirmado para apenas Microprosthema semilaeve (von
Martens, 1872) nos estados de Pernambuco e Bahia, além
do Arquipélago de Fernando de Noronha. No presente estu-
do foram coletadas larvas nas adjacências do banco de
Abrolhos e sobre o banco Davis da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Ortmann, 1893; Gurney, 1924; 1936; 1937; 1942; Gurney
& Lebour, 1941; Williamson, 1976; Holthuis, 1993; Coelho
& Ramos-Porto, 1998a; Saito & Takeda, 2003; Martin &
Goy, 2004.
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Pleocyemata – Stenopodidea
Stenopodidae

Stenopus hispidus (Olivier, 1811)

DZUFRJ 937; 14,4 mm
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DIAGNOSE
[zoea] margem póstero-ventral da carapaça sem espinho; espinho dorsal nos somitos 3 e 5, aquele do somito 3 muito
maior; estádio I com primeiro pereópodo completo e funcional; abdome flexionado 90º no somito 3 nos estádios tar-
dios; rostro longo, de comprimento maior que a carapaça e com serrilha no estádio I de algumas espécies; espinho su-
pra-orbital conspícuo (exceto estádio I), somito abdominal 6 mais comprido que a soma dos outros cinco somitos;
olhos grandes triangulares, mandíbula excepcionalmente grande inserida em uma depressão na carapaça; segmento ab-
dominal 5 usualmente com um espinho esternal ímpar; escama antenal segmentada com quatro artículos na ponta nos
primeiros estádios; telso triangular com depressão em forma de “V” nos estádios iniciais; margem posterior do telso fre-
qüentemente com 7+7 processos, os segundos reduzidos a pequenas cerdas; telso sem espinhos laterais, exceto no está-
dio I; espinhos pleurais nos somitos abdominais 1 e 3.

ECOLOGIA
Os adultos, denominados camarões-limpadores, normalmen-
te são encontrados em águas rasas, associados a fundos
rochosos e coralinos. Foram descritos dez estádios larvares
para essa espécie.

DISTRIBUIÇÃO
A família Stenopodidae reúne quatro gêneros: Engystenopus
Alcock & Anderson, 1894, Odontozona Holthuis, 1946,
Richardina A.Milne-Edwards, 1881 e Stenopus Latreille,
1819, que englobam cerca de 22 espécies distribuídas
nas regiões tropical e subtropical em todo o mundo. No
Brasil, há registro apenas para o gênero Stenopus com
duas espécies: S. hispidus (Olivier, 1811), com registros
do Ceará ao Espírito Santo, e S. scutellatus Rankin, 1898,
com registro para o Rio Grande do Norte e o Arquipélago
de Fernando de Noronha. No presente estudo, as larvas
foram coletadas nas estações mais afastadas da costa, sobre
a isóbata de 3.000 m, entre o banco de Abrolhos e a ca-
deia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 46 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1924; 1936; 1937; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1976; coelho & Ramos-Porto, 1998a.
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Pleocyemata – Stenopodidea
Stenopodidae

Stenopodidae 1

DZUFRJ 986; 2,8 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] rostro longo, ultrapassando a extremidade das antenas; margem póstero-ventral da carapaça com espinho; espi-
nhos pleurais nos somitos 1, 3 e 4; espinho dorsal no quinto somito pequeno; espinho esternal procurvo no quinto so-
mito; espinho supra-orbital não ultrapassa o olho; telso sem espinhos laterais.

ECOLOGIA
Os Stenopodidae são camarões que freqüentemente formam
associações com outros animais, sejam vertebrados ou
invertebrados. Incluem-se nessa família os camarões-limpa-
dores, camarões-palhaços e outros pequenos camarões que
vivem no interior de esponjas e sobre anêmonas. Em todo
o mundo, são mais abundantes em regiões tropicais e
subtropicais. O número de estádios larvares varia entre
seis e dez.

DISTRIBUIÇÃO
A família Stenopodidae reúne quatro gêneros: Engystenopus
Alcock & Anderson, 1894, Odontozona Holthuis, 1946,
Richardina A.Milne-Edwards, 1881 e Stenopus Latreille,
1819, que englobam cerca de 22 espécies distribuídas
nas regiões tropical e subtropical em todo o mundo. Não
há registro no Atlântico Sul para nenhuma espécie do gê-
nero Odontozona, embora O. libertae ocorra no Atlântico
Norte até o Golfo do Caribe. No presente estudo foram co-
letadas no litoral sul do Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1924; 1936; 1937; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1976.
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Pleocyemata – Caridea
Pasiphaeidae

Leptochaela sp.

DZUFRJ 1036; 3,5 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça globosa, com dois dentes dorsais; margem ventral sinuosa e serrilhada; rostro curto; base e exópodo da se-
gunda antena com espinhos conspícuos; terceiro a quinto pereópodos sem exópodo; primeiro pleópodo ausente; aparecimen-
to do terceiro ao quinto pereópodos e do primeiro pleópodo tardio no desenvolvimento; telso largo com muitos processos
espinhosos na margem posterior; margem posterior do telso oval; quelas dos pereópodos um e dois alongadas e com muitos
espinhos internos; carapaça geralmente ovalada; olho esférico e curto; quinto pereópodo com exópodo.

ECOLOGIA
A família Pasiphaeidae inclui pequenos e médios camarões
epi e mesopelágicos distribuídos nas zonas tropical e sub-
tropical de todo o mundo. Os adultos são marinhos de re-
giões rasas e seu desenvolvimento larvar inclui até seis
estádios.

DISTRIBUIÇÃO
Seis gêneros são aceitos como válidos:  Eupasiphae Wood
Mason & Alcock, 1893, Glyphus Milne-Edwards, 1863,
Leptochela Stimpson, 1860, Parapasiphae S. I. Smith, 1884,
Pasiphaea Savigny, 1816, Psathyrocaris Wood-Mason &
Alcock, 1893, dentre os quais apenas Leptochela tem regis-
tros para o Brasil. As três espécies já coletadas na costa
brasileira – L. bermudensis Gurney, 1939, L. carinata
Ortmann, 1893 e L. serratorbita Bate, 1888 – são comuns
nas costas Norte e Nordeste do Brasil, com a exceção de L.
serratorbita, cujo registro no Estado de São Paulo amplia a
área de distribuição até a região sudeste do país. No pre-
sente estudo as larvas ocorreram acompanhando o contor-
no do talude desde o sul da Bahia até o sul do Espírito
Santo, exceto na região defronte ao estuário do Rio Doce.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 30 indivíduos.

LITERATURA
Bate, 1888; Gurney, 1924; 1942; Bourdillon-Casanova,
1960; Williamson, 1962; Holthuis, 1993; Ramos-Porto &
Coelho, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Oplophoridae

Acanthephyra sp.

DZUFRJ 1215; 6,0 mm.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:40124



125

DIAGNOSE
[zoea] comprimento do rostro inferior ao das primeiras antenas; rostro serrilhado nas margens laterais até a metade do
comprimento; pedúnculo da primeira antena armado com espinho ventral; pedúnculo da segunda antena com espinho
apical curto; terceiro somito abdominal com espinho na ponta da corcova; espinho póstero-lateral no quinto somito
abdominal curvo; espinho póstero-dorsal no sexto somito conspícuo.

ECOLOGIA
De acordo com alguns autores, as larvas da família
Oplophoridae podem ser agrupadas de acordo com o tama-
nho do ovo e a quantidade de vitelo em (1) espécies com
ovos pequenos, pouco vitelo e desenvolvimento estendido,
e (2) espécies com ovos grandes, muito vitelo e desenvolvi-
mento abreviado. Dentre as espécies do primeiro grupo,
com ovos pequenos e pouca reserva interna, estão as espé-
cies dos gêneros Acanthephyra e Notostomus, cujas larvas
precisam passar por muitos estádios antes da metamorfose.

DISTRIBUIÇÃO
A família Oplophoridae está representada no Brasil por treze
espécies agrupadas em sete gêneros: Acanthephyra Milne-
Edwards, 1881; Ephyrina Smith, 1885; Janicella Chace, 1986;
Meningodora Smith, 1882; Notostomus A. Milne-Edwards,
1881; Oplophorus H.Milne-Edwards, 1837; e Systellaspis Bate,
1888.  Até o presente, são conhecidas as larvas de poucas
espécies da família. A espécie Acanthephyra eximia Smith,
1884 é característica de águas oceânicas e na costa brasi-
leira é a mais abundante. As larvas desse morfotipo ocorreram
do sul da Bahia até Cabo de São Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 42 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1924; 1936; 1937; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1957; 1962; Ramos-Porto & Coelho, 1998;
Cardoso & Young, 2005.
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Pleocyemata – Caridea
Oplophoridae

Janicella spinicauda (A. Milne-Edwards, 1883)

DZUFRJ 838; 18,3 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça curta; espinho supra-orbital ausente; rostro longo e serrilhado; todos os apêndices presentes a partir
do primeiro estádio; mandíbula com palpo; espinho dorsal em pelo menos um somito abdominal; primeiro a quinto pe-
reópodo com exopodito, os quatro últimos com cerdas apenas a partir do estádio V.

ECOLOGIA
Os indivíduos adultos são pequenos camarões meso e bati-
pelágicos encontrados com maior frequência entre 200 e
1.500 m de profundidade. O desenvolvimento larvar é abre-
viado e após a eclosão a maioria dos apêndices já está
formada. As larvas podem ser encontradas desde a superfície
até cerca de 200 m.

DISTRIBUIÇÃO
Esta é a única espécie do gênero descrita até o presente.
A ocorrência dessa espécie na costa brasileira foi assinalada
pela primeira vez em 2005, quando saltou de três para
treze o número de espécies da família Oplophoridae regis-
tradas no Brasil. Dentre essas, J. spinicauda e Acanthephyra
eximia Smith 1884 foram assinaladas como as mais abun-
dantes na região de estudo. As larvas acompanharam o
talude desde o sul da Bahia até Cabo de São Tomé e sobre
o banco Davis da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 32 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1924; 1942; Gurney & Lebour, 1941; Williamson,
1976; Ramos-Porto & Coelho, 1998; Cardoso & Young; 2005.
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Pleocyemata – Caridea
Bresiliidae

DZUFRJ 736; 14,1 mm.

Discias sp.
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DIAGNOSE
[zoea] corpo curvo, com corcova aguda no somito abdominal 3; rostro liso, de comprimento semelhante ao comprimento
da carapaça; margens antero-ventral e posterior da carapaça com serrilha; pleuras dos somitos abdominais 1 e 2 serrilhadas;
primeiro a quinto pereópodo com exopodito; quela do primeiro pereópodo com dáctilo modificado.

ECOLOGIA
O gênero Discias inclui camarões bentônicos comuns em
regiões rasas, especialmente em formações coralinas.
Recentemente, foram encontrados alguns indivíduos
vivendo no interior de tubos de Chaetopterus variopedatus
(Polychaeta). Indivíduos adultos de Discias atlanticus
Gurney, 1939 já foram coletados também com redes de
plâncton à noite e com midwater trawl, o que mostra uma
ampla variação nos hábitos de vida dessa espécie.

DISTRIBUIÇÃO
A família Bresiliidae é representada na costa brasileira so-
mente por duas espécies do gênero Discias: D. atlanticus,
que tem registros no Maranhão e no Ceará, e D. serratirostris
Lebour, 1949, encontrada na costa do Espírito Santo. A
primeira espécie ocorre em regiões do Atlântico e do Indo-
Pacífico, enquanto a segunda tem registros somente para
o Atlântico Ocidental. As larvas foram encontradas próximas
aos bancos Rodgers e Vitória.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 6 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1924; 1936; 1939; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1976; Criales & Lemaitre, 1997; Ramos-Porto
& Coelho, 1998; Martin & Davis, 2001.
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Pleocyemata – Caridea
Alpheidae

Alpheus sp.1

DZUFRJ 1632; 5,5 mm
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DIAGNOSE
[zoea] quinto pereópodo cerca de duas vezes mais comprido que quarto pereópodo, sem exopodito, ultrapassando a ex-
tremidade da carapaça e com uma coxa mais larga que as demais; endopodito do primeiro maxilípodo pequeno e não-seg-
mentado; endito basal da primeira maxila com dois espinhos; comprimento da carapaça mais de uma vez e meia o compri-
mento das primeiras antenas; espinho supra-orbital presente; rostro plano, largo na base, curvo e mais curto que o pe-
dúnculo da segunda antena; endito basal da primeira maxila com dois espinhos; exopoditos presentes nos pereópodos 1
a 4, dáctilo do quinto pereópodo com cerca de 11 pequenos dentes internos; pleura do primeiro somito abdominal reta.

ECOLOGIA
Os adultos são comumente conhecidos como camarões-
de-estalo ou camarões-pistola. A maioria das espécies é
marinha, havendo somente duas exclusivamente estuarinas.
As espécies de Alpheus distribuem-se da zona entre-marés
até profundidades máximas de 50-70 m, e são consideradas
espécies de águas rasas e quentes. Algumas vivem associa-
das a bancos de invertebrados e podem até mesmo ser co-
mensais de espécies de esponjas. Outras habitam fundos
rochosos, lamosos ou arenosos, ou ainda bancos de algas
ou gramas-marinhas. Somente duas espécies ocorrem em pro-
fundidades abaixo de 150 m: Alpheus puapeba Christoffersen,
1979 e A. pouang Christoffersen, 1979. A maior parte das
espécies de Alpheus possui desenvolvimento indireto e
estendido, com cerca de nove estádios larvares.

