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Esta contribuição para o conhecimento da distribuição de Branchiostoma 
ianceolatum (PALLAS, 1774) na costa portuguesa - a primeira que até hoje 
se publica - baseia-se nos exemplares existentes no M useu Bocage, obtidos 
entre 1936 e 1948, em colheitas efectuadas ao longo da costa sob a direcção 
do Prof. Doutor A. RICARDO JORGE, a que vieram juntar-se os colhidos em 1965, 
em Faro, pelo Dr. PEDRO FERREIRA, Investigador do Insti tuto de Biologia 
Marítima e Dr. LUlZ SALDANHA , Natural ista deste Museu I. 

Única espécie europeia representante dos Acrania, Cephalochordata, ou 
Leptocardii, a sua presença em Portugal é apenas conhecida nos seguintes locais: 
na costa W - no Portinho d'Arrábida, Península de Tróia e Sines; e na 
costa S - em Lagos, Alvor, Praia da Rocha e Faro. Todos os exemplares 
foram colhidos por dragagem, a profundidades variando entre 5 e 46 metros, 
em fundos de areia, Iodo ou concha partida, apenas com excepção de 2 exempla
res apanhados directamente na areia à beira de água, na baixa-mar. 

I No Instituto de Zoologia «Dr. Augusto Nobre», no Porto, os exemplares portu
gueses existen tes não têm indicação de localidade. 

No Museu e Laboratório Zoológico de Coimbra, há 2 exemplares identificados como 
sendo de «Amphioxus lanceolatus YARR.)}, em cujas etiquetas se lê Setúbal, sem qualquer 
referência ao local e data de colheita, ao colector ou ao autor da determinação. 

Foram-nos prestadas estas informações respectivamente pelo Prof. Doutor AMÍLCAR 
DE MAGALHÃES MATEUS e pelo Dr. MANUEL DE ASSUNÇÃO DINIZ; a ambos exprimimos os 
nossos agradecimentos. 



108 Maria Nogueira 

De expedições marítimas que tenham atingido a costa portuguesa, apenas 
110 «Reporl» das Expedições Oceanográficas Dinamarquesas (1908-10) ao 
Mediterrâneo e Mares Adjacentes, SPARCK menciona, em 1931 , Branchios
toma lanceo/atum a S de Faro onde, no ano anterior na viagem de retorno 
do Dana, tinha sid o colhido por dragagem a 48 m. de profundidade. 

São estas as informações que possuímos acerca da existência de Branchios
loma lanceolatum em Portugal- anunciada pela primeira vez em 1931 por 
SPARCK e reconhecida pelo Museu Bocage desde 1936. WEBD, a quem cer
tamente passou despercebida a colheita do Dana, escrevia em 1956: «The 
species does not seem to have been recorded from the Atlantic coast or Spain 
and Portugal». 

É de notar-se o reduzido número de locais, limitados a uma zona que 
pouco excede 1/3 da costa portuguesa, dado que a extensão das colheitas, 
efectuadas muito para além de 1948, abrangeu a quase totalidade da costa. 

No entanto, a circunstância de nestas colheitas não ser especialmente 
visado este grupo zoológico permite aguardar que pesquisas feitas expressa
mente, repetidas e em época própria. possam levar à descoberta de novos 
locais e, nestes e nos já conhecidos, à obtenção de maior número de exemplares. 

Uma descrição sucinta da classe Cepltalochordala precede a diagnose 
específica, sem repetições dispensáveis quanto à família e ao género, visto 
que a família BranchiostomidlE e o género Branchiostoma são representados 
em Portugal, como de resto na Europa, por uma única espécie. 

Quanto à diagnose de BrancMostoma lanceolatum - referente parti
cularmente aos exemplares portugueses e acompanhada de um desenho 
original feito à câmara clara - compreende os caracteres qualitat ivos 
e quant itat ivos utilizáveis na descr ição específica dos Anfioxos, preso 
tando-se deste modo à determinação da espécie e permitindo o confronto 
com dados correspondentes, citados ou obtidos por outros Autores. Por 
enquanto não pode tornar-se proveitosa, na definição de populações por
tuguesas, a análise estatística - inadequada em face de tão rest rito material. 

Ao Prof. Doutor GERMANO DA FONSECA SACARRÃO, de quem recebemos 
a incumbência duma série de estudos sobre alguns grupos marinhos da 
fauna portuguesa menos conhecidos - de que este estudo faz parte - devemos 
indicações, sugestões e facilidades para a sua execução e publicação. Aqui 
deixamos expresso o nosso maior reconhecimento . 



Class. CEPHALOCHORDATA HERDMAN, 1904 

FIG. I 

Leprocardii J. MÜLLER, 1845 - Pltaryngobrancllii OWEN, 1846 ou Cirrhostomi OWEN, 
1846 - Myelozoa BONAPARTE, 1856 - Acrania HAECKEL. 1866 - Enlomocrania HUXLEY. 
1875 - Cephalochorda RAY·LANKESTER, 1877 - Cepltalochordia DELAGE et HÉROUARD, 

1898 - Homomeria K. C. SCHNEIOER. 1902 - Leptocardia FLElSCHMANN, 1928. 2 

Pequenos Cordados marinhos, não excedendo 81 h cm de comprimento ; 
de simetria bilateral, combinada com múltiplas dissimetrias; celoma persis
tente, reduzido a um sistema de pequenas cavidades e canais; e acentuada 
meta me ria, designadamente muscular. nervosa e visceral. 

Corpo pisciforme, achatado lateralmente e afilado para as 2 extremidades ; 
circundado por uma estreita crista contí nua que, na extremidade anteri or 
contorna o rostro, segue o bordo dorsal a todo o comprimento como bar
batana dorsal, forma na extremidade posterior em geral uma barbatana 
caudal lanceolada, com 2 lobos, dos quais o inferior passa junto ao ânus 
ladeando-o pela direita, e finalmente percorre, como barbatana ventral ou 
pré-anal, o bordo ventral até ao atrioporo - aproximadamente no li mite 
dos dois terços anteriores e do terço posterior do corpo - onde termina. 
As barbatanas dorsal e ventral são providas de septos verticais que separam 
uma fiada de pequenas câmaras (câmaras radiais), subdivididas parcialmente 
por baquetas soldadas na base à bainha do tubo neural, em número de uma 
por câmara na barbatana dorsal e em geral aos pares, quando existem, na 
barbatana ventral. Junto à extremidade anterior, um pouco por trás e 
por baixo do rostro, abre-se a boca, circundada por uma coroa de cirros c 
ladeada pela direita por uma crista ventral que se segue ao rostro e se continua 
pela metapleura direita. A seguir à boca, a face ventral, estriada longitu
dinalmente, é limi tada por 2 pregas salientes laterais (metapleuras) que ter
minam simêtricamente logo por trás do atrioporo, ou assimetricamente, 
continuando-se a da direita pela barbatana ventra l. - Sem cabeça (nem olhos, 
narinas ou ouvidos), nem membros pares. 

