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SOBRE A OCORRÊNCJA NA COSTA PORTUGUESA 
DE CHLOROTOCUS CRASSICORNIS (COSTA, 1871) 

(CRUSTACEA, DECAPODA: PANDALlDAE) 

ANA MARIA NEVES 
(Museu e Laboratório Zoológico e Antropológico , Faculdade de Ciências, Lisboa) 

No prosseguimento do estudo que, desde há alguns anos, temos vindo 
a realizar sobre os CRUSTÁCEOS DECÁPODES do litoral português, tive
mos a oportunidade de assinalar a presença de Chlor%eus erassieornis 
(COSTA, 1871), espécie que, segundo cremos, é pouco conhecida da nossa 
costa. 

Os exemplares observados foram oferecidos ao Museu e Laboratório 
Zoológico e Antropológico (Museu Bocage) da Faculdade de Ciências de 
Lisboa pelo Dr. VASCO MONTEIRO MARQUES do Departamento de Zoologia 
da mesma Faculdade, a quem vi vamente agradecemos. 

MATER[AL ESTUDADO 

O material observado é consti! uído por: 
- 2 QQ capturadas a 360 59',3 N e 8° 27',5 Wa 52 m de profundidade, 

em 24 de Dezembro de 1979, com o comprimento total, excluindo o rostro, 
de 45,0 e 60,5 mm. 

- 5 QQ (2 QQ ovigeras) capturadas a 37° 39',9 N e 9° 04' ,2 W, a 275 m 
de profundidade, por arrasto em fundo de vasa, em 3 de Dezembro de 1981. 
Nesta amostra o comprimento das fêmeas ovigeras é de 62,0 e 65,8 mm e o 
das fêmeas não ovigeras si tua-se entre 52,6 e 58,0 mm. Também aqui não 
foi considerado o comprimento do rostro. 
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DESCRiÇÃO 

Rostro estreito e quase rectilíneo (Fig. 2, A), atingíndo a extremidade 
do escafocerito e com um comprimento aproximadamente idêntico a metade 
do comprimento do cefalotórax; no rostro encontram-se 12 a 16 dentes 
distribuídos ao longo do bordo superior, dos quais 3 ou 4 são pós-orbitários, 
situando-se um dente ao nível da órbita: bordo inferior com 4 a 7 dentes. 

Os olhos são curtos e piriformes. O estilocerito é pontiagudo e ultra
passa ljg~iramente a margem anterior do primeiro artículo antenular. 
Os segundos e terceiros artículos possuem um comprimento praticamente 
idêntico. O flagelo olfactivo é espesso na sua porção basal, constituída 
por 42 a 50 artículos, estreitando bruscamente para a parte rerminal ; ao longo 
da porção mais espessa, aproximadam.!nte situada na região lateral externa, 
obse, va-se a existência de uma franja de sedas di sposta, apertadamente. 
A parte terminal do flagelo olfactivo possui um comprimento aproximada
mente duas vezes superior ao da porção basal. Escafocerito tornando-se 
mais afilado para a parte terminal e cerca de três vezes mais comprido do que 
largo ; a sua espinha externa sobress~i largamente da margem anterior. Flagelo 
das antenas de comprimento sensivelmente idêntico ao do corpo (excluindo 
o lostro). Terceiros maxi lípedes com exopódito. O comprimento dos três 
últimos artículos destes maxilípedes apresenta-se na proporção de 3: 1 : 1,7, 
identicamente portanto, à que foi encontrada nos exemplares estudados por 
CROSNIER & FOREST (1973). 

Primeiros pereiópodes sem pinça (Fig. 2, B). Segundos pereiópodes 
t«minados ~m pinça (Fig. 2, C). Nesta, o dactilopódito apresenta cerca 
de metade do comprimento da palma. Carpopódilo dividido em dois artí
culos, dos quais o primeiro é ligeiramente maior do que o segun.do. Mero
pódito de comprimento inferior ao do carpopódito. Isquiopódito cerca de 
duas vezes maior do que o meropódito. 

Nos terceiros, quartos e quintos pereiópodes (Figs. 2, De 2, E), observa ·se 
uma espinha situado no terço antorior do carpopódito. Os quartos pereiópo
des de um dos exemplares estudados neste trabalho, apresentam, no mesmo 
local, 3 minúsculas espinhas em vez de uma única (Fig. 2, E). O meropódito 
destes a pêndices é dotado de uma série de espinhas dispostas ao longo do 
bordo interno . No isquiopódito dos terceiros e quartos pereiópodes encon
tra-se uma espinha situ'.da aproximadamente no primeiro terço do bordo 
interno. Epipóditos nos quatro primeiros pares de pereiópodes. 

Segmentos abdominais lisos, com a margem posterior quase rectilínea. 
Último segmento abdomínal de comprimento quase idêntico ao do penúltimo 
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e com cerca de metade do comprimento do télson. Este apresenta duas 
carenas longitudinais. que convergem na região apical, a qual termina numa 
ponta triangular, de cada lado da qual se encontram duas espinhas móveis. 
Cada uma das carenas do télson apresenta ainda uma série de 3 a 5 minú,
culas espinhas móveis. 

DlSTRfBurçÃO 

Segundo CROSNIER & FOREST (1973), Ch/or%ells erassicornis parece ser 
uma espécie exclusivamente bentónica, tendo sido capturad'l entre 3 m 
(PESTA, 1918) e 597 m (ADENSAMER, 1898), sendo principalmente entre 75 e 
450 m que parece encontrar-se com mais frequência. 

De acordo ainda com os mesmos autores, esta espécie foi encontrada 
em todo o Mediterrâneo e no Adriático. No Atlântico Oriental foi assina
lada, sem razão para dúvida, na Costa Sul de Espanha (MAuRIN, 1961), 
no Rio de Oro (MAuRIN, 1963), a 21° 51' N e 17° 28' W (CROSNIER 
& FOREST, 1973), no Congo (5° 15' S- 11° 29' E e 5° 52' S-II° 43' E in 

HOLTHUlS, 1952), nos Camarões (3°08' N- 7° 15' E; 21° 51 ' N- 17° 28' W 
in CROSNlER & FOREST, 1973). É igualmente conhecida da África do Sul e do 
Oceano índico (Zanzibar e Mar de Andaman) e dos Mares da China Oriental 
e Meridional. Segundo MAURIN (1961 in LAGARDERE, 1969) a espécie foi 
capturada na costa de Portugal e no Sul da Espanha abaixo de 300 m de 
profundidade. 

A citação para o golfo da Gasconha através da dragagem n.O 28 do 
TRAV AILLEUR (A. MILNE EDWARDS, 1883) é duvidosa, uma ve~ que a 
localização daquela dragagem corresponde ao Mediterrâneo. 
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SUMMARY 

The present paper is based upon the study of seven female specimens 
(two females are ovigerous) of Ch/or%eus erassieornis (COSTA, 1871) (Crusta
cea Oecapada: Pandalidae), a sp.cies not well known in the Porluguese Fauna. 

Besides some morphological characters, it is referred the zone, dates 
and depths of capture. 

General distribution is also given. 
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FIG. I - Locais de captura dos exemplares de Chlor%ells crassicol'llis estudados neste 
trabalho. 
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FIG. 2 - Cltlorotocus crassicorJ/is : A, Rostro e parte anterior do cefalotóra x; B, 1.° pereió· 
pode direito ; C. 2.° pereiópode direito ; D. 3.° pereiópode direito ; E e F, 4.o S pereiópodes 

direitos 
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