DISTRIBUIÇÃO
Gênero com ampla distribuição, com espécies pantropicais
e outras com registros para Pacífico Oriental, Atlântico
Ocidental e Central, disttribuídas da Carolina do Norte
(EUA) ao sul do Brasil. Alpheus é um dos oito gêneros de
Alpheidae registrados até o momento na costa brasileira e
possui o maior número de espécies válidas. No Brasil, as
23 espécies distribuem-se do litoral do Pará até o Rio
Grande do Sul, incluindo Fernando de Noronha. As larvas
foram coletadas até a isóbata de 3.000 m, de Rio Real até
Cabo de São Tomé, incluindo o banco Davis da cadeia Vi-
tória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 558 indivíduos.

LITERATURA
Knowlton, 1973; Holthuis, 1980; Méndez, 1981;
Christoffersen, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Alpheidae

Alpheus sp.2

DZUFRJ 718; 0,43 mm
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DIAGNOSE
[zoea] quinto pereópodo cerca de duas vezes mais comprido que quarto pereópodo, sem exopodito, ultrapassando a ex-
tremidade da carapaça e com uma coxa mais larga que as demais; endopodito do primeiro maxilípodo pequeno e não-
segmentado; endito basal da primeira maxila com dois espinhos; comprimento da carapaça cerca de uma vez e meia o
comprimento das primeiras antenas; espinho supra-orbital presente; rostro reto, liso e mais curto que o pedúnculo da
segunda antena; endito basal da primeira maxila com dois espinhos; exopoditos presentes nos pereópodos 1 a 4; dácti-
lo do quinto pereópodo com cerca de dez pequenos dentes internos; pleura do primeiro somito abdominal pontiaguda.

ECOLOGIA
Os adultos são comumente conhecidos como camarões-
de-estalo ou camarões-pistola. A maioria das espécies é
marinha, embora haja duas exclusivamente estuarinas. As
espécies de Alpheus distribuem-se da zona entre-marés
até profundidades máximas de 50-70 m, e são consideradas
espécies de águas rasas e quentes. Algumas espécies vivem
associadas a bancos de invertebrados e podem até mesmo
ser comensais de espécies de esponjas. Outras habitam
fundos rochosos, lamosos ou arenosos, ou ainda bancos
de algas ou gramas-marinhas. Somente duas ocorrem em
profundidades abaixo de 150 m: Alpheus puapeba Chris-
toffersen, 1979 e A. pouang Christoffersen, 1979. A maior
parte das espécies do gênero possui desenvolvimento indi-
reto e estendido, com cerca de nove estádios larvares.

DISTRIBUIÇÃO
Gênero com ampla distribuição, com espécies pantropicais
e outras com registros para Pacífico Oriental, Atlântico
Ocidental e Central, disttribuídas da Carolina do Norte
(EUA) ao sul do Brasil. Alpheus é um dos oito gêneros de
Alpheidae registrados até o momento na costa brasileira e
possui o maior número de espécies válidas. No Brasil, as
23 espécies distribuem-se do litoral do Pará até o Rio
Grande do Sul, incluindo Fernando de Noronha. As larvas
foram encontradas do sul da Bahia ao sul do Espírito Santo,
e na cadeia Vitória-Trindade até o banco Davis, principal-
mente entre as isóbatas de 200 e 1.000 m. No entorno da
cadeia houve dois registros na isóbata de 3.000 m.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 14 indivíduos.

LITERATURA
Knowlton, 1973; Holthuis, 1980; Méndez, 1981; Barnich,
1996; Christoffersen, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Alpheidae

Synalpheus sp.

DZUFRJ 701; 0,44 mm
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DIAGNOSE
[zoea] quinto pereópodo cerca de duas vezes mais comprido que quarto pereópodo, sem exopodito, ultrapassando a ex-
tremidade da carapaça e com uma coxa mais larga que as demais; endopodito do primeiro maxilípodo pequeno e não-
segmentado; abdome sem corcova ou espinhos dorsais; carapaça com espinho dorsal conspícuo; rostro mais comprido
que o pedúnculo da segunda antena; espinho rostral longo; endito basal da primeira maxila com três espinhos; dáctilo
do quinto pereópodo com cerca de 13 espinhos na margem interna e cinco na margem externa.

ECOLOGIA
Os adultos são comumente conhecidos como camarões-
de-estalo ou camarões-pistola. A maioria das espécies é
marinha e característica de águas rasas e quentes. As espé-
cies de Synalpheus ocorrem da zona entre-marés até profun-
didades máximas de 100 m. Muitas são comensais de es-
ponjas e outras estão associadas a gorgoniáceos e zooantí-
deos, a bancos de algas, de gramas-marinha ou vivendo
em leitos de rocha ou corais mortos. A maioria das espécies
possui desenvolvimento indireto estendido, com mais de
cinco estádios larvares, embora haja espécies com desen-
volvimento abreviado (dois ou três estádios) ou direto.

DISTRIBUIÇÃO
Gênero com distribuição no Pacífico Oriental e Atlântico
Ocidental, da Carolina do Norte (EUA) ao sul do Brasil. No
litoral brasileiro, foram registradas 11 espécies, distribuí-
das do Amapá ao Rio Grande do Sul. Suas larvas foram en-
contradas até a isóbata de 3.000 m, desde Salvador até
Cabo de São Tomé, incluindo o banco Hotspur, e na cadeia
Vitória-Trindade até o banco Davis.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 210 indivíduos.

LITERATURA
Knowlton, 1973; Méndez, 1981; Christoffersen, 1998.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:40135



136

Pleocyemata – Caridea
Palaemonidae

Brachycarpus biunguiculatus (Lucas, 1849)

DZUFRJ 672; 5,8 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] espinho hepático presente a partir da zoea III (não branquiostegal); espinhos dorsais da carapaça e do rostro li-
sos na margem ventral; espinho supra-orbital conspícuo; terceiro somito abdominal com espinho dorsal recurvo, voltado
anteriormente e sem serrilha na superfície ventral; primeiro maxilípodo com a base proporcionalmente aumentada, cerca
de duas vezes mais larga que a base do segundo maxilípodo; quarto pereópodo com exopodito; quinto pereópodo 1,5
a 2 vezes mais comprido que o quarto e com espinho pronunciado na coxa.

ECOLOGIA
Os adultos são bentônicos, normalmente encontrados em
regiões rasas até cerca de 100 m, sobre fundos de areia e
cascalho. São conhecidos como “camarões de duas garras”
e podem ser observados em associações de formações cora-
linas. As larvas são comuns próximo à costa e sobre a pla-
taforma em regiões rasas.

DISTRIBUIÇÃO
Duas espécies do gênero Brachycarpus ocorrem no Brasil:
B. biunguiculatus (Lucas, 1849) e B. holthuisi Fausto Filho,
1966. A espécie B. biunguiculatus é cosmopolita e no Brasil
tem registros do Amapá ao Espírito Santo, além do Arquipé-
lago de Fernando de Noronha. No presente estudo foram
coletadas em Rio Real, próximo a Ilhéus e em Cabo de São
Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3 indivíduos.

LITERATURA
Gurney & Lebour, 1941; Williamson, 1957; Fincham &
Williamson, 1978; Bourdillon-Casanova, 1960; Fincham,
1979; Magalhães, 1986; Magalhães & Walker, 1988; Guerao,
1993; Ramos-Porto & Coelho, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Palaemonidae

Palaemon sp.

DZUFRJ 892; 12,8 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça geralmente com um a três espinhos dorsais (o número de espinhos aumenta em função do desenvolvimen-
to); espinhos dorsais da carapaça e do rostro serrilhados na margem ventral; espinho hepático presente (não branquiostegal)
[a partir da zoea III]; espinho supra-orbital pequeno; terceiro somito abdominal com espinho dorsal recurvo em muitas
espécies; endopodito da segunda maxila com lobo basal; lobo basal com uma ou duas cerdas; primeiro maxilípodo geral-
mente com a base proporcionalmente aumentada, cerca de duas vezes mais larga que a base do segundo maxilípodo;
quarto pereópodo com exopodito; quinto pereópodo 1,5 a 2 vezes mais comprido que o quarto e com espinho pronunciado
na coxa; espinho na base do dáctilo do quinto pereópodo mais curto que o próprio dáctilo.

ECOLOGIA
Os adultos ocorrem em regiões costeiras rasas, estuarinas
e em águas interiores, sobre fundos rochosos ou de areia.
As larvas são abundantes em regiões rasas, próximo da su-
perfície. O desenvolvimento larvar inclui cerca de nove
estádios.

DISTRIBUIÇÃO
O gênero Palaemon tem quatro espécies com registro de
adultos na costa brasileira: P. northropi (Rankin, 1898);
P. paivai Fausto-Filho, 1967; P. ritteri Holmes, 1895 e P.
pandaliformis (Stimpsom, 1871), esta última de águas conti-
nentais. Das três primeiras, P. northropi tem registros do
Ceará a Santa Catarina, enquanto as demais têm registro
apenas para o Ceará. No presente estudo, as larvas distribuí-
ram-se do sul da Bahia ao sul do Espírito Santo, incluindo
os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 56 indivíduos.

LITERATURA
Bate, 1888; Gurney, 1924; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1957; Fincham & Williamson, 1978;
Bourdillon-Casanova, 1960; Fincham, 1979; Magalhães,
1986; Magalhães & Walker, 1989; Guerao, 1993; Barnich,
1996; Ramos-Porto & Coelho, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Palaemonidae

Leander tenuicornis (Say, 1818)

DZUFRJ 933; 6,3 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça sem espinho branquiostegal, terceiro somito abdominal sem espinho dorsal, endopodito da segunda
maxila sem lobo basal, margem externa do exopodito da segunda maxila parcialmente sem cerdas, primeiro maxilípodo
com base proporcionalmente alargada; endopodito do primeiro maxilípodo segmentado, quarto pereópodo sem exopodito
e quinto pereópodo cerca de duas vezes o comprimento do quarto.

ECOLOGIA
Os adultos são comuns sobre fundos de areia e cascalho
em regiões costeiras até 70 m. Ocorrem em maior freqüência
associados a fundos cobertos com algas. O desenvolvimen-
to larvar envolve cerca de nove estádios e as larvas são
encontradas com mais freqüência próximo da região costei-
ra e sobre a plataforma.

DISTRIBUIÇÃO
No Brasil, há registros de apenas duas espécies do gênero
Leander: L. tenuicornis (Say, 1818), do Maranhão à Bahia,
e L. paulensis Ortmann, 1897, do Maranhão à Bahia e São
Paulo. As larvas dessas duas espécies provavelmente podem
ser facilmente separadas, uma vez que as larvas de Leander
tenuicornis exibem muitos caracteres compartilhados com
Palaemon e Brachycarpus, ao contrário de todas as outras
conhecidas. As larvas foram coletadas sobre o talude entre
Salvador e o banco Vitória da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 46 indivíduos.

LITERATURA
Bate, 1888; Gurney, 1924; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1957; Fincham & Williamson, 1978;
Bourdillon-Casanova, 1960; Fincham, 1979; Magalhães,
1986; Magalhães & Walker, 1989; Guerao, 1993; Ramos-
Porto & Coelho, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Palaemonidae

Kemponia sp.

DZUFRJ 1625; 10,2 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] espinho supra-orbital pequeno; rostro com um espinho dorsal; quinto somito abdominal com espinho póstero-la-
teral; lobo basal presente; endopodito do primeiro maxilípodo não segmentado; base do primeiro maxilípodo alargada;
base do segundo maxilípodo com dois espinhos fortes.

ECOLOGIA
Os adultos e as larvas são comuns em regiões costeiras. O
desenvolvimento larvar inclui cerca de oito estádios
distintos.

DISTRIBUIÇÃO
Apenas uma espécie do gênero Kemponia tem registro no
Brasil: Kemponia americana (Kingsley, 1878) [=Periclimenes
americanus (Kingsley, 1878)], com ocorrência do Amapá a
Pernambuco e no Espírito Santo. As larvas de Kemponia
assemelham-se em diversos aspectos às larvas de Periclimenes.
As larvas distribuíram-se do sul da Bahia até Cabo de São
Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 39 indivíduos.

LITERATURA
Bate, 1888; Gurney, 1924; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1957; Fincham & Williamson, 1978;
Bourdillon-Casanova, 1960; Fincham, 1979; Magalhães,
1986; Magalhães & Walker, 1989; Guerao, 1993; Barnich,
1996; Ramos-Porto & Coelho, 1998; Bruce, 2004.
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Pleocyemata – Caridea
Palaemonidae

Periclimenes (Periclimenes) cf. longicaudatus (Stimpson, 1860)

DZUFRJ 1626; 10,1 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] corpo flexionado na junção entre tórax e abdome, e também na altura do somito abdominal 3; carapaça sem espi-
nho dorsal; margem dorsal da carapaça geralmente plana e com sulcos; rostro curto, não ultrapassando a extremidade do
primeiro artículo do pedúnculo da primeira antena, com dois espinhos dorsais (sem serrilha); espinho supraorbital au-
sente; somitos abdominais sem espinhos dorsais; terceiro somito abdominal com pequena corcova; somito abdominal 5
sem espinho póstero-lateral; somito abdominal 6 com espinho póstero-lateral; garra do dáctilo do segundo maxilípodo
geralmente com franja de espínulas; quela do segundo pereópodo semelhante à quela do primeiro; quarto pereópodo
com exopodito; quarto e quinto pereópodos de comprimento semelhante ao terceiro pereópodo.