2 Esta lista de denominações sinonimicas corresponde a uma pequena parte das 
que surgiram, desde 1834, com as observações e investigações de morfologia externa, 
anatomia e ontogenia - visando in tolO o Anfioxo ou separadamente cada um dos seus 
órgãos - tão numerosas, que FRANZ, já em 1922, dizia que Branchiostoma lallceolatlll11, 

depois do Homem, era a espécie mais bem conhecida do Reino Animal. 
Seria pois de admirar que tão minuciosa descriminação não tivesse sido acompanhada 
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A denominação de «barbatanas» aplicada aos Anfioxos é geralmente 
adoptada, embora - à falta de esqueleto, musculatura e inervação - não 
se possa atribuir-lhes qualquer homologia com as verdadeiras barbatanas. 
Do mesmo modo acontece com os termos «vesícula cerebral», «cego hepá
ticO)} e outros. 

Revestimento tegwnentar constituído por um epitélio uni-estratificado, 
de células não ciliadas. - Sem escamas ou outras estruturas dérmicas duras. 

Músculos segmentares (miómeros ou miótomos) formando de cada lado 
uma série de diedros imbrincados, separados por septos ( miócomas) que 
desenham superficialmente linhas em V com os vértices anteriores; desni-

tanto de interpretações filogenét icas e divergências sistemáticas, como duma abundância 
de denominações taxonómicas - umas a destacarem o carácter julgado mais saliente, 
outras a indicarem as suas afinidades ou a marcarem a sua posição sistemática. De todas 
elas, são as de Acrania (com as variantes Acraniota e Acraniata), Cephalochordata (com 
as variantes Cephalochorda e Cephalochordia) e Leptocardii (com a variante Leptocardia) 
que obtiveram mais larga aceitação, empregadas indistintamente como meros sinónimos 
ou com diferente significação sistemática (desde Classe a Sllb-phyl1l11l e Phylum), con
forme os Autores, dependendo do agrupamento dos Anfioxos com os Tunicados ou com 
os Vertebrados ou da sua independência, entre os Cordados. 

A reunião dos Cefalocordados com os Tunicados a consti tuírem o Sub-phylum dos 
Procordados ou Protocordados, baseia-se essencialmente no paralelismo dos respectivos 
desenvolvimentos ontogenéticos. Mas DRAcH chama a atenção para quanto se torna 
precária a definição de Procordados desde que se eliminem as características comuns aos 
Cordados. 

Com efeito, se se observa um paralelismo na repartição dos territórios organogenéticos 
do ovo e no decurso das primeiras fases do período embrionário, ele deixa de se manter 
exclusivo desde que se inicia a organogénese. A nêurula apresenta características que 
abrangem os Cordados, conferindo-lhes justamente uma unidade em que se baseia a sua 
definição: a tripla sobreposição sagital neuro-cordo-arquentérica , seguidamente neuro
-cordo-tubo digestivo, e a existência do neuroporo e do canal neurentérico. A par destas, 
out ras características, como a segmentação do mesoblasto em sómitos (conduzindo à meta
meria e originando os miótomos) e a formação enterocélica das cavidades celómicas dos 
sómitos anteriores, afastam os Cefalocordados dos Tunicados e aproximam-nos dos Ver
tebrados. 

E no período larvar ulterior (durante o qual se dá o alongamento do corpo) a indivi
dualização do rostro (por extensão anterior da corda dorsal) e a da cauda (acompanhada 
pelo prolongamento posterior da corda dorsal, do eixo neural e dos miótomos), a abertura 
da boca, das fendas faringo-branquiais e do ânus, e o aparecimento das metapleut:as, 
multiplicam com a sua dissimetria as particularidades dos Cefalocordados; e a perfuração 
branquial da faringe acrescenta-se às características fundamentais que servem de base à 
definição dos Cordados. 

Após um período de vida planctónica sobrevém a metamorfose e com ela a simetri
zação das 2 séries de fendas branquiais, da boca primitiva seguida da constituição da cavi
dade bucal e da boca definitiva, das 2 meta pleuras com o desenvolvimento sub-sequente 
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FIo. I - Esquema do Anfioxo: A - lado esquerdo; B - face ventral. a - ânus; al - atrioporo; bc - barbatana caudal; bd - barba· 
tana dorsal; bv - barbatana ventral; cd-corda dorsal; eb - cirros bucais; cmd - câmaras dorsais; cml' - câmaras ntTa veis; 
cvb - cavidade bucal; g - gónadas ; li - lobo inferior da barbatana caudal; Is -lobo superior da barbatana caudal; me - mi6coma ; 
mI - mi6tomo ; m1(l - metapleura direita; m/e - metapleura esquerda; r - rostro; td - tubo digestivo. - De DRACH, 1948, segundo 

DELAGE et HÉROU:ARD, 1898; modificado. 
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veladas as 2 séries entre si de 1/2 segmento, a do lado esquerdo avançando 
à do lado direito. 

A no/acorda ou corda dorsal, rígida, flexível e elástica, estende-se, no 
plano sagital, a todo o comprimento do corpo. Acompanha-a dorsal mente 
o tubo neural axial, de paredes espessas e canal muito reduzido (canal epen
dimário) dilatado anteri ormente, por adelgaçamento das paredes, numa 
vesícula cerebral. Tanto a corda dorsal como o tudo neural, mai s curto 
anteriormente, são envolvidos separadamente por uma bainha conjuntiva. 
Do tubo neural partem de cada lado, metamericamente, 2 nervos espinais 
- 1 dorsal e I ventral - que se não soldam nem apresentam gânglios; 
alternam entre si os pares de cada lado. 6rgãos sensoriais unicelulares 

da cavidade peribranquial e do atrioporo. Mas a regularização das dissimetrias atenua, 
mas não extingue completamente os seus vestígios. 

