
SOBRE UM NOVO CRUSTÁCEO DECÃPODE 

(NATANTIA, STENOPODIDEA) PARA A FAUNA 

PORTUGUESA: STENOPUS S PINOSUS russo, 1827 

ANA M . NEVES 



SOBRE UM NOVO CRUSTÁCEO DECÁPODE 

(NATANTIA, STENOPODIDEA) PARA A FAUNA 
PORTUGUESA: STENOPUS SPINOSUS RISSO, 1827 

por 

ANA M. NEVES 
LHbor:ltôrio de Zoologia da Faculdade de Ciência!'; de LisboH 

No prossegui moo to de observações que temos vind o a efectuar sobre 

os Crustáceos Decápodes das costas de Portugal existentes nas colecções de 
rnvertebrados lnarinhos do Museu Bocage, tivemos a oportu nidade de assina p 

lar, pela primeira vez, para o nosso litora l, Slel10pus spil/osus RISSO, 1827, não 

send o conhecid os da fa un a port uguesa ou tros represent antes da fam íl ia 
Stenopodidac. 

Material estudado 

o material que estudamos neste trabalho é constituíd o por 2 00 com o 

comprimento total de 43 e 51 mm, incluindo o rostro e o télson . Este mate rial 
fo i colhido respect ivamente ao largo do Portinha da Arrábid a e de Tróia 

(ver fig. I) em Setembro de 1943 e Março de 1945, a profundidades não indi 

cadas nas etiq uetas. Qualquer dos exemplares encontra-se basta nte deterio

rad o, fa ltando, em ambos, os terceiros maxilípedes, além da maior parte dos 

pereiópedes, deficiências que, todavia , não impedem a sua identificação. 
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do cefalotórax (9,4 mm), ultrapassando a sua extremidade a margem anterior 
do último artículo do pedúnculo antenular ; com nove dentes dorsais, sete 
ventrais e dois em cada um dos lados. 

No cefalotórax (ver fig. 2, a) os espinhos da linha média dorsal, que pelo 
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FIG. 1 - Locais de colheita de Stenopus spinosus Risso, 1827, na costa portuguesa. 

seu tamanho e disposição se distinguem dos restantes, formam uma série 
composta por nove pares cuja ordem de grandeza é a seguinte : 

<3 1 - 1.0 par > 2.0 = 3.°, 5.0, 6.0 e 8.0 > 7.0 > 4.0 = 9.° 
<32- 1.0 par > 2.0 = 3.0, 5.°, 6.0 e 8.0 > 7.° = 4.° > 9.° 

Entre os espinhos desta série existem outros muito curtos e finos dispostos 
mais ou menos irregularmente. 

Em cada uma das duas carenas médias longitudinais do télson (ver fig. 2, b) 

encontram-se seis fortes espinhos, e entre cada uma das carenas e o sulco que 
limitam podem observar-se cinco espinhos de cada lado menores e mais agudos. 

O artículo basal do pedúnculo anlenular possui, no ângulo anterior externo, 
uma pequena escama com três e dois dentes, respectivamente no <3 I e no <3 2. 
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DIMENSOES EM MM DOS PEREIÓPODES ESTUDADOS 

Isqalop6dl 10 Meropód1ta carpDp~dllo Prop6Wo Dlctlle,ódlfo 

6 I 6 2 6 I 6 2 6 I 6 2 6 I 6 2 6 1 62 
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

1.0 Pereiópode esq. 
Comprimento ........... .... 2,6 - 4,0 - 5,2 - 4,0 - 2,0 -
Largura .. . .................... . 0,8 - 0,9 - 1,0 - 0,9 - 0,2 -

3." Periópode esq. 
Comprimento ••••• 0.0 • • • • ••• - 7,2 - 13,0 - 12,2 - 24,8 1 - 9,7 
Largura .............. .... .. ... - 2,4 - 2,6 - 3,5 - 4,5 - 2,6 

4." Perei6pode esq. 
Comprimento . . . . . . . . . . . . . . 5,9 - 11,6 - 14,1 - 7,8 - 1,5 -
Largura ....... ..... .. .. ..... 1,5 - 1,5 

_ _ o 

1,1 - 0,8 - 0,6 -

5,° Pereiópode diLO 
Comprimel1fo ... .... . ... ... 4,9 \ - 11,3 - 14,4 - 7,3 - 1,4 -
Largura ............ " . . ... .. .. 1,4

1 

- 1,4 - 1;0 - 0,8 - 0,6 -

Descrição 

Em face das excelentes descrições de H OLTHUIS (1946) e de ZARIQUIEY 

ALVAREZ (1950), e ainda que este autor devido ao mau estado de conser
vação do espécime que estudou - 1 O colhido em frente ao Cabo de Creus 
a cerca de 70 metros de profundidade - não nos tenha dado quaisquer por
menores sobre as peças bucais e os pereiópodes, limitar-nos-emos a indicar 
algumas das características observadas nos nossos exemplares e que apresentam 
uma maior variabilidade. Designamos por O I e por O 2, respectivamente 
o de maiores e o de menores dimensões. 