ECOLOGIA
Adultos e larvas são comuns em estuários e regiões costeiras
rasas em todo o mundo. O desenvolvimento larvar inclui
oito estádios. As larvas são encontradas com maior freqüên-
cia próximo da superfície.

DISTRIBUIÇÃO
O gênero Periclimenes compreende cerca de 160 espécies
distribuídas nas regiões tropical e subtropical de todos
os oceanos. No Brasil, há registros de apenas três espécies:
P. longicaudatus (Stimpson, 1860), P. paivai Chace, 1969
e P. yucatanicus (Ives, 1891). Embora o gênero inclua
muitas espécies em todo o mundo, apenas recentemente
foi publicado o primeiro desenvolvimento larvar completo
de uma espécie de Periclimenes a partir de fêmeas mantidas
em laboratório. As larvas foram encontradas nas águas so-
bre a plataforma ao norte de Vitória.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 33 indivíduos.

LITERATURA
Bate, 1888; Gurney, 1924; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1957; Fincham & Williamson, 1978; 1986;
Bourdillon-Casanova, 1960; Fincham, 1979; Magalhães &
Walker, 1989; Guerao, 1993; Chace & Bruce, 1993; Barnich,
1996; Ramos-Porto & Coelho, 1998; Bruce, 2004.
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Pleocyemata – Caridea
Palaemonidae

Periclimenaeus sp.

DZUFRJ 1070; 10,6 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça sem espinho dorsal e curva na margem posterior; rostro serrilhado na superfície dorsal (com quatro espi-
nhos dorsais); quela do segundo pereópodo mais robusta que a quela do primeiro; telso com um par de espinhos laterais
e 4+4 processos espinhosos posteriores, o segundo par de fora para dentro maior.

ECOLOGIA
O gênero inclui adultos comensais de esponjas, formações
coralinas, poliquetos e ascídias, em regiões rasas. As larvas
passam por desenvolvimento com no máximo oito estádios.

DISTRIBUIÇÃO
Quatro espécies de Periclimenaeus foram registradas até o
presente no Brasil: P. ascidiarum Holthuis, 1951; P.
bermudensis (Armstrong, 1940); P. pearsei (Schmitt, 1932);
e P. perlatus (Boone, 1930). Dentre essas, a única espécie
cujo adulto foi previamente coletado próximo da área de
estudo, em Alagoas, é P. bermudensis. As larvas ocorreram
no sul da Bahia, no norte de Vitória e próximo ao banco
Vitória da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3 indivíduos.

LITERATURA
Bate, 1888; Gurney, 1924; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Williamson, 1957; Fincham & Williamson, 1978;
Bourdillon-Casanova, 1960; Fincham, 1979; Magalhães,
1986; Magalhães & Walker, 1989; Guerao, 1993; Barnich,
1996; Ramos-Porto & Coelho, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Palaemonidae

Typton sp.

DZUFRJ 381; 7,9 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] carapaça sem espinho dorsal e curva na margem posterior; rostro serrilhado na superfície dorsal (com quatro espi-
nhos dorsais); quela do segundo pereópodo mais robusta que a quela do primeiro; telso com um par de espinhos laterais
e 4+4 processos espinhosos posteriores, o segundo par de fora para dentro maior.

ECOLOGIA
O gênero Typton inclui pequenos camarões encontrados
freqüentemente em associação com esponjas, outros inver-
tebrados (corais) e algas calcáreas. O desenvolvimento
larvar de Typton spongicola Lebour (1925) é conhecido a
partir de larvas do plâncton e de laboratório, e inclui
poucos estádios (abreviado).

DISTRIBUIÇÃO
No Brasil, há registro de três espécies do gênero: T. carneus
Holthuis, 1951, registrada na Paraíba; T. distinctus Chace,
1972, registrada em Pernambuco; e T. tortugae McClendon,
1910, com registros confirmados no Pará e no Maranhão,
e possivelmente em Pernambuco. As larvas foram coletadas
do sul da Bahia até o Cabo de São Tomé, sobre a plataforma
e o talude.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 10 indivíduos.

LITERATURA
Bate, 1888; Gurney, 1924; 1942; Gurney & Lebour, 1941;
Lebour, 1949; Williamson, 1957; Fincham & Williamson,
1978; Bourdillon-Casanova, 1960; Fincham, 1979;
Magalhães, 1986; Magalhães & Walker, 1989; Guerao, 1993;
Barnich, 1996; Ramos-Porto & Coelho, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Lysmatidae

Lysmata sp.

DZUFRJ 1034; 9,2 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] bases das primeiras antenas muito próximas entre si; primeiras antenas retas; olhos ovais, com pedúnculo articu-
lado e geralmente longo; carapaça geralmente com um ou sem espinhos dorsais; margem antero-ventral geralmente com
serrilha; órgãos dorsais inseridos na base do rostro; rostro mais curto que o pedúnculo da primeira antena e com espi-
nhos dorsais; espinho supra-orbital conspícuo; própodos dos pereópodos dilatados em algumas espécies; quinto somito
do abdome sem espinho póstero-lateral.

ECOLOGIA
Os adultos são encontrados em regiões rasas freqüentemen-
te associados a formações coralinas. São denominados
camarões-limpadores e exibem coloridos brilhantes. As lar-
vas têm uma forma típica, com apêndices proporcionalmen-
te longos e largos, provavelmente associada a um modo
de vida planctônico.

DISTRIBUIÇÃO
A família Lysmatidae inclui dois gêneros e quatro espécies
no Brasil: Lysmata intermedia (Kingsley, 1878), distribuída
entre a Carolina do Sul (EUA) e o Rio de Janeiro; L. moorei
(Rathbun, 1902), entre as Bermudas e a Paraíba; L.
wurdemanni (Gibbes, 1850), entre Nova Jérsei (EUA) e do
Ceará ao Rio Grande do Sul; e Exhippolysmata oplophoroides
(Holthuis, 1948), entre Carolina do Norte (EUA) e Uruguai,
sendo que no Brasil já foi coletada do Amapá ao Rio Grande
do Sul. As larvas foram coletadas entre Salvador e Cabo de
São Tomé, e também próximo ao banco Jaseur da cadeia
Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 8 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1942; Williamson, 1957; Bourdillon-Casanova,
1960; Kurata 1970; Pillai, 1974; Christoffersen, 1987,
1990, 1998; Holthuis, 1993; Knowlton & Alavi, 1995;
Wunsch, 1996; Barnich, 1996; Martins & Calazans, 2003.
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Pleocyemata – Caridea
Processidae

Processa sp.

DZUFRJ 1092; 6,4 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] margem antero-ventral da carapaça com cinco espinhos pequenos; superfície dorsal da carapaça com dois órgãos
dorsais; rostro longo que ultrapassa a extremidade das órbitas; seção transversal dos somitos abdominais 1 e 2 geralmente
duas vezes mais larga que a do somito 4; somitos abdominais 5 e 6 com espinho póstero-lateral; margens laterais do
telso com dois pares de espinhos; primeiro a terceiro pereópodos com exopoditos; quarto pereópodo geralmente com
exopodito [ausente em P. modica carolii e P. aequimana (=P. modica modica)].

ECOLOGIA
Adultos são encontrados em regiões rasas, sobre fundos
de areia e silte. As larvas são freqüentes nas amostras de
plâncton em regiões tropicais e subtropicais de todo o
mundo. O desenvolvimento larvar inclui cerca de dez
estádios.

DISTRIBUIÇÃO
Sete espécies em dois gêneros compõem a família
Processidae no Brasil. Ambidexter symmetricus Manning &
Chace, 1971, a única espécie do gênero registrada no
país até hoje, distribui-se desde a Flórida (EUA) até Santa
Catarina. As outras seis espécies já registradas pertencem
ao gênero Processa e distribuem-se desde a Carolina do
Norte (EUA) até o Uruguai. São registradas no Brasil
Processa bermudensis (Rankin, 1900); P. brasiliensis Chris-
toffersen, 1979; P. fimbriata Manning & Chace, 1971; P.
guayanae Holthuis, 1959; P. hemphilli Manning & Chace,
1971; e P. profunda Manning & Chace, 1971. A larva foi
encontrada em frente a Vitória.

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Gurney, 1936; Bourdillon-Casanova, 1960; Jagadisha &
Sankolli, 1976; Fincham & Williamson, 1978; Barnich,
1996; Christoffersen, 1998.
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Pleocyemata – Caridea
Crangonidae

Crangon sp.

DZUFRJ 419; 5,5 mm.
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DIAGNOSE
[zoea] margem antero-ventral da carapaça serrilhada; comprimento do rostro cerca de um terço do comprimento da ca-
rapaça; rostro liso, espiniforme; espinho póstero-lateral presente no somito abdominal 5; exopoditos presentes no pri-
meiro pereópodo (em algumas espécies também no segundo); terceiro somito do abdome freqüentemente com espinho
dorsal; telso alargado na porção posterior; margem posterior do telso com no máximo 8+8 espinhos.

ECOLOGIA
Adultos ocorrem em regiões rasas sobre fundos de areia e
silte. As larvas são raras nas amostras de plâncton, mais
comumente na região costeira e sobre a plataforma. O de-
senvolvimento larvar varia entre oito e doze estádios.

DISTRIBUIÇÃO
No Brasil, a família Crangonidae possui um único registro
no Estado do Amapá identificado apenas como pertencente
ao gênero Crangon. As larvas foram coletadas no sul da
Bahia em 16oS.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 4 indivíduos.

LITERATURA
Williamson, 1960; Haynes, 1985; Villamar & Brusca, 1988;
Pessani & Godino, 1991; Barnich, 1996; Ramos-Porto &
Coelho, 1998; Konishi & Kim, 2000; Li & Hong, 2003.
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Pleocyemata – Thalassinidea
Axiidae

Axiidae 1

DZUFRJ 845; 1,1 mm
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DIAGNOSE
[zoea] quinto pereópodo com exópodo; rostro longo, plano, largo e serrilhado; espinhos póstero-laterais nos somitos
abdominais 4 e 5; espinhos dorsais no abdome ausentes; margem antero-ventral da carapaça serrilhada; telso retangular
e largo, com espinho mediano e oito processos de cada lado.

ECOLOGIA
As espécies de Axiidae são comumente conhecidas como
corruptos. São camarões de habito bentônico, que vivem
em fendas ou sob pedras em leitos rochosos e em formações
coralinas, mas que também podem ser encontrados em
bancos de algas ou de gramas-marinhas. São comuns em
águas rasas e na região entre-marés, mas podem ocorrer
até os 70 ou 80 m. Pouco se sabe sobre o desenvolvimento
larvar e somente duas espécies têm descrições completas
desta fase. De acordo com o tamanho e o número de ovos
especula-se que existam dois grupos: espécies com desen-
volvimento abreviado, com dois ou três estádios larvais;
e espécies com desenvolvimento estendido, com mais es-
tádios.

DISTRIBUIÇÃO
Ocorrem no Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA) até
a região central da costa brasileira, no Indo-Pacífico e
Pacífico Oriental. No Brasil são reconhecidas sete espécies
em quatro gêneros, com ocorrência da Paraíba até o Espírito
Santo. Somente Axiopsis serratifrons (A. Milne Edwards,
1873), Coralaxius abelei Kensley & Gore, 1980 e Paraxiopsis
vicina Coelho, 1983-1985 têm registros da população adul-
ta para a área de estudo. As larvas de Axiidae foram encon-
tradas em Salvador e nas proximidades de Ilhéus (isóbata
de 1.000 m), do banco Rodger (entre as isóbatas de 1.000
e 3.000 m) e no início da cadeia Vitória-Trindade (isóbata
de 3.000 m).

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 10 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1942; Bourdillon-Casanova, 1960; Barnich, 1996;
Rodrigues & Shimizu, 1998; Melo, 1999.
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Pleocyemata – Thalassinidea
Callianassidae

Callianassidae 1

DZUFRJ 883; 6,75 mm
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DIAGNOSE
[zoea] rostro largo, plano, mais comprido que as antenas e serrilhado nas margens laterais; margem antero-ventral da ca-
rapaça com microsserrilha e vestígios de órgão dorsal, como pequenos dentes dorsais; espinho pterigostomial conspícuo;
espinho supra-orbital ausente; espinhos pleurais ausentes; espinhos póstero-laterais ausentes; espinhos dorsais nos so-
mitos 2 a 5, aquele do somito 2 maior que os demais; superfície dorsal dos somitos 3 a 5 quilhada e com serrilha; telso
triangular com espinho mediano e oito processos de cada lado.