O aparecimento dos nefrídios, com solenócitos e nefridioporo aberto directamente para 
a cav idade peribranquial, e finalmente das gónadas numerosas (ori ginadas por invaginações 
miotómicas em cuja cavidade ou gOl1ocelo evolucionam as célul as germinais), constituem 
duas particularidades das mais importantes para a individualização dos Cefa locordados. 

Quanto aos ad ultos, as características comuns aos Ccfalocordados e Tunicados são 
em número tào restrito que não permitem definir os Protocordados - as cavidades peri· 
far íngeas e os endóstilos, citados como tais, obrigam a uma reserva, pois são diversos a 
origem e o modo de formação das primeiras e a sua comunicação para o exterior (peJo 
atrioporo ou pelo sifão cloacal) e os endóstilos não são exclusivos porque aparecem também 
na larva amocelO dos Ciclóstomos. E apenas se podem acrescentar, para servir de diagnose 
aos Protocordados, os caracteres negativos relativamente aos Vertebrados. 

Mas à ausência de ca racteres comuns há a justapor certos caracteres próprios que 
afastam essencialmente Cefalocordados e Tunicados. Com efeito, aos já citados anterior· 
mente dos Cefalocordados, opõem os Tunicados (abstraindo os Apendiculários - tidos 
por larvas neoténicas) o desaparecimento total da cauda e, com ela, da corda dorsal e do 
eixo nervoso tubula r, a total ausência de metameria, a situação dorsal da boca, o herma· 
froditi smo, marcando uma profunda divergência entre os adultos dos 2 grupos a favor da 
sua independência sistemática dentro dos Cordados. 

O que acontece com os Tunicados repete·se com a reunião dos Anfioxos - sob a 
designação de Acrân'ios - com os Vertebrados, a constituirem o Sub·phylum dos e ranio/as. 
Aos caracteres comuns, alguns já anteriormente citados que os aproximam, contrapõem·se 
múl tiplos caracteres diferencia is, como a epiderme tegumentar uni·estratificada, o reves
timento ciliado tota l do tubo digestivo, a inclusão das fendas branquiais numa cavidade 
atri al comunicando com o exterior pelo atrioporo, e o seu número excessivo aumentando 
durante o crescimento, e sobretudo a longa série dos caracteres negativos relativamente 
aos Vertebrados, marcando igua lmente uma profunda divergência entre os 2 grupos a favor 
da sua independência sistemática dentro dos Cordados. 

Os Ccfalocordados dispõem ainda de um conjunto de caracteres que os diferenciam 
de todos os restantes Cordados: - a dissimetria, com o seu precoce aparecimento ontogené· 
tico, a sua correcção ulterior e a sua persistência, ainda que atenuada no adulto, como se 
manifesta designadamente na posição,ligeiramente à esquerda, da boca e do ânus, e no desni-
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encontram-se inclusos ao longo do eixo neural. - Nem cralllO nem vérte
bras cartilagíneos ou ósseos; nem cérebro com segmentos diferenciados, 
nem órgãos sensoriais cefálicos inervados por nervos cranianos. 

Tudo digestivo, subjacente à corda dorsal, de trajecto rectilíneo e reves
tido internamente a todo o comprimento por epitélios cil iados. A boca, 
sem maxilas, com os cirros ligados na base por uma lâmina e geralmente 
p rov idos de papilas laterais sensoriais, dá ingresso à cavidade bucal, limitada 
por um diafragma vertical rebordado de linguetas sensoriais (velum). 
A faringe, atinge cerca de metade do comprimento do corpo. Apresenta a 
maior parte da sua extensão perfurada por fendas branquiais muito numerosas 
(o número aumenta durante o crescimento) dispostas obliquamente em 2 séries 

.... elamento dos ner .... os espinais, dos miótomos, dos órgãos metaméricos bilaterais;-o carác
ter anelidiano e a metameria dos nefrídios providos de solenócitos; - as gónadas numero
sas e metamerizadas; - os órgãos sensoriais unicelulares inclusos no sistema ner .... oso axial. 

Como expressão do agrupamento dos Anfioxos com os Tunicados ou com os Verte
brados ou da sua independência , a Classificação dos Cordados difere segundo as 3 seguintes 
modal idades: 

Phy/um Chordata= Sub-phy/. TUllicata + Sub-plly/. Verlebrata (= Acrallia+Craniara); 
Pltylllf1l Chordata = Sub-phy/. Protolochordala ( = Tlmicata + Cephalochordata) + Sub

-phyl. Vertebrala; 
Phylllm Chordata = Sub-phy/. Tunicata + Sub-phy/. Acrania + Sub-phyl. Cral1iola; 

as quais comportam tanto a variação das designações taxonómicas como as correspon
dentes hierarquias sistemáticas. DRACH, por exemplo, eleva os 3 grupos a 3 Embrallchemems 
independentes, de que os Cordados representam O seu conjunto. 

Subsiste, no entanto, uma discrepância mais importante relati .... a à inclusão do Sub
-phy/ul1I Ade/ochordala ou Hemichordata ou à sua exclusão, atribuindo-lhe a hierarquia 
de Phylllm independente e mantendo-lhe a mesma designação ou substituindo-a por Sto
mochordata. 

Pelo que diz respeito aos Anfioxos, uns ser .... em-se da mesma denominação - como 
a de Acrania - para o Sub-phylum e para a Classe única, outros preferem denominações 
diferentes - como Acrallia e Cepha/ochordata; há ainda quem adopte a designação de 
Leptocardia, repetida ou apenas aplicada a qualquer das duas categori as. Têm sido e 
continuam a ser numerosas as .... ariantes. 

Evidentemente que em todas estas modalidades da Sistemática, Taxonomia c Classi
ficação intervêm as interpretações e hipóteses filogenéticas; mas a Filogenia foi decidida
mente evitada por estranha à índole deste trabalho. 