No O I o rostro mede 5,7 mm (ver fig. 2, a), aproximadamente metade 
do comprimento do cefalotórax (1 1,7 mm) e a sua extremidade atinge a base 
do último artículo do pedúnculo antenular; com onze dentes ou espinhos 
dorsais e oito ventrais; lateralmente apresenta dois dentes à esquerda e três 
à direita. Para dentro da margem lateral do rostro, ao nível do espaço com
preendido entre o 1.0 e o 2.0 dentes dorsais, existe um pequeno espinho de 
cada lado. No O 2 o rostro tem 6,6 mm, sendo portanto maior que metade 
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o segundo artículo apresenta dorsalmente três espinhos bem desenvolvidos, 
além de três ventrais mais pequenos e dispostos em série; no terceiro artículo 
existe em ambas as faces um pequeno espinho situado a meio da margem 
anterior. 

Pedúnculo antenal com numerosos espinhos de dimensões variáveis dos 
quais se destaca um, muito robusto, em posição dorsal e anterior. Oescafo
eerito passa de um pouco menos de metade do seu comprimento o último artí
culo do pedúnculo antenular; no Ô I a margem externa tem quatro espinhos 
basais e quinze dentículos na parte superior e no d 2, dois e dezanove respec
tivamente. Sobre a carena interna da face superi or do escafocerito existe 
uma série de treze espinhos, e entre aquela carena e a margem interna dis
tinguem-se no Ô 2 mais alguns espinhos muito pequenos; inferiormente, duas 
séries de quatro e quinze espinhos. 

O primeiro pereiópode (ver fig. 3, a) ultrapassa ligeiramente a extremi
dade distal do escafocerito. Isquiopódito com três espinhos ventrais pouco 
evidentes. Meropódito com cinco espinhos reduzidos colocados dorsal
mente, o último dos quais é duas vezes maior que os restantes; um pequeno 
dente ventral e posterior. Carpopódito com sete espinhos dorsais curtos 
e muito finos. Propódito e dactilopódito sem espinhos. 

O terceiro pereiópode (ver fig. 3, b), que é muito robusto e comprido 
apresenta o isquiopódito, dorsal e ventralmente com uma série de sete espinhos 
dos quais o último dorsal é muito desenvolvido. Meropódito com duas 
séries dorsais de onze e dezasseis espinhos; " nove espinhos ventrais sucessiva
mente maiores para a parte anterior além de mais alguns dispersos sobre 
a face lateral exterpa. Carpopódito com três séries do rsais de espinbps diver
gentes anteriormente, a central com doze e as laterais com treze cada uma; 
ventralmente duas séries de quatro e sete espinhos. Propódito coberto de 
espinhos dispostos em séries longitudinais mais ou menos paralelas não se 
distinguindo série dorsal ou ventral. Dactilopódito com seis espinhos 
dorsais. 

Isquiopódito do quarto pereiópode com quatro espinhos dorsais e seis 
ventrais cónicos e muito pequenos. Meropódito com várias séries longitu
dinais de espinhos de dimensões variáveis, destacando-se a série dorsal com 
dez, e a ventral com nove. Carpo pó dito subdivid ido em dez segmentos; 
na margem anterior ventral do 7.°, 8.° e 9.° segmentos encontra-se um pequeno 
espinho móvel; dorsalmente dezanove espinhos; sobre as faces laterais também 
se observam alguns espinhos formando séries mais ou menos evidentes. Pro
pódito com oito segmentos e vinte e oito espinhos móveis ventrais. 

No quinto pereiópode (ver fig. 3, e), o isquiopódito apresenta dois espinhos 
dorsais e cinco ventrais cónicos e reduzidos. Meropódito semelhante ao 
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FIG. 3 - Stellopus spinosus Risso, 1827: a - Primeiro pereiópode esquerdo 
( 6 1), face externa; h-Terceiro pereiópode esquerdo ( O' 2), face interna ; 

c - Quinto perei6pode direito (ó' 1), face interna. 

5mm 
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do apêndice precedente mas com nove espinhos dorsais. Carpopódito com 
um espinho móvel na margem anterior ventral do 6.°, 7.°, 8.° e 9.° segmentos 
e três no 10.°; nas restantes características é idêntico ao artículo correspondente 
do quarto pereiópode. Propódito com sete segmentos e vinte e cinco espinhos 
móveis ventrai s. 

Distribuição geográfica 

Stenopus spinosus, espécie considerada muito rara, é citada para o 
Mediterrâneo, Mar Vermelho e Congo (ver, por exemplo, HOLTHUIS, 1946 
e ZARIQUIEY ALVAREZ, 1968). Na Península Ibérica foi assinalada, imica
mente, no Cabo de Creus e em Barcelona, entre 70 e 700 metros de profun
didade. As duas capturas feitas na costa portuguesa vieram, portanto, alargar 
consideràvelmente a área de distribuição conhecida desta espécie . 

• 

Para o Prof. Doutor GERMANO DA FONSECA SACARRÃO, Director do Museu 
Bocage, vão os nossos melhores agradecimentos pelo apoio concedido para 
a elaboração deste trabalho. 

SUMMARY 

Stenopus spinosus Risso, 1827, a very rare species belonging to the fami ly 
Stenepodidae (NATANTIA, STENOPODIDEA), is now recorded for the first time 
for the coast of Portugal (see fig. !l. 

The Author studied two specimens with 43 (O 2) and 51 (O I) mm long, 
taken from the tip of rostrum to the posterior margin of telson, and , based 
on the descriptions of HOLTHUIS (1946) and ZARIQUIEY ALVAREZ (1950), 
remarks some of the morphological characters which appear to be subject 
to a considerable variation. Some data concerning the geographical dis
tribution of this species are also given. 
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