ECOLOGIA
As espécies de Callianassidae são comumente conhecidas
como corruptos. São camarões de habito bentônico, que
escavam galerias de até 1m de profundidade em sedimentos
arenosos ou lamosos ou habitam fendas em leitos rochosos,
bancos de algas e de gramas-marinhas. Nas galerias é co-
mum encontrar caranguejos comensais e algumas espécies
de Pinnotheridae (Brachyura). As espécies dividem-se na-
quelas que habitam a região do entre-marés e ambientes
rasos (grande maioria) e aquelas que ocorrem até grandes
profundidades, entre 700 e 820 m (somente Cheramus
spp.). O desenvolvimento é indireto e são observados de
dois a cinco estádios larvares.

DISTRIBUIÇÃO
Ampla distribuição no Atlântico Ocidental e Pacífico Orien-
tal. No Brasil, Callianassidae é a família de Callianassoidea
mais amplamente distribuída, com registros do Amapá até
o Espírito Santo. Conta com o maior número de táxons:
17 espécies distribuídas em nove gêneros. A larva foi en-
contrada na isóbata de 200 m em frente ao Cabo de São
Tomé.

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Nates et al., 1997; Rodrigues & Shimizu, 1998; Melo, 1999;
Strasser & Felder, 1999.
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Pleocyemata – Palinura
Palinuridae

Panulirus sp.

DZUFRJ 886; 1,7 mm.
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DIAGNOSE
Larva phylosoma [=zoea]; corpo comprimido dorso-ventralmente; carapaça (escudo cefálico) não recobre totalmente o
tórax; razão entre largura e comprimento do escudo cefálico igual ou menor que 1,5; margem posterior do escudo cefáli-
co alcança a coxa do terceiro maxilípodo; abdome reduzido, particularmente nos primeiros estádios; rostro ausente;
primeira e segunda antena unirremes nos primeiros estádios; comprimento da primeira antena pouco maior que o da se-
gunda antena, nunca o dobro; primeiro maxilípodo reduzido ou vestigial (ausente nos primeiros estádios); estádio I
com terceiro maxilípodo, primeiro, segundo e terceiro pereópodos com exopoditos cerdosos.

ECOLOGIA
Os adultos são encontrados associados a fundos rochosos
e  formações coralinas, sobre a plataforma e no talude. As
larvas da família Palinuridae são normalmente encontradas
em maior abundância em águas mais afastadas da costa e
entre 0 e 200 m de profundidade. O desenvolvimento larvar
envolve muitos estádios e instares, e é considerado esten-
dido pela maioria dos autores.

DISTRIBUIÇÃO
Dos oito gêneros válidos de Palinuridae na atualidade,
apenas Justitia Holthuis, 1947, Panulirus White, 1847 e
Palinustus A. Milne-Edwards, 1880 foram registrados no
Brasil até o presente. Dentre esses gêneros, Palinustus, re-
presentado por P. truncatus A. Milne Edwards, 1880, está
restrito à região Norte do Brasil (Amapá e Pará). Na região
de estudo, há registros prévios de adultos de Justitia
longimanus (H. Milne-Edwards, 1837), Panulirus argus
westoni (Latreille, 1804), P. echinatus Smith, 1869 e P.
laevicauda (Latreille, 1817). As larvas foram encontradas
desde Rio Real até a cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 41 indivíduos.

LITERATURA
Gurney, 1936; Robertson, 1968; Baisre & Quevedo, 1982;
Báez, 1983; Yeung & McGowan, 1991; McWilliam & Phillips,
1995; Barnich, 1996; Coelho & Ramos-Porto, 1998b; Melo,
1999; Rivera & Mujica, 2004.
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Pleocyemata – Palinura
Scyllaridae

Scyllarus sp.

DZUFRJ 22; 6,5 mm
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DIAGNOSE
Larva phylosoma [=zoea]; corpo comprimido dorso-ventralmente; escudo cefálico não recobre totalmente o tórax; lar-
gura do escudo cefálico maior que o comprimento; abdome reduzido; primeira antena não segmentada; primeiro maxilípede
reduzido ou vestigial (ausente nos primeiros estádios); terceiro maxilípodo sem exópodo; espinhos coxais presentes em
todos os pereópodos; espinhos subexopodais presentes nos pereópodos 1 a 3.

ECOLOGIA
Os adultos, comumente conhecidos como lagostas sapatei-
ras ou cavaquinhas, são explorados comercialmente em
diferentes partes do mundo. São espécies marinhas distri-
buídas desde águas rasas até os 300 m. Os indivíduos
adultos habitam bancos de algas calcáreas ou de esponjas
e também fundos com sedimento biogênico. As espécies
de Scyllarus Latreille, 1825, assim como as demais da família
Scyllaridae, possuem desenvolvimento indireto e suas lar-
vas, dependendo da espécie, podem passar mais 10 meses
no plâncton.

DISTRIBUIÇÃO
O gênero Scyllarus distribui-se ao longo do Atlântico Oci-
dental, da Carolina do Norte à Flórida (EUA), no Golfo do
México, Antilhas e Venezuela, e por fim ao longo de boa
parte da costa brasileira. É um dos três gêneros registrados
para a família Scyllaridae no Brasil, e aquele com mais es-
pécies. A espécie S. americanus Smith, 1869, registrada
do Amapá a Pernambuco, é a única com ocorrência fora
da área de estudo. Já S. chacei Holthuis, 1960, ocorre do
Pará à Bahia e S. depressus (Smith, 1881) do Pará à São
Paulo. A espécie S. ramosae Tavares, 1997, tem poucos re-
gistros até o momento e foi encontrada somente na costa
do Espírito Santo. As larvas foram registradas de Salvador
até Cabo de São Tomé, sempre entre a quebra do talude e
a isóbata de 1.000 m.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 7 indivíduos.

LITERATURA
Robertson, 1968; 1971; 1979; Coelho & Ramos-Porto,
1998b; Melo, 1999.
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Chaetognatha
Avila, L. R. M., Arruda, M. R. & Bonecker, S. L. C.
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O Filo Chaetognatha é formado por pequenos invertebra-
dos, planctônicos e bentônicos, deuterostomados de sime-
tria bilateral, hermafroditas e exclusivamente marinhos,
que podem alcançar 120 mm de comprimento (Bieri, 1991;
Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999).

São importantes predadores que se alimentam principalmen-
te de copépodes e larvas de peixes e podem atuar como
hospedeiros intermediários de parasitas de peixes (Nema-
toda e Trematoda), uma vez que são predados por peixes
planctófagos (Pierrot-Bults, 1996).

Possuem ampla distribuição nos oceanos, sendo que as
maiores densidades estão localizadas na zona epipelágica.
Entretanto, as maiores diversidades são encontradas em
300 m de profundidade e no estrato de 800 a 1.000 m
(Pierrot-Bults, 1996).

O corpo alongado dos Chaetognatha é dividido, por septos,
em três regiões: cabeça, tronco e cauda. Na cabeça encon-
tra-se a boca ventral, uma ou duas fileiras de dentes,
ganchos quitinosos e olhos dorsais geralmente pigmenta-
dos. O tubo digestivo e os ovários são os únicos órgãos
internos encontrados no tronco. Ainda no tronco estão
localizados o primeiro par de nadadeiras laterais e a extre-
midade anterior do segundo, ou único, par de nadadeiras.
O celoma da cauda é dividido por um septo longitudinal,
onde estão localizados os testículos. Nessa região encon-
tra-se a parte posterior da última, ou única, nadadeira
lateral.
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Esquema geral de um Chaetognatha hipotético – vista ventral do corpo (esquerda), dividido em cabeça, tronco e cauda pós-anal; vista ventral
da cabeça e parte do tronco (no alto); vista dorsal da cabeça e parte do tronco (à direita) [Modificado de Pierrot-Bults & Chidgey, 1988].
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DIAGNOSE
Apresenta de oito a dez ganchos não serrados, entre quatro
e cinco dentes anteriores, e não tem dentes posteriores.
O corpo é firme, apresentando musculatura transversa no
tronco. Possui apenas um par de nadadeiras laterais, locali-
zadas na cauda, a qual representa de 48 a 54% do compri-
mento total do corpo. As nadadeiras laterais são arredonda-
das e completamente raiadas. Apresenta um longo colarete
e não possui divertículos intestinais. Tem olhos grandes
com pigmento em forma de “pi”. As vesículas seminais são
ovais e tocam tanto as nadadeiras laterais como a caudal.
Há dois pares de apêndices adesivos na extremidade poste-
rior das nadadeiras laterais. Comprimento máximo do corpo:
3 mm.

ECOLOGIA
Espécie nerítica.

DISTRIBUIÇÃO
Bentônica, sem padrão de distribuição. Ocorreu na divisa
da Bahia com o Espírito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991.

DZUFRJ 879; 3 mm

Paraspadella sp. Spadellidae

apêndices das
nadadeiras laterais
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Krohnitta pacifica (Aida, 1987)

DIAGNOSE
Apresenta de oito a onze ganchos não serrados e apenas
uma fileira de dentes conspícuos, de base larga. O corpo é
delgado e apresenta um par de nadadeiras laterais, parcial-
mente raiadas. Não possui colarete ou divertículos intesti-
nais. As vesículas seminais são arredondadas, tocando tanto
as nadadeiras laterais como a caudal. Os ovários são gran-
des, podendo alcançar a extremidade posterior do gânglio
ventral, e possui óvulos grandes. Comprimento máximo
do corpo: 8 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical, epipelágica a mesopelágica superficial.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída, circunglobalmente, entre as latitudes 30ºN e
30ºS em águas quentes. Ocorreu em toda a área, desde
Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da
cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 687 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1019, 5,6 mm

Krohnittidae
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Krohnitta subtilis (Grassi, 1881)

DIAGNOSE
Apresenta de seis a nove ganchos não serrados e apenas
uma fileira de dentes conspícuos, de base larga. O corpo é
delgado e apresenta um par de nadadeiras laterais, igual-
mente distribuídas entre tronco e cauda, com poucos raios
nas bordas. Não possui colarete ou divertículos intestinais.
As vesículas seminais são arredondadas, tocando tanto as
nadadeiras laterais como a caudal. Os ovários são curtos,
não ultrapassando a extremidade anterior das nadadeiras
laterais, e os óvulos são grandes. Comprimento máximo
do corpo: 16 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical-subtropical, epipelágica a mesopelágica
superficial, oceânica.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída, circunglobalmente, entre as latitudes 40ºN e
40ºS. Ocorreu em toda a área, desde Salvador até Cabo de
São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 663 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1010, 8 mm

Krohnittidae
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Pterosagitta draco (Krohn, 1853)

DIAGNOSE
Apresenta de oito a dez ganchos não serrados e duas fileiras
de dentes. O corpo é firme, robusto e opaco, apresentando
um par de nadadeiras laterais no segmento caudal. As na-
dadeiras laterais são arredondadas e completamente raia-
das. Apresenta um colarete grande e volumoso, alcançando
as nadadeiras laterais, e não possui divertículos intestinais.
As vesículas seminais apresentam cabeça e tronco, tocam
as nadadeiras laterais e são pouco distantes da nadadeira
caudal. Os ovários são muito grandes, podendo alcançar
o septo longitudinal anterior, e os óvulos são muito gran-
des e largos. Comprimento máximo do corpo: 11 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical-subtropical, epipelágica, oceânica, relaci-
onada a águas quentes e altas salinidades.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída, circunglobalmente, entre as latitudes 40ºN e
40ºS. Ocorreu em toda a área, desde Salvador até Cabo de
São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 4.267 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999;
Crelier & Daponte, 2004.

DZUFRJ 1015, 4,6 mm

Pterosagittidae
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Caecosagitta macrocephala (Fowler, 1905)

DIAGNOSE
Possui cabeça grande com dez a doze ganchos não serrados,
duas fileiras de dentes e olhos grandes sem pigmento.
Seu corpo é firme e opaco, e as nadadeiras laterais são to-
talmente separadas. As nadadeiras anteriores são curtas,
arredondadas e completamente raiadas, enquanto as poste-
riores são curtas, triangulares e completamente raiadas.
Não possui colarete ou divertículos intestinais. As vesículas
seminais são cônicas e localizam-se entre a nadadeira cau-
dal e as nadadeiras posteriores. Apresenta ovários grandes,
alcançando a região do gânglio ventral, e os óvulos tam-
bém são grandes. Comprimento máximo do corpo: 22 mm.

ECOLOGIA
É a única espécie bioluminescente do filo e batipelágica.

DISTRIBUIÇÃO
É considerada cosmopolita e de águas profundas. Ocorreu
além da quebra da plataforma continental, ao norte do
banco de Abrolhos e próximo ao monte Columbia.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 8 indivíduos.

LITERATURA
Haddock & Case, 1994; Pierrot-Bults, 1996; Casanova,
1999.