(V. ma is desen .... olvidamente: BRIEN, P. et DALCQ, A. 1948, pp. 538-543 (Générali/és 
sur les Cordés); DRACH, P., 1948, pp. 545-551 (La Notioll de Procordé et /es Embranche
mellts des Cordés); pp. 931-932 (Embrallchemelll des Cépltalocordés - Diagnose Géllérale); 
pp. 1001-1027 (Développment de /'Amphioxus); pp. 1031-1035 (Remarques SUl' les Rapports 
des Cépha/ocordés et des Vertébrés); FRANZ, V. 1927, pp. 14-19 (Branchiostoma - For/
pflal/zune, Olllogenie); KÜKENTHAL, W. und KRUMBACH, TH. 1929, pp. 1-2 (Chordata); 
PARKER, T. J . and HASWELL, W. A. 1962, pp. 67-68 (Acrallia - Affinities); PIETSCHMANN, V. 

1929, pp. 3-5 (Acrallia - Erforsclllmgsgeschichte)]. 
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desniveladas e abertas directamente para a cavidade peribranquial, abdominal, 
atria/ ou atrium, que envolve a faringe e comunica com o exterior pelo poro 
abdominal ou atrioporo. Ficam livres no plano mediano 2 goteiras longi
tudinais, 1 dorsal - a goteira epifaríngea imediatamente por baixo da bainha 
da corda, outra ventral flagelada - a goteira endostilar ou endóstilo. Segue-se 
o esófago que, por ausência de estômago distinto, se continua directamente 
com o intestino; na junção, um longo divertículo do lado direito, de trajecto 
retrógado (cego hepático) ; finalmente o ânus, situado ventralmente, junto 
e do lado esquerdo da barbatana caudal. 

Aparelho circulatório sem órgão propulsor central - o coração é substi
tuído por vasos pulsáteis, entre os quais designadamente a artéria endostilar 
(ao longo da goteira hipofaríngea) comunicando de cada lado com uma série 
de bo/bilhas ou corações branquiais, alternando entre si as 2 séries metaméricas. 
Sangue incolor, sem glóbulos. 

Nefrídios com feixes de solenócitos, em 2 séries metaméricas e alter
nantes, situadas de cada lado na parte dorsal da fa ringe ; abrindo-se cada 
nefrídio independentemente por um nefridioporo na cavidade atrial. 

Gónadas, como pequenas vesículas, de aspecto semelhante nos 2 sexos, 
dispostas em 2 séries metaméricas e alternantes ao longo das paredes látero
-ventrais da cavidade branquial ; abrindo-se separadamente, sem gonodutos, 
na cavidade atrial. Sexos separados (excepto nalguns casos excepcionais); 
sem dimorfismo sexual. 

Os Cefalocordados são marinhos, bentónicos e arenícolas; vIvem em 
geral enterrados oblíqua ou verticalmente na areia, com excepção da parte 
anterior, desde o njvel da maré baixa até uma profundidade que raramente 
excede 60 metros. São planctónicos durante certas fases do desenvolvimento. 
Os Amphioxides (c0m boca assimétrica à esquerda e sem cirros bucai s, 
cavidade atrial aberta e fendas branquiais numa única série ventral) - con
siderados como larvas neoténicas - são permanentemente pelágicos. 

Em geral pouco frequentes, aparecem, no entanto, em determinados 
locais em relativa quantidade. No caso extremo, na costa chinesa - em 
Amoy, Branchiostoma belcheri GRAY, devido à sua excepcional abundância, 
mantém uma indústria piscatória com produção anual de cerca de 35 tone
ladas, correspondendo a mais de um bil ião e meio de indivíduos [CHIN, T. G., 
1941 , cit. por DRACH, p. 1030]. 

Os Cefalocordados conhecem-se de quase todos os mares das zonas 
tropical e temperadas dos dois hemisférios; atingem, ultrapassando o Atlân
tico Norte, Bodo na costa da Noruega, próximo das Ilhas Lofoten e. no 
Pacífico-Sul, a costa S da Jlha Norte da Nova Zelândia. 
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Fam. BRANCHIOSTOMIDIE BONAPARTE, 184 1 3 

Amphioxidre GRAY, 1842 

Gen . Branchiostoma O. G. COSTA, 1834 

Limax PALLAS, 1774 11011 LINNAEUS, 1758; Amphioxus YARRELL, 1837 

Branchiostoma lanceolatum (PALLAS, 1774) 

FIG 2 

Limax lallceolatus PALLAS, 1774 Spicilegia Zoologica, Fase. Decimus, p. 19, Tab. t, 
fig. Il a-b, Bcrolini; 

Braltchiostoma lubricus O. G . COSTA, 1834 Ann. Zool. , p. 49, Napoli; 
AmphioxlIs lallceolatus YARRELL, 1836 A History of Britisch Fishes, p. 468, London ; 
Brallchiostoma lallceolalllm BoNAPARTE, 1841 Iconografia della Fauna Italica, Tomo III 

(1832-1841), Introduzione, Napoli ; 1846 Catalogo Metodico dei Pesci Europei, pp. 9 
e 92, Napoli. 

Corpo branco leitoso, com reflexos irisados, semi-transparente; rígido, 
flexível e elástico; com 3 a 5 cm de comprimento e 3 a 5 mm de altura máxima. 

Rostro relativamente largo, espalmado, de rebordo arredondado ou 
obtuso, com a notocorda rectilínea e axial não atingi ndo o bordo anterior; 
espaço pós-rostral amplo. 

Boca com os cirros peribucais ligados por uma estreita membrana basal 
e providos lateralmente de papilas sensoriais. 

Barbatana dorsal relativamente alta, diminuindo ligeiramente para as 
extremidades, com a altura de cerca de 1/8 a 1/7 da distância da sua base 
ao bordo metapleural (na região médio-atrial); com 227 a 247 câmaras rad ia is 
rectangulares, das quais as mais altas têm de altura aproximadamente duas 
vezes o comprimento. 

3 Conforme a classificação corrente, os Leptocárdios, Acrânios ou Cefalocordados 
compunham-se da famíl ia única - Branchiostomidre BONAPARTE, 1841 e esta do género 
ún ico Brallchiostoma O. G. COSTA, 1834. 

Assim WILLEY, em 1894, a inda mantém esta classificação, apesa r da criação anterior 
de 3 novos géneros monotípicos - Epigol/ichthys PETERS, 1876, Paramphioxus HAECKEL, 
1893 e Asymme/roll ANDREWS, 1893, cujas espécies-tipos passam a fazer parte do género 
único Brallchiostoma. 