DZUFRJ 243; 14 mm

Sagittidae
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Decipisagitta decipiens (Fowler, 1905)

DIAGNOSE
Apresenta de cinco a sete ganchos não serrados, duas fi-
leiras de dentes e olhos grandes com pigmento em forma
de estrela com três pontas do mesmo tamanho. Seu corpo
é delgado e as nadadeiras laterais são totalmente separadas.
As nadadeiras anteriores são alongadas, arredondadas e
parcialmente raiadas, e as posteriores são arredondadas e
parcialmente raiadas. Não possui colarete, mas apresenta
divertículos intestinais pequenos. As vesículas seminais
apresentam cabeça e tronco reduzidos, sem tocar a nada-
deira caudal e as nadadeiras posteriores. Os ovários são
curtos, alcançando a região entre as nadadeiras laterais,
e os óvulos são grandes. Comprimento máximo do corpo:
14 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical-subtropical, mesopelágica, encontrada em
águas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Encontra-se distribuída, circunglobalmente, entre as lati-
tudes 40ºN e 40ºS. Ocorreu preferencialmente além da isó-
bata de 200 m, de Salvador até Cabo de São Tomé,
incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3.061 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1011; 7 mm

Sagittidae

pigmento
do olho
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Decipisagitta sibogae (Fowler, 1906)

DIAGNOSE
Apresenta de seis a nove ganchos não serrados, duas filei-
ras de dentes e olhos grandes com pigmento em forma de
estrela com três pontas, sendo uma delas menor que as
outras. Seu corpo é delgado, e as nadadeiras laterais são
totalmente separadas. As nadadeiras anteriores são alonga-
das, arredondadas e parcialmente raiadas, e as posteriores
são triangulares e parcialmente raiadas. Não possui colarete,
mas apresenta divertículos intestinais pequenos. As vesícu-
las seminais apresentam cabeça e tronco reduzidos, e estão
muito próximas ou tocam a nadadeira caudal. Os ovários
são curtos, alcançando a parte anterior das nadadeiras
posteriores, e os óvulos são grandes. Comprimento do
corpo: até 14 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical-subtropical, mesopelágica, encontrada em
águas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Encontra-se distribuída, circunglobalmente, entre as lati-
tudes 40ºN e 40ºS. Ocorreu além da isóbata de 200 m, de
Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da
cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 211 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1023, 8 mm

Sagittidae

pigmento
do olho
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Ferosagitta hispida (Conant, 1895)

DIAGNOSE
Apresenta de oito a nove ganchos não serrados e duas fi-
leiras de dentes. Seu corpo é firme, com nadadeiras laterais
totalmente separadas. As nadadeiras anteriores são arre-
dondadas e totalmente raiadas, e as posteriores triangula-
res e totalmente raiadas. Possui colarete conspícuo, que
pode alcançar a metade da distância entre a cabeça e o
gânglio ventral, além de apresentar divertículos intestinais.
As vesículas seminais são triangulares, tocam as nadadeiras
posteriores e são separadas da nadadeira caudal. Os ovários
são medianos, alcançando a região do gânglio ventral, e
os óvulos são grandes. Comprimento máximo do corpo:
13 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical, epipelágica, nerítica, que pode suportar
ambientes estuarinos.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída no Atlântico Ocidental. Ocorreu de Salvador
até Cabo de São Tomé, principalmente na plataforma conti-
nental e arredores de bancos e ilhas.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 819 indivíduos.

LITERATURA
Costa, 1971; Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casa-
nova, 1999.

DZUFRJ 1012; 13 mm

Sagittidae
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Flaccisagitta enflata (Grassi, 1881)

DIAGNOSE
Apresenta de oito a dez ganchos não serrados e duas fileiras
de dentes. Seu corpo é transparente e flácido e apresenta
nadadeiras laterais totalmente separadas. As nadadeiras
anteriores são arredondadas, curtas, parcialmente raiadas
e distantes do gânglio ventral, e as posteriores são triangu-
lares, curtas e parcialmente raiadas. Não possui colarete
ou divertículos intestinais. As vesículas seminais são re-
dondas e tocam apenas a nadadeira caudal. Os ovários
são curtos, alcançando a metade das nadadeiras posterio-
res, e os óvulos são pequenos. Comprimento máximo do
corpo: 25 mm.

ECOLOGIA
Espécie epipelágica, típica de águas superficiais, euritérmi-
ca e eurihalina. Ocorre em regiões neríticas e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída circunglobalmente em águas quentes entre as
latitudes 40ºN e 40ºS. Ocorreu em toda a área, desde Salva-
dor até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia
Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 8.525 indivíduos.

LITERATURA
Almeida-Prado, 1961; Bone et al., 1991; Pierrot-Bults,
1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1016; 21,2 mm

Sagittidae
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Flaccisagitta hexaptera (D’Orbigny, 1843)

DIAGNOSE
Apresenta de sete a dez ganchos não serrados e duas fileiras
de dentes. Os dentes anteriores são longos, em forma de
agulhas. O corpo é transparente e flácido, e as nadadeiras
laterais são totalmente separadas. As nadadeiras anteriores
são arredondadas, curtas, parcialmente raiadas e distantes
do gânglio ventral, e as posteriores triangulares, curtas e
parcialmente raiadas. Não possui colarete ou divertículos
intestinais. As vesículas seminais são cônicas e tocam
apenas a nadadeira caudal. Tem ovários medianos, que al-
cançam a extremidade anterior das nadadeiras anteriores,
e óvulos pequenos. Comprimento máximo do corpo: 70 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical-subtropical, mesopelágica, relacionada a
águas quentes e altas salinidades.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída circunglobalmente entre as latitudes 40ºN e
40ºS. Ocorreu de Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo
os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 1.659 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999;
Crelier & Daponte, 2004.

DZUFRJ 1017; 19 mm

Sagittidae
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Mesosagitta minima (Grassi, 1881)

DIAGNOSE
Apresenta de sete a nove ganchos não serrados e duas filei-
ras de dentes. O corpo é pequeno, delgado e transparente,
e as nadadeiras laterais são totalmente separadas. A região
caudal é pequena e mais estreita do que o tronco. As nadadei-
ras anteriores e posteriores são arredondadas, estreitas e
apresentam poucos raios. Não possui colarete, mas tem diver-
tículos intestinais pequenos. As vesículas seminais apresen-
tam cabeça e tronco, tocando apenas a nadadeira caudal.
Os ovários são curtos, alcançando a região média das nada-
deiras posteriores, e os óvulos são grandes e pouco numero-
sos. Comprimento máximo do corpo: 10 mm.

ECOLOGIA
Espécie epipelágica, oceânica, com preferência por águas
quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída, circunglobalmente, entre as latitudes 40ºN e
40ºS. Ocorreu em toda a área, desde Salvador até Cabo de
São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.
Ao norte da cadeia Vitória-Trindade a distribuição ficou
mais restrita entre as isóbatas de 200 e 3000 m.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 381 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1014; 5 mm

Sagittidae
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Parasagitta friderici (Ritter-Zahony, 1911)

DIAGNOSE
Apresenta de cinco a nove ganchos não serrados e duas
fileiras de dentes. O corpo é firme e esguio, com nadadeiras
laterais totalmente separadas. As nadadeiras anteriores e
posteriores são triangulares e totalmente raiadas. Apresenta
um colarete curto e estreito, e não possui divertículos in-
testinais. As vesículas seminais apresentam cabeça e tron-
co, tocando tanto as nadadeiras posteriores quanto a nada-
deira caudal. Os ovários são curtos e estreitos, alcançando
a região entre as nadadeiras laterais, e os óvulos são peque-
nos. Comprimento do corpo: até 15 mm.

ECOLOGIA
Espécie epipelágica, nerítica, euritérmica, comum em estu-
ários.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída no Atlântico, entre as latitudes 40ºN e 40ºS.
Ocorreu principalmente na plataforma continental, desde
Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo parte dos bancos
da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 1.015 indivíduos.

LITERATURA
Costa, 1971; Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996;
Casanova, 1999.

DZUFRJ 1013; 11 mm

Sagittidae
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Parasagitta tenuis (Conant, 1896)

DIAGNOSE
Apresenta de sete a nove ganchos não serrados e duas fi-
leiras de dentes. O corpo é delgado, com nadadeiras laterais
totalmente separadas. As nadadeiras anteriores e as posteri-
ores são arredondadas e totalmente raiadas. Apresenta
um colarete curto e estreito, e não possui divertículos in-
testinais. As vesículas seminais têm cabeça e tronco, tocan-
do tanto as nadadeiras posteriores quanto a nadadeira
caudal. Os ovários são medianos, alcançando a porção
média das nadadeiras anteriores, e os óvulos são grandes.
Comprimento máximo do corpo: 11 mm.

ECOLOGIA
Espécie epipelágica, nerítica, comum em estuários no Nor-
deste, e suporta ambientes poluídos.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída num cinturão tropical-subtropical, encontrada
no Atlântico e Indo-Pacífico. Ocorreu principalmente na
Bahia, e também no Espírito Santo, em menor freqüência.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 65 indivíduos.

LITERATURA
Nair & Sankarankutty, 1988; Bone et al., 1991; Pierrot-
Bults, 1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 879; 6 mm

Sagittidae
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Pseudosagitta lyra (Krohn, 1853)

DIAGNOSE
Apresenta de três a dez ganchos não serrados e duas fileiras
de dentes. O corpo é transparente e as nadadeiras laterais
são ligadas. As nadadeiras anteriores são grandes, arredon-
dadas e parcialmente raiadas, e as posteriores são grandes,
angulares e parcialmente raiadas. Não possui colarete ou
divertículos intestinais. As vesículas seminais são cônicas,
pequenas e tocam as nadadeiras posteriores. Os ovários
são medianos, alcançando a porção média das nadadeiras
anteriores, e os óvulos são pequenos. Comprimento máximo
do corpo: 74 mm.

ECOLOGIA
Espécie oceânica, epipelágica a mesopelágica.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída, circunglobalmente, entre as latitudes 40ºN e
40ºS. Ocorreu em toda a área, desde Salvador até Cabo de
São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 1.199 indivíduos.

LITERATURA
Bone et al., 1991; Pierrot-Bults, 1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1022; 16 mm

Sagittidae
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Sagitta bipunctata Quoy & Gaimard, 1827

DIAGNOSE
Apresenta de cinco a sete ganchos não serrados e duas fi-
leiras de dentes. O corpo é firme e opaco, com nadadeiras
laterais totalmente separadas. As nadadeiras anteriores
são arredondadas e totalmente raiadas, e as posteriores
são triangulares e totalmente raiadas. Apresenta um colarete
estreito que se estende por todo o corpo e não possui di-
vertículos intestinais. As vesículas seminais apresentam
cabeça e tronco, tocam a nadadeira caudal e estão separa-
das das nadadeiras posteriores. Os ovários são medianos,
alcançando o gânglio ventral, e os óvulos são grandes.
Comprimento máximo do corpo: 19 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical-subtropical, epipelágica, oceânica, este-
nohalina e euritérmica, de águas quentes e alta salinidade.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída, circunglobalmente, entre as latitudes 40ºN e
40ºS. Ocorreu em toda a área, desde Salvador até Cabo de
São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 1.258 indivíduos.

LITERATURA
Almeida-Prado, 1961; Bone et al., 1991; Pierrot-Bults,
1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1021; 10,6 mm

Sagittidae
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Sagitta helenae Ritter-Zahony, 1910

DIAGNOSE
Apresenta de sete a oito ganchos não serrados e duas fi-
leiras de dentes. O corpo é firme e opaco, com nadadeiras
laterais totalmente separadas. As nadadeiras anteriores e
as posteriores são triangulares e totalmente raiadas. Apre-
senta um colarete conspícuo e espesso, e não possui diver-
tículos intestinais. As vesículas seminais apresentam cabeça
e tronco, tocam a nadadeira caudal e estão pouco distan-
tes das nadadeiras posteriores. Os ovários são medianos,
alcançando a porção média das nadadeiras anteriores, e
os óvulos são grandes. Comprimento máximo do corpo:
13 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical-equatorial nerítica, epipelágica, oceânica.

DISTRIBUIÇÃO
Endêmica do Atlântico Ocidental tropical. Ocorreu esparsa-
mente, de Salvador a Cabo de São Tomé, apresentando
maior freqüência além da isóbata de 3000 m. Também este-
ve presente no talude e em Abrolhos.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 84 indivíduos.

LITERATURA
Nair & Sankarankutty, 1988; Bone et al., 1991; Pierrot-
Bults, 1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1020; 9 mm

Sagittidae
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Serratosagitta serratodentata (Krohn, 1853)

DIAGNOSE
Apresenta de cinco a nove ganchos serrados e duas fileiras
de dentes. O corpo é firme em forma de agulha, com cabeça
pequena, um pescoço conspícuo e nadadeiras laterais total-
mente separadas. As nadadeiras anteriores e posteriores
são angulares e quase totalmente raiadas. Apresenta um
colarete bem reduzido e não possui divertículos intesti-
nais. As vesículas seminais apresentam uma cabeça elabora-
da, com duas estruturas parecidas com ganchos, e tocam
as nadadeiras posteriores quando totalmente maduras. Os
ovários são grandes, alcançando a extremidade anterior
do gânglio ventral, e os óvulos também são grandes. Com-
primento máximo do corpo: 13 mm.

ECOLOGIA
Espécie tropical-subtropical, epipelágica a mesopelágica,
com preferência pela Água Tropical.

DISTRIBUIÇÃO
Distribuída em águas quentes no Atlântico, entre as latitu-
des 40ºN e 40ºS. Ocorreu em toda a área, desde Salvador
até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vi-
tória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 5.417 indivíduos.

LITERATURA
Almeida-Prado, 1961; Bone et al., 1991; Pierrot-Bults,
1996; Casanova, 1999.

DZUFRJ 1018; 7,7 mm

Sagittidae

diferentes estágios da vesícula seminal
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Appendicularia
Bonecker, S. L. C. & Carvalho, P. F.
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As apendiculárias são urocordados planctônicos que se
caracterizam pela presença da notocorda na cauda no indi-
víduo adulto. O corpo está dividido em tronco e cauda.

São animais freqüentes no zooplâncton marinho de pólo a
pólo. Ocorrem tanto no ambiente nerítico como oceânico,
sendo as maiores densidades associadas às águas quentes.
Alimentam-se através da produção de uma “casa” mantida
pelas células epidérmicas do tronco, análoga à túnica dos
demais urocordados. A “casa” possui um sistema de filtros
que selecionam as partículas alimentares que entram na
boca e são retidas na faringe. O fluxo de água através da
“casa” é proporcionado pelo movimento da cauda. As
apendiculárias consomem partículas finas (< 0,2 µm) cor-
respondentes ao pico- e nanoplâncton. Quando o sistema
de seleção da “casa” (filtro) fica colmatado, o animal o
descarta e secreta outro, podendo produzi-lo até 16 vezes
ao dia (Fenaux, 1985).

A identificação do grupo está baseada na boca, no esôfago,
no formato do endóstilo, das glândulas bucais e dos lóbulos
do estômago. Ainda no tronco, o formato e posição do
testículo e do ovário são caracteres importantes na diagno-
se. Na cauda, que auxilia a identificação, deve ser conside-
rada a presença e a disposição das células subcordais e
anficordais.
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Principais caracteres morfológicos encontrados em uma Appendicularia: b, boca; cel, célula subcordal; end, endóstilo; eso, esôfago; est,
estômago; gb, glândula bucal; not, notocorda; test, testículo; ov, ovário.
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Oikopleura dioica Fol, 1872

DZUFRJ  264

DIAGNOSE
O tronco é compacto e as glândulas pré-bucais são esféricas
e pequenas. O endóstilo é fino e alongado. O estômago é
arredondado. É a única espécie dióica. O testículo (ou
ovário) é semicircular e está localizado atrás do estômago.
A cauda tem duas células subcordais arranjadas em linha
de formato alongado e estreito. A musculatura da cauda é
reduzida.

ECOLOGIA
É uma espécie de ampla distribuição, mas atinge grandes
densidades em sistemas costeiros e estuarinos. É  tipica-
mente nerítica, ocorrendo em águas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie com ampla distribuição no Atlântico Sudoeste,
sendo abundante até a latitude de 45oS e muito freqüente
até 55oS. Neste estudo, esteve presente desde Salvador
até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vi-
tória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 149 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Oikopleura cophocerca (Gegenbaur, 1855)

DZUFRJ  1180

DIAGNOSE
O tronco apresenta-se tão longo quanto largo. O endóstilo
é espessado. O esôfago é alongado e o estômago é arredon-
dado, posicionado na parte mediana e basal do tronco.
As gônadas são arredondadas e o ovário, fino, é quase im-
perceptível. A cauda tem oito células subcordais dispostas
em linha.

ECOLOGIA
É uma espécie oceânica raramente encontrada em águas
costeiras. Comum em águas tropicais e temperadas, é muito
encontrada em regiões de transição de águas frias para as
quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie abundante com ampla distribuição no Atlântico
Sudoeste até 50oS. Neste estudo esteve presente desde
Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da
cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 145 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965;  Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Oikopleura rufescens Fol, 1872

DZUFRJ  132

DIAGNOSE
O tronco é compacto. As glândulas pré-bucais esféricas e
grandes são anteriores e sobrepostas ao endóstilo. O estô-
mago é arredondado e largo no lado esquerdo. As gônadas
são adjacentes, e o ovário tem forma de meia-lua sobre o
testículo. Possui uma célula subcordal nem sempre visível,
e a musculatura da cauda é reduzida.

ECOLOGIA
Ocorre em águas costeiras, mas pode ser encontrada também
em regiões oceânicas. É considerada euritérmica e eurihali-
na, com preferência por águas quentes e salinas.

DISTRIBUIÇÃO
Tem ampla distribuição até a latitude de 45oS. Neste estudo
esteve presente desde Salvador até Cabo de São Tomé, in-
cluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 691 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965;  Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Oikopleura cornutogastra Aida, 1907

DZUFRJ  461

DIAGNOSE
O tronco apresenta forma compacta. O endóstilo é espessa-
do. O estômago é largo, ocupando grande parte do tronco,
a parte terminal voltada para região dorsal. As gônadas
estão localizadas atrás do estômago, estendendo-se da
região dorsal até a base do tronco, na junção com a cauda.
A musculatura da cauda é reduzida.

ECOLOGIA
É uma espécie oceânica, característica de águas mais frias,
com ampla distribuição. Pode ser encontrada também  sobre
a plataforma continental.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie com ampla ocorrência no Atlântico Sudoeste, dis-
tribuindo-se até 60oS. Neste estudo esteve presente desde
Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da
cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 87 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965;  Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Oikopleura fusiformis Fol, 1872

DZUFRJ  423

DIAGNOSE
O tronco é alongado. O endóstilo é largo e longo. O estôma-
go e as gônadas estão dispostos em diagonal ao eixo do
tronco. O reto está localizado na parede da cavidade oral.
A musculatura da cauda é reduzida.

ECOLOGIA
É uma espécie freqüente tanto em águas frias quanto em
águas quentes. Ocorre em regiões costeiras e oceânicas,
sendo mais abundante nestas últimas.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie considerada abundante em todo o Atlântico Sudo-
este até 60oS. Neste estudo esteve presente desde Salvador
até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vi-
tória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 1.079 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Oikopleura longicauda (Vogt, 1854)

DZUFRJ  728

DIAGNOSE
O tronco é compacto e o endóstilo é grande, estendendo-
se inferiormente à faringe. O estômago tem uma elevação
na sua parte terminal. A principal característica desta espé-
cie é a presença de um capuz (véu) localizado na região
dorsal do tronco. Parte das gônadas está sobre o estômago.
A musculatura da cauda é larga.

ECOLOGIA
Encontra-se amplamente distribuída nos oceanos e quase
sempre é a espécie de Appendicularia mais freqüente e
abundante em águas quentes e temperadas. Pode ser en-
contrada em regiões costeiras e oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie muito abundante até 40oS, estendendo sua distri-
buição até 60oS. Neste estudo esteve presente desde Salva-
dor até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia
Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 3.939 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Oikopleura albicans (Leuckart, 1854)

DZUFRJ  201

DIAGNOSE
O tronco é alongado. As gônadas têm a forma semicircular
e ocupam um terço do tronco. As glândulas pré-bucais
são longas e o endóstilo é curto. O estômago é um pouco
alongado com a parte terminal se sobrepondo parcialmente
às gônadas. As poucas células subcordais estão sobrepostas
em duas linhas em cada metade da cauda.

ECOLOGIA
Apresenta preferência por águas oceânicas, sendo muito
rara em regiões costeiras. É uma espécie de águas quentes,
euritérmica e circuntropical.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie freqüente no Atlântico Sudoeste até a latitude de
50oS. Neste estudo esteve presente desde Salvador até Ca-
bo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 140 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Oikopleura gracilis Lohmann, 1896

DZUFRJ  1150

DIAGNOSE
O tronco é compacto. O endóstilo é alongado e está locali-
zado na parte inferior da faringe. O lóbulo esquerdo do es-
tômago é arredondado. As gônadas, estreitas, estão ligadas
à parede do estômago. A musculatura da cauda é reduzida.

ECOLOGIA
Ocorre em águas costeiras e oceânicas e tem sido pouco
citada na costa brasileira. Esta espécie é considerada eur-
térmica e eurihalina.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie encontrada freqüentemente no Atlântico Sudoeste
até 40oS. Neste estudo esteve presente desde Salvador até
Cabo de São Tomé, incluindo os bancos Jaseur, Vitória,
Davis e Dogressa da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 34 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Oikopleura intermedia Lohmann, 1896

DZUFRJ  824

DIAGNOSE
O tronco possui a forma alongada. O endóstilo é espesso e
longo, localizado na parte inferior da faringe. O estômago
é largo com concavidade na região superior distal. As gô-
nadas são terminais, localizadas na parte inferior, sobrepos-
tas ao estômago. A cauda tem abas laterais e musculatura
larga.

ECOLOGIA
É uma espécie termófila, euritérmica e eurihalina, freqüente
em águas tropicais e temperadas. Normalmente é encontra-
da em águas da plataforma continental.

DISTRIBUIÇÃO
Esta espécie possui distribuição escassa no Atlântico Sudo-
este, limitada a 30oS. Neste estudo esteve presente desde
Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da
cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 171 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Oikopleuridae
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Folia gracilis Lohmann, 1892

DZUFRJ  463

DIAGNOSE
O tronco é alongado e largo. A glândula pré-bucal é reduzida
e o endóstilo é curto. O esôfago estende-se ao longo do
tronco até a região genital, enquanto o estômago é peque-
no e tem sua parte final mais alargada. As gônadas são
finas.

ECOLOGIA
É uma espécie considerada escassa, com poucos registros
disponíveis sobre sua ecologia. É considerada termófila e
cosmopolita.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie distribuída até 30oS de forma escassa e considerada
rara até 50oS. Neste estudo foi encontrada apenas no sul
da Bahia.

MATERIAL ESTUDADO
Foi analisado 1 indivíduo.

LITERATURA
Esnal, 1999.

Oikopleuridae
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Fritillaria haplostoma Fol, 1872

DIAGNOSE
Possui o tronco alongado com um lábio bem definido na
boca. O testículo apresenta a forma cilíndrica posterior
ao ovário esférico, que está localizado na região mediana
do tronco.

ECOLOGIA
Esta espécie pode ser encontrada em regiões oceânicas
tropicais e temperadas, sendo mais freqüente em águas
costeiras. Está presente em abundância em águas quentes,
tolerando grandes variações de salinidade.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie pouco abundante até 40oS e muito rara em altas
latitudes. Neste estudo esteve presente desde Salvador
até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vi-
tória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 74 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

DZUFRJ 564

Fritillaridae
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Fritillaria formica Fol, 1872

DIAGNOSE
O tronco é alongado e tem uma elevação na parte mediana.
A boca possui dois lóbulos laterais e um mediano. O estôma-
go é pequeno. O testículo é alongado, com afunilamento
na sua parte distal.

ECOLOGIA
Esta espécie é considerada tanto nerítica quanto oceânica.
Caracteriza-se por ser termófila e euritérmica. Entre as espé-
cies de Fritillariidae é considerada a mais abundante em
águas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie abundante até 30oS e freqüente até 55oS. Apresen-
tou ampla distribuição, estando presente desde Salvador
até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vi-
tória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 1.278 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

DZUFRJ  681

Fritillaridae
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Fritillaria tenella Lohmann, 1896

DZUFRJ 846

DIAGNOSE
Apresenta dois apêndices cônicos ligados à parte posterior
do tronco. O trato digestivo está posicionado obliquamen-
te ao corpo. O testículo é cilíndrico e posicionado logo
após o ovário esférico. A musculatura da cauda é reduzida.
Apresenta duas células anficordais achatadas de cada lado,
característica da espécie.

ECOLOGIA
Espécie considerada euritérmica associada a águas frias,
nos períodos quentes evita as altas temperaturas. Normal-
mente não ocorre além da plataforma continental.

DISTRIBUIÇÃO
Esta espécie é encontrada preferencialmente abaixo de
50 m de profundidade e é freqüente até 50oS. Neste estudo
esteve presente desde Salvador até Cabo de São Tomé, in-
cluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 103 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Fritillaridae
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Fritillaria pellucida (Busch, 1851)

DZUFRJ 1165

DIAGNOSE
Assim como Fritillaria tenella, possui dois apêndices cônicos
na parte posterior do corpo. O tronco é retangular e dois
apêndices cônicos estão localizados no final da região
genital. O sistema digestivo está disposto ao longo de
um eixo transversal. O testículo está no lado direito do
tronco, em forma de Y. O ovário é cilíndrico e fica no lado
esquerdo do corpo. Apresenta quatro células anficordais
características da espécie, duas de cada lado da musculatu-
ra. A musculatura da cauda é larga.

ECOLOGIA
Espécie considerada tanto nerítica quanto oceânica. É
caracteristicamente termófila e euritérmica. Juntamente
com Fritillaria formica, é a mais abundante em águas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie abundante até 30oS e freqüente até 50oS. Neste
estudo esteve presente desde Salvador até Cabo de São
Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 150 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Fritillaridae
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Fritillaria borealis Lohmann, 1896

DZUFRJ 861

DIAGNOSE
Apresenta o tronco alongado com a faringe em forma esféri-
ca. O estômago está posicionado na região mediana do
tronco. O testículo apresenta a forma cilíndrica e alongada,
enquanto o ovário é esférico e está localizado ao lado do
estômago.

ECOLOGIA
Esta espécie é classificada como oceânica, mas já foi regis-
trada também em grande abundância em águas costeiras
e estuarinas. É considerada euritérmica e eurihalina.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie com ampla distribuição em todo o Atlântico Sudo-
este, até 60oS. Neste estudo esteve presente desde o sul
da Bahia até Cabo de São Tomé e sobre os bancos Jaseur e
Vitória e o monte Columbia da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 32 indivíduos.

LITERATURA
Coto, 1965; Forneris, 1965; Esnal, 1999; Campos, 2000.