Em 1895, KIRKALDY cria o novo género Heteroplellroll - em que considera incluídos 
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Barbatana caudal lanceolada, um pouco alongada, obtusa na extremidade, 
com os lobos bem delimitados, o inferior maior tanto em altura como em 
comprimento, o qual excede a distância entre o seu limite a nterior e o atrioporo 
(ou seja o comprimento da barbatana ventral). 

Ânus no 12.0 ou 13.° miótamo anterior à extremidade da cauda; situado 
anteriormente ao ponto méd io, e à esquerda, do lobo inferior da barbatana 
caudal e ao nível do limite anterior do lobo superior. 

Barbatana ventral com 32 a 40 câmaras radiais sub-quadrangulares, 
alteando-se um pouco, próximo do atrioporo. 

Atrioporo situado aproximadamente no limite dos 2/3 anteriores e do 
terço posterior do corpo. 

Me/Gp/euras terminando simetricamente por trás do atrioporo. 
Mió/omos em número de 61 a 62; distribuídos: 35 a 37 anteriormente ao 

atr ioporo, 14 a 15 entre o atrioporo e o ânus e 11 a 12 na cauda (fórmula 
miotómica). 

Gónadas bisseriadas, em número de 19 a 27 pares. 

Epigollichthys e Paramphioxus - e reconhece 3 géneros vá lidos - Branchiostoma, Hele
rop/euroll e Asymmelrofl. 

Mas G ILL, logo a segui r, identifica Parampltioxus e Heleropleuron com Epigoniclttltys 
e considera bem marcados os géneros Branchiosroma (com gónadas bisseriadas), Epigo
lIiclllhys e Asymmelroll (ambos com gónadas unisseriadas). Acrescenta ainda o género 
Ampltioxüles, que estabelece para Brallclliostoma pelagiculfI GÜNTHER, 1889. 

WILLEY, em 1901 , acrescenta ao género Brallcltiostoma o novo sub-género Dolicho
rhyllcJllis. 

HUBBS, em 1922, na lista dos Anfioxos mundia is, admite além do género Amphioxides 
GILL (famí lia Amphioxidida), apenas 4 géneros reparlidos pelas 2 famíl ias: Brallchiostomida 
com os 2 géneros Brancltiostoma e Do ficllorltYllclws e Epigonichtltyidte (como «new famíly 
name») com os 2 géneros Epigollichthys e Asymmelroll. 

WHITLEY, em 1933, descreve 6 espécies novas australianas que distribui por um sub
-género novo e 5 géneros, dos quais 3 novos, e por 3 famílias: I) Brallchiostomidre (género 
Brallchiostoma sub-género novo Amphipleuric/uhys) .. 2) Epigonichthyida (géneros Epigo
nichtllys, Paramphioxlls e 2 novos Bathyamphioxus e Merscalpe/lus); 3) Asymmetronidtl' 
(género novo Notasymmelroll) - as 2 últimas com gónadas unisseriadas. 

BIGELOW e FARFANTE, em 1948, reduzem o quadro sistemático (não contando com 
a família Amphioxididte, incluída na sua chave dicotómica apenas para facilitar a sua 
identificação) a 2 famílias: Brallchiostomid(f! (com as gónadas bisseriadas e as 2 metapleuras 
terminando simêtricamente por trás do at ri oporo), com 2 géneros: Brallchiostoma e Do/i
chorllYllclllIs (caracterizado pelo acentuado prolongamento anterior da nolocorda e do 
rostro) e Epigonichrhyidte (com as gónadas unisseriadas e as metapleuras assimétricas, 
prolongando-se a direita pela barbatana ven tral e terminando a esquerda junto do atrioporo), 
com 2 géneros: Epigonichlllys e Asymmetroll (caracterizado pelo alongamento posterior 
da notocorda e da barbatana caudaJ, e pela membrana entre os cirros bucais muito mais 
alta que lateralmente). 
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Nesta descrição tanto as observações como as medidas e contagens 
referem-se a exemplares adultos e ao lado esquerdo. Os jovens foram 
excluídos por não apresentarem caracteres utilizáveis taxonomicamente 4. 

Distribuição em Portugal [V. Tabela 1 e Mapa I]: 
- Costa Oeste 

Baía de Setúbal: [I] Portinha d'Arrábida, próximo da Foz do Rio Sado 
(a 7 m de profundidade em areia e concha partida), Junho de 1943 (4exempls.); 
[2] idem (a 8-9 m em areia e concha partida), Maio de 1946 (I exempl.); 
[3] Península de Tróia - Caldeira (na baixa-mar em areia), Março de 1948 
(2 exempls.); 

Baía de Sines: [4] Praia de Morgavel (a 30 m em burgalhau fino) , 
Agosto de 1947 (3 exempls. jovens); [5] [rente à Baía (no plâncton), Agosto 
de 1947 (I exempl. jovem) ; [6] a W da Baía (a 20 m em concha partida), 
Setembro de 1944 (I exempl. jovem). 
- Costa Sul 

Baía de Lagos: [7] a E da Ponta da Piedade (a 35 m em fundo de lodo 
arenoso), Abri l de 1939 (3 exempls. e 6 jovens); [8] a S de Alvor (a 18 m em 
concha moida), Setembro de 1948 (2 exempls. jovens); 

Praia da Rocha: [9] a S de João d'Aréns (a 34 m em concha partida), 
Setembro de 1946 (I exempl. jovem); [lO] idem (a 41 m em concha partida), 
Setembro de 1947 (I exempl. jovem); [11] a S da Ponta dos Castelos (a 5,5 m 
em areia grossa e concha moida), Abril de 1939 (41 exempls. e 24 jovens); 

4 Descoberto em material conservado em álcool, proveniente da Cornualha, em 
Inglaterra, foi descrito pela primeira vez, em 1774, pelo zoólogo alemão PALLAS que o 
incluiu nos Moluscos com a designação de Limax lanceolatus. Na sua descrição, acom
panhada de 2 figuras, faz referência ao corpo achatado dos 2 lados, linear-Ianceolado e 
agudíssimo nas ex tremidades, marginado por um limbo membranáceo. Por baixo a mar
gem, em 2/3 do comprimento, é bilabiada e sulcada como um pé limacino estreitíssimo. 
Tentáculos nulos. Os lados com estrias oblíquas para a frente e recurvadas em ângulo 
próximo do dorso, dão-lhe o aspecto dum peixinho sem as escamas [«U! quasi latus pisciculi 
desquamatum referanm]. 

Sessenta anos mais tarde, em 1834, o zoólogo italiano O. G. COSTA, o primeiro a 
observá-lo vivo, em Nápoles, denomina-o Branchiostoma lubricus tomando por brânquias 
os cirros peribucais e coloca-o entre os Peixes Ciclóstomos. 

Pouco depois, em 1836, o zoólogo inglês Y ARRELL descobre a corda dorsal em exem
plares das costas britânicas e, ignorando a designação de O. G. CoSTA, dá-lhe o nome de 
Amphioxus lallceolatus. 

Finalmente, em 1841, BONAPARTE inc1ui-o na última Ordem Helmillthoidei da Secção 
Cyclostomi da Sub-classe Marsipobrallchii, com a designação de Brallclliostoma lal/ceola/um. 
O binome estava de acordo com as primeiras «Regras de Nomenclatura» publicadas no 
ano seguinte e com as que se sucederam. 



I N.o DE COMPRI- COMPRo CO~fPR. 
FÓRMULA 

N.o TOTAL I 
ALTURA 

PROFUNDIDADE E FUNDOS DATA EXEM- MENTO PRÉ- Pós-
MIOT6MICA 

DE LOCAIS 
MÁXIMA 

PLARES TOTAL - ATRIOP. - ATR IOP. M.IÓTOMOS 

Portinho d'Arrábida: 701 Junho 
4 36-41 . 25-28 11 -13 3,5-4 36 + 14 + 12 62 

próximo da Foz do Sado areia e concha partida 1943 

8-9 m Maio 
12 4,5 36 + 15 + 11 62 

-I 
idem 1 38 26 

areia e concha partida 1946 I 

- -- ---

Península de Tróia : na baixa-mar Março 2 
na Caldeira em areia 1948 

36-39 24-26 11-13 3,5-3,7 36137 + 1411 5 + 11 62 

- - --

Lagos: 35 m Abril 3 25-35 17,5-24 7,5-11 2,5-3,5 35136 + 15 + 11 / 12 61-62 
a E da Ponta da Piedade lodo arenoso 1939 

Praia da Rocha: 5,5 m Abril 41 30,5-48,5 21 -33 9,5-13,5 3-4 35 + 15 + II I" 61-62 
a S da Ponta dos Castelos areia grossa e concha moída 1939 

- ---
4601 Setembro 1 idem 

areia lodosa e concha partida 1948 
37 25,6 11,5 4 35 + 14 + 12 61 

- -

Ria de Faro: 801 Agosto 2 43-45 29-30 14-1 5 4-5 - -
na Praça Larga arcia lodosa 1936 

idem: 501 Novembro 
8 40-46 18-32 12-1 4 4-4,5 35 + 14/15 + I Ih2 62 

I 
no Canal concha moida 1965 

TABELA J 
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[12] idem (a 30-46 m em areia lodosa e concha partida), Setembro de 1948 
(I exemp!. e 2 jovens); 

Ria de Faro: [13] na Praça Larga (a 8 m em areia lodosa), Agosto de 
1936 (3 exempls); [14] no Canal (a 5 m em concha moída), Novembro de 1965 
(8 exempls.). 

Foi citado por SPARCK, em 1931 , como colhido pelo Dana em 10 de 
Junho de 1930 a Sul de Faro, a 48 m (sic) de profundidade em areia lodosa. 
Estação 4144 a 36° 55' N e 7° 58' W (sic) - o que corresponde aproxima
damente a 7 km da costa a SSW de Faro. 

Em resumo, todos os exemplares foram colhidos por dragagem à pro
fundidade de 5 a 46 metros, em cascalho ou areia grossa, mais ou menos 
lodosa ou raramente limpa, lodo arenoso, e concha partida ou moída, com 
excepção de 2 exemplares do lote [3] apanhados directamente em areia limpa 
à beira de água, na baixa-mar. 

No lote [II] proveniente da dragagem a S da Ponta dos Castelos (Praia 
da Rocha), a 5,5 m de profundidade, em areia grossa e concha moída foram 
colhidos juntamente com os Anfioxos, exemplares de Armandia polyophlhal
mica KÜKENH'AL ( Polychrela - Opheliida:), numa associação que tem sido 
citada por diversos Autores. 

Nos lotes [I , 6, 7, II e 13] correspondentes às colheitas realizadas 
de 1936 a 1944 fez-se a anestesia com água do mar alcoolizada progres
sivamente até 10 % seguindo-se a imersão em álcool a 70°; nos lotes [2, 3, 
4, 5, 8, 9, 10 e 12] correspondentes às colheitas realizadas de 1946 a 1948, 
serviu de anestésico o soluto de cloreto de magnésio a 700/00 , seguido do 
soluto de formol a 10 %, com bom resultado. Todos os exemplares estão 
conservados em álcool a 70°. Verificámos - como já tem sido apontado -
que mesmo com uma boa anestesia prévia os exemplares têm geralmente 
tendência a encu rvarem-se sobre a face e bordo ventrais. 

Espécie litoral de pequena profundidade - norte-atlântica e mediter
rânea - encontra-se em todos os mares da Europa (exceptuando o Mar Báltico 
e o Mar Cáspio): no Mar do Norte, Kattegat, Canal da Mancha, Mar da 
Irlanda, costa Este-Atlântica, Mar Mediterrâneo e Mar Negro. - Rodo, na 
costa da Noruega, a 67° 20', próximo das Lofoten, marca o limite setentrional 
conhecido da sua distribuição, que ultrapassa o Atlântico-Norte; a costa 
Norte-africana marca no Mediterrâneo o limite meridional. - Fora da 
Europa, foi indicado no Canal de Suez (abundante) (GRUVEL, 1933); no Mar 
da Arábia (I exemplar) (WEOB, 1957) ; na costa NW de Madagascar (2 exem
plares) (PRENANT, 1928); e em Moçambique - em Linga-linga, no estuário 
do Morrumbene, (2 exemplares) (WEBB, 1956). 
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Na diagnose de Branchiostoma lanceolatum, tal como se encontra repre
sentado na fauna portuguesa, estão incluídos os caracteres mais util izados 
para a disti nção inter-específica dentro do género Brallchiostoma. 