Fritillaridae
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Salpida
Bonecker, S. L. C. & Quintas, M. C. de C.
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A Ordem Salpida está incluída na Classe Thaliacea, que é
constituída por organismos holoplanctônicos caracteriza-
dos pela presença das aberturas orais (= sifão inalante) e
atriais (= sifão exalante) em extremidades opostas do cor-
po, o que os diferencia das ascídias e apendiculárias.

A alternância de gerações sexuada e assexuada está repre-
sentada por indivíduos sexuados (blastozoóides) que pro-
duzem indivíduos assexuados (oozoóides), e mantêm uma
eficiente ocupação do ambiente em condições favoráveis.

Os oozoóides são formas solitárias que produzem por estro-
bilação do estolão pares de indivíduos (blastozoóides)
que amadurecem ao longo da cadeia (forma agregada). Os
blastozoóides são hermafroditas, protândricos e produ-
zem um embrião (oozoóide) por indivíduo.

Em função da reprodução assexuada intensa, as salpas
ocupam rapidamente o ambiente em condições favoráveis,
formando “enxames” que acabam arribando nas praias, em
ambientes costeiros.

As salpas caracterizam-se pela presença das bandas muscu-
lares fusionadas na região ventral ou dorsal. A túnica apre-
senta projeções e o palpo atrial que podem apresentar es-
pinhos, bifurcação ou não. Internamente, a extensão do
endóstilo em relação às bandas musculares, a forma do
gânglio neural e a localização do ovário são características
importantes na diagnose do grupo.

O oozoóide apresenta projeções laterais, posteriores e mé-
dio-ventrais da túnica. As bandas musculares (MI a MV)
estão parcialmente fusionadas nas regiões dorsal e ventral.
O músculo intermediário normalmente não está completo
na região dorsal. O endóstilo estende-se da região anterior
até o terço final do corpo. As fendas faringeanas separam
a faringe da cavidade atrial. O estolão circunda o núcleo
estrobilando os blastozoóides através da abertura atrial.

O blastozoóide não possui projeções da túnica que apresen-
ta órgãos de fixação. As bandas musculares (MI a MV)
apresentam o mesmo padrão do oozoóide. O endóstilo é
mais curto e as fendas faringeanas ocupam quase a metade
do corpo. O testículo encontra-se associado ao núcleo e
o pequeno ovário está localizado próximo à abertura atrial.
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Principais caracteres morfológicos utilizadas na diagnose de Salpida: atrial, sifão atrial; end, endóstilo; ff, fendas faringeanas; MI a MV, bandas
musculares de I a V; Mi, músculo intermediário; n, núcleo; org, órgão de fixação; ov, ovário; pl, projeção lateral; pmv, projeção médio-ventral;
pp, projeção posterior; sto, estolão.
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Thalia democratica (Forskal, 1775)

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui cinco bandas musculares (MI a MV),
dorsalmente unidas em dois grupos – MI a MIII e MIV a
MV. O músculo intermediário é próximo a MI. Ventralmente
as bandas MIII e MIV são unidas e MV é interrompida;
possui também túnica lisa com projeções laterais e médio-
ventrais pequenas, com palpo atrial simples e estolão com
brotos.
Blastozoóide: Possui cinco bandas musculares (MI a MV),
interrompidas ventralmente, sendo que dorsalmente na li-
nha mediana do corpo as bandas MI a MIII e MIV a MV se
tocam. O núcleo apresenta projeção para a parte posterior
do corpo. Possui também órgãos de fixação que não ultra-
passam a túnica e a mantêm unida ao corpo do animal; o
endóstilo é curto e o ovário está localizado entre MIV e MV.

ECOLOGIA
Esta espécie é indicadora de águas tropicais. Ocorre com
freqüência na região nerítica.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie considerada cosmopolita, com ampla distribuição
na área de estudo. No presente estudo ocorreu de Salvador
até Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vi-
tória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 1.586 indivíduos.

LITERATURA
Barth, 1964; Bonecker, 1983; Esnal & Daponte, 1999b;
Amaral et al., 2002.

DZUFRJ 49

palpo atrial

Salpidae
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Thalia cicar Van Soest, 1973

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui seis bandas musculares (MI a MVI), com
túnica volumosa, flácida e de projeções bem desenvolvidas
e espinhosas. Possui também palpos atriais grandes e bifur-
cados, e suas bandas musculares são unidas dorsalmente
em grupos: MI a MIV e MV a MVI; na face ventral as bandas
MIV e MV são fusionadas.
Blastozoóide: Possui cinco bandas musculares (MI a MV),
fusionadas dorsalmente em dois grupos: MI a MIII e MIV
a MV. Sua túnica é volumosa e tem ondulações, sendo a
parte posterior arrendondada. Tem vários órgãos de fixação,
sendo que o posterior estende-se consideravelmente além
da parede da túnica; seu núcleo é caracteristicamente
sem projeções, apresentando-se arrendondado ou achatado
posteriormente.

ECOLOGIA
Esta espécie é comum em águas tropicais e freqüente na
região oceânica.

DISTRIBUIÇÃO
Foi encontrada do sul da Bahia até Cabo de São Tomé e
sobre o banco Davis e a ilha de Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 161 indivíduos.

LITERATURA
Barth, 1964; Bonecker, 1983; Esnal & Daponte, 1999b;
Amaral et al., 2002.
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Weelia cylindrica (Cuvier,1804)

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui nove bandas musculares (MI a MIX),
todas elas interrompidas ventralmente, sendo que MI a
MIV são fusionadas dorsalmente. Possui corpo cilindríco
e alongado, com túnica macia e lisa.
Blastozoóide: Possui cinco bandas musculares (MI a MV)
que são fusionadas dorsalmente e interrompidas ventral-
mente, sendo MV uma banda ramificada. O seu embrião
localiza-se entre MIV e M.

ECOLOGIA
Espécie frequente em águas quentes, tropicais e sub-
tropicais.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie abundante, com distribuição nas águas quentes
dos três oceanos até 40oS. Padrão de distribuição tropical
e subtropical, que se estende até a zona de convergência
Antártica. Foi uma espécie distribuída ao longo de toda a
área de estudo, desde Salvador até Cabo de São Tomé, in-
cluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 883 indivíduos.

LITERATURA
Van Soest, 1975a; Esnal & Daponte, 1999b.
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Salpa fusiformis Cuvier,1804

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui nove bandas musculares (MI a MIX) que
estão reunidas na região médio-dorsal, em dois grupos:
MI a MIII e MVIII a MIX. As bandas de MIV a MVII são pa-
ralelas. Seu corpo é largo e cilíndrico e sua túnica é lisa e
firme. Todas as bandas são interrompidas ventralmente.
Blastozoóide: Possui seis bandas musculares (MI a MVI),
sendo MI a MIV e MV a MVI fusionadas dorsalmente em
grupos separados, e MIV e MV em contato lateral. Seu
corpo é oval e sua túnica é totalmente lisa; o ovário locali-
za-se entre MV e MVI e o intestino é compacto e oval.

ECOLOGIA
Esta espécie é considerada euritérmica e é freqüente em
regiões oceânicas.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie amplamente distribuída, ocorrendo de 70oN até
55oS. No Atlântico Sul junto com Thalia democratica e Iasis
zonaria é uma das mais freqüentes e abundantes. Distribui-
ção limitada ao sul pela convergência subtropical. Esteve
presente desde Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo
os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 163 indivíduos.

LITERATURA
Amor, 1966; Bonecker, 1983; Esnal & Daponte, 1999b.
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Brooksia rostrata (Traustedt, 1893)

DZUFRJ 53

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui sete bandas musculares (MI a MVII);
dorsalmente, MI a MIII e MIV a MVII são fusionadas, sendo
que o músculo intermediário está fusionado a MI. Sua tú-
nica é macia e muito próxima à parede do corpo, que é ci-
líndrico, com projeção infrabucal.
Blastozoóide: Possui quatro bandas musculares (MI a MIV)
de um lado do corpo e cinco (MI a MV) do lado oposto; o
ovário localiza-se entre MIII e MIV. Seu corpo é oval e
tem três pedúnculos de união.

ECOLOGIA
Esta espécie é freqüente nas águas quentes de todos os
oceanos.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Sul ocorre até o paralelo 40ºS. No presente
estudo foi registrada desde Salvador até o litoral do Espíri-
to Santo, incluindo os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 300 indivíduos.

LITERATURA
Van Soest, 1975a; Esnal, 1976; Esnal & Daponte, 1999b.
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Cyclosalpa polae Sigl,1912

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui seis bandas musculares (MI a MVI). A
banda MVI é fusionada dorsalmente em uma só e estende-
se longitudinalmente até MII sem tocá-las. As demais ban-
das terminam livremente.
Não foram coletados blastozóoides.

ECOLOGIA
Esta espécie é limitada às águas quentes da região oceânica.

DISTRIBUIÇÃO
Não é uma espécie abundante. No presente estudo foi re-
gistrada apenas no sul da Bahia e sobre o banco Hotspur.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 8 indivíduos.

LITERATURA
Van Soest, 1975b; Esnal & Daponte, 1999b; Amaral et al.
2002.
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Ihlea punctata (Forskal,1775)

DIAGNOSE
Blastozoóide: Possui seis bandas musculares (MI a MVI),
sendo MI a MIV e MV a MVI fusionadas dorsalmente, e
MVI ramificada distalmente.
Não foram coletados oozoóides.

ECOLOGIA
Espécie freqüente no Atlântico Sul, considerada cosmopo-
lita e euritérmica.

DISTRIBUIÇÃO
No Atlântico Sul distribui-se até 40oS, quando coincide
com o início da distribuição de Ihlea magalhanica. Neste
estudo esteve restrita ao litoral sul da Bahia e sul do Espí-
rito Santo.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 20 indivíduos.

LITERATURA
Van Soest, 1975a; Esnal & Daponte, 1999b.
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Traustedtia multitentaculata (Quay & Gainard, 1834)

DIAGNOSE
Blastozoóide: Possui quatro bandas musculares (MI a MIV),
dispostas dorsalmente em dois grupos: MI a MII e MIII a
MIV; ovário e embrião localizam-se entre MIII e MIV. Sua
túnica é flexível, globosa e volumosa, com três longas
projeções posteriores, semelhantes a tentáculos, que saem
da parede do corpo.
Não foram coletados oozoóides.

ECOLOGIA
Espécie termófila com preferência por águas tropicais.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie rara, com distribuição limitada no Atlântico Sul
às águas calmas, não ultrapassando 20°S. No presente es-
tudo apresentou distribuição limitada entre 40° e 45°N
e 35°N.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 4 indivíduos.

LITERATURA
Van Soest, 1975a; Esnal & Daponte, 1999b; Amaral et al.,
2002.
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Doliolida
Bonecker, S. L. C. & Quintas, M. C. de C.
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A Ordem Doliolida é representada por tunicados em forma
de “barril” (=doliolum) com as bandas musculares (MI a
MIX) formando círculos completos. A posição e extensão
do endóstilo, do gânglio neural, da faringe, do estômago,
intestino e das gônadas, testículo e ovário, são caracterís-
ticas fundamentais na identificação das espécies.

O ciclo de vida caracteriza-se pelo indivíduo assexuado
(oozoóide) produzir através de um apêndice dorsal indiví-
duos trofozoóides (=gastrozoóides), que irão nutrir o oozo-
óide. Os trofozoóides estão localizados em fileiras nas mar-
gens do apêndice dorsal. Uma fileira central de brotos
produz os forozoóides. Os forozoóides são indivíduos asse-
xuados livres que apresentam a forma padrão da Ordem
com oito bandas musculares. Na região ventral, posterior,
forma-se o pedúnculo ventral que produz a forma sexuada
(gonozoóide), que estruturalmente é semelhante ao forozo-
óide, mas sem o pedúnculo e com a presença das gônadas.

Os gonozoóides produzem os gametas que após a fecunda-
ção desenvolvem-se em larvas (“tadpole”) que originam
novos oozoóides. Os oozoóides, com desenvolvimento do
apêndice dorsal e, conseqüentemente, dos trofozoóides,
que o alimentam, sofrem uma redução dos órgãos internos
restringindo-se a um indivíduo com as bandas musculares
mais desenvolvidas que mantém a “colônia” em suspensão
na água, o “old-nurse”.
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Principais caracteres morfológicos utilizados na diagnose de Doloilida: ador, apêndice dorsal; atrial, sifão atrial; end, endóstilo; est, estômago;
far, faringe; gn, gânglio neural; MI a MVIII ou MIX, bandas musculares de I a VIII ou IX; int, intestino; ov, ovário; pvent, pedúnculo ventral;
test, testículo.
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Doliolum nationalis Borgert, 1893

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui nove bandas musculares (MI a MIX); o
gânglio neural localiza-se entre MIV e MV e o trato digestó-
rio, entre MV e MVI. O endóstilo estende-se de MII a MVI
e o apêndice dorsal está próximo à MVIII.
Forozoóide: Possui oito bandas musculares (MI a MVIII);
o endóstilo estende-se desde MII até MIV e o gânglio
neural localiza-se entre MIII e MIV; a faringe inicia-se em
MII e vai até MVI e, após sofrer inclinação, termina em
MV. Seu estômago é extremamente curto e está localizado
entre MV e MVI, e o intestino faz curva para cima, dirigin-
do-se para a frente do corpo entre as bandas MVI e MVII.
Gonozoóide: Possui oito bandas musculares (MI a MVIII);
o gânglio neural está localizado entre MIII e MIV, o endós-
tilo estende-se entre MII e MIV e o testículo, de MIV a
MVI. O estômago está localizado entre MV e MVI, com o
intestino paralelo a MVI e MVII e a faringe entre MII e MV.
Old-nurse: As nove bandas musculares (MI-MIX) estão
quase fusionadas e formam uma camada contínua de fibras
largas. Seu gânglio neural está localizado entre MIV e MV
e o apêndice dorsal (com brotos) localiza-se após MIX,
próximo à abertura atrial.