Tais são, ordenada e resumidamente, os seguintes: I) caracteres qualita
tivos - configuração geral do corpo; forma e tamanho do rostro e extensão 
do espaço pós-rostral; forma , tamanho e situação relativa dos limites ante
riores dos dois lobos da barbatana caudal; tamanho e configuração das 
barbatanas dorsal e ventral ; localização do ânus em relação com os lobos 
inferior e superior da barbatana caudal ; situação do atrioporo em relação 
com as 2 extremidades do corpo; 2) caracteres mensuráveis - comprimento 
da região pós-atrioporo em relação com o da região pré-atrioporo; compri
mento total do corpo (de importância diagnóstica limitada para alguns 
Autores por ser in fluenciável pelo crescimento, e este pelo meio alimentar); 
relação entre a altura máxima e o comprimento das câmaras radiais da bar
batana dorsal; altura máxima das câmaras radiais da barbatal1a dorsal em 
relação com a a ltura desde a base da crista até à margem da metapleura ; 
3) caracteres merísticos - números das câmaras radiais da barbatana dorsal e 
da ventral; número total dos miótomos e separadamente dos das 3 regi ões 
do corpo (fórmula miotómica); número dos pares de gó nadas (co nsiderad o 
por alguns Autores de valor diagnóstico limitado em virtude do seu aumento 
durante o crescimento). 

Os resultados qualitati vos e quanti tativos indicados na diagnose 
[V. quanto aos caracteres quantitativos Tab. I e Il) confi rmam a existên
cia de Br. lanceolatum na costa portuguesa - o que aliás coincide com a 
sua existência na Europa, onde é espécie única. 

Mas WEBD, em 1956, desejando determinar, relativamente à espécie 
europeia Br. lanceolatum a presença de populações di st intas e estáveis, entre 
as quais pudesse descobrir a de maiores afinidades com as esp~cies W-africanas, 
procedeu a uma análise estatística de amostras proven ientes de 4 regiões 
das costas europeias - W do Canal da Mancha, Mar do Norte, Kattegat 
e Mediterrâneo Central 5. Com os resultados obtidos, WEBB nota que as 
amostras exanlinadas se agrupam pelo menos em 3 populações, em con-

5 A análise estatística de WE8D, cm 1956, incidiu em 10 amostras provenientes de 
9 localidades diferentes, a saber: 4 amostras (46 exemplares) de Plymouth, Jersey, Brittany 
e Polperro no extremo W do Canal da Mancha) ; 4 amostras (27 exemplares) de Nápoles, 
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cordância com a sua distribuição geográfica, sendo possível que os exemplares 
do Mar do Norte representem uma 4. a população cujos caracteres são em 
parte intermédios e em parte semelhantes aos das populações do W do Canal 
da Mancha ou do Kattegat. 

Messina e Faro (no Mediterrâneo Central); 1 amostra de II exemplares da costa dina· 
marquesa do Kattegat; e 1 amostra de 5 exemplares do Mar do Norte. 

Em cada amostra determina a amplitude da variação, a média, o desvio·padrào e 
este em percentagem da média, para cada um dos 9 caracteres diagnósticos quantitativos 
dos 11 já apontados, com supressão de 2 - o comprimento total e o número de pares de 
gónadas. Com estes dados procede, comparando as amostras duas a duas, à determi. 
nação do valor do teste t e da significância, relativamente a cada um dos 9 caracteres. Em 
2 tabelas regista os resultados obtidos. Três figuras - consistindo cada uma num desenho 
fcito à câmara clara de um anfioxo pertencente a cada uma das 3 regiões - Plymouth, 
Nápoles e Kattegat - servem de ilustração à enumeração dos caracteres diferenciais des
tas 3 populações, que WEBB resume do seguinte modo {V. F ig. 3]: 

- A população do extremo W do Canal da Mancha caracteriza-se por: números 
relativamente elevados das câmaras radiais da barbatana dorsal e da ventral; câmaras 
dorsais bastante mais estreitas em relação à altura; números elevados dos miótomos das 

. regiões pré-atrioporo e caudal. Os Anfioxos do W do Canal da Mancha podem reconhe
cer-se pelos seguintes caracteres qualitativos: rostro desenvolvido e espaço pós-rostral 
amplo; barbatana dorsal comparativamente a lta; barbatana caudal desenvolvida, com o 
limite anterior do lobo superior situado posteriormente ao do lobo inferior; barbatana 
ventral alta especialmente na parte anterior. 

- A população do Medi terrâneo Central caracteriza-se por: números relativamente 
baixos das câmaras da barbatana dorsal e da ventral; câmaras dorsais baixas e largas ; 
números baixos dos miótomos das regiões pré-atrioporo e caudal e, em conformidade, baixo 
também o número total. (Relativamente a estes caracteres a amostra de Nápoles difere 
significativamente da de Plymouth). - Os Anfioxos do Mediterrâneo Central caracteri
zam-se também por : pequeno tamanho do rostro e espaço pós-rostral muito reduzido; bar
batana dorsal comparativamente baixa ; menor desenvolvimento da caudal (do que nos exem
plares do Canal da Mancha), mal del imitados os extremos anteriores dos lobos superior 
e inferior; barbatana ventral relativamente estreita , principalmente na parte anterior. 

- A população do Kattegat (costa dinamarquesa) caracteriza-se principalmente por: 
um número das câmaras da barbatana dorsal intermédio aos das amostras de Plymouth e 
de Nápoles (as diferenças, em qualquer dos casos, são fracamente significativas); e a região 
pós-atrioporo relativamente mais curta do que na amostra de Plymouth ou de Nápoles 
(esta última diferença e altamente significativa). Quanto aos outros caracteres (quant ita
tivos) a amostra do Kattegat semelha-se às de Plymoulh e de Nápoles. (As proporções 
das câmaras da barbatana dorsal não são significativamente diferentes das da amostra de 
Plymouth, enquanto que o número das da barbatana ventra l, o dos miótomos das 3 regiões. 
e o total, não são significativamente diferentes dos da amostra de Nápoles). - Os Anfioxos 
do Kattegat podem reconhecer-se por : rostro comparativamente grande e espaço pós
-rostral reduzido; barbatana dorsal alta ; barbatana caudal muito desenvolvida, com os 
lobos superior e inferior com os extremos anteriores bem marcados e ao mesmo nível : 
barbatana pré-anal relativamente alta, mais pronunciadameote na parte anterior. 
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FRANZ - 1930 WEBB - 1955 WE88 - 1956 I NOGUEIRA - 1969 
I 