ECOLOGIA
Ocorre em regiões costeiras e oceânicas e está presente
em águas tropicais e temperadas.

DISTRIBUIÇÃO
Possui ampla distribuição da zona costeira até a região
oceânica; comum no Atlântico Sul, sendo a espécie mais
abundante entre os doliolídeos. No presente estudo foi
registrada desde Salvador até Cabo de São Tomé, incluindo
os bancos da cadeia Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 9.175 indivíduos.

LITERATURA
Bonecker, 1983; Esnal & Daponte, 1999a.
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Doliolum denticulatum Quoy and Gaimard, 1834

DIAGNOSE
Gonozoóide: Possui oito bandas musculares (MI a MVIII),
com o gânglio neural localizado entre MIII e MIV. O endós-
tilo estende-se de MII a MIV e o trato digestório de MV a
MVII. O testículo estende-se de MIV a MVI, e o ovário é
arredondado e está localizado entre MVI e MVII.
Old-nurse: Possui nove bandas musculares largas (MI a
MIX). As bandas MIII e MIV são mais largas que as demais,
sendo MIII mais grossa. O gânglio neural localiza-se entre
MIV e MV.

ECOLOGIA
Espécie considerada indicadora de águas quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Amplamente distribuída, possui, entretanto, ocorrência
irregular na região oceânica. No presente estudo foi encon-
trada próximo ao monte Columbia e à ilha de Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 25 indivíduos.

LITERATURA
Neuman, 1913; Esnal & Daponte, 1999a.
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Dolioletta gegenbauri (Uljanin,1884)

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui nove bandas musculares (MI a MIX); o
endóstilo estende-se de MII a MV e o estômago está em
MVII. O gânglio neural está posicionado entre MIV e MV.
Forozoóide: Possui oito bandas musculares (MI a  MVIII);
o endóstilo estende-se de MII a MIII e de MIV a MV e a
faringe, de MIII a MVI; o gânglio neural localiza-se entre
MIII e MIV e o estômago está entre MV e MVII.
Gonozoóide: Possui oito bandas musculares (MI a MVIII);
o endóstilo estende-se de MII a MIII e de MIV a MV, o es-
tômago localiza-se entre MV e MVI, o ovário entre MVI e
MVII, o testículo estende-se de  MIII a MVII e o gânglio
neural está entre MIII e MIV.
Old-nurse: Possui nove bandas musculares largas (MI a
MIX) e não fusionadas; o gânglio neural localiza-se entre
MIV e MV e o apêndice dorsal está próximo a MVIII.

ECOLOGIA
Esta espécie é característica de águas tropicais quentes.

DISTRIBUIÇÃO
Freqüente e abundante nas águas quentes do Atlântico, é
considerada espécie oceânica cosmopolita, embora seja
comumente encontrada na zona costeira. Neste estudo
foi encontrada desde Salvador até Cabo de São Tomé, inclu-
indo os bancos da cadeia de Vitória-Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 527 indivíduos.

LITERATURA
Fraser, 1955; Bonecker, 1983; Esnal & Daponte, 1999a.
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Doliolina mülleri

DIAGNOSE
Oozoóide: Possui nove bandas musculares (MI a MIX); o
gânglio neural localiza-se entre MIV e MV e o trato digestó-
rio está localizado entre MV e MVI.
Forozoóide: Possui oito bandas musculares (MI a MVIII);
o trato digestório está localizado entre MV e  MVI e o
gânglio neural está entre MIII e MIV. O endóstilo estende-
se de MII a MV.
Gonozoóide: Possui oito bandas musculares (MI a MVIII),
com o gânglio neural entre MIII e MVI; a faringe, o testícu-
lo, o ovário e o trato digestório estão perpendiculares ao
corpo entre MV e MVI, e o endóstilo estende-se de MII a
MIV.
Old-nurse: Possui nove bandas musculares largas (MI a
MIX) e seu gânglio neural localiza-se entre MIV e MV.

ECOLOGIA
Espécie frequente em águas quentes e temperadas.

DISTRIBUIÇÃO
Espécie abundante com ampla distribuição no Atlântico,
menos abundante apenas que Doliolum nationalis. Neste
estudo esteve amplamente distribuída desde Salvador até
Cabo de São Tomé, incluindo os bancos da cadeia Vitória-
Trindade.

MATERIAL ESTUDADO
Foram analisados 2.448 indivíduos.

LITERATURA
Neuman, 1913; Esnal & Daponte, 1999a.
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Índice Remissivo

A
Acanthephyra sp.; 124,
125
Acartidae; 26, 27
Acartia danae; 26
Acartia lilljeborgi; 27
Acrocalanus longicornis;
58
Aetideidae; 28, 29
Aetideus giesbrechti; 28
Alpheus sp. 1; 130, 131
Alpheus sp. 2; 132, 133
Alpheidae; 130, 132, 134
Augaptilidae; 30
Axiidae; 156
Axiidae 1; 156, 157
Axioidea; 156

B
Brachycarpus
biunguiculatus; 136, 137
Bresiliidae; 128
Brooksia rostrata; 210

C
Caecosagitta macrocephala;
172
Calanidae; 31, 32, 33
Calanoida; 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69
Calanoides carinatus; 31
Calanopia americana; 69
Callianassidae 1; 158,
159
Calocalanus contractus; 59
Calocalanus pavoninus; 60
Candacia bipinnata; 34
Candacia pachydactyla; 35
Candaciidae; 34, 35

Caridea; 122, 124, 126,
128, 130, 132, 134,
136, 138, 140, 142,
144, 146, 148, 150,
152, 154
Centropages furcatus; 36
Centropages violaceus, 37
Centropagidae; 36, 37
Clausocalanidae; 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44
Clausocalanus arcuicornis;
38
Clausocalanus brevipes; 39
Clausocalanus furcatus; 40
Clausocalanus laticeps; 41
Clausocalanus
mastigophorus; 42
Clytemnestra scutellata; 75
Clytemnestridae; 75
Copilia mirabilis; 90
Corycaeus (Onychocorycaeus)
giesbrechti; 80
Corycaeus (Onychocorycaeus)
latus; 81
Corycaeus (Urocorycaeus)
lautus; 82
Corycaeus (Agetus)
limbatus; 83
Corycaeus (Corycaeus)
speciosus; 84
Corycaeidae; 80, 81, 82,
83, 84, 85
Crangon sp.; 154, 155
Crangonidae; 154
Ctenocalanus citer; 43
Ctenocalanus vanus; 44
Cyclopoida; 70, 71, 72,
73, 74
Cyclosalpa polae; 211
Cymbasoma gracilis; 92,
93

D
Decipisagitta decipiens;
173
Decipisagitta sibogae; 174
Dendrobranchiata; 104,
106, 108, 110, 112
Discias sp.; 128, 129
Dolioletta gegenbauri; 220
Doliolidae; 218, 219,
220, 221
Doliolina mulleri; 221
Doliolum denticulatum;
219
Doliolum nationalis; 218

E
Ectinosomatidae; 76
Eucalanidae; 45, 46, 47,
48
Euchaeta marina; 49
Euchaetidae; 49
Euterpina acutifrons; 77
Euterpinidae; 77

F
Farranula gracilis; 85
Ferosagitta hispida; 175
Flaccisagitta enflata; 176
Flaccisagitta hexaptera;
177
Folia gracilis; 197
Fritillaria borealis; 202
Fritillaria formica; 199
Fritillaria haplostoma; 198
Fritillaria pellucida; 201
Fritillaria tenella; 200
Frittilidae; 198, 199,
200, 201, 202

G
Gaetanus minor; 29

H
Haloptilus longicornis; 30
Harpacticoida; 75, 76,
77, 78, 79
Heterorhabdidae; 50, 51
Heterorhabdus papilliger;
50
Heterorhabdus spinifrons;
51

I
Ihlea punctata; 212

J
Janicella spinicauda; 126,
127

K
Kemponia sp.; 142, 143
Krohnitta pacifica; 169
Krohnitta subtilis; 170
Krohnittidae; 169, 170

L
Leander tenuicornis; 140,
141
Leptochela sp.; 122, 123
Lubbockia squillimana; 86
Lucicutia clausi; 52
Lucicutia flavicornis; 53
Lucicutidae; 52, 53
Lucifer faxoni; 110, 111
Luciferidae; 110
Lysmata sp.; 150, 151
Lysmatidae; 150

M
Macrosetella gracilis; 78
Mecynocera clausi; 54
Mecynoceridae; 54
Mesosagitta minima; 178
Metapenaeopsis sp.; 104
Metridinidae; 55, 56, 57
Microprosthema sp. 1;
114, 115
Microprosthema sp. 2;
116, 117
Microsetella rosea; 76
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Miracia efferata; 79
Miracidae; 78, 79
Monstrilla bahiana; 94, 95
Monstrilla careli; 96, 97
Monstrilla satchmoi; 98,
99
Monstrillidae; 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99
Monstrilloida; 92, 94,
96, 98

N
Nannocalanus minor; 32

O
Oikopleura albicans; 194
Oikopleura cophocerca;
189
Oikopleura cornutogastra;
191
Oikopleura dioica; 188
Oikopleura fusiformis; 192
Oikopleura gracilis; 195
Oikopleura intermedia;
196
Oikopleura longicauda;
193
Oikopleura rufescens; 190
Oikopleuridae; 188, 189,
190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197
Oithona plumifera; 70
Oithona robusta; 71
Oithona setigera; 72
Oithona similis; 73
Oithona tenuis; 74
Oithonidae; 70, 71, 72,
73, 74
Oncaea conifera; 87
Oncaea media; 88
Oncaea venusta; 89
Oncaeidae; 86, 87, 88,
89
Oplophoridae; 124, 126

P
Palaemon sp.; 138, 139
Palaemonidae; 136, 138,
140, 142, 144, 146, 148
Palinura; 160, 162
Palinuridae; 160, 161
Panulirus sp.; 160
Paracalanidae; 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64
Paracalanus aculeatus; 61
Paracalanus nanus; 62
Paraeucalanus sewelli; 45
Paraspadella sp.; 168
Parasagitta friderici; 179
Parasagitta tenuis; 180
Paracalanus parvus; 63
Paracalanus quasimodo;
64
Pasipheidae; 122
Penaeidae; 104
Penaeoidea; 104, 106,
108
Periclimenaeus sp.; 146,
147
Periclimenes (Periclimenes)
cf. longicaudatus; 144, 145
Pleocyemata; 114, 116,
118, 120, 122, 124,
126, 128, 130, 132,
134, 136, 138, 140,
142, 144, 146, 148,
150, 152, 154, 156,
160, 162
Pleuromamma abdominalis;
55
Pleuromamma gracilis; 56
Pleuromamma xiphias; 57
Poecilostomatoida; 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91
Pontellidae; 69
Processa sp.; 152, 153
Processidae; 152
Pseudosagitta lyra; 181
Pterosagitta draco; 171
Pterosagittidae; 171

S
Sagitta bipunctata; 182
Sagitta helenae; 183
Sagittidae; 172, 173,
174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181,
182, 183, 184
Salpa fusiformis; 209
Salpidae; 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213
Sapphirina nigromaculata;
91
Sapphirinidae; 90, 91
Scolecithrix danae; 65
Scolecithricidae; 65
Scyllaridae; 162
Scyllarus sp.; 162, 16
Sergestes cf. henseni;
112, 113
Sergestidae; 112
Sergestoidea; 110, 112
Serratosagitta serratodentata;
184
Sicyonia sp.; 106, 107
Sicyonidae; 106
Solenocera sp.; 108, 109
Solenoceridae; 108
Spadellidae; 168
Spongicolidae; 114, 116
Stenopodidea; 114, 116,
118, 120
Stenopus hispidus; 118,
119
Stenopodidae 1; 120,
121
Subeucalanus longiceps;
46
Subeucalanus pileatus; 47
Subeucalanus subtenuis;
48
Synalpheus sp.; 134, 135

T
Temora stylifera; 67
Temora turbinata; 68
Temeropia mayumbaensis;
66
Temoridae; 66, 67, 68
Thalia democratica; 206
Thalia cicar; 207
Thalassinidea; 156, 158
Typton sp.; 148, 149
Traustedtia
multitentaculata; 213

U
Undinula vulgaris; 33

W
Weelia cylindrica; 208

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:42232



233

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:42233



Este livro foi impresso pela Edil Artes Gráficas. A capa é
uma policromia em supremo 250g. O miolo está em couché
matte 150g num duotone variante (preto, Reflex Blue CVU
e 279 CVU). As famílias tipográficas utilizadas foram ITC
Officina Sans e Times New Roman.

atlaszoo.pmd 31/7/2006, 02:42234