N. ° de câmaras dorsais - 224-256 200-270 I 227-247 

N.o de câmaras ventrais - 35-47 29-48 32-40 

Relação entre a altura I 
máxima e o compro das - 1-2 1,4-2,7 2 
câmaras dorsais 

--- ---
Altura máxima das câ-
maras dorsais em rela-
ção com a altura desde - 8 8-16 7-8 
a base da crista até à 
margem da metapleura 

Comprimento da região 
pós-atrioporo em rela- - 0,38-0,50 0,41-0,51 0,5 
ção com o da região 
pré-atrioporo 

N.O de miótomos ante- 34-37 34-38 33-38 35-37 
ri ores ao atrioporo raro (32 ou 33) 

N.O de miótomos entre 13-16 12-16 13-16 14-15 
o atrioporo e O ânus 

N. o de miótomos pos- 9-12 10-13 10-14 11-1 2 
teriores ao ânus 

N.O total de mi6tomos 61 58-64 58-65 61-62 

Comprimento total 60 50 - 2548 I 
, I I 

TABELA II 
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Reconhece que certos caracteres numéricos variam mais largamente 
do que outros, enquanto que 2 (a altura máxima das câmaras dorsais em 
relação à a ltura entre a base da crista e a metapleura, e o número de miótomos 
entre o atrioporo e o ânus) não diferem significat ivamente no conjunto das 
amostras, sendo muito variável o primeiro e muito estável o segundo. Em 
cada um dos 9 caracteres numéricos notam-se sobreposições na amplitude 
da sua variação entre as amostras; mas, como as diferenças observadas entre 
as populações se notam sobretudo nas médias e nos desvios-padrões, só 
poderão ser determinadas com exactidão em amostras de razoável amplitude. 

Quanto ao aspecto taxonómico, se é certo que a considerável unifor
midade observada entre todas as amostras confirma que os Anfioxos das 
4 regiões devem considerar-se como pertencentes a uma única espécie, WEBB 

entende, no entanto, que as diferenças numéricas entre as populações, tomadas 
conjuntamente com as características da barbatana caudal, podem levar a 
pensar na sua importância sub-específica. Seja como for, WEBB manifesta 
bem o seu desejo de que venha a ser possível reconhecerem-se como sub
-espécies os Anfioxos das regiões estudadas, para o que se torna indispen
sável que o âmbito da análise estatística (tal como a adoptou) se estenda a 
maior número de amostras. Neste voto de WEBB devem consequentemente 
considerar-se abrangidos os Anfioxos portugueses antes que se possa emitir 
uma opinião consistente acerca das amostras portuguesas. 

No entanto, atendend o à forma e desenvolvimento do rostro e espaço 
pós-rostral, à al tura e estreiteza das câmaras dorsais e ao seu número relati
vamente elevado, bem como o das câmaras ventrais, desenvolvimento da 
barbatana caudal, sua configuração geral e situação relativa dos limites 
anteriores dos lobos superior e inferior, e relativa altura da barbatana ventral, 
principalmente na parte anterior (conforme a diagnose de WEBB relativa 
à população do Canal da Mancha) [V. nota 5, pág. 122], e como pode veri
ficar-se fazendo o confronto do desenho de um Anfioxo de Lagos e de um 
Anfioxo de Plymouth [V. fig. 2 e 3d, talvez seja líci to aproximar - ainda 
que com as necessárias reservas - a população algarvia da população inglesa. 
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SUMMARY 

BranchioSfoma lan ceolatum, the on ly European species representative 
of the Cephalochordata, Acrania or Leptocardii, is relatively rare in Por
tugal as it is often the case. 

The few Portuguese specimens that have been acknowledged so far, were 
collected from 1936 to 1948 in three distinct areas, respecti vely Setúbal and 
Sines on the Western coast, and in the South , in Algarve, between Lagos 
and Faro. More recently, in 1965, some more specimens werê ooce again 
caught in Faro. Ali these specimens are kept in Museu Bocage. 

These three areas are found 0 11 a coastal extension only equivalent to 
over 1/3 of the Portuguese coast line. 

It is worthy to note that this species mentioned by SPARCK in the Report 
of the «Dana» expeditions, was collected near Faro in 1930. 

- Since this is the first Portuguese issue about Br. I. in Portugal, a brief 
general description of the morphology of the Cephalochordata is fo Uowed 
by a short reference to their multiple affinit ies both with the Tunicata and 
with the Vertebrata, and to their independence as SlIb-pltylllm in relat ion 
to the other two Sub-pltyla of the Phylum Chordata. 

After refering to the main classification into families and genera, the 
one given by BIGELOW and FARFANTE was adopted, excluding the Amphio
xididce considered as neotenic larvre, thus being confined to tWQ families 
with two genera eacb: Branchiostomidte ( Branchios loma and Dolichorhynchus) 
and EpigoniclttltyidO! ( Epigonicltlltys and Asym",etron). 

- The diagnosis of Br. I. is based mainly on the Portuguese specimens, 
and involves simultaneously both the qualitative and the quantitative charac
ters considered as the most important for the inter-specific differenciation 
of the lancelets. 

It is illustrated by an original camera-Iucida drawing of an exemplar 
from Lagos (i n Algarve), and by two tables indicating the range of the varia
tion Df quantitative characters in relation to the groups from the different 
localities (Tab. I) , and compared to the data obtained specially by FRANZ (J 930) 
and WEBB (1956), (Tab. II). 

- Tn addition, it is referred, as result of the statistic analysis of WEBB 
on sam pies from fou r European regions, the settlement of at least three popula
tions of three regions: Plymouth, Naples and Kattegat. 
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Nevertheless - as WEES states - the ditTerences observed between these 
populatians, «can only be determinated with accuracy in samples af reaso
nable size». 

!t actually shows how inadequate would be the statistical study of the 
Partuguese specimens due to its small number. 

We dare to suggest, however, the similarity of the Algarvian sam pie 
from Lagos with the English one from Plymouth. 